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शुध्दीपतर्क 
राज्य सेवा (पवूर्) परीक्षा -2014  

आयोगातफ शासनाच्या िविवध िवभागातील गट-अ व गट-ब संवगार्तील 104 पदांच्या भरतीकिरता राज्य सेवा (पवूर्) परीक्षा – 2014 िदनांक 16 िडसबर, 2013 रोजी जािहरात कर्मांक 
123/2013 िसध्द करण्यात आली आहे. तद्नंतर शासनाकडून ा त झाले या उपिज हािधकारी गट-अ 44 पदे व तहिसलदार गट-अ 35 पदांच्या मागणीपतर्ास अनसुरुन राज्य सेवा 
(पवूर्) परीक्षा – 2014 किरता शधु्दीपतर्क िनगर्िमत करण्यात येत आहे. 

2. उपल ध पदसंख्या :-  

अ.  
कर्. 

पदाचे नाव व  एकूण   पदसंख्या अराखीव
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उपिज हािधकारी , गट अ (एकूण 44 पदे) 21 6 3 1 1+1* 1 1 1 7+1* 
  मिहला - 7 2 1 -- 1 -- -- -- 3 

खेळाडू - 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 
अपंग - @ क्षीणदृ टी - 1 पद 

2 तहिसलदार,गट-अ (एकूण 35  पदे) 12 2+1* 2+1* 1+2* 1 -- 1 1 4+7*
  मिहला - 4 1 1 1 -- -- 1 -- 4 

खेळाडू - 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 
अपंग - @ चलन वलन िवषयक िवकलांगता िंकवा मदचूा अधार्ंगवाय-ू 1 पद 

टीप :- * अशी खणू केलेली पदे अनशेुषाची आहेत.  
3. सिव तर तपशीलासाठी आयोगाच्या  www.mpsc.gov.in व www.mahaonline.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध करुन देण्यात आले या मािहतीचे तसेच सिव तर जािहरातीचे कृपया अवलोकन करावे. 
4. ऑनलाईन अजर् www.mahaonline.gov.in या वेबसाईटद्वारे सादर करण्याचा अंितम िदनांक 5 जानेवारी, 2014 ऐवजी िद. 7 जानेवारी, 2014  रोजी 23.59 वाजेपयत राहील. 
5. चलना ारे परीक्षा शु क भरावयाचे झा यास भारतीय टेट बकेँमध्ये िदनांक 8 जानेवारी, 2014 पयत कायार्लयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहे. 
िठकाण : मुंबई                                                                                                                                                                     ी. शं. पाठक 
 िदनांक :  3 जानेवारी, 2014.                                                             उप सिचव, महारा टर् लोकसेवा आयोग.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


