कक्ष अधिकारी धिभागीय परीक्षा 2017 ला पुन्हा
(Repeater)

बसू

इच्छित

असलेल्या

उमेदिाराांचे अर्ज पाठधिण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन धिभाग
शासन पधरपत्रक क्रमाांकः परीक्षा-2117/प्र.क्र.22/का-17
मादाम कामा मागज, हु तात्मा रार्गुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई -400 032.
तारीख: 13 सप्टें बर, 2017.

िाचा 1) शासन पधरपत्रक क्रमाांकः परीक्षा-2117/प्र.क्र.22/का-17, धदनाांक 22 ऑगस्ट,2017.

शासन पधरपत्रक मांत्रालयीन प्रशासकीय धिभागातील

ि महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाचे कायालय यामिील

सहायक कक्ष अधिकाऱयाांना कक्ष अधिकारी पदािर पदोन्नतीसाठी तसेच सरळसेिन
े े धनयुक्त झालेल्या
कक्ष अधिकाऱयाांसाठी धिभागीय परीक्षा आयोधर्त कराियाची असून सांबांधित उमेदिाराांचे प्रधशक्षण धद. 22
ऑगस्ट, 2017 छया पधरपत्रकान्िये आयोधर्त केले आहे.
2.

िर नमूद उमेदिाराांव्यधतधरक्त प्रशासकीय धिभागातील र्े कक्ष अधिकारी/सहायक कक्ष

अधिकारी यापूिी धिभागीय परीक्षेला बसून सदर परीक्षेत अनुत्तीणज झाले आहेत ककिा परीक्षेला अनुपच्स्ित
राहीले आहेत, अशा उमेदिाराांना कक्ष अधिकारी धिभागीय परीक्षा 2017 ला बसाियाचे असल्यास त्याांचे
धिधहत नमुन्यातील अर्ज ( त्या अर्ात उमेदिाराचे सांपूणज नाि नमूद करून ) प्रशासकीय धिभागाांछया
आस्िापना अधिकाऱयाांनी अर्ातील सिज तपशील बरोबर असल्याची खात्री करुन / प्रमाधणत करुन या
धिभागाकडे धनधितपणे धदनाांक 29 सप्टें बर, 2017

पयंत पोच होतील अशा पध्दतीने पाठिािेत .

त्यानांतर प्राप्त झालेल्या अर्ांचा धिचार करण्यात येणार नाही. धिधहत नमून्यातील अर्ज मांत्रालय
इांरानेटिर “आिेदन पत्र” या मिळयाखाली उपलब्ि आहे.
3.

ज्या पात्र उमेदिाराांनी प्रस्तुत प्रधशक्षण आधण परीक्षेसाठी समक्रमाांधकत धद. 03 र्ुलै, 2017 छया

पधरपत्रकानुसार धिधहत मुदतीत अर्ज पाठधिलेले नाहीत, परांतू ज्याांना सन 2017 छया परीक्षेला प्रिमच
बसाियाचे आहे अशा उमेदिाराांचे धिधहत नमून्यातील अर्ज सुध्दा परीक्षेला पुन्हा बसणाऱया उमेदिाराांछया
अर्ासोबत या कायासनाकडे 29 सप्टें बर, 2017 पूिी पाठिािेत.
4.

सिज मांत्रालयीन प्रशासकीय धिभागाांनी सदर पधरपत्रक सांबांधित कक्ष अधिकारी/सहायक कक्ष

अधिकारी याांछया ( प्रधतधनयुक्ती िर / रर्ेिर असलेल्या सहायक कक्ष अधिकारी याांछया सह ) कृपया
लेखी स्िरुपात त्िरीत धनदशजनास आणािे ि त्याांची स्िाक्षरी घेऊन, ती कागदपत्रे आपल्या अधभलेखात
र्तन करुन ठे िािीत. एखाद्या पात्र उमेदिाराचा अर्ज िाननी करुन धिधहत मुदतीत या कायासनास
प्राप्त झाला नाही तर त्याची सांपूणज र्बाबदारी सांबांधित उमेदिार आधण त्या धिभागाची राहील याची कृपया
नोंद घ्यािी.

शासन पधरपत्रक क्र.: परीक्षा 2117/प्र.क्र.22/का-17

सदर शासन पधरपत्रक महाराष्ट्र शासनाछया www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर
उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201709131111016507 असा आहे . हे पधरपत्रक
धडर्ीटल स्िाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांछया आदे शानुसार ि नािाने.
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Desai
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( आरती दे साई)
कायासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग (पत्राने),
2. सिज मांत्रालयीन धिभाग (आस्िापना),
3. धनिडनस्ती.
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