महारा

दु यम सेवा अराजपि त,
त, गटगट-ब मु य परी ा - 2018

अिधसूचना मांक : एनओटीएनओटी-3618/
3618/सीआरसीआर-31/2018/तीन
जािहरात मांक 14/2018, िदनांक 28 फे व
ु ारी, 2018 नुसार आयोगामाफत िदनांक 13 मे, 2018 रोजी घे यात आले या महारा दु यम सेवा
अराजपि त, गट-ब पूव परी ा - 2018 या रा य कर िनरी क, सहायक क अिधकारी व पोलीस उप िनरी क पदासाठीचा िदनांक 9 जुलै, 2018, 10 जुलै,
2018 व 11 जुलै, 2018 रोजी जाहीर कर यात आले या िनकालाआधारे अनु मे रा य कर िनरी क, सहायक क अिधकारी व पोलीस उप िनरी क
संवग करीता आयोिजत मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या उमेदवारांकरीता मु य परी ा खालील माणे घे यात येतील :अ.
.
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वार व िदनांक

महारा दु यम सेवा मु य परी ा - 2018
संयु त पेपर मांक 1

2. िवषयांिकत महारा
खालील माणे आहे :-

िज हा क

रिववार, िदनांक 26 ऑग ट, 2018

औरं गाबाद, नागपूर, मुंबई व पुणे

रिववार, िदनांक 2 स टबर, 2018

औरं गाबाद, नागपूर, मुंबई व पुणे

रिववार, िदनांक 30 स टबर, 2018

फ त मुंबई

शिनवार, िदनांक 6 ऑ टोबर, 2018

औरं गाबाद, नागपूर, मुंबई व पुणे

दु यम सेवा अराजपि त, गट-ब पूव परी ा - 2018 मधून भर यात येणा-या िविवध संवग तील एकूण 547 पदांचा तपशील

1.1 सामा य शासन िवभाग
सहायक क

अिधकारी, गट-ब (अराजपि त) (एकू ण 125 + 1 # = 126 पदे )

वग
पदसं या

अ.जा.
4

अ.ज.

िव.जा.
(अ)

भ.ज.
(ब)

भ.ज.
(क)

भ.ज. (ड)

6

5

4

10

2

इ.मा.व.

िव.मा. .

26

िर त जागांचे वगिनहाय सामािजक/समांतर आर णाचे िववरणप

एकूण
मागासवग य

खुला

59

66+1#

126

2

एकूण
पदे

खालील माणे आहे :-

(1)सवसाधारण

3

4

3

3

6

1

17

1
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(2) मिहला

1

2

2

1
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1

8

1
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(3) खे ळाडू
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1

--

1

--

2

3

5

1

17

17
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एकूण पद 1 -

(4) िद यां ग
1.2 िव

वणश तीतील दोष - 1 पद

िवभाग

रा य कर िनरी क, गट-ब (अराजपि त) (एकू ण 34 पदे )
पदसं या
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1

1
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(2) मिहला

3

1
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4
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(3) खे ळाडू

1

--

--

--
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1

1

2

193

194

387

िर त जागांचे वगिनहाय सामािजक/समांतर आर णाचे िववरणप

खालील माणे आहे :-

एकूण पदे 6 - (1)अंध व कवा ीणदृ टी - 2 पदे (2) वणश तीतील दोष - 2 पदे
(3) चलनवलन िवषयक िद यांगता कवा मदु चा अध गवायू - 2 पदे

(4) िद यां ग
1.3 गृह िवभाग

पोलीस उप िनरी क, गट-ब (अराजपि त) (एकू ण 387 पदे )
पदसं या

47

24

10

10

13

8

73

िर त जागांचे वगिनहाय सामािजक/समांतर आर णाचे िववरणप

8

खालील माणे आहे :-

(1)सवसाधारण

31

16

6

6

8

6

47

6

126

126

252

(2) मिहला

14

7

3

3

4

2

22

2

57

58

115

(3) खे ळाडू

2

1

1

1

1

--

4

--

10

10

20

# महारा

लोकसेवा आयोगा या काय लयातील पदे

3. पदसं या
3.1
3.2
3.3

व आर णासंदभ त सवसाधारण तरतुदी :वर नमूद केले या संवग तील पदसं या व आर णाम ये शासना या संबंिधत िवभागां या सूचनेनस
ु ार बदल/वाढ हो याची श यता आहे .
मिहला व खे ळाडूं साठी असलेले समांतर आर ण हे क पीकृ त (Compartmentalised) आहे .
समांतर आर णाबाबत शासन पिरप क, सामा य शासन िवभाग, मांक एसआर ही-1012/ . .16/12/16-अ, िदनांक 13 ऑग ट, 2014
आिण तदनंतर शासनाने यासंदभ त वेळोवेळी िनगिमत केले या आदे शानुसार कायवाही कर यात येईल.
3.4 मिहला व खेळाडू साठीचे आर ण शासनाने यासंदभ त वेळोवेळी िनगिमत केले या आदे शानुसार राहील.
3.5 मिहलांसाठी आरि त पदांकिरता दावा करणा-या उमेदवारांनी मिहला आर णाचा लाभ यावयाचा अस यास यांनी अज म ये न चुकता महारा ाचे अिधवासी
(Domiciled) अस याबाबत तसेच नॉन ीमीले अर म ये मोडत अस याबाबत (अ.जा. व अ.ज. वगळू न) प टपणे दावा करणे आव यक आहे .
3.6 िव.जा (अ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क) व भ.ज. (ड) वग साठी आरि त असलेली पदे आंतरपिरवतनीय असून आरि त पदासाठी संबंिधत
वगवारीतील यो य व पा उमेदवार उपल ध न झा यास अ यावत शासन धोरणा माणे उपल ध वगवारी या उमेदवाराचा िवचार गुणव े या
आधारावर कर यात येईल.
3.7 शासन िनणय, शालेय िश ण व ीडा िवभाग, मांक: रा ीधो-2002/ . .68/ ीयुसे-2, िदनांक 1 जुलै, 2016 तसेच शासन शु दीप क
मांक:रा ीधो-2002/ . .68/ ीयुसे-2, िदनांक 18 ऑग ट, 2016 आिण तदनंतर शासनाने यासंदभ त वेळोवेळी िनगिमत केले या
आदे शानुसार, ािव य ा त खेळाडू आर णासंदभ त तसेच वयोमय दे तील सवलतीसंदभ त कायवाही कर यात येईल.
3.8
ािव य पा खेळाडू आर णाचा दावा करणा-या उमेदवारां या बाबतीत ीडा िवषयक िविहत अहता धारण करीत अस याबाबत पूव परी ेचा
अज सादर कर या या अंितम िदनांकास कवा त पूव चे स म ािधका-याने मािणत केलेले ीडा माणप ा त केलेले असणे आव यक
आहे . तसेच यांची ीडा िवषयक माणप े यो य दज ची अस याबाबत व तो खेळाडू उमेदवार कोण या संवग तील (गट-अ ते गट-ड)
खेळाडू साठी आरि त पदाकरीता पा ठरतो यािवषयी या ीडा पडताळणीबाबतचा संबंिधत िवभागीय उपसंचालकांचा अहवाल मु य परी ेचा
अज सादर कर या या अंितम िदनांकाचा अथवा त पूव चा असणे आव यक आहे .
3.9
संचालक, ीडा व युवक सेवा संचालनालय कवा स म ािधका-याकडे माणप े सादर करताना पा खेळाडू उमेदवाराने ािव य ा त
खेळाडू आर णासाठी यांना पा ठरवणारी आपली खेळाडू िवषयक सव माणप े एकाच वेळी सादर करणे आव यक आहे .
3.10
ीडा माणप यो य अस याबाबत व खेळाडू कोण या संवग तील खेळाडू साठी आरि त पदाकरीता पा ठरतो यािवषयी मु य परी ेस अज
सादर कर यापूव या अंितम िदनांकाचे अथवा त पूव या िदनांकाचे स म ािधका-याने दान केलेले ीडा पडताळणीबाबतचे माणप सादर
केले तरच उमेदवारांचा संबंिधत संवग तील खेळाडू साठी आरि त पदावर िशफारशी/िनयु तीकरीता िवचार कर यात येईल.
3.11 शासन िनणय, सामा य शासन िवभाग, मांक : कअस 1315/ . .120/14-ब, िदनांक 16 एि ल, 2016 तसेच शासन िनणय, िव िवभाग,
मांक संकीण 1012/ . .213/िव. . - 4, िदनांक 11 माच, 2016 नुसार अंध व कवा ीणदृ टी, वणश तीतील दोष व चलनवलन
िवषयक िद यांगता कवा मदूचा अध गवायू या कार या पा तेचे िनकष धारण करणारे िद यांग उमेदवार गुणव ेनस
ु ार सहायक क अिधकारी
व रा य कर िनरी क पदाकरीता िशफारशीसाठी पा असतील.
3.12 शासन अिधसूचना, गृह िवभाग मांक उस े-0398/सीआर-457/भाग-2/पोल-5 अ, िदनांक 15 ऑ टोबर, 2003 नुसार िद यांग उमेदवार
पोलीस उपिनरी क पदाकरीता पा नाहीत.
3.13 िद यांग उमेदवारांची पा ता शासनाने वेळोवेळी िनगिमत केले या आदे शानुसार राहील.
3.14 िद यांग य त साठी असलेली पदे भरावया या एकूण पदसं येपैकी असतील.
3.15 िद यांग य त साठी आरि त पदांवर िशफारस करताना उमेदवार कोण या सामािजक वग तील आहे , याचा िवचार न करता िद यांग गुणव ा
मांकानुसार यांची िशफारस कर यात येईल.
3.16 िद यांग य त साठी असले या वयोमय दे चा अथवा इतर कोण याही कारचा फायदा घे ऊ इ छणा-या उमेदवारांनी शासन िनणय, सावजिनक
आरो य िवभाग, मांक अ िक-2012/ . .297/आरो य-6, िदनांक 6 ऑ टोबर, 2012 मधील आदे शानुसार SADM या नवीन संगणक
णालीदवारे िवतिरत कर यात आलेले नवीन नमु यातील िद यांग वाचे माणप सादर करणे अिनवाय आहे .
3.17 मा.उ च यायालय, मुंबई येथे दाखल झाले या िरट िपटीशन मांक 2053/2014 करणी होणा-या अंितम िनणया या अधीन राहू न सहायक
क अिधकारी पदावरील पदभरतीची कायवाही कर यात येईल.
3.18 परी े या कोण याही ट यावर, मागासवग यासाठी िविहत केलेली वयोमय दा तसेच इतर पा ता िवषयक अटी/िनकषांसंदभ त कोणतीही
सूट/सवलत घे तले या उमेदवारांचा अराखीव (खुला) सवसाधारण पदावरील िशफारशीकरीता िवचार कर यात येणार नाही.
3.19 अराखीव (खुला) उमेदवारांकरीता िविहत केले या वयोमय दा तसेच इतर पा ता िवषयक िनकषासंदभ तील अट ची पुतता करणा-या सव
उमेदवारांचा (मागासवग य उमेदवारांसह) अराखीव (खुला) सवसाधारण पदावरील िशफारशीकरीता िवचार होत अस याने, सव आरि त
वग तील उमेदवारांनी यां या वग साठी पद आरि त/उपल ध नसले तरी, अज म ये यां या मूळ आरि त वग संदभ तील मािहती
अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे .
3.20 रा य कर िनरी क व पोलीस उपिनरी क संवग तील िनयु तीसंदभ त "महारा शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपि त व अराजपि त) पदांवर
सरळसेवेने व पदो नतीने िनयु तीसाठी महसुली िवभाग वाटप िनयम, 2015" तसेच त नंतर यासंदभ त शासनाने वेळोवेळी िनगिमत केले या
आदे शानुसार कायवाही कर यात येईल.
4. िद यांग उमे दवार :- लेखिनक व अनु ह कालावधीबाबत
4.1 फ त दृ टीहीन, अ पदृ टी, अ थ यंग, सेरे ल पा सी आिण िड ले सयाने बािधत व िकमान 40% कायम व पी िद यांग व असले या पा
उमेदवारांना, ते िलिह यासाठी स म नस यास, परी ा योजनाथ गुणव ेनस
ु ार आयोगा या पूव परवानगीने लेखिनकाची मदत घे ता येईल व आयोगा या
पूव परवानगीने अनु ह कालावधी (Compensatory Time) अनु ेय राहील.
4.2 य परी े यावेळी उ रे िलिह यासाठी स म नसले या, पा िद यांग उमेदवारांना, लेखिनकाची मदत आिण/अथवा अनु ह कालावधीची आव यकता
अस यास संबंिधत उमेदवाराने ऑनलाईन प दतीने आयोगास अज सादर के या या िदनांकापासून सात (7) िदवसा या आत आव यक
माणप /कागदप ांसह िविहत नमु याम ये आयोगाकडे लेखी िवनंती क न पूव परवानगी घे णे आव यक आहे .

4.3 लेखिनकाची यव था उमेदवारांकडू न वत: केली जाणार आहे की आयोगा या काय लयामाफत लेखिनकाची यव था करावी लागणार आहे , याचा प ट
उ लेख जािहरातीस अनुस न ऑनलाईन प दतीने केले या अज म ये अस यासच िविहत नमु या ारे ा त लेखी िवनंतीचा िवचार केला जाईल.
4.4 अज म ये मागणी केली नस यास तसेच आयोगाची िविहत प दतीने पूव परवानगी घे तली नस यास ऐनवेळी लेखिनकाची मदत घे ता येणार नाही अथवा
अनु ह कालावधी अनु ेय असणार नाही.
4.5 परी ेकरीता लेखिनकाची मदत आिण/अथवा अनु ह कालावधीची परवानगी िदले या पा उमेदवारांची यादी आयोगा या संकेत थळावर उपल ध क न
दे यात येईल. तसेच लेखिनकाची मदत आिण/अथवा अनु ह कालावधी या परवानगीबाबत संबंिधत उमेदवाराला आयोगाकडील न दणीकृ त ई-मेलवर
कळिव यात येईल.
4.6 िद यांग य त ना लेखिनक पुरिव याबाबत व अनु ह कालावधी अनु ेय ठरिव याबाबत मागदशक सूचना, िविवध अज चे नमुने, िवशेष सूचना, संबंिधत
शासन आदे श इ यादी बाबी आयोगा या www.mpsc.gov.in या संकेत थळावरील “िवकलांग (िद यांग) य ती’” या सदराम ये उपल ध क न दे यात
आ या आहे त, यांचे उमेदवारांनी काळजीपूवक अवलोकन करावे.
5. वेतन ेणी :- पये 9,300-34,800 ( ेड पे- 4,300) अिधक िनयमांनस
ु ार भ े.
6. पा ता :6.1 भारतीय नागिरक व
6.2 वयोमय दा :अ.
.

1

वय

वयोमय दा
संवग

िकमान

गण याचा

अमागास /

िदनांक
सहायक क अिधकारी

कमाल

मागासवग य

1 जून 2018

18

माजी सैिनक, आिणबाणी
व अ पसेवा राजािद ट
अिधकारी

ािव य ा त
खे ळाडू

अमागास

मागासवग य

38

43

अमागास

मागासवग य

अमागास

मागासवग य

43

43

43

48

2

रा य कर िनरी क

1 मे 2018

18

38

43

43

43

43

48

3

पोलीस उप िनरी क

1 जून 2018

19

31

34

36

39

36

39

िद यां ग
उमेदवार
वया या 45
वष पयत
वया या 45
वष पयत
अपा

6.3 िविहत वयोमय दा इतर कोण याही बाबतीत िशिथल केली जाणार नाही.
6.4 शै िणक अहता :6.4.1 सांिविधक िव ापीठाची पदवी कवा ित याशी समतु य असणारी शासनाने घोिषत केलेली इतर कोणतीही त सम अहता.
6.4.2 पदवी परी ेस बसलेले उमेदवार संयु त पूव परी ेस ता पुरते पा आहे त. परं तु संयु त पूव परी े या िनकालाआधारे संबंिधत संवग करीता
घे यात येणा-या मु य परी े या वेशासाठी पा ठरणा-या उमेदवारांनी संबंिधत संवग या मु य परी ेकरीता अज वीकार यासाठी िविहत
केले या अंितम िदनांकापयत पदवी परी ा उ ीण होणे आव यक आहे .
6.4.3 अंतव िसता (Internship) कवा कायशाळे तील कामाचा अनुभव आव यक असेल अशा पदवीधारकाने ही अट मु य परी ेचे अज
वीकार या या िविहत अंितम िदनांकापयत पूण केली असली पाहीजे.
6.4.4 उमेदवाराला मराठी िलिहता, वाचता, बोलता येणे अ याव यक आहे .
6.4.5 पोलीस उपिनरी क पदासाठी उपरो त अहतेसोबत खालील माणे िकमान शारीिरक अहता असणे आव यक आहे :पु ष

मिहला

(1) उं ची - 165 स. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)
(2) छाती - न फु गिवता 79 से.मी.
फु गिव याची मता िकमान 5 से.मी. आव यक

उं ची - 157 स.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)

7.

सेवा वेशो र शत :7.1 िनयु त झाले या य तीस खालील अहता/परी ा उ ीण होणे आव यक राहील :7.1.1 जेथे चिलत िनयमानुसार िवभागीय/ यावसाियक परी ा िविहत केली असेल अथवा आव यक असेल तेथे यासंबंधी केले या िनयमानुसार
िवभागीय/ यावसाियक परी ा
7.1.2 हदी आिण मराठी भाषा परी ेसंबंधी केले या िनयमानुसार जर ती य ती अगोदर परी ा उ ीण झाली नसेल कवा ितला उ ीण हो यापासून
सूट िमळाली नसेल तर ती परी ा
7.1.3 महारा शासना या मािहती तं ान संचालनालयाने वेळोवेळी िविहत केलेली संगणक हाताळणीबाबतची माणप परी ा
8. परी े चे ट पे 8.1
तुत भरती ि या खालील ट याम ये राबिव यात येईल :अ. .

संवग

1

सहायक क अिधकारी

2

रा य कर िनरी क

3

पोलीस उप िनरी क

ट पे

मु य परी े चे
गुण

मु य परी ा
मु य परी ा, शारीिरक चाचणी
व मुलाखत

शारीिरक चाचणीचे
गुण

मुलाखतीचे
गुण

--

--

100

40

200

8.2 येक संवग/पदाकरीता िविहत कर यात आले या परी ा योजना व अ यास मानुसार वतं मु य परी ा घे यात येईल. याबाबतचा सिव तर
तपशील आयोगा या संकेत थळावरील " पध परी ा" अंतगत "परी ा योजना" िवभागातील "महारा दु यम सेवा अराजपि त, गट-ब परी े ची
परी ा योजना" म ये उपल ध क न िदला आहे .

8.3 मु य परी ेचा संयक
ु त पेपर मांक 1 तसेच येक संवग/पदाकरीता वतं पणे घे यात येणा-या पेपर मांक 2 चे गुण एकि त क न येक
परी ेची िनकाल ि या वतं पणे राबिव यात येईल.
8.4 शारीिरक चाचणी (फ त पोलीस उपिनरी क पदाकरीता) :8.4.1 मु य लेखी परी े या िनकालाआधारे शारीिरक चाचणीसाठी अहता ा त ठरले या उमेदवारांना शारीिरक चाचणी ावी लागते हे िवचारात घे ऊन
उमेदवारांनी वेळीच यासाठी सराव व पूवतयारी करावी. मु य लेखी परी े या िनकालानंतर सवसाधारणपणे दोन आठव ा या अंतराने कधीही
शारीिरक चाचणी आयोिजत केली जाईल. सरावासाठी पुरेसा वेळ िमळाला नस या या कारणा तव शारीिरक चाचणीचे िदनांक बदलून मागता
येणार नाहीत कवा याबाबत त ार करता येणार नाही.
8.4.2 आयोगाकडू न शारीिरक चाचणीचा काय म िन चत होताच तो आयोगा या संकेत थळावर िस द कर यात येईल. तसेच, आयोगा या
ऑनलाईन अज णालीतील संबंिधत पा उमेदवारांना यां या ोफाईल ारे कळिव यात येईल.
8.4.3 आयोगाने िन चत केले या िदनांकास व िठकाणी संबंिधत उमेदवाराने शारीिरक चाचणीसाठी उप थत राहणे आव यक आहे . शारीिरक
चाचणीसाठी िन चत केले या िदनांक व वेळेम ये बदल कर याबाबतची िवनंती मा य केली जाणार नाही व यामुळे उमेदवाराची शारीिरक
चाचणीची संधी वाया गे यास याची जबाबदारी संबंिधत उमेदवाराची असेल.
8.4.4 वै कीय कारणा तव शारीिरक चाचणीचा िदनांक बदलून दे याची िवनंती करणा-या उमेदवारांना वै कीय माणप ाम ये नमूद केले या
आजार/दुखापत, याचे व प, गांभीय व स यता तपासणीसाठी लगेचच आयोगाने िन चत केले या िठकाणी व वेळेस स म वै कीय मंडळापुढे
पाठिव यात येईल.तसेच वै कीय मंडळाने िफटनेस (Fitness) माणप दान केले तरच यांना आयोगाने िन चत केले या िठकाणी व वेळेस
शारीिरक चाचणीसाठी उप थत राह याची परवानगी दे यात येईल.
8.4.5 वै कीय कारणा तव शारीिरक चाचणीसाठी मुदतवाढ मागणा-या उमेदवारां या बाबतीत स यता तपासणीनंतर वै कीय मंडळाकडू न ितकूल
अहवाल ा त झा यास संबंिधत उमेदवाराला शारीिरक चाचणीची संधी नाकार यात येईल. अशा करणी आयोगाची फसवणूक कर याचा य न
समजून संबंिधत उमेदवारांवर कायदे शीर कारवाई कर यात येईल. तसेच उमेदवाराची संबंिधत परी ेची उमेदवारी र कर यात येऊन आयोगा या
वे छािधकारानुसार आयोगामाफत आयोिजत सव परी ा व िनवडीपासून उमेदवाराला ितरोिधत (Debar) कर यात येईल. या यितिर त
संबंिधत उमेदवारांवर िश तभंगिवषयक कारवाई कर यात येईल.
8.4.6 अ यंत अपवादा मक पिर थतीत तसेच समथनीय कारणासह अज केले या उमेदवारांना शारीिरक चाचणीचा िदनांक व वेळ बदलून दे या या
िवनंतीबाबत आयोगा या वे छािधकारानुसार, िवचार कर यात येईल. एखा ा करणी आयोगाने िवनंती अमा य केली असेल तर संबंिधत
उमेदवाराला पूव िनयोिजत वेळाप कानुसार िन चत केले या िदनांक व वेळेनस
ु ार शारीिरक चाचणीसाठी उप थत रहावे लागेल. तदनंतर
उमेदवाराला पुढील संधी िदली जाणार नाही.
8.5 माणप पडताळणी :8.5.1 फ त पोलीस उपिनरी क पदाकरीता :(1)
लेखी परी ा व शारीिरक चाचणी या आधारे मुलाखतीसाठी पा ठरणा-या उमेदवारां या मुलाखती आयोगा या काय मानुसार तसेच आयोगाने
िन चत केले या िठकाणी व िविहत वेळेस घे यात येतील.
(2)
मुलाखतीसाठी पा ठरले या उमेदवारांची पा ता जािहरात/अिधसूचनेतील अहता/अटी व शत नुसार मूळ कागदप ा या आधारे तपासली
जाईल आिण अज तील दा यानुसार मूळ कागदप सादर करणा-या उमेदवारांची मुलाखत घे तली जाईल.
(3)
पा तेसंदभ तील अथवा िविवध सवलती संदभ तील िविहत नमु यातील मूळ माणप े मुलाखती यावेळी सादर न के यास कागदप े सादर कर याकरीता
कोणतीही मुदतवाढ दे यात येणार नाही. तसेच, संबंिधत उमेदवाराची उमेदवारी र कर यात येईल व मुलाखत घे याचे नाकारले जाईल.
(4)
लेखी परी ा, शारीिरक चाचणी व मुलाखतीम ये ा त केले या एकूण गुणां या आधारे उमेदवारांची अंितम िनवड कर यात येईल.
8.5.2 रा य कर िनरी षक व सहायक क अिधकारी पदाकरीता :(1)
सहायक क अिधकारी तसेच रा य कर िनरी क पदा या संबंिधत लेखी परी े या िनकाला या आधारे िशफारस पा ठरले या उमेदवारांना
माणप पडताळणीसाठी स म ािधका-यांकडू न बोलिव यात येईल.
(2)
आयोगाने िन चत केले या िकमान सीमारे षेनस
ु ार िशफारस पा ठरले या उमेदवारांची पा ता जािहरात/ शासन पिरप कातील अहता/अटी व
शत नुसार मूळ कागदप ा या आधारे स म ािधका-यांकडू न तपासली जाईल.
(3)
अज तील दा यानुसार मूळ कागदप सादर करणा-या उमेदवारांची माणप पडताळणी केली जाईल.
(4)
अज तील दा यानुसार िविहत कागदप े सादर क न शकणा-या उमेदवारांची िशफारस/िनयु ती र कर यात येईल. तसेच याकरीता कोणतीही
मुदतवाढ दे यात येणार नाही.
(5) वरील माणे लेखी परी े या िनकाला या आधारे िशफारस पा ठरले या उमेदवारांची माणप पडताळणी स म ािधका-यांकडू न िन चत
कर यात आले या काय मानुसार तसेच स म ािधका-याने िन चत केले या िठकाणी व िविहत वेळेस घे यात येतील. याकरीता उमेदवारास
वखच ने उप थत रहावे लागेल.
(6) अज तील दा यानुसार स म ािधका-याकडू न कर यात आले या माणप पडताळणी या आधारे पा ठरले या उमेदवारांनाच िनयु ती दे याची
कायवाही स म ािधका-यांकडू न कर यात येईल.
9. मु य परी े स वेश :9.1 महारा दु यम सेवा अराजपि त, गट-ब पूव परी ा - 2018 या िनकाला या आधारे संबंिधत संवग/पदा या मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या
आिण पूव परी े या जािहरातीम ये नमूद शै िणक अहता व अ य अट ची िदनांक 27 जुल,ै 2018 रोजी कवा यापूव पुतता करणा-या उमदे वारास मु य
परी े या वेशासाठी पा समज यात येईल.
9.2 संबंिधत संवग/पदा या मु य परी े या वेशासाठी पा उमेदवाराने आयोगाकडू न िन चत कर यात आले या कालावधीत आयोगा या
https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेत थळा दारे फ त ऑनलाईन प दतीने आव यक अज/मािहती सादर करणे आव यक राहील.
9.3 पूव परी ेकरीता आयोगास अज दवारे सादर केले या मािहती या आधारे च तुत मु य परी ेकरीता आव यक अज/मािहती ऑनलाईन प दतीने सादर
करणे आव यक राहील.

9.4 एकापे ा अिधक संवग/पदा या मु य परी े या वेशासाठी पा ठरले या उमेदवारास येक संवग/पदासाठी वतं पणे अज सादर क न येक
संवग/पदा या मु य परी ेसाठी वतं िविहत परी ा शु क भरावे लागेल.
10. शु क ( पये ) : 10.1 :- अमागास - . 524/- 10.2 :- मागासवग य - . 324/10.3 येक संवग/पदाकरीता वतं अज क न शु क सादर केले या उमेदवारांनाच संबंिधत संवग/पदा या मु य परी ेकरीता पा समज यात येईल.
11. अज कर याची प त :11.1
तुत परी ेसाठी अज फ त ऑनलाईन प तीने वीकार यात येतील.
11.2 पा उमेदवाराला वेब-आधािरत (Web-based) ऑनलाईन अज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेत थळा ारे िदनांक 13
जुलै, 2018 ते 27 जुलै, 2018 या कालावधीतच सादर करणे आव यक राहील.
11.3 ऑनलाईन प तीने अज सादर कर या या सिव तर सूचना आयोगा या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या
संकेत थळावर उपल ध आहे त.
11.4 आयोगास अज सादर करताना मा यिमक शालांत माणप ावर असले या नावा माणेच न दणी करणे व आयोगास अज सादर करणे आव यक आहे .
अ यथा आयोगा या सूचनांचे उ लंघन समजून कारवाई कर यात येईल.
11.5 आयोगास चुकीची मािहती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परी ेसाठी व यापुढील सव िनवडीकिरता अपा ठरिव यात येईल.
11.6 आयोगास अज सादर के यानंतर िविहत मुदतीत परी ा शु क भर यािशवाय अज िवचारात घे तला जाणार नाही.
11.7 परी ा शु काचा भरणा कर याकिरता उमेदवारांनी खाली नमूद केले या प त चा अवलंब करावा :11.7.1 शु क भर याकिरता मु य पृ ठा या डा या भागावरील 'माझे खाते' या लक वर लक करावे.
11.7.2 'माझे खाते' या लक वर लक के यानंतर 'माझे अ लकेशन' सदरातील ' पध मक परी ा'या लक वर लक करावे.
11.7.3 ' पध मक परी ा' या लक वर लक के यानंतर अज केले या पदांची यादी शु क भर या या / न भर या या न दीसह िदसेल. 'Unpaid'
िलिहले या पद/परी ेसमोर ' Pay Now' अशी लक उपल ध असेल.
11.7.4 'Pay Now ' या लक वर लक के यानंतर तीन पय य उपल ध होतील. (अ) ऑनलाईन पेमट (ब) नागरी सुिवधा क (क) चलना ारे
11.7.5 े िडट काड, डे िबट काड अथवा नेटबँ कग या सहा याने ऑनलाईन परी ा शु क अदा करता येईल.
11.7.6 नागरी सुिवधा क हा पय य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घे ऊन नागरी सुिवधा क अथवा सं ाम क ात जाऊन शु काचा
भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कायवाही अज सादर कर या या अंितम िदनांकापूव पूण करणे आव यक राहील.
11.7.7 चलना ारे परी ाशु क भर याचा पय य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची त घे ऊन भारतीय टे ट बँके या कोण याही शाखेत,
बँके या काय लयीन वेळेत शु काचा भरणा केला जाऊ शकतो.
11.7.8 भारतीय टे ट बँकेम ये चलना ारे शु क भर याचा पय य िनवड यास अज सादर के या या दोन तासानंतर अथवा शेवट या िदवशी
अज सादर के यास यापुढील कामकाजा या िदवशी बँके या काय लयीन वेळेत परी ा शु क भरणे आव यक आहे .
11.7.9 िविहत प दतीने अज सादर क न शु क भर याची कायवाही, तसेच भारतीय टे ट बँकेम ये चलना ारे परी ा शु क भरावयाचे झा यास चलनाची
त घे याची कायवाही िदनांक 27 जुलै, 2018 रोजी 23.59 वाजेपयत पूण करणे आव यक आहे . यानंतर सदर वेब लक बंद होईल.
11.7.10 चलना ारे परी ाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय टे ट बँकेम ये िदनांक 30 जुलै, 2018 पयत बॅके या काय लयीन वेळेत भरणे बंधनकारक
आहे . िविहत िदनांकानंतर परी ा शु क भर यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परी ा शु काचा परतावाही केला जाणार नाही.
11.7.11 ऑनलाईन प दतीने परी ा शु काचा भरणा के यानंतर उमेदवाराला या या ोफाईलम ये परी ा शु काचा भरणा झाला आहे कवा कसे
याची थती (status) अवगत होईल. याची उमेदवाराने अज सादर कर या या अंितम िदनांकापूव च तपासणी क न खा ी करणे अथवा
परी ा शु काचा भरणा झा याबाबतची थती उपल ध नस यास पु हा शु क भर याची अथवा चलन घे याची कायवाही करणे आव यक
आहे . िविहत िदनांकानंतर यासंदभ तील कोण याही कार या त ारीची दखल घे तली जाणार नाही.
11.8 क िनवड :11.8.1 परी ा शु काचा भरणा के यानंतर उमेदवाराला परी ा क ाची िनवड करणे आव यक आहे . याकिरता "माझे खाते" मधील संबंिधत परी ेची
िनवड करावी. यानंतर "क िनवडा" या पय यावर लक करावे. सदर पय यांतगत िनवडले या क ाची मता दशिवली जाईल. क ा या
मतेइत या अज त पूव ा त झाले असतील, तर सदर क उपल ध नसून, दुसरे क िनवडावे, असा संदेश ा त होईल. क ाची िनवड
के यानंतर से ह बटनावर लक के यास क िनवडीची व अज भर याची ि या पूण होईल.
11.8.2 भारतीय टे ट बँकेम ये चलना दारे शु क भर याचा पय य िनवडलेले उमेदवार शु क भर या या िदनांका या दुस-या िदवशी क िनवडीची
ि या क शकतील. दुसरा िदवस काय लयीन सुटटी अथवा रिववारचा असेल, तर सदर कायवाही यानंतर लगेच येणा-या पुढील काय लयीन
कामकाजा या िदवशी करता येईल.
11.8.3 वरील माणे क िनवडीची ि या पूण न के यास उमेदवाराने अज म ये िदले या प यवहारा या प यामधील नमूद िज हा क ावर कवा
निजक या िज हा क ावर वेश दे यात येईल. याबाबत आयोगाचे या या वेळचे धोरण व आयोगाचा िनणय अंितम मान यात येईल.
11.8.4 क बदलाबाबतची िवनंती कोण याही पिर थतीत मा य कर यात येणार नाही.
12. वेश माणप :12.1 मु य परी ेचा संयु त पेपर मांक 1 तसेच उमेदवार या संवग/पदा या मु य परी े या वेशाकरीता पा ठरला आहे , या संवग/पदा या मु य
परी े या पेपर मांक 2 करीता वतं
वेश माणप परी ेपव
ू सवसाधारणपणे 7 िदवस अगोदर उमेदवारा या ोफाईलदवारे उपल ध क न
दे यात येईल. याची त संबंिधत पेपरपूव डाऊनलोड क न घे णे व परी े या वेळी सादर करणे आव यक आहे .
12.2
येक परी े या वेळी येक पेपरकरीता उमेदवाराने वत:चे वतं वेश माणप आणणे स तीचे आहे . यािशवाय, परी ेस वेश िदला जाणार नाही.
12.3 परी ेस येतेवेळी वत: या ओळखी या पुरा यासाठी वत:चे आधार काड, िनवडणूक आयोगाचे ओळखप , पासपोट, प ॅन काड कवा माट काड
कारचे ाय हग लायसे स यापैकी िकमान कोणतीही दोन मूळ ओळखप े तसेच यां या छायांिकत ती (दोन वेगवेगळया ओळखप ां या) सोबत
आणणे अिनवाय आहे .

12.4 आधार काड या ऐवजी भारतीय िविश ट ओळख ािधकरण (UIDAI) या संकेत थळाव न डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर करणा-या
उमेदवारां या बाबतीत ई-आधार वर उमेदवाराचे नाव, प ा, लग, फोटो, ज मिदनांक या तपशीलासह आधार िन मतीचा िदनांक (Date of Aadhaar
generation) व आधार डाऊनलोड के याचा िदनांक अस यासच तसेच सु प ट फोटोसह कलर ट म ये आधार डाऊनलोड केले अस यासच ईआधार वैध मान यात येईल.
12.5 नावांम ये बदल केलेला अस यास िववाह िनबंधक यांनी िदलेला दाखला (िववािहत
यां या बाबतीत), नावांत बदल झालयासंबंधी अिधसूिचत
केलेले राजप कवा राजपि त अिधकारी यां याकडू न नावांत बदल झा यासंबंधीचा दाखला व याची छायांिकत त परी े यावेळी सादर करणे
आव यक आहे .
13. परी े स वेश
13.1 फ त पेन, पे सल, वेश माणप , ओळखीचा मूळ पुरावा व याची छायांिकत त अथवा वेश माणप ावरील सूचनेनस
ु ार आयोगाने
परवानगी िदले या सािह यासह उमेदवाराला परी ा क ात वेश दे यात ये ईल.
13.2 िडजीटल डायरी, पेजर, माय ोफोन, मोबाईल फोन, कॅ मेरा अंतभूत असलेली कोण याही कारची साधने, िसमकाड, लू टू थ, दूरसंचार साधने हणून
वापर या यो य कोणतीही व तू, इले ॉिनक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पु तके, बॅ ज, पिरगणक (calculator) इ यादी कारची साधने/
सािह य परी ा क ा या पिरसरात तसेच परी ा क ात आण यास, वत:जवळ बाळग यास, याचा वापर कर यास अथवा या या वापरासाठी इतरांची
मदत घे यास स त मनाई आहे . असे सािह य आण यास ते परी ा क ाबाहे र ठे व याची व या या सुरि ततेची जबाबदारी संबंिधत उमेदवाराची राहील.
13.3 आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोण याही कारचे अनिधकृ त साधन/सािह य परी े यावेळी संबंिधत उपक ा या मु य वेश ारावरच ठे वावे लागेल.
अशा साधन/सािह या या सुरि ततेची जबाबदारी संबंिधत उमेदवाराची राहील. यासंदभ तील कोण याही कार या नुकसानीस आयोग, िज हा शासन
कवा संबंिधत शाळा/महािव ालय यव थापन जबाबदार राहणार नाही.
14. बायोमॅि क पडताळणी :
14.1 िनवड ि ये या कोण याही ट यावर उमेदवारा या बायोम ॅि क स यापनासाठी (Genuiness) िडिजटल व पात उमेदवारां या बोटांचे ठसे
आिण/अथवा बु बुळा या आधारे पडताळणी केली जाईल.
14.2 बायोम ॅि क पडताळणी या वेळी उमेदवारांनी यां या बोटांचे ठसे यो यिर या वीकारले गेले अस याची खा ी करावी.
14.3 बायोम ॅि क पडताळणीवेळी िवसंगती आढळू न आ यास उमेदवारी नाकारली जावू शकते. तसेच पडताळणी यावेळी उमेदवार अ सल नस याचे
(not genuine) आढळू न आ यास या यावरील कायदे शीर कारवाई यितिर त उमेदवारी र होवू शकते, िशवाय आयोगा या
वे छािधकारानुसार ितरोधाची कारवाई होवू शकते. या तव, उमेदवारांना सूिचत कर यात येते की, यांनी यां या हातावर मेहंदी, शाई, रसायन
इ यादी कारची कोणतीही बाहयव तू/पदाथ लावू नये.
14.4 उमेदवारांनी आधार मांक यां या खा यात नमूद केले असले तरी काही उमेदवारांनी भारतीय िविश ट ओळख ािधकरण (UIDAI) ारे उपल ध
क न दे यात आले या लॉक / अनलॉक सुिवधे ारा यांची आधार मांकाशी संल नत बायोमे ीक मािहती लॉक केली अस यास यांचे परी े या
वेळी आधार माणीकरण (Aadhaar Authentication) व पय याने बायोमेि क पडताळणी न हो याची श यता आहे . परी े या वेळी आधार
मांका या आधारे बायोमेि क पडताळणी कर याकरीता उमेदवारांची आधार संल नत बायोमेि क मािहती अनलॉक (Unlock) असणे
आव यक आहे . या तव, आधार माणीकरणाकरीता बायोमेि क मािहती लॉक केली असणा-या उमेदवारांनी परी ा / मुलाखत / शािररीक
चाचणीस उप थत राह यापूव भारतीय िविश ट ओळख ािधकरण (UIDAI) या संकेत थळाव न बायोमेि क मािहती अनलॉक (Unlock)
क न माणीकरणाकरीता खुली करावी. अ यथा परी ा / मुलाखतीकरीता उमेदवाराला वेश नाकारला जाऊ शकतो.
15. तुत अिधसूचनेम ये परी ेसंदभ तील संि त तपशील िदलेला आहे . अज वीकार याची प दत, आव यक अहता, आर ण, वयोमय दा, शु क, िनवडीची
सवसाधारण ि या, परी ा योजना, अ यास म इ यादीबाबत या सिव तर तपिशलासाठी आयोगा या www.mpsc.gov.in या संकेत थळावरील पध
परी ेअंतगत 'उमे दवारांना सवसाधारण सूचना' तसेच "परी े ची योजना" िवभागातील ' महारा दु यम सेवा अराजपि त, गट-ब परी े ची परी ा
योजना' म ये उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृ पया अवलोकन करावे. आयोगा या संकेत थळावर िस द कर यात आलेली मािहती व अिधसूचना
अिधकृ त समज यात येईल.
16. तुत परी ेचा सिव तर अ यास म आयोगा या www.mpsc.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे .
17. सिव तर अिधसूचना आयोगा या www.mpsc.gov.in तसेच https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे .
िठकाण : मुंबई.
िदनांक : 13 जुलै, 2018

सुिनल अवताडे
उप सिचव
महारा लोकसेवा आयोग.

(1) आयोगा या काय लयात, परी ा क ात, परी ा क ा या पिरसरात, तसेच, शारीिरक चाचणी, माणप पडताळणी व मुलाखती या वेळी मोबाईल फोन,
अथवा इतर कोण याही कारची इले ॉिनक साधने आण यास व वापर यास स त मनाई आहे . (2) माणप पडताळणी/मुलाखती यावेळी सव आव यक
मूळ माणप सादर न के यास सदर परी ेची उमेदवारी र कर यात येईल.

