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वाचा1. शासन िलरित्रक क्रमांकः सेप्रि-1918/प्र.क्र.22/का-17, लद. 18 ऑगस्ट, 2018.
शासन िलरित्रक मंत्राियीन प्रशासकीय लवभागातीि

लिलिक-टं किेखकांसाठी सेवाप्रवेशोत्तर प्रलशक्षण

िरीक्षा आयोलर्त करावयाची असून या िरीक्षेिा प्रथमच बसणाऱ्या उमेदवारांकडू न लद. 18 ऑगस्ट,
2018 छया िलरित्रकान्वये अर्ज मागलवण्यात आिे होते. त्यानुसार अर्ज सादर केिेल्या उमेदवारांचे
प्रलशक्षण लद. 1 ऑक्टोबर, 2018 ते 21 लडसेंबर, 2018 या कािावधीत राज्य प्रलशक्षण लनयंत्रण व
मुल्यमािन यंत्रणा, यशदा यांछया अलधनस्त असिेल्या लवलवध लवभागीय प्रशासकीय प्रलशक्षण
संस्थामध्ये िूणज झािे आहे.
2.

लदनांक 18 ऑगस्ट, 2018 छया िलरित्रकास अनुसरुन अर्ज सादर केिेल्या

उमेदवारांव्यलतलरक्त प्रशासकीय लवभागातीि र्े लिलिक-टं किेखक यािूवी आयोलर्त करण्यात
आिेल्या लिलिक-टं किेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रलशक्षण िरीक्षेत अनुत्तीणज झािे आहेत ककवा िरीक्षेिा
अनुिच्स्थत राहीिे आहेत, अशा उमेदवारांनी लिलिक-टं किेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रलशक्षण िरीक्षा2019 िा बसण्यासाठी त्यांचे लवलहत नमुन्यातीि अर्ज ( त्या अर्ात उमेदवाराचे संिूणज नाव नमूद
करून ) त्यांछया प्रशासकीय लवभागामाफजत सादर करावेत. संबंलधत उमेदवारांछया प्रशासकीय
लवभागांछया आस्थािना अलधकाऱ्यांनी उमेदवाराछया अर्ातीि सवज तिशीि बरोबर असल्याची
खात्री करुन / प्रमालणत करुन अर्ज या कायासनाकडे लनलितिणे लदनांक 28 फेब्रुवारी, 2019
ियंत िोच होतीि अशा िध्दतीने िाठवावेत . उमेदवाराने अर्ात नमूद केिेिी सवज मालहती अचूक
असल्याची आस्थािना अलधकारी यांनी खात्री करावी. लवलहत नमुन्यातीि अर्ाचा नमूना मंत्रािय
इंरानेटवर “आवेदन ित्र” या मथळ्याखािी उििब्ध आहे.
3.

सामान्य प्रशासन लवभाग, शासन लनणजय, लद. 20 ऑगस्ट, 2018 अन्वये लिलिक-टं किेखक

सेवाप्रवेशोत्तर प्रलशक्षण िरीक्षेचा अभ्यासक्रम सुधालरत करण्यात आिा असून र्े उमेदवार 2018
ियंत र्ुन्या अभ्यासक्रमानुसार आयोलर्त करण्यात आिेल्या लिलिक-टं किेखक सेवाप्रवेशोत्तर

शासन िलरित्रक क्रमांकः सेप्रि-1918/प्र.क्र.22/का-17

प्रलशक्षण िरीक्षेतीि कोणत्याही एक ककवा दोन्ही प्रश्निलत्रकेमध्ये अनुत्तीणज झािे आहेत त्यांना या
िरीक्षेमध्ये लद. 20 ऑगस्ट, 2018 छया शासन लनणजयामध्ये नमूद सुधालरत अभ्यासक्रमानुसार फक्त
प्रश्निलत्रका क्रमांक- 1 उत्तीणज होणे आवश्यक रालहि.
4.

सवज मंत्राियीन प्रशासकीय लवभागांनी कृिया सदर िलरित्रक िेखी स्वरुिात संबंलधत

लिलिक-टं किेखक यांछया ( प्रलतलनयुक्ती वर / रर्ेवर असिेल्या लिलिक-टं किेखक यांछया सह )
त्वरीत लनदशजनास आणावे व त्यांची स्वाक्षरी घेऊन, ती कागदित्रे आिल्या अलभिेखात र्तन करुन
ठे वावीत. एखाद्या िात्र उमेदवाराचा अर्ज िाननी करुन लवलहत मुदतीत या कायासनास प्राप्त झािा
नाही तर त्याची संिूणज र्बाबदारी संबंलधत उमेदवार आलण त्या लवभागाची राहीि. तसेच लवलहत
कािमयादे नंतर प्राप्त होणारे अर्ज च्स्वकृत केिे र्ाणार नाही याची कृिया नोंद घ्यावी.
सदर

शासन

िलरित्रक

महाराष्ट्र
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या

संकेतस्थळावर उििब्ध करण्यात आिे असून त्याचा संकेताक 201902121535335607 असा
आहे . हे िलरित्रक लडर्ीटि स्वाक्षरीने साक्षांलकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यिाि यांछया आदे शानुसार व नावाने.
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(आरती दे साई)
कायासन अलधकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1. सवज मंत्राियीन लवभाग (आस्थािना),
2. लनवडनस्ती.
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