
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 18/03/2019

LIST OF CANDIDATES - ELIGIBLE FOR RECOMMENDATION THROUGH WAITING LIST

Roll No. Candidates' Name MarksCategory Recommendation RemarkSr.
No.

ASSISTANT SECTION OFFICER MAIN EXAMINATION - 2017

Advertisement No. 68/2017

1

SLOT - 3

MB004111 SURWASE YUVRAJ KUMAR 149
  

 OPEN - General - Wt - 11 Open

MB003018 SHIRSATH VISHWAS PUNDLIK 148
  

 OPEN - General - Wt - 22 Open

MB001015 WAGHMARE AJAY BHANUDAS 143
  

 OBC - General - Wt - 13 OBC

MB006094 JADHAO NILESH GANESH 138
  

 DT-A - General - Wt - 14 DT(A)

MB001112 KADAM SATISH SANJAY 138
  

 SC - General - Wt - 15 SC

MB006005 bhalshankar buddhajay annasaheb 134
  

 SC - General - Wt - 26 SC

MB005057 KHETRI MAYURA PANDURANG 133
  Female

 OBC - Female - Wt - 17 OBC

MB002192 PAWAR CHAITRALI DAGADU 132
  Female

 OPEN - Female - Wt - 18 Open

MB006147 KOSHTI CHAITANYA BAJRANG 130
  

 SBC - General - Wt - 19 SBC

MB002220 CHANDANSHIVE JAYASHRI DHANANJAY 128
  Female

 SC - Female - Wt - 110 SC

MB006209 PERKE GOPINATH RUKHMAJI 121
  

 ST - General - Wt - 111 ST

MB005139 ZANJE ARJUN TUKARAM 114
* Sports 

 OPEN - Sports - Wt - 112 Open

MB003309 POL SWAPNIL DATTAJI 92
 Sports 

 SC - Sports - Wt - 113 SC

* Subject to verification of claim regarding Horizontal Reservation.

टीप :-  
1)उपरो त िनकालात नमदु केले या सव उमेदवारां या िशफारशी यांनी ततु परी े या अज त नमदू केले या 
दा यां या अनषंुगाने यांची पा ता मळू माणप ाव न तपास या या अटी या अधीन राहून शासनाकडे कर यात येत 
आहे. उमेदवारांनी आवेदनप ात िदलेली मािहती खोटी अथवा चकुीची आढळून आ यास अथवा आवेदनप ातील 
दा यानसुार आव यक माणप ाची पतूता न के यास, शासन तरावर अिधसचूनेतील तरतदुीनसुार दावे तपासतांना व 
अ य कारणामळेु अपा  ठरणा या संबंिधत उमेदवारांची उमेदवारी कोण याही ट यावर र  कर यात येईल.  
2)अज त ािव य ा त (गणुव ाधारक) खेळाडूचा दावा केले या उमेदवारांनी, शालेय िश ण व ीडा िवभागा या 
िद. 1 जलुै, 2016 रोजी या शासन िनणयानसुार व यास अनसु न िस द कर यात आले या िदनांक 18 ऑग ट, 
2016 रोजी या शु दीप कातील तरतदुीनसुार आिण तदनंतर शासनाने या संदभ त वेळोवेळी िनगिमत केले या 
आदेशानसुार िवषयांिकत गट-ब (अराजपि त) पदासाठी िन चत केलेली ीडा िवषयक अहता धारण किरत 
अस याबाबतचा, पवू परी ेचा अज सादर कर याचा अंितम िदनांक 16 मे, 2017 रोजीचे कवा त पवू चे ीडा 
माणप  यासंदभ तील संबंिधत िवभािगय ीडा उपसंचालकांचा मु य परी ेचा अज सादर कर याचा अंितम 
िदनांक हणजेच िदनांक 27 ऑ टोबर,  2017 रोजीचा कवा त पवू चा ीडा माणप  पडताळणीबाबतचा 
अहवाल तपासनूच संबंिधत उमेदवारां या िनयु तीची कायवाही केली जाईल. 
3)मा. उ च यायालय, मुंबई येथे दाखल झाले या िरट िपटीशन .2053/2014 करणी होणा या अंितम 
िनणया या अिधन राहून ततु करणी पदभरतीची कायवाही कर यात येत आहे. 
4) ततु परी ेचा िनकाल समांतर आर णा या मु ांसंदभ त तसेच अ य मु ांसंदभ त िविवध मा. यायालयात / मा. 
यायािधकरणात दाखल कर यात आले या याियक करणातील अंितम याय िनणया या अधीन राहून जाहीर 
कर यात आला आहे.  


