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िव ािपत पद व आर ण – अराखीव-01 

_________________________________________________ 

सदर पदावर गुणव नुेसार िनयु तीकरीता िशफारसपा  उमेदवाराचे नाव :- 

अनु मांक उमेदवाराचे नाव वगवारी िशफारस 

1  तरतरे गणेश लालचंद  अराखीव  अराखीव 

 
 िटप -1. िशफारस पा  ठरले या उमदेवाराचें िशफारसप  यां या ोफाईल मधील Print Option म ये उपल ध 
क न दे यात येत आहे.  
        2.  िशफारसपा  उमेदवारानंी आयोगाचे िशफारसप  िमळा यानंतरच पुढील कायवाहीसाठी शासना या 
उ च व तं िश ण िवभाग [तांिश-6], मं ालय िव तार भवन,  मंुबई-400 032 या िवभागाशी संपक साधावा.  
        3.  िशफारसपा  व ना-िशफारसपा  उमेदवाराचें  मुलाखतीचे गुण सोबत या यादीम ये नमूद कर यात 
आलेले  आहेत.    

  
 

( सं. पां. देशमखु ) 
    अवर सिचव 

      महारा   लोकसेवा आयोग. 
 

 
 



 
पदाचे नांव - ा यापक, िटचर े नग आट ई टटयूट, शासकीय कला सं था, महारा  कला िश ण सेवा, गट- 
अ,  (कला संचालनालय)  (जािहरात . 203/2014)                                                                                                            

 
िनयु तीस यो य असले या उमेदवाराचंी नाव ेगुणव ा मानुसार खाली नमूद के या माणे आहेत. 

 
सं. पां. देशमखु  

    अवर सिचव 
                                 महारा   लोकसेवा आयोग  

 आयोगाकडून िव ापीत पदसं या व िशफारस केले या उमेदवारांची यां या मळु वग नसुार िवगतवारी 
 

वगवारी िव ािपत 
पदसं या

िशफारस िशफारस केले या उमेदवारांची 
यां या मळू वग नसुार सं या 

अराखीव 1 1 1
एकूण 01 01 01

 

   
   

व ा पत पदे िशफारस 

म हला - -
खेळाडू ‐  ‐ 

अपंग ‐  ‐ 

 

 

 

 

गणुव ा 
. 

उमेदवाराचे नाव िलंग वगवारी 

या 
वगवारीसाठी 
उमेदवाराचा 

िवचार हावा ती 
वगवारी 

शेरा 

मलुाखतीचे 
गणु (100 

पैकी, िन न म  
अहता -41) 

मलुाखत 
मांक 

1.   तरतरे गणेश लालचंद M  Open  Open  Open‐1  55  3 

2.   जठार संजय रामचं  M  Open  Open 
No post 
available 

45  2 

3.   शेळके मा ती बाबरुाव M  Open  Open 
No post 
available 

41  4 


