पोिलस िशपाई भरती पूव परा िशण वग कायम सन २०१६ - १७
राय पातळीव न द.
बर, २०१७ रोजी दैिनक लोकमत वृतपामधुन राय अपसंयाक
द.२२ सटबर,
बर
आयोगाकडु न मािहती व जनसंपक कायालयामाफ त िस द जाहीराती"या अनुषंगाने िश'ण देणेसाठी ई"छु क
,हणून खालीलमाणे नमूद (०३) सं/थाचे /ताव 2द.०३/१०/२०१७ रोजी सायं.५.०० वाजेपय3त या
कायालयास ा4त झाले.
१) महा मा फू ले एयुके
केशन सेासायटी,
सायटी, परभणी.
परभणी.जतूर रोड,
रोड, परभणी.
परभणी. २) आद य नागराज चारटेबल !ट,
ट,
पालम ता.
ता.पालम िज.
िज. परभणी.
परभणी. ३) कै .बाबासाहेब नाईक िश$ण &सारक मंडळ,
ळ, लॅाट ६, अग!ती कॉलनी,
कॉलनी,
एन.
एन.९. िसडको,
िसडको, औरंगाबाद.
ाबाद.
उपरो7त

योजने

२००९/.9.१८८/का१,

संदभात

शासन

िनणय,

अपसंयाक

िवकास

िवभाग

9.अिविव-

2दनांक २७/०७/२००९ आिण दैिनक लोकमत वतमानपात िस द झालेया

जािहरातीनुसार िश'ण सं/था"या
िनवडीसाठीचे िनकष िवचारात घेता िनकषां"या अनुषंगाने या
कायालयास ा4त इ"छु क िश'ण सं/थांचे /तावांची छाननी व /थळ पाहणी कर@यात आली. या
कायालयाकडे /ताव ा4त /तावाची छाननी आिण /थळपाहणी क न सदर /ताव या कायालयामाफ त 2द.
०९ ऑ,ट-बर
ट-बर,
बर, २०१७ रोजी महाराAB राय अपसंयाक आयोगा"या माCयतेसाठी सादर कर@यात आले.
या अनुषंगाने अपसंयाक समाजातील त णांकDरता पोलीस िशपाई भरती पूव पDर'ा िश'ण वग
२०१७-१८ अंतगत मा. अपसंयाक आयोग, मुब
ं ई यांनी 2दनांक ३०/१०/२०१७ रोजी"या आदेशाCवये
महामा फु ले एयुकेशन सोसायटी, परभणी या सं/थेची सदर िश'ण दे@यासाठी िनवड कर@यात आयाचे या
कायायलास कळिव@यात आले.
यानुसार 2द.२१/११/२०१७ रोजी सकाळी ठीक १०.३० वाजता िजहा मुयालयातील पोलीस परेड
Fाउं डवर उमेदवाराने उपि/थत राह@याचे आGहाण कर@यात आलेले आहे. तसेच मा.अपसंयाक आयोगामाफ त
सुिचत के यानुसार िश'णाथHची शाDररीक 'मता तपासून १०० िश'णाथHची िनवड कर@याचे काम
िजहा पोलीस अिध'क यांचेमाफ त पुण क न घेऊन १०० उमेदवारांची िश'णासाठी िनवड कर@यात
आली.
सदर िश'ण महामा फु ले एयुकेशन सोसायटी, Iजतूर रोड, परभणी यांची सन २०१७-१८ कDरता
अपसंयाक समाजातील त णांकDरता राबिव@यात येणा-या पोिलस िशपाई भरती पूव पDर'ा िश'ण वग
काय9मासाठी महाराAB राय अपसंयाक आयोगामाफ त िनवड कर@यात आली आहे. सन २०१६-१७
अंतगत १०० उमेदवारांची िश'णासाठी िनवड कर@यात आली आहे. सदर िश'ण महामा फु ले एयुकेशन
सोसायटी, Iजतूर रोड, परभणी येथे 2द.११/१२/२०१७ रोजीपासून सु कर@यात आले आहे.

