
रा य सेवा (मु य) परी ा-2013 
अज सादर कर या या दनांकास मुदतवाढ अज सादर कर या या दनांकास मुदतवाढ   

घोषणा 
 

 रा य सेवा (मु य) परी ा 2013 किरता अिधसचूना आयोगा या संकेत थळावर िद.7 स टबर, 2013 रोजी 
िस द कर यात आली होती. रा य सेवा (पवू) परी ा-2013 या जािहरातीतील िटप म ये नमदू के यानसुार (इतर 
संवग करीता शासनाकडून पदे उपल ध हो याची श यता आहे. ती उपल ध झा यास यांचा समावेश मु य परी े या 
अिधसचूनेत कर यात येईल.) आिण शासना या िदनांक 25 स टबर, 2013 या प ा वये ा त झाले या 
मागणीप ानसुार महसलू िवभागातील उपिज हािधकारी, गट-अ 40 पदे ( अराखीव - 16, अ.जा. - 4, अ.ज. - 6, 
िव.जा.(अ)  - 4, भ.ज. (ब) -  2 , िव.मा. . - 1 ,भ.ज.(क) - 3, भ.ज. (ड) - 1, इ.मा.व. - 3 )   व तहिसलदार गट-अ 
34 पदे ( अराखीव - 10, अ.जा. - 4, अ.ज. - 3, िव.जा.(अ)  - 3, भ.ज. (ब) -  1 , भ.ज.(क) - 1, भ.ज. (ड) - 1, 
इ.मा.व. - 11 ) या संवग तील एकूण 74 पदांचा समावेश सदर अिधसचूनेत कर यात येत आहे.  रा य सेवा (पवू) परी ा 
2013 किरता िद.7 जानेवारी, 2013 रोजी िव ािपत कर यात आले या जािहरातीतील 4.2.1 म ये नमदू के यानसुार 
तहिसलदार गट-अ पदाकिरता वयोगणना िद. 1 मे, 2013 रोजी कर यात येईल. तसेच उपिज हािधकारी, गट-अ 
पदाकिरता वयोगणना िद. 1 एि ल, 2014 रोजी कर यात येईल.  

उमेदवारांना (मु य) परी ेचे अज भर याकिरता खालील माणे मदुतवाढ दे यात येत आहे :- 

(१) िविहत प दतीने मािहती सादर क न शु क भर यासाठी चलनाची त घे याची अथवा े िडट काड, डेिबट 

काड, नेटबिँकग, अथवा सं ाम क / सीएससी - नागिरक सेवा किा ारे र कम भर याची कायवाही  िदनांक िदनांक 

३०३०  स टबरस टबर,,२०१३२०१३    रोजी रोजी २३२३..५९५९  वाजेपयतवाजेपयत पणू करणे आव यक आहे. यानंतर सदर वेब लक बंद होईल. 

(२)चलना ारे परी ा शु क भरावयाचे झा यास भारतीय टेट बकेॅम ये िदनांकिदनांक  ११  ऑ टोबरऑ टोबर,,२०१३२०१३  पयत बकेॅ या पयत बकेॅ या 

काय लयीन वेळेतकाय लयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहे.  व हत दनांकानतंर पर ा शु क भर यास वधै मानले 
जाणार नाह , तसेच पर ा शु काचा परतावाह  केला जाणार नाह . 

    

मुंबई                     उप सिचव, 
िदनांक :- 26 स टबर, 2013                                       महारा  लोकसेवा आयोग 

                                                                                             

  


