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                                                                 शासन िवरित्रक    
 

मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग तसेच महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या कायालयातील वलविक, वलविक-
टंकलेखक ि टंकलेखक संिगातील कममचाऱयांना सहायक कक्ष अविकारी िदािर वनिडीद्वारे वनयकु्ती देण्यासाठी 
शवनिार, वदनांक 19 जानेिारी, 2019 रोजी महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगामार्म त सहायक कक्ष अविकारी मयावदत 
विभागीय स्ििा िरीक्षा - 2018 र्क्त मंुबई येथे आयोवजत करण्यात येईल. 
  

२. प्रस्तुत िरीक्षेमिून भराियाच्या िदांचा  तिशील खालीलप्रमाणे आहे:- 
 २.1 मंत्रालयीन विभागातील गणुित्तेनुसार - 58 िदे 
 २.२ महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या कायालयातील गुणित्तेनुसार - ४ िदे 
 २.३ िर  नमूद िदसंख्येमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.   
 2.4 सदर िदे ही गणुित्तेनुसार मा.सिोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुज्ञा 

यावचका क्र.28306/१०१७ च्या अंवतम न्याय वनणमयाचे अविन राहुन, सदरहू िदे गणुित्तेनुसार 
भरण्यात येत आहेत. 

३. िात्रता :- 
 ३.१ खुद्द मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग तसचे महाराष्ट्र लोकसिेा आयोगाच्या कायालयातील वलविक, 

वलविक-टंकलेखक ि टंकलेखक सिंगातील कममचारी प्रस्तुत िरीक्षसे अजम करण्यासाठी िात्र आहेत. 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाच्या अविित्याखालील कोणत्याही दुय्यम कायालयातील कममचारी 
प्रस्तुत िरीक्षकेरीता अजम करण्यास िात्र नाहीत. 

 3.2 वदनांक 1 जानेिारी, 2018 रोजी वलविक, वलविक-टंकलेखक  ि टंकलेखक संिगामध्ये वकमान 
सलग सात िषे विनाखंड वनयवमत सेिा िूणम झालेले कममचारी प्रस्तुत िरीक्षेकरीता अजम करण्यास 
िात्र आहेत. 

 3.3 वनयवमत सेिचेा कालाििी खालीलप्रमाणे गणण्यांत येईल :- 
(१) आयोगामार्म त नामवनदेशनाने नेमणकू झालेले कममचारी:- वनयवमत वनयुक्तीच्या वदनाकािासनू 
(२) अनुकंिा तत्िािर नेमणकू झालेले कममचारी:-  वनयुक्तीच्या वदनाकािासनू 
(३) िदोन्नत कममचारी:-  सेिाप्रिशे वनयमातील गणुित्तेनुसार वनयवमत िदोन्नतीच्या वदनाकािासनू 
(४ अन्य कारणास्ति सेिा वनयवमत झालेले कममचारी:- त्यांच्या सेिा वनयवमत केल्या सबंिंीच्या 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशाच्या वदनांकािासून  



शासन िवरित्रक क्रमांकः मविि १४१7/प्र.क्र.१32/14-अ 
 

िृष्ट्ठ 8 िैकी 2 

 3.4 कोणत्याही िवरस्स्थतीत वलविक, वलविक-टंकलेखक ि  टंकलेखक संिगातील िदािरील 
अभावित वनयुक्तीचा कालाििी िात्रतेसाठी गणण्यात येणार  नाही.   

 3.5 वलविकिगीय कममचा-यांसाठी असलेली सेिाप्रिशेोत्तर प्रवशक्षण िरीक्षा उत्तीणम न झालेले अथिा 
सदर िरीक्षा उत्तीणम होण्यािासून सटू वदलेली नाही, अस ेकममचारी प्रस्ततु िरीक्षेच्या प्रिशेासाठी 
िात्र असणार नाहीत. 

४ िरीक्षेचा टप्िा -  एक - लेखी िरीक्षा - 200 गुण 
५. शुल्क :- 
  ५.1   अमागास - रुिये 52४/-                   ५.2  मागासिगीय - रुिये 32४/- 

   

६. िरीक्षा कें द्र: 
िरीक्षा कें द्र कें द्र सकेंतांक 

मंुबई 30 
 

 
७ 

 

अजम करण्याची िध्दत :- 

 ७.१ प्रस्तुत िरीक्षसेाठी र्क्त ऑनलाईन िद्धतीने  अजम स्िीकारण्यात येतील.   
 ७.२ िात्र उमेदिाराला िबे-आिावरत (Web-based) ऑनलाईन अजम 

https://mahampsc.mahaonline.gov.in या सकेंतस्थळाद्वारे वदनांक 5 नोव्हेंबर, 2018 ते 
वदनांक 26 नोव्हेंबर, 2018 या कालाििीतच सादर करणे आिश्यक राहील. 

 7.३ ऑनलाईन िद्धतीने अजम सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या 
https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळािर 
उिलब्ि आहेत.   

 ७.४ आयोगास अजम सादर करताना माध्यवमक शालांत प्रमाणित्रािर असलेल्या नािाप्रमाणेच नािाची 
नोंदणी करणे ि आयोगास अजम सादर करणे आिश्यक आहे. अन्यथा, आयोगाच्या सूचनाचं े
उलं्लघन समजून कारिाई करण्यात येईल. 

 ७.५ आयोगास चकुीची मावहती सादर करणा-या उमेदिारास सदर िरीक्षेसाठी ि यािढुील सिम 
वनिडीकवरता अिात्र ठरविण्यात येईल. 

 ७.६ आयोगास अजम सादर केल्यानंतर विवहत मुदतीत िरीक्षा शुल्क भरल्यावशिाय अजम विचारात 
घेतले जाणार नाहीत.   

 7.7 िरीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकवरता उमेदिारांनी खाली नमूद केलेल्या िद्धतींचा अिलंब 
करािा :- 

  

7.7.1   शुल्क भरण्याकरीता मुख्य िषृ्ट्ठाच्या डाव्या भागािरील “ माझे खाते ” या ललक िर स्क्लक 
कराि.े 

7.7.२  “माझे खाते” या ललकिर स्क्लक केल्यानंतर “माझे ॲप्लीकेशन” सदरातील 'स्ििात्मक िरीक्षा' या 
ललकिर स्क्लक करािे.  

7.7.३   'स्ििात्मक िरीक्षा' या ललक िर स्क्लक केल्यानंतर  अजम केलेल्या िदांची यादी शुल्क    
भरल्याच्या/न भरल्याच्या नोंदीसह वदसेल. 'Unpaid' वलवहलेल्या िद/िरीक्षेसमोर 'Pay 
Now' अशी ललक उिलब्ि असेल. 

7.7.४   “Pay Now” या ललकिर स्क्लक केल्यानंतर 3 ियाय उिलब्ि होतील.  (अ) ऑनलाईन 
िेमेंट (ब) नागरी सुवििा कें द्र  (क) चलनाव्दारे  
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7.7.५   के्रवडट काडम, डेवबट काडम अथिा नेटबॅंलकगच्या सहाय्याने ऑनलाईन िरीक्षा शुल्क अदा करता येईल.  
7.7.६   नागरी सुवििा कें द्र हा ियाय वनिडल्यास, उिलब्ि होणा-या िाितीची प्रत घेऊन नागरी 

सुवििा कें द्र अथिा सगं्राम कें द्रात जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. सदर 
कायमिाही अजम सादर करण्याच्या अंवतम वदनाकंाििूी िणूम करणे आिश्यक राहील. 

7.7.7 चलनाव्दारे िरीक्षा शुल्क भरण्याचा ियाय वनिडल्यास उिलब्ि होणा-या चलनाची प्रत 
घेऊन भारतीय स्टेट बॅंकेच्या कोणत्याही शाखेत, बॅंकेच्या कायालयीन िळेेत शुल्काचा 
भरणा केला जाऊ शकतो.  

7.7.8 भारतीय स्टेट बॅंकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा ियाय वनिडल्यास अजम सादर 
केल्याच्या दोन तासानंतर अथिा शेिटच्या वदिशी अजम सादर केल्यास त्यािढुील 
कामकाजाच्या वदिशी बॅंकेच्या कायालयीन िळेेत िरीक्षा शुल्क भरणे आिश्यक आहे. 

7.7.9 विवहत िध्दतीने अजम सादर करुन ऑनलाईन शुल्क भरण्याची कायमिाही, तसेच भारतीय 
स्टेट बॅंकेमध्ये चलनाद्वारे िरीक्षा शुल्क भराियाचे झाल्यास चलनाची प्रत घेण्याची 
कायमिाही वदनांक 26 नोव्हेंबर, 2018 रोजी 23.59 िाजिेयंत िणूम करणे आिश्यक आहे. 
त्यानंतर सदर िबेललक बदं होईल. 

7.7.10 चलनाद्वारे िरीक्षाशुल्क भराियाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बॅंकेमध्ये वदनांक 27 नोव्हेंबर, 
2018 ियंत बकेॅच्या कायालयीन िळेेत भरणे बिंनकारक आहे. विवहत वदनांकानंतर िरीक्षा 
शुल्क भरल्यास ििै मानल ेजाणार नाही. तसेच िरीक्षा  शुल्काचा िरतािाही केला जाणार 
नाही. 
 

7.7.11 ऑनलाईन िध्दतीने िरीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदिाराला त्याच्या प्रोर्ाईलमध्ये 
िरीक्षा शुल्काचा भरणा झाला आहे लकिा कस ेयाची  स्स्थती (status) अिगत होईल.  त्याची 
उमेदिाराने  अजम सादर करण्याच्या  अंवतम वदनाकंाििूीच तिासणी करुन खात्री करणे 
अथिा िरीक्षा शुल्काचा भरणा झाल्याबाबतची स्स्थती उिलब्ि नसल्यास िनु्हा शुल्क 
भरण्याची अथिा चलन घेण्याची कायमिाही करणे आिश्यक आहे. विवहत वदनांकानंतर 
यासंदभातील कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही. 
  

8 अजात नमूद केलेल्या मावहतीच्या आिारे िवरित्रकातील विवहत अहमतेबाबतच्या अटींची ितूमता करतात 
असे समजून िात्रता न तिासता आयोगाकडून उमेदिारांना तात्िरुता प्रिशे वदला जाईल. िरंतु िरीक्षेििूी 
अथिा िरीक्षेनंतर कोणत्याही टप्प्यािर, उमेदिाराने अजात नमूद केलेली मावहती चकुीची िा खोटी 
असल्याच े अथिा उमेदिार विवहत अहमतेची ितूमता करीत नसल्याच े आयोगास आढळल्यास अशा 
उमेदिारांची उमेदिारी कोणत्याही टप्प्यािर रद्द करण्यात येईल आवण त्याबाबतचा आयोगाचा वनणमय 
अंवतम रावहल. 

9. सिमसािारण :- 
 ९.१ ऑनलाईन िध्दतीने आयोगास सादर केलेल्या अजाच्या प्रतीसह अजम केल्याबाबतची मावहती 

उमेदिारांनी स्ित: आिल्या विभाग/कायालय प्रमुखांना कळविणे आिश्यक आहे. 
 ९.२ प्रस्तुत िरीक्षेचा अजम विचारात घेण्यास विभाग/कायालय प्रमुखांना कोणताही आक्षेि असल्यास 

तसे विभाग/कायालय प्रमुखांनी अजम स्िीकारण्याच्या अंवतम वदनांकाियंत आयोगास कळविणे 
आिश्यक आहे. तसचे िरीक्षकेरीता अजम विचारात घेण्यास हरकत नसल्यास आयोगास तस े
कळविण्याची आिश्यकता नाही; असेही उमेदिारांनी संबवंित विभाग/कायालय प्रमुखांना 
कळिाि.े 
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 ९.३ प्रस्तुत िरीक्षा ही स्ििा िरीक्षा असनू िदोन्नतीसाठी िात्रता िरीक्षा (Qualifying Examination) 
नाही. प्रस्तुत िरीक्षेच्या वनकालाच्या आिारे आयोगाकडून वशर्ारस करण्यात आलेल्या 
उमेदिारांची िात्रता सक्षम प्राविकाऱ याकडून तिासण्याच्या अिीन राहून वनयकु्ती देण्याची 
कायमिाही करण्यात येईल. सदर िरीक्षेमिील उमेदिारांच्या कामवगरीच्या (Performance) 
आिारे वनयुक्ती मागण्याचा उमेदिारास कोणताही हक्क असणार नाही. 

 ९.४ िरीक्षसे अजम सादर केल्यानंतर अथिा िरीक्षा वदल्यानंतर उमेदिाराने राजीनामा वदल्यास 
अथिा कोणत्याही कारणास्ति नोकरी सोडल्यास अथिा विभागाने सेिा समाप्त केल्यास अथिा 
िारणाविकार न ठेिता संिगमबाह्य िदािर नेमणकू झाल्यास सदर िरीक्षेच्या वनकालाच्या आिारे 
संबवंित उमेदिार वनयुक्तीसाठी िात्र असणार नाही.  
  

10 प्रिशेप्रमाणित्र :- 
 १0.१ प्रस्तुत िरीक्षिेिूी सिमसािारणिणे 7 वदिस अगोदर प्रिशेप्रमाणित्र उमेदिाराच्या प्रोर्ाईलव्दारे 

उिलब्ि करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत िरीक्षेििूी डाऊनलोड करुन घेणे ि िरीक्षचे्या िळेी 
सादर करणे आिश्यक आहे.   

 10.२ िरीक्षेच्या िळेी उमेदिाराने स्ित:च ेप्रिशेप्रमाणित्र आणणे सक्तीच ेआहे. त्यावशिाय, िरीक्षसे 
प्रिशे वदला जाणार नाही. 

 10.3 िरीक्षसे येतेिळेी स्ित:च्या ओळखीच्या िरुाव्यासाठी स्ित:चे आिार काडम, वनिडणकू आयोगाच े
ओळखित्र, िासिोटम, िॅन काडम  लकिा स्माटम काडम प्रकारचे ड्रायव्व्हग लायसन्स यािैकी वकमान 
कोणतेही एक मूळ ओळखित्र तसेच मूळ ओळखित्राची छायांवकत प्रत सोबत आणणे अवनिायम 
आहे. 

 10.4 िरीक्षेच्या िळेी प्रिशे प्रमाणित्र ि इतर ओळखीच्या िरुाव्यासह उमेदिाराने स्ित:चे अद्ययाित 
कायालयीन ओळखित्र सादर करणे बिंनकारक आहे. 

 10.5 आिार काडमच्या ऐिजी भारतीय विवशष्ट्ट ओळख प्राविकरण (UIDAI) च्या संकेतस्थळािरुन 
डाऊनलोड केलेले ई-आिार सादर करणाऱ या उमेदिारांच्या बाबतीत ई-आिार िर उमेदिाराच े
नाि, ित्ता, ललग, र्ोटो, जन्मवदनांक या तिशीलासह आिार वनर्ममतीचा वदनाकं (Date of 
Aadhaar generation) ि आिार डाऊनलोड केल्याचा वदनांक असल्यासच तसेच सुस्िष्ट्ट 
र्ोटोसह कलर लप्रट मध्ये आिार डाऊनलोड केले असल्यासच ई-आिार ििै मानण्यात येईल. 

 10.6 नािांमध्ये बदल केलेला असल्यास वििाह वनबिंक यानंी वदलेला दाखला (वििावहत वियांच्या 
बाबतीत), नािांत बदल झाल्यासंबिंी अविसूवचत केलेले राजित्र लकिा राजिवत्रत अविकारी 
यांच्याकडून नािांत बदल झाल्यासंबिंीचा दाखला ि त्याची छायांवकत प्रत िरीक्षेच्यािळेी सादर 
करणे आिश्यक आहे. 
 

11 िरीक्षेस प्रिशे :- 
 ११.१ र्क्त िने, िेस्न्सल, प्रिशेप्रमाणित्र, ओळखीचा मूळ िरुािा ि त्याची छायांवकत प्रत अथिा  

प्रिशेप्रमाणित्रािरील सचूनेनुसार आयोगाने िरिानगी वदलले्या सावहत्यासह उमेदिाराला  
िरीक्षा कक्षात प्रिशे देण्यात येईल. 

 ११.२ स्माटम िॉच, वडजीटल िॉच, मायक्रोर्ोन, मोबाईल र्ोन, कॅमेरा अंतभूमत असलेली कोणत्याही 
प्रकारची सािने, वसमकाडम, ब्ल्य ुटूथ, दूरसंचार सािने म्हणनू िािरण्या योग्य कोणतीही िस्त,ू 
इलेक्रॉवनक उिकरणे, िहया, नोटस, िरिानगी नसलेली िसु्तके, बगॅ्ज, िवरगणक 
(calculator) इत्यादी प्रकारची सािने/ सावहत्य िरीक्षा कें द्राच्या िवरसरात तसेच िरीक्षा कक्षात 
आणण्यास, स्ित:जिळ बाळगण्यास, त्याचा िािर करण्यास अथिा त्याच्या िािरासाठी इतरांची 
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मदत घेण्यास सक्त मनाई आहे. अस े सावहत्य आणल्यास ते िरीक्षा कें द्राबाहेर ठेिण्याची ि 
त्याच्या सुरवक्षततेची जबाबदारी संबवंित उमेदिाराची राहील. 

 ११.३ आयोगाने िरिानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारच ेअनविकृत सािन/सावहत्य िरीक्षेच्यािळेी 
संबवंित उिकें द्राच्या मुख्य प्रिशेद्वारािरच ठेिाि ेलागेल. अशा सािन/सावहत्याच्या सरुवक्षततेची 
जबाबदारी संबवंित उमेदिाराची राहील. यासंदभातील कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस 
आयोग, वजल्हा प्रशासन लकिा संबवंित शाळा/महाविद्यालय व्यिस्थािन जबाबदार राहणार 
नाही 

 11.4 उमेदिाराने आयोगास सादर केलेल्या अजािरील स्िाक्षरी, हजरेीिटािरील स्िाक्षरी ि अन्य सिम 
प्रकारच्या ित्रव्यिहारािरील स्िाक्षरी एकच असणे ि त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा 
र्रक/तर्ाित असता कामा नये. विविि प्रकारच्या कागदित्रािरील स्िाक्षरीमध्ये 
र्रक/तर्ाित आढळून आल्यास संबवंित उमेदिाराची उमेदिारी रद्द करण्यात येईल ि 
आयोगाच्या स्िचे्छाविकारानुसार इतरही कायदेशीर/वनयमानुसार कारिाई करण्यात येईल.  

१२. बायोमॅवरक िडताळणी :- 
 १२.१ वनिड प्रवक्रयेच्या कोणत्याही टप्प्यािर उमेदिाराच्या बायोमॅवरक सत्यािनासाठी (Genuiness) 

वडवजटल स्िरुिात उमेदिारांच्या बोटांच ेठस ेआवण/अथिा बबु्बळुाच्या आिारे िडताळणी केली 
जाईल.  

 १२.२ बायोमॅवरक िडताळणीच्या िळेी उमेदिारांनी त्यांच्या बोटांचे ठसे योग्यवरत्या स्िीकारले गेले 
असल्याची खात्री करािी. 

 १२.३ बायोमॅवरक िडताळणीिळेी विसंगती आढळून आल्यास उमेदिारी नाकारली जािू शकते. तसेच 
िडताळणीच्यािळेी उमेदिार अस्सल नसल्याच े (not genuine) आढळून आल्यास त्याच्यािरील 
कायदेशीर कारिाईव्यवतवरक्त उमेदिारी रद्द होिू शकते, वशिाय आयोगाच्या 
स्िचे्छाविकारानुसार प्रवतरोिाची कारिाई होिू शकते. यास्ति, उमेदिारांना सूवचत करण्यात 
येते की, त्यांनी त्यांच्या हातािर मेहंदी, शाई, रसायन इत्यादी प्रकारची कोणतीही बाहयिस्तू / 
िदाथम लािू नये. 

 १२.४ उमेदिारांनी आिार क्रमांक त्यांच्या खात्यात नमूद केले असले तरी काही उमेदिारांनी भारतीय 
विवशष्ट्ट ओळख प्राविकरण (UIDAI) द्वारे उिलब्ि करुन देण्यात आलेल्या लॉक / अनलॉक 
सुवििेद्वारा त्यांची आिार क्रमांकाशी संलस्ग्नत बायोमेरीक मावहती लॉक केली असल्यास त्यांच े
िरीक्षेच्या िळेी आिार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) ि ियायाने बायोमेवरक 
िडताळणी न होण्याची शक्यता आहे. िरीक्षेच्या िळेी आिार क्रमांकाच्या आिारे बायोमेवरक 
िडताळणी करण्याकरीता उमेदिारांची आिार संलस्ग्नत बायोमेवरक मावहती अनलॉक 
(Unlock) असणे आिश्यक आहे. यास्ति, आिार प्रमाणीकरणाकरीता बायोमेवरक मावहती लॉक 
केली असणा-या उमेदिारांनी िरीक्षा / मुलाखत / शावररीक चाचणीस उिस्स्थत राहण्याििूी 
भारतीय विवशष्ट्ट ओळख प्राविकरण (UIDAI) च्या सकेंतस्थळािरुन बायोमेवरक मावहती 
अनलॉक (Unlock)  करुन प्रमाणीकरणाकरीता खुली करािी. अन्यथा िरीक्षा / मुलाखतीकरीता 
उमेदिाराला प्रिशे नाकारला जाऊ शकतो.   

  

१३ प्रस्तुत िवरित्रकामध्ये िरीक्षसेंदभातील संवक्षप्त तिशील वदलेला आहे. अजम स्िीकारण्याची िध्दत, 
आिश्यक अहमता, ियोमयादा, शुल्क, वनिडीची सिमसािारण प्रवक्रया, िरीक्षा योजना, अभ्यासक्रम 
इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तिवशलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळािरील मयावदत 
विभागीय स्ििा िरीक्षा अंतगमत 'उमेदिारांना सिमसािारण सूचना' तसेच "िरीक्षा योजना" विभागातील 
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'सहायक कक्ष अविकारी मयावदत विभागीय स्ििा िरीक्षा' मध्ये उिलब्ि करुन देण्यात आलेल्या मावहतीच े
कृिया अिलोकन कराि.े आयोगाच्या सकेंतस्थळािर प्रवसध्द करण्यात आलेली मावहती ि िवरित्रक 
अविकृत समजण्यात येईल.   

1४ प्रस्तुत िवरित्रक आयोगाच्या www.mpsc.gov.in तसचे https://mahampsc.mahaonline.gov.in या 
संकेतस्थळािर उिलब्ि आहे.  

15 सदर िवरित्रकासोबतच्या "वििरणित्र-1" मध्ये विषयांवकत िरीक्षेची योजना, अभ्यासक्रम,प्रश्नसंख्या ि 
गुण उिलब्ि करुन देण्यात आला आहे. 

16. सदर िवरित्रक रजिेर/प्रवतवनयुक्तीिर असणाऱ या कममचाऱ यांसह सिम संबवंितांच्या वनदशमनास आणाि.े  
17 सदर शासन िवरित्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर उिलब्ि  

करण्यात आले असून त्याचा संकेताकं 201811051322135007 असा आहे. हे िवरित्रक वडजीटल  
स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

           महाराष्ट्राच ेराज्यिाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 

 
 

                                  ( इ.म.ुकाझी ) 
                                                                                                                      सह सवचि, महाराष्ट्र शासन  
प्रवत,    
 1. सिम मंत्रालयीन विभाग, 
 2. सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, (ित्राने) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imtiyaz 
Mushtaque 
Kazi

Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=General Administration Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=711589caceff9b0bb07e3c6556e724501
d0c5ea5c63b3146314d51ec0e87d0a6, 
serialNumber=77a529748c5e7c1ba7a66e81c65
4ba3c492fda5b29e076241db1ba213ddedf4e, 
cn=Imtiyaz Mushtaque Kazi 
Date: 2018.11.05 13:26:38 +05'30'
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वििरणपत्र - 1 
सहायक कक्ष अविकारी मयावित विभागीय स्पिा परीके्षची सिुावरत परीक्षा योजना ि  

अभ्यासक्रम - 
1.1   परीके्षचे टप्पे -  लेखी परीक्षा. लेखी परीके्षच्या गणुाांच्या आिारे अांवतम वनिड करण्यात येईल.  
1.2   एकूण प्रश्नपवत्रका- िोन.               
1.3   एकुण 200 गणु 
1.4   परीक्षा कें द्र :- प्रस्ततु परीक्षा फक्त मुांबई कें द्रािर घेण्यात येईल.  
 

- : परीक्षा योजना :- 
 
प्रश्नपवत्रका  
क्रमाांक ि 
सांकेताांक 

विषय 
 

िजा 
 

माध्यम 
प्रश्नसांख्या 

ि 
गणु 

कालाििी 
 

परीके्षचे स्िरुप 

 
 

पेपर - 1 
(088) 

इंग्रजी बारावी इंग्रजी  
 

100 

 
 
एक तास 

वस्तुनिष्ठ 
बहुपर्यार्यी 

मराठी बारावी  
मराठी सामान्र्य ज्ञाि, शासकीर्य र्योजिा 

व शासिाशी संबंधीत बाबी -- 

 
  पेपर - 2 
 

कार्यालर्यीि कामकाजाचे ज्ञाि 
व पध्दती 

--  
मराठी 

 
100 

 
एक  तास वस्तुनिष्ठ 

बहुपर्यार्यी 

 
 

2.  अभ्यासक्रम :- 
प्रश्नपवत्रका - 1 

विषय गणु 
(1) मराठी :- व्र्याकरण, शधु्दलेखि व नवरामनचन्हे र्यांचे निर्यम, शबदांच्र्या जाती (प्रकार), काळ व अर्थ, वाक्र्यप्रकार, 

शबदनसध्दी, पानरभानिक शबद, म्हणींचा अर्थ व उपर्योग, वाक्प्रचारांचा अर्थ व उपर्योग. 
25 

(2) इांग्रजी :-  Common vocabulary, Sentence structure, Grammar, Comprehension of passage.              25 

(3) शासकीय योजना ि शासनाशी सांबांिीत बाबी :- नवभागाच्र्या महत्वाच्र्या र्योजिा, र्योजिांची िावे, अिदुाि मर्यादा, 

कें द्र-राज्र्य नहस्सा लाभार्ी  पात्रता इत्र्यादी 
25 

(4) सामान्य ्ान :- इनतहास, भगूोल, कला, क्रीडा, सानहत्र्य, परुस्कार, चाल ूघडामोडी, मानहती अनधकार अनधनिर्यम-

2005, राज्र्य शास्त्र, इत्र्यादी 
25 

प्रश्नपवत्रका - 1 ची एकूण प्रश्नसांख्या ि गणु 100 
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िृष्ट्ठ 8 िैकी 8 

प्रश्निवत्रका  - 2 : मंत्रालयातील वलिीकिगीय कममचाऱयानंी विभाग-अ आवण विभाग-ब, सोडविणे आिश्यक आहे ि 

महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगातील वलिीकिगीय कममचाऱयानंी विभाग-अ आवण विभाग-क सोडविणे आिश्यक आहे.   

विभाग - अ : मंत्रालय ि आयोग याचं्या सामाईक कामकाजाविषयीचे घटक :- (906) गुण 

(1) भारताच ेसंवििान :- मूलभतू अविकार (अनुच्छेद 12 ते 30) 

                                    राज्य िोरणाची वनदेशक तत्ि े(अनुच्छेद 36 ते 51) 

                                     मूलभतू कतमव्ये (अनुच्छेद - 51 (क) )  

25 

(2) महाराष्ट्र नागरी सेिा (ितमणकू) वनयम, 1979 25 

(3) महाराष्ट्र नागरी सेिा (सेिचे्या सिमसािारण शती) वनयम 1981 : वनयम क्र. 9 ते 20, 27, 31 ते 45, 47. 25 

विभाग - अ    ची एकूण प्रश्िसंख्र्या ि गुण 75 

विभाग - ब: र्क्त मंत्रालयाच्या कामकाजासंबंविचे घटक :- (907) गुण 

 (1)     मंत्रालयातील कायालयीन िध्दतीची वनयमिसु्स्तका. 10 

(2)     अ. मंत्रालयातील कामकाजविषयक वनयम ि त्यासबंिंीच्या सूचना. 
      ब. प्रशासकीय सिुारणा ि कल्याणकारी िोरणे यासंबिंात अंमलबजािणीसाठीच ेशासनाच े 

               िोरण/िळेोिळेी शासनाने घेतलेले वनणमय. 
05 

(3)  वििीमंडळ कामकाज :- 
 (3.1)  वििानसभा वनयम - वनयम क्रमाकं 68,69,70,72,74 [प्रश्न] , 86 [अल्ि  मुदतीच्या  
           नोटीसीचे प्रश्न] , 90 [िरुिणी प्रश्न] , 92,94 [अिातास चचा],  101 ते 103 [अल्ििळे  
           चचा], 106  ते 110  [ठराि],  198 ि 199[संयुक्त सवमत्या], 206  ि 207 [ लोकलेखा   
           सवमती], 208 ते 210 [अंदाज सवमती], 226 ते 228  [आश्वासन सवमती]. 
(3.2)  वििान िवरषद वनयम -   वनयम क्र. 66,67,68,70,72 [प्रश्न], 84 [अल्िसूचना प्रश्न],  
            88 [ िरुिणी प्रश्न], 90,92 [अिा तास चचा], 97 ते 99 [अल्िकावलन चचा],  
            102 ते  106 [ठराि]                                                                                                                         

05 

(4)  भारताचे संवििान भाग-6 मिील प्रकरण 1 ते 4 [अनुच्छेद 152 ते 213] 05 

विभाग - ब    ची एकूण प्रश्िसंख्र्या ि गुण 25 

लकिा  

विभाग - क : र्क्त महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या कामकाजासंबिंीच ेघटक (908)   गुण 

(1)  भारताच्या संवििानातील लोकसेिा आयोगासंबिंीच े अनुच्छेद 315 ते 323. 05 

(2) अ. महाराष्ट्र लोकसेिा आयेागातील कायालयीन कायमिध्दती. 
  ब.  महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग (सदस्य ि कममचारी) (सेिचे्या शती) विवनयम, 1971.  

10 

(3) महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग ि शासन दरम्यानच्या ित्रव्यिहार करण्याविषयीच्या कायमिध्दती  ि     
     त्यासंबिंीच्या सूचना.   महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाची कायम वनयमािली (Rules of Procedure)         

05 

(4)  महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगामार्म त प्रवसध्द  करण्यात येणा-या अविसूचना, जावहराती ि िार्मषक   
      अहिाल. 

05 

विभाग - क    ची एकूण प्रश्िसंख्र्या ि गुण 25 

 


