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प्रस्ताविा महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील पोलीस उपनिरीक्षक सांवगातील खाली िमूद केल्याप्रमार्े एकूर् 322
पदाांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्वत रनववार, नदिाांक 10 सप्टें बर, 2017 रोजी पोलीस
उपनिरीक्षक मयानदत नवभागीय स्पर्धा पूवव परीक्षा -2017 मुांबईसह महाराष्ट्रातील 7 नजल्हाकेंद्ाांवर घेण्यात
येईल-:
अ.क्र.

वगववारी

पदसांख्या

1

अिुसूनचत जाती

44

2

अिुसूनचत जमाती

4* +32

3

नवमुक्त जाती (अ)

5

4

भटक्या जमाती (ब)

1* +9

5

भटक्या जमाती (क)

19* +17

6

भटक्या जमाती (ड)

27

7

नविेष मागास प्रवगव

6

8

खुला

158

एकूर्

322

*अिुषेिाची पदे
2.पूवव परीक्षेच्या निकालाआर्धारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेिासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवाराांची मुख्य परीक्षा रनववार,
नदिाांक 24 नडसेंबर, 2017 रोजी ककवा त्यािांतर आयोनजत होण्याची िक्यता आहे .
3. प्रस्तुत िासि पनरपत्रकामध्ये िमूद केलेल्या अटीची पूतवता करर्ा-या उमेदवाराांकडू ि ऑिलाईि पध्दतीिे
अजव मागनवण्यात येत आहेत.
4. पदसांख्या व आरक्षर्ासांदभात सववसार्धारर् तरतुदी:4.1 वर िमूद केलेल्या पदसांख्या व आरक्षर्ामध्ये िासिाच्या सांबनां र्धत नवभागाच्या सूचिेिुसार बदल
होण्याची िक्यता आहे. पदसांख्या व आरक्षर्ामध्ये बदल झाल्यास त्याचा समावेि मुख्य परीक्षेच्या
िासि पनरपत्रकामध्ये करण्यात येईल.
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4.2 नव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज. (क), व भ.ज. (ड) या प्रवगासाठी आरनक्षत पदे आांतरपनरवतविीय असूि
आरनक्षत पदाांसाठी सांबनां र्धत प्रवगातील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्र्ध ि झाल्यास अद्ययावत िासि
र्धोरर्ाप्रमार्े उपलब्र्ध प्रवगाच्या उमेदवाराचा नवचार गुर्वत्तेच्या आर्धारावर करण्यात येईल.
4.3 परीक्षेच्या कोर्त्याही टप्प्यावर मागासवगींयासाठी नवनहत केलेली वयोमयादा, िुल्क तसेच इतर पात्रता
नवषयक अटी/निकषाांसांदभात कोर्तीही सूट/सवलत घेतली असल्यास, अिा मागासवगीय उमे दवाराांची
अमागास (सववसार्धारर्) पदावर निर्ारस करण्यात येर्ार िाही.
4.4 अमागास उमे दवाराांकरीता नवनहत केलेल्या वयोमयादा, िुल्क तसेच इतर पात्रता नवषयक
निकषाांसदभातील अटींची पुतवता करर्ा-या सवव मागासवगीय उमे दवाराांचा अमागास सववसार्धारर् पदावरील
निर्ारिींकरीता नवचार होत असल्यािे सवव मागास प्रवगातील उमे दवाराांिी (त्याांच्या प्रवगासाठी पद
आरनक्षत/उपलब्र्ध िसले तरी) अजामध्ये त्याांच्या मागास प्रवगासांदभातील सत्य मानहती अचूकपर्े िमूद करर्े
बांर्धिकारक आहे .
4.5 िासि अनर्धसूचिा, गृह नवभाग, क्रमाांक:उसप्रे-0398/सीआर-457/भाग-2/पोल-5अ, नदिाांक 15
ऑक्टोबर, 2003 िुसार नवकलाांग उमेदवार सदर पदाकरीता पात्र िाहीत.
5. अहव ता :5.1 महाराष्ट्र िासिाच्या गृह नवभागाच्या अखत्यारीतील सध्या कायवरत सहायक पोलीस उपनिरीक्षक,
पोलीस हवालदार, पोलीस िाईक व पोलीस निपाई या सांवगातील कमवचारीच प्रस्तुत परीक्षेस पात्र
असतील.
5.2 वयोमयादा:(1) नदिाांक 1 जािेवारी, 2017 रोजी वय 35 वषांपेक्षा जास्त िसावे.
(2) महाराष्ट्र िासिािे मान्यता नदलेल्या मागासवगीय उमेदवाराांच्या बाबतीत वय 40 वषांपेक्षा
जास्त िसावे.
(3) पोलीस उप निरीक्षक, (सेवाप्रवेि) (नतसरी सुर्धारर्ा) नियम, 2008 िुसार एखाद्या वषी परीक्षा
ि झाल्यामुळे कमाल वयोमयादा पूर्व होण्यापूवी परीक्षेच्या सलग तीि सांर्धी नमळाल्या िसतील
अिा उमेदवाराांिा कमाल वयोमयादे िांतर सलग होर्ा-या परीक्षेस बसण्याच्या उववनरत सांर्धी
दे ण्यात येतील. तथानप, कोर्त्याही पनरस्स्थतीत या सलग सांर्धी तीि पेक्षा जास्त असर्ार िाहीत.
(4) कमाल वयोमयादा पूर्व होण्यापूवी परीक्षेच्या सलग तीि सांर्धी नमळू िही उमेदवारािे एखाद्या
परीक्षेसाठी अजव केलेला िसेल तर सांबनां र्धत उमेदवारािे सदर परीक्षेची सांर्धी घेतली असे
मािण्यात येईल.
(5) सेवाप्रवेि नियमातील कमाल वयोमयादा पूर्व होण्यापूवी अजव करर्ा-या उमेदवाराांिा
परीक्षेच्या कमाल सांर्धी बाबत कोर्तीही मयादा लागू िाही.
(6) नवनहत वयोमयादा इतर कोर्त्याही बाबतीत निनथल केली जार्ार िाही.
5.3 िैक्षनर्क अहव तेसह सेवा:5.3.1 सहायक पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस हवालदार, पोलीस िाईक व पोलीस निपाई या पदावर नियनमत
नियुक्तीच्या नदिाांकापासूि खालीलप्रमार्े नकमाि नियनमत सेवा पूर्व होर्े आवश्यक आहे :(1) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाच्या कोर्त्याही िाखेचा पदवीर्धर असलेल्या उमेदवाराांच्या बाबतीत - 4 वषे नियनमत
सेवा.
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(2)महाराष्ट्र माध्यनमक व उच्च माध्यनमक निक्षर् मांडळाची एच.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्व ककवा महाराष्ट्र िासिािे
एच.एस.सी. च्या समतुल्य म्हर्ूि मान्य केलेली अहव ता, अिा उमेदवाराांच्या बाबतीत - 5 वषे नियनमत सेवा.
(3)महाराष्ट्र माध्यनमक व उच्च माध्यनमक निक्षर् मांडळाची एस.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्व ककवा महाराष्ट्र िासिािे
एस.एस.सी.च्या समतुल्य म्हर्ूि मान्य केलेली अहव ता, अिा उमेदवाराांच्या बाबतीत - 6 वषे नियनमत सेवा.
5.3.2 नियनमत सेवच
े ा कालावर्धी खालीलप्रमार्े गर्ण्याांत येईल :(1) िामनिदे ििािे िेमर्ूक झालेल्या कमवचा-याांच्या नियनमत नियुक्तीच्या नदिाांकापासूि
(2) अिुकांपा तत्वावर िेमर्ूक झालेल्या कमवचा-याांच्या नियुक्तीच्या नदिाांकापासूि
(3) अन्य कारर्ास्तव सेवा नियनमत झालेल्या कमवचा-याांच्या बाबतीत त्याांच्या सेवा नियनमत केल्या सांबर्ध
ां ीच्या
िासि आदेिाच्या नदिाांकापासूि
(4) पदोन्नत कमवचा-याच्या नियनमत पदोन्नतीच्या नदिाांकापासूि
6. परीक्षेचे टप्पे:6.1 प्रस्तुत परीक्षा खालील तीि टप्प्याांमध्ये घेण्यात येईल:(1) पूवव परीक्षा - 100 गुर् (2) मुख्य परीक्षा - 300 गुर् (3) िारीनरक चाचर्ी - 100 गुर्
6.2 िारीनरक चाचर्ी/प्रमार्पत्र तपासर्ीकरीता आमांनत्रत केल्यािांतर पात्रतेसांदभातील सवव आवश्यक मूळ
प्रमार्पत्रे सादर करर्े आवश्यक आहे. पात्रतेसांदभातील सवव मूळ प्रमार्पत्रे तपासर्ीच्या वेळी सादर ि केल्यास
निर्ारस/नियुक्तीसाठी नवचार करण्यात येर्ार िाही.
7. पूवव परीक्षेकरीता िुल्क :(1) अमागास - रुपये 373/-

(2) मागासवगीय - रुपये 273/-

8. पूवव परीक्षा खालील सात नजल्हाकेंद्ाांवर घेण्यात येईल :केंद्

केंद्ाचा

केंद्

केंद्ाचा साांकेताांक

साांकेताांक
औरां गाबाद

15

िाांदेड

33

मुांबई

30

अमरावती

14

िागपूर

32

िानिक

35

पुर्े

38

9. अजव करण्याची पध्दत :9.1 प्रस्तुत परीक्षेसाठी र्क्त ऑिलाईि पद्धतीिे अजव स्वीकारण्यात येतील.
9.2 पात्र उमेदवाराला वेब-आर्धानरत (Web-based) ऑिलाईि अजव https://mahampsc.mahaonline.gov.in
या सांकेतस्थळाद्वारे नदिाांक 14 जूि, 2017 ते नदिाांक 4 जुल,ै 2017 या कालावर्धीतच सादर करर्े
आवश्यक राहील.
9.3

ऑिलाईि

पद्धतीिे

अजव

सादर

करण्याच्या

सनवस्तर

सूचिा

आयोगाच्या

https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्र्ध आहे त.
9.4 आयोगास अजव सादर करतािा माध्यनमक िालाांत प्रमार्पत्रावर असलेल्या िावाप्रमार्ेच िावाची िोंदर्ी
करर्े व आयोगास अजव सादर करर्े आवश्यक आहे . अन्यथा, आयोगाच्या सूचिाांचे उल्लांघि समजूि
कारवाई करण्यात येईल.
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9.5 आयोगास चुकीची मानहती सादर करर्ा-या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी व यापुढील सवव निवडीकनरता
अपात्र ठरनवण्यात येईल.
9.6 आयोगास अजव सादर केल्यािांतर नवनहत मुदतीत परीक्षा िुल्क भरल्यानिवाय अजव नवचारात घेतले जार्ार
िाहीत.
9.7 परीक्षा िुल्काचा भरर्ा करण्याकनरता उमेदवाराांिी खाली िमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलांब करावा :9.7.1 िुल्क भरण्याकरीता मुख्य पृष्ट्ठाच्या डाव्या भागावरील “ माझे खाते ” या कलकवर स्क्लक करावे.
9.7.2 “माझे खाते” या कलकवर स्क्लक केल्यािांतर “माझे ॲप्लीकेिि” सदरातील 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या कलकवर
स्क्लक करावे.
9.7.3 'स्पर्धात्मक परीक्षा' या कलक वर स्क्लक केल्यािांतर अजव केलेल्या पदाांची यादी िुल्क
भरल्याच्या/ि भरल्याच्या िोंदीसह नदसेल. ‘Unpaid’ नलनहलेल्या पद/परीक्षेसमोर ‘Pay Now’
अिी कलक उपलब्र्ध असेल.
9.7.4 “ Pay Now” या कलकवर स्क्लक केल्यािांतर 3 पयाय उपलब्र्ध होतील :- (अ) ऑिलाईि पेमेंट
(ब) िागरी सुनवर्धा केंद् (क) चलिाव्दारे
9.7.5 क्रेनडट काडव , डे नबट काडव अथवा िेटबॅंककगच्या सहाय्यािे ऑिलाईि परीक्षा िुल्क अदा करता
येईल.
9.7.6 िागरी सुनवर्धा केंद् हा पयाय निवडल्यास, उपलब्र्ध होर्ा-या पावतीची प्रत घेऊि िागरी सुनवर्धा केंद्
अथवा सांग्राम केंद्ात जाऊि िुल्काचा भरर्ा केला जाऊ िकतो. सदर कायववाही अजव सादर
करण्याच्या अांनतम नदिाांकापूवी पूर्व करर्े आवश्यक राहील.
9.7.7 चलिाव्दारे परीक्षा िुल्क भरण्याचा पयाय निवडल्यास उपलब्र्ध होर्ा-या चलिाची प्रत घेऊि
भारतीय स्टे ट बॅंकेच्या कोर्त्याही िाखेत, बॅंकेच्या कायालयीि वेळेत िुल्काचा भरर्ा केला
जाऊ िकतो.
9.7.8 भारतीय स्टे ट बॅंकेमध्ये चलिाद्वारे िुल्क भरण्याचा पयाय निवडल्यास अजव सादर केल्याच्या दोि
तासािांतर अथवा िेवटच्या नदविी अजव सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या नदविी बॅंकेच्या
कायालयीि वेळेत परीक्षा िुल्क भरर्े आवश्यक आहे .
9.7.9 नवनहत पध्दतीिे अजव सादर करुि िुल्क भरण्याची कायववाही, तसेच भारतीय स्टे ट बॅंकेमध्ये
चलिाद्वारे परीक्षा िुल्क भरावयाचे झाल्यास चलिाची प्रत घेण्याची कायववाही नदिाांक 4 जुल,ै
2017 रोजी 23.59 वाजेपयंत पूर्व करर्े आवश्यक आहे . त्यािांतर सदर वेबकलक बांद होईल.
9.7.10 चलिाद्वारे परीक्षािुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टे ट बॅंकेमध्ये नदिाांक 5 जुल,ै 2017 पयंत
बॅकेच्या कायालयीि वेळेत भरर्े बांर्धिकारक आहे . नवनहत नदिाांकािांतर परीक्षा िुल्क भरल्यास
वैर्ध मािले जार्ार िाही, तसेच परीक्षा िुल्काचा परतावाही केला जार्ार िाही.
9.7.11 ऑिलाईि पध्दतीिे परीक्षा िुल्काचा भरर्ा केल्यािांतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोर्ाईलमध्ये परीक्षा
िुल्काचा भरर्ा झाला आहे ककवा कसे याची स्स्थती (status) अवगत होईल. त्याची उमे दवारािे अजव
सादर करण्याच्या अांनतम नदिाांकापूवीच तपासर्ी करुि खात्री करर्े अथवा परीक्षा िुल्काचा भरर्ा
झाल्याबाबतची स्स्थती उपलब्र्ध िसल्यास पुन्हा िुल्क भरण्याची अथवा चलि घेण्याची कायववाही करर्े
आवश्यक आहे . नवनहत नदिाांकािांतर यासांदभातील कोर्त्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली
जार्ार िाही.
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9.8 केंद् निवड :9.8.1 परीक्षा िुल्काचा भरर्ा केल्यािांतर उमे दवाराला परीक्षा केंद्ाची निवड करर्े आवश्यक आहे .
त्याकरीता "माझे खाते" मर्धील सांबांनर्धत परीक्षेची निवड करावी. त्यािांतर "केंद् निवडा" या पयायावर
स्क्लक करावे. सदर पयायाांतगवत निवडलेल्या केंद्ाची क्षमता दिवनवली जाईल. केंद्ाच्या क्षमतेइतक्या
अजव तत्पूवी प्राप्त झाले असतील, तर सदर केंद् उपलब्र्ध िसूि, दु सरे केंद् निवडावे, असा सांदेि
प्राप्त होईल. केंद्ाची निवड केल्यािांतर सेव्ह बटिावर स्क्लक केल्यास केंद् निवडीची व अजव
भरण्याची प्रनक्रया पूर्व होईल.
9.8.2 भारतीय स्टे ट बॅंकेमध्ये चलिाव्दारे िुल्क

भरण्याचा पयाय निवडलेले उमेदवार िुल्क

भरल्याच्या नदिाांकाच्या दु स-या नदविी केंद् निवडीची प्रनक्रया करु िकतील. दु सरा नदवस
कायालयीि सुटटी अथवा रनववारचा असेल, तर सदर कायववाही त्यािांतर लगेच येर्ा-या
पुढील कायालयीि कामकाजाच्या नदविी करता येईल.
9.8.3 वरीलप्रमार्े केंद्निवडीची प्रनक्रया पूर्व ि केल्यास उमेदवारािे अजामध्ये नदलेल्या
पत्रव्यवहाराच्या पत्त्यामर्धील िमूद नजल्हाकेंद्ावर ककवा िनजकच्या नजल्हाकेंद्ावर प्रवेि दे ण्यात
येईल. याबाबत आयोगाचे त्या त्या वेळचे र्धोरर् व आयोगाचा निर्वय अांनतम मािण्यात येईल.
9.8.4 केंद् बदलाबाबतची नविांती कोर्त्याही पनरस्स्थतीत मान्य करण्यात येर्ार िाही.
10. अजात िमूद केलेल्या मानहतीच्या आर्धारे उमेदवार पनरपत्रकातील नवनहत अहवतेबाबतच्या अटींची व ितींची
पुतवता करतात असे समजूि पात्रता ि तपासता आयोगाकडू ि उमेदवाराांिा तात्पुरता प्रवेि नदला जाईल. परां तु
परीक्षेपव
ू ी अथवा परीक्षेिांतर कोर्त्याही टप्प्यावर, उमेदवारािे अजात िमूद केलेली मानहती चुकीची वा खोटी
असल्याचे अथवा उमेदवार नवनहत अहवतेची पुतवता करीत िसल्याचे आढळल्यास अिा उमेदवाराांची उमेदवारी
कोर्त्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल तसेच सांबनां र्धत उमेदवाराची कृती ही आयोगाची र्सवर्ूक समजूि
त्याच्यावर कायदे िीर कारवाई

करण्यात येईल. याव्यनतनरक्त आयोगाच्या स्वेच्छानर्धकारािुसार सांबनां र्धत

उमेदवाराला प्रनतरोनर्धत (Debar) करण्याची कारवाई करण्यात येईल.
11. सववसार्धारर् :11.1 प्रस्तुत परीक्षा ही स्पर्धा परीक्षा असूि पदोन्नतीसाठी पात्रता परीक्षा (Qualifying Examination) िाही. प्रस्तुत
परीक्षेच्या निकालाच्या आर्धारे आयोगाकडू ि निर्ारस करण्यात आलेल्या उमेदवाराांची सक्षम प्रानर्धकायाकडू ि पात्रता तपासण्याच्या अर्धीि राहू ि नियुक्ती दे ण्याची कायववाही करण्यात येईल. सदर परीक्षेमर्धील
उमेदवाराांच्या कामनगरीच्या (Performance) आर्धारे नियुक्ती मागण्याचा उमे दवारास कोर्ताही हक्क असर्ार
िाही.
11.2 परीक्षेस अजव सादर केल्यािांतर अथवा परीक्षा नदल्यािांतर उमेदवारािे राजीिामा नदल्यास अथवा
कोर्त्याही कारर्ास्तव िोकरी सोडल्यास अथवा नवभागािे सेवा समाप्त केल्यास अथवा र्धारर्ानर्धकार ि
ठे वता सांवगवबाह्य पदावर िेमर्ूक झाल्यास सदर परीक्षेच्या निकालाच्या आर्धारे सांबनां र्धत उमेदवार
नियुक्तीसाठी पात्र असर्ार िाही.
11.3 "महाराष्ट्र िासकीय गट-अ व गट-ब (राजपनत्रत व अराजपनत्रत) पदाांवर सरळसेवि
े े व पदोन्नतीिे नियुक्तीसाठी
महसुली

नवभाग वाटप नियम, 2015" तसेच तद्िांतर यासांदभात िासिािे वेळोवेळी निगवनमत केलेल्या

आदे िािुसार नियुक्ती नवषयक कायववाही करण्यात येईल.
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12. िारीनरक चाचर्ीबाबत :12.1 मुख्य लेखी परीक्षेच्या निकालाआर्धारे िारीनरक चाचर्ीसाठी अहव ताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवाराांिा िारीनरक
चाचर्ी द्यावी लागते हे नवचारात घेऊि उमेदवाराांिी वेळीच त्यासाठी सराव व पूवत
व यारी करावी. मुख्य
लेखी परीक्षेच्या निकालािांतर सववसार्धारर्पर्े दोि आठवड्याच्या अांतरािे कर्धीही िारीनरक चाचर्ी
आयोनजत केली जाईल. सरावासाठी पुरेसा वेळ नमळाला िसल्याच्या कारर्ास्तव िारीनरक चाचर्ीचे
नदिाांक बदलूि मागता येर्ार िाहीत ककवा त्याबाबत तक्रार करता येर्ार िाही.
12.2 आयोगाकडू ि िारीनरक चाचर्ीचा कायवक्रम निनित होताच तो आयोगाच्या सांकेतस्थळावर प्रनसध्द
करण्यात येईल. तसेच, आयोगाच्या ऑिलाईि अजव प्रर्ालीतील सांबनां र्धत पात्र उमेदवाराांिा त्याांच्या
प्रोर्ाईलद्वारे कळनवण्यात येईल.
12.3 आयोगािे निनित केलेल्या नदिाांकास व नठकार्ी सांबनां र्धत उमेदवारािे िारीनरक चाचर्ीसाठी उपस्स्थत
राहर्े आवश्यक आहे. िारीनरक चाचर्ीसाठी निनित केलेल्या नदिाांक व वेळेमध्ये बदल करण्याबाबतची
नविांती मान्य केली जार्ार िाही व त्यामुळे उमेदवाराची िारीनरक चाचर्ीची सांर्धी वाया गेल्यास त्याची
जबाबदारी सांबनां र्धत उमेदवाराची असेल.
12.4 वैद्यकीय कारर्ास्तव िारीनरक चाचर्ीचा नदिाांक बदलूि दे ण्याची नविांती करर्ा-या उमेदवाराांिा
वैद्यकीय प्रमार्पत्रामध्ये िमूद केलेल्या आजार/दु खापत, त्याचे स्वरुप, गाांभीयव व सत्यता तपासर्ीसाठी
लगेचच आयोगािे निनित केलेल्या नठकार्ी व वेळेस सक्षम वैद्यकीय मांडळापुढे पाठनवण्यात येईल.तसेच
वैद्यकीय मांडळािे नर्टिेस (Fitness) प्रमार्पत्र प्रदाि केले तरच त्याांिा आयोगािे निनित केलेल्या
नठकार्ी व वेळेस िारीनरक चाचर्ीसाठी उपस्स्थत राहण्याची परवािगी दे ण्यात येईल.
12.5 वैद्यकीय कारर्ास्तव िारीनरक चाचर्ीसाठी मुदतवाढ मागर्ा-या उमेदवाराांच्या बाबतीत सत्यता
तपासर्ीिांतर वैद्यकीय मांडळाकडू ि प्रनतकूल अहवाल प्राप्त झाल्यास सांबनां र्धत उमेदवाराला िारीनरक
चाचर्ीची सांर्धी िाकारण्यात येईल. तसेच, अिा प्रकरर्ी आयोगाची र्सवर्ूक करण्याचा प्रयत्ि समजूि
सांबनां र्धत उमेदवाराांवर कायदे िीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच उमेदवाराची सांबनां र्धत परीक्षेची
उमेदवारी रद्द करण्यात येऊि आयोगाच्या स्वेच्छानर्धकारािुसार आयोगामार्वत आयोनजत सवव परीक्षा व
निवडीपासूि उमेदवाराला प्रनतरोनर्धत (Debar) करण्यात येईल. त्याव्यनतनरक्त सांबनां र्धत उमेदवाराांवर
निस्तभांगनवषयक कारवाई करण्यात येईल.
12.6 अत्यांत अपवादात्मक पनरस्स्थतीत तसेच समथविीय कारर्ासह अजव केलेल्या उमेदवाराांिा िारीनरक
चाचर्ीचा नदिाांक व वेळ बदलूि दे ण्याच्या नविांतीबाबत आयोगाच्या स्वेच्छानर्धकारािुसार, नवचार
करण्यात येईल. एखाद्या प्रकरर्ी आयोगािे नविांती अमान्य केली असेल तर सांबनां र्धत उमेदवाराला पूवव
नियोनजत वेळापत्रकािुसार निनित केलेल्या नदिाांक व वेळेिुसार िारीनरक चाचर्ीसाठी उपस्स्थत रहावे
लागेल. तद्िांतर उमेदवाराला पुढील सांर्धी नदली जार्ार िाही.
13. प्रवेिप्रमार्पत्र :13.1

प्रस्तुत परीक्षेपव
ू ी सववसार्धारर्पर्े

7 नदवस अगोदर प्रवेि प्रमार्पत्र उमेदवाराच्या प्रोर्ाईलदवारे

उपलब्र्ध करुि दे ण्यात येईल. त्याची प्रत परीक्षेपव
ू ी डाऊिलोड करुि घेर्े व परीक्षेच्या वेळी सादर करर्े
आवश्यक आहे.
13.2 परीक्षेच्या वेळी उमेदवारािे स्वत:चे प्रवेि प्रमार्पत्र आर्र्े सक्तीचे आहे . त्यानिवाय, परीक्षेस प्रवेि नदला
जार्ार िाही.
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14. परीक्षेस प्रवेि:14.1 परीक्षेस व िारीनरक चाचर्ीस येतेवळ
े ी स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आर्धार काडव ,
निवडर्ूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोटव , पॅि काडव ककवा स्माटव काडव प्रकारचे ड्रायव्व्हग लायसेन्स
यापैकी नकमाि कोर्तेही एक मूळ ओळखपत्र व त्याची छायाांनकत प्रत सोबत आर्र्े अनिवायव आहे .
14.2 परीक्षा तसेच िारीनरक चाचर्ीच्या वेळी प्रवेि प्रमार्पत्र व इतर ओळखीच्या पुराव्यासह उमे दवारािे अद्ययावत
कायालयीि ओळखपत्र सादर करर्े आवश्यक आहे .
14.3 र्क्त पेि, पेस्न्सल, प्रवेिप्रमार्पत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व त्याची छायाांनकत प्रत अथवा
प्रवेिप्रमार्पत्रावरील सूचिेिुसार आयोगािे परवािगी नदलेल्या सानहत्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात
प्रवेि दे ण्यात येईल.
14.4 नडजीटल डायरी, पेजर, मायक्रोर्ोि, मोबाईल र्ोि, कॅमेरा अांतभूत
व असलेली कोर्त्याही प्रकारची
सार्धिे, नसमकाडव , ब्लू टू थ, दू रसांचार सार्धिे म्हर्ूि वापरण्या योग्य कोर्तीही वस्तू, इलेक्रॉनिक
उपकरर्े, वहया, िोटस, परवािगी िसलेली पुस्तके, बॅग्ज, पनरगर्क (calculator) इत्यादी प्रकारची
सार्धिे / सानहत्य परीक्षा केंद्ाच्या पनरसरात तसेच परीक्षा कक्षात आर्ण्यास, स्वत:जवळ बाळगण्यास,
त्याचा वापर करण्यास अथवा त्याच्या वापरासाठी इतराांची मदत घेण्यास सक्त मिाई आहे . असे सानहत्य
आर्ल्यास ते परीक्षा केंद्ाबाहे र ठे वण्याची व त्याच्या सुरनक्षततेची जबाबदारी सांबनां र्धत उमेदवाराची
राहील.
14.5 आयोगािे परवािगी िाकारलेले कोर्त्याही प्रकारचे अिनर्धकृत सार्धि/सानहत्य परीक्षेच्यावेळी सांबनां र्धत
उपकेंद्ाच्या मुख्य प्रवेिद्वारावरच ठे वावे लागेल. अिा सार्धि/सानहत्याच्या सुरनक्षततेची जबाबदारी
सांबनां र्धत उमेदवाराची राहील. यासांदभातील कोर्त्याही प्रकारच्या िुकसािीस आयोग, नजल्हा प्रिासि
ककवा िाळा/महानवद्यालय व्यवस्थापि जबाबदार राहर्ार िाही.
14.6 उमेदवारािे आयोगास सादर केलेल्या अजावरील स्वाक्षरी, हजेरीपटावरील स्वाक्षरी व अन्य सवव प्रकारच्या
पत्रव्यवहारावरील स्वाक्षरी एकच असर्े व त्यामध्ये कोर्त्याही प्रकारचा र्रक/तर्ावत असता कामा िये.
नवनवर्ध नठकार्च्या स्वाक्षरीमध्ये र्रक/तर्ावत आढळू ि आल्यास सांबनां र्धत उमे दवाराची उमेदवारी रद्द करण्यात
येईल व आयोगाच्या स्वेच्छानर्धकारािुसार इतरही कायदे िीर/नियमािुसार कारवाई करण्यात येईल.
14.7 परीक्षेची वेळ सांपल्यािांतर समवेक्षकाांिी त्याच्या अनर्धपत्याखालील सवव उमेदवाराांच्या उत्तरपनत्रका
त्याच्याकडे जमा करुि उत्तरपनत्रकाांचा नहिोब लागेपयंत सवव उमेदवाराांिी आपापल्या जागेवर िाांतपर्े
बसूि राहर्े आवश्यक आहे. समवेक्षकािे परवािगी नदल्यानिवाय कोर्त्याही उमेदवाराला परीक्षा कक्षाच्या
बाहे र जाता येर्ार िाही.
15.

प्रस्तुत पनरपत्रकामध्ये परीक्षेसांदभातील सांनक्षप्त तपिील नदलेला आहे . अजव स्वीकारण्याची पध्दत,
आवश्यक अहव ता, आरक्षर्, वयोमयादा, िुल्क, निवडीची सववसार्धारर् प्रनक्रया, परीक्षा योजिा, अभ्यासक्रम
इत्यादीबाबतच्या सनवस्तर तपनिलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या सांकेतस्थळावरील मयानदत
नवभागीय परीक्षा अांतगवत 'उमेदवाराांिा सववसार्धारर् सूचिा' तसेच "परीक्षा योजिा" नवभागातील “पोलीस
उपनिरीक्षक मयानदत नवभागीय स्पर्धा परीक्षा” मध्ये उपलब्र्ध करुि दे ण्यात आलेल्या मानहतीचे कृपया अवलोकि
करावे. आयोगाच्या सांकेतस्थळावर प्रनसध्द करण्यात आलेली मानहती व पनरपत्रक अनर्धकृत समजण्यात येईल.

16.

प्रस्तुत

पनरपत्रक

आयोगाच्या

www.mpsc.gov.in

तसेच

https://mahampsc.mahaonline.gov.in

सांकेतस्थळावर उपलब्र्ध आहे.
17. सदर पनरपत्रकासोबतच्या "नववरर्पत्र-1" मध्ये पूवव परीक्षेची योजिा व अभ्यासक्रमाचा समावेि केला आहे.
पष्ृ ठ 8 पैकी 7

या

िासि निर्वय क्रमाांकः पोलीस-1116/प्र.क्र.341/पोल-5अ

18. सदर पनरपत्रक रजेवर/प्रनतनियुक्तीवर असर्ा-या कमवचा-याांसह सवव सांबनां र्धताांच्या निदिविास आर्ावे.
19.

सदर िासि निर्वय महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्र्ध

करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201706141326272029 असा आहे. हा आदे ि नडजीटल स्वाक्षरीिे
साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िािुसार व िावािे.

V. M. Bhat

Digitally signed by V. M. Bhat
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=5f0272b97156a5d2812bad6725ca46fb2671
d1da08208cfdd6677fac0afd6bf2, cn=V. M. Bhat
Date: 2017.06.14 13:25:47 +05'30'

( व्यां. मा. भट )
उप सनचव, महाराष्ट्र िासि
प्रत,
1. सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्रािे).
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वििरणपत्र - 1
पोलीस उपविरीक्षक मर्यावित विभागीर्य स्पर्धा पूिव परीक्षे ची परीक्षा र्योजिा ि
अभ्र्यासक्रम -

- : परीक्षा योजना :विषर्य
(संकेतांक क्र. 014)

माध्र्यम

प्रश्िसंख्र्या ि गुण

मराठी

मराठी

25

इांग्रजी

इांग्रजी

25

सामान्य अध्ययन

इांग्रजी व मराठी

50

िजा

कालािर्धी

शालाांत

एक तास

प्रश्िपवत्रकेचे
स्िरुप
वस्तुननष्ठ
बहु पयायी

-:अभ्र्यासक्रम: अ. क्र.
घटक ि उप घटक
(अ)मराठी सववसामान्य शब्दसांग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाक्रचार याांचा अर्व व उपयोग
तसेच उताऱ्यावरील रशनाांची उत्तरे .
(ब)इंग्रजी General Vocabulary, Sentence Structure, Grammar, Idioms & Phrasestheir meaning and use, Comprehension.
(क)सामान्र्य अध्र्यर्यि
(1)
आधुननक भारताचा इनतहास.
(2)
भारताचा नवशेषत: महाराष्राचा भूगोल
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

भारतीय अर्वव्यवस्र्ा :- जागनतकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण याांच्या नवशेष
अभ्यासासह.
ग्राम-रशासन, नजल्हा-रशासन, राज्य-रशासन:- रचना, सांघटन, काये.
महाराष्रातील समाजसुधारक.
भारताचे शेजारील राष्राांशी असले ले सांबांध.
चालू घडामोडी.

गुण
25
25
50

