महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील सहायक पोलीस
उपनिरीक्षक,पोलीस हवालदार, पोलीस िाईक व
पोलीस निपाई याांच्याकरीता पोलीस उपनिरीक्षक
पदावर

नियुक्तीसाठी

पोलीस

उपनिरीक्षक

मयानदत नवभागीय स्पर्धा मुख्य परीक्षा- 2017.
महाराष्ट्र िासि
गृह नवभाग,
िासि पनरपत्रक क्रमाांक : पोलीस-1117/प्र.क्र.341/पोल-5अ,
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
नदिाांक : 21 िोव्हें बर, 2017
िासि निर्गय गृह नवभाग क्रमाांक : पोलीस-1116/प्र.क्र.341/पोल-5अ, नदिाांक 14 जूि, 2017 िुसार आयोगामार्गत नदिाांक
10 सप्टें बर, 2017 रोजी घेण्यात आलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक मयानदत नवभागीय स्पर्धा पूवग परीक्षा-2017 च्या निकालाआर्धारे मुख्य
परीक्षेच्या प्रवेिासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवाराांची पोलीस उपनिरीक्षक मयानदत नवभागीय स्पर्धा मुख्य परीक्षा-2017 नदिाांक 24
निसेंबर, 2017 रोजी औरां गाबाद, मुांबई, िागपूर व पुर्े या नजल्हा केंद्रावर घेण्यात येईल.
2. प्रस्तुत परीक्षेमर्धूि भरावयाच्या पदाांचा तपिील खालीलप्रमार्े आहे :अ.क्र.

वगगवारी

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 (ि)

27

7

नविेष मागास प्रवगग

6

8

खुला

158
एकूर्

322

*अिुषेिाची पदे
2. प्रस्तुत िासि पनरपत्रकामध्ये िमूद केलेल्या अटीची पूतगता करर्ा-या उमेदवाराांकिू ि ऑिलाईि पध्दतीिे अजग मागनवण्यात येत
आहे त.
3. पदसांख्या व आरक्षर्ासांदभात सवगसार्धारर् तरतुदी:3.1 नव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज. (क), व भ.ज. (ि) या प्रवगासाठी आरनक्षत पदे आांतरपनरवतगिीय असूि आरनक्षत पदाांसाठी सांबांनर्धत
प्रवगातील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्र्ध ि झाल्यास अद्ययावत िासि र्धोरर्ाप्रमार्े उपलब्र्ध प्रवगाच्या उमेदवाराचा नवचार
गुर्वत्तेच्या आर्धारावर करण्यात येईल.
3.2 परीक्षेच्या कोर्त्याही टप्प्यावर मागासवगींयासाठी नवनहत केलेली वयोमयादा, िुल्क तसेच इतर पात्रता नवषयक
अटी/निकषाांसांदभात कोर्तीही सूट /सवलत घेतली असल्यास, अिा मागासवगीय उमेदवाराांची अमागास (सवगसार्धारर्)
पदावर निर्ारस करण्यात येर्ार िाही.
3.3 अमागास उमेदवाराांकरीता नवनहत केलेल्या वयोमयादा, िुल्क तसेच इतर पात्रता नवषयक निकषाांसदभातील अटींची पुतगता
करर्ा-या सवग मागासवगीय उमेदवाराांचा अमागास सवगसार्धारर् पदावरील निर्ारिींकरीता नवचार होत असल्यािे सवग
मागास प्रवगातील उमेदवाराांिी (त्याांच्या प्रवगासाठी पद आरनक्षत/उपलब्र्ध िसले तरी) अजामध्ये त्याांच्या मागास
प्रवगासांदभातील सत्य मानहती अचूकपर्े िमूद करर्े बांर्धिकारक आहे .

िासि पनरपत्रक क्रमाांकः पोलीस-1117/प्र.क्र.341/पोल-5अ,
3.4 िासि अनर्धसूचिा, गृह नवभाग, क्रमाांक:उसप्रे-0398/सीआर-457/भाग-2/पोल-5अ, नदिाांक 15 ऑक्टोबर, 2003 िुसार
नवकलाांग उमेदवार सदर पदाकरीता पात्र िाहीत.
4. अहग ता :4.1 महाराष्ट्र िासिाच्या गृह नवभागाच्या अखत्यारीतील सध्या कायगरत सहायक पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस हवालदार, पोलीस
िाईक व पोलीस निपाई या सांवगातील कमगचारीच प्रस्तुत परीक्षेस पात्र असतील.
4.2 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 पूर्ग होण्यापूवी परीक्षेच्या सलग तीि सांर्धी नमळाल्या िसतील अिा उमेदवाराांिा कमाल वयोमयादे िांतर
सलग होर्ा-या परीक्षेस बसण्याच्या उवगनरत सांर्धी दे ण्यात येतील. तथानप, कोर्त्याही पनरस्स्थतीत या सलग सांर्धी तीि
पेक्षा जास्त असर्ार िाहीत.
(4) कमाल वयोमयादा पूर्ग होण्यापूवी परीक्षेच्या सलग तीि सांर्धी नमळू िही उमेदवारािे एखाद्या परीक्षेसाठी अजग केलेला
िसेल तर सांबांनर्धत उमेदवारािे सदर परीक्षेची सांर्धी घेतली असे मािण्यात येईल.
(5) सेवाप्रवेि नियमातील कमाल वयोमयादा पूर्ग होण्यापूवी अजग करर्ा-या उमेदवाराांिा परीक्षेच्या कमाल सांर्धी बाबत
कोर्तीही मयादा लागू िाही.
(6) नवनहत वयोमयादा इतर कोर्त्याही बाबतीत निनथल केली जार्ार िाही.
4.3 िैक्षनर्क अहग तेसह सेवा:4.3.1 सहायक पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस हवालदार, पोलीस िाईक व पोलीस निपाई या पदावर नियनमत नियुक्तीच्या
नदिाांकापासूि नदिाांक 1 जािेवारी, 2017 रोजी खालीलप्रमार्े नकमाि नियनमत सेवा पूर्ग होर्े आवश्यक आहे:(1) मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाच्या कोर्त्याही िाखेचा पदवीर्धर असलेल्या उमेदवाराांच्या बाबतीत - 4 वषे नियनमत सेवा.
(2)महाराष्ट्र माध्यनमक व उच्च माध्यनमक निक्षर् मांिळाची एच.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ग ककवा महाराष्ट्र िासिािे
एच.एस.सी. च्या समतुल्य म्हर्ूि मान्य केलेली अहग ता, अिा उमेदवाराांच्या बाबतीत - 5 वषे नियनमत सेवा.
(3)महाराष्ट्र माध्यनमक व उच्च माध्यनमक निक्षर् मांिळाची एस.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ग ककवा महाराष्ट्र िासिािे
एस.एस.सी.च्या समतुल्य म्हर्ूि मान्य केलेली अहग ता, अिा उमेदवाराांच्या बाबतीत - 6 वषे नियनमत सेवा.
4.3.2 नियनमत सेवेचा कालावर्धी खालीलप्रमार्े गर्ण्याांत येईल :(1) िामनिदे ििािे िेमर्ूक झालेल्या कमगचा-याांच्या नियनमत नियुक्तीच्या नदिाांकापासूि
(2) अिुकांपा तत्वावर िेमर्ूक झालेल्या कमगचा-याांच्या नियुक्तीच्या नदिाांकापासूि
(3) अन्य कारर्ास्तव सेवा नियनमत झालेल्या कमगचा-याांच्या बाबतीत त्याांच्या सेवा नियनमत केल्या सांबांर्धीच्या िासि
आदे िाच्या नदिाांकापासूि
(4) पदोन्नत कमगचा-याच्या नियनमत पदोन्नतीच्या नदिाांकापासूि
5. आयोगास अजग केल्याची मानहती आपल्या नवभाग/कायालय प्रमुखाांिा उमेदवाराांिी स्वत: कळनवर्े आवश्यक असूि, याकनरता
ऑिलाईि पध्दतीिे आयोगास सादर केलेल्या अजाची प्रत सांबांनर्धत नवभाग/कायालय प्रमुखाांिा सादर करर्े आवश्यक आहे .
उमेदवाराांचा अजग नवचारात घेण्यास नवभाग/कायालय प्रमुखाांिा कोर्ताही आक्षेप असल्यास तसे नवभाग/कायालय प्रमुखािे अजग
स्वीकारण्याच्या अांनतम नदिाांकापयत आयोगास कळनवर्े आवश्यक आहे . मात्र अजग नवचारात घेण्यास हरकत िसल्यास आयोगास
तसे कळनवण्याची आवश्यकता िाही; असेही उमेदवाराांिी सांबांनर्धत नवभाग/कायालय प्रमुखाांिा कळवावे.
6. परीक्षेचे टप्पे:6.1 प्रस्तुत परीक्षा खालील दोि टप्प्याांमध्ये घेण्यात येईल:(1) मुख्य परीक्षा - 300 गुर् (2) िारीनरक चाचर्ी - 100 गुर्
6.2 िारीनरक चाचर्ी/प्रमार्पत्र तपासर्ीकरीता आमांनत्रत केल्यािांतर पात्रतेसांदभातील सवग आवश्यक मूळ प्रमार्पत्रे सादर करर्े
आवश्यक आहे .
6.3 पात्रतेसांदभातील सवग मूळ प्रमार्पत्रे तपासर्ीच्या वेळी सादर ि केल्यास निर्ारस/नियुक्तीसाठी नवचार करण्यात येर्ार िाही.
अथवा यासांदभात कोर्त्याही प्रकारची मुदतवाढ दे ण्यात येर्ार िाही.
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िासि पनरपत्रक क्रमाांकः पोलीस-1117/प्र.क्र.341/पोल-5अ,
7. मुख्य परीक्षेकरीता िुल्क :(1) अमागास - रुपये 524/-

(2) मागासवगीय - रुपये 324/-

8. मुख्य परीक्षा खालील चार नजल्हाकेंद्राांवर घेण्यात येईल :केंद्र

केंद्राचा साांकेताांक

औरां गाबाद

15

मुांबई

30

िागपूर

32

पुर्े

38

9. अजग करण्याची पध्दत :9.1 प्रस्तुत परीक्षेसाठी र्क्त ऑिलाईि पद्धतीिे अजग स्वीकारण्यात येतील.
9.2

पात्र उमेदवाराला वेब-आर्धानरत (Web-based) ऑिलाईि अजग https://mahampsc.mahaonline.gov.in या
सांकेतस्थळाद्वारे नदिाांक 21 िोव्हें बर, 2017 ते नदिाांक 5 निसेंबर, 2017 या कालावर्धीतच सादर करर्े आवश्यक राहील.

9.3 ऑिलाईि पद्धतीिे अजग सादर करण्याच्या सनवस्तर सूचिा आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच
www.mpsc.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्र्ध आहे त.
9.4 आयोगास अजग सादर करतािा माध्यनमक िालाांत प्रमार्पत्रावर असलेल्या िावाप्रमार्ेच िावाची िोंदर्ी करर्े व आयोगास
अजग सादर करर्े आवश्यक आहे . अन्यथा, आयोगाच्या सूचिाांचे उल्लांघि समजूि कारवाई करण्यात येईल.
9.5 आयोगास चुकीची मानहती सादर करर्ा-या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी व यापुढील सवग निविीकनरता अपात्र ठरनवण्यात
येईल.
9.6 आयोगास अजग सादर केल्यािांतर नवनहत मुदतीत परीक्षा िुल्क भरल्यानिवाय अजग नवचारात घेतले जार्ार िाहीत.
9.7 परीक्षा िुल्काचा भरर्ा करण्याकनरता उमेदवाराांिी खाली िमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलांब करावा :9.7.1 िुल्क भरण्याकरीता मुख्य पृष्ट्ठाच्या िाव्या 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 अजग केलेल्या पदाां ची 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
केंद्र (क) चलिाव्दारे
9.7.5 क्रेनिट कािग , िे नबट कािग अथवा िेटबॅंककगच्या सहाय्यािे ऑिलाईि परीक्षा िुल्क अदा करता येईल.
9.7.6 िागरी सुनवर्धा केंद्र हा पयाय निविल्यास, उपलब्र्ध होर्ा-या पावतीची प्रत घेऊि िागरी सुनवर्धा केंद्र अथवा सांग्राम
केंद्रात जाऊि िुल्काचा भरर्ा केला जाऊ िकतो. सदर कायगवाही अजग सादर करण्याच्या अांनतम नदिाांकापूवी पूर्ग
करर्े आवश्यक राहील.
9.7.7 चलिाव्दारे परीक्षा िुल्क भरण्याचा पयाय निविल्यास 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 निविल्यास अजग सादर केल्याच्या दोि तासािांतर
अथवा िेवटच्या नदविी अजग सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या नदविी बॅंकेच्या कायालयीि वेळेत परीक्षा
िुल्क भरर्े आवश्यक आहे .
9.7.9 नवनहत पध्दतीिे अजग सादर करुि िुल्क भरण्याची कायगवाही, तसेच भारतीय स्टे ट बॅंकेमध्ये चलिाद्वारे परीक्षा
िुल्क भरावयाचे झाल्यास चलिाची प्रत घेण्याची कायगवाही नदिाांक 5 निसेंबर, 2017 रोजी 23.59 वाजेपयत पूर्ग
करर्े आवश्यक आहे . त्यािांतर सदर वेबकलक बांद होईल.
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9.7.10 चलिाद्वारे परीक्षािुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टे ट बॅंकेमध्ये नदिाांक 6 निसेंबर, 2017 पयत 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 उमेदवारािे अजग सादर करण्याच्या
अांनतम नदिाांकापूवीच तपासर्ी करुि खात्री करर्े अथवा परीक्षा िुल्काचा भरर्ा झाल्याबाबतची स्स्थती उपलब्र्ध
िसल्यास पुन्हा िुल्क भरण्याची अथवा चलि घेण्याची कायगवाही करर्े आवश्यक आहे . नवनहत नदिाांकािांतर
यासांदभातील कोर्त्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली जार्ार िाही.
9.8 केंद्र निवि :9.8.1 परीक्षा िुल्काचा भरर्ा केल्यािांतर उमेदवाराला परीक्षा केंद्राची निवि करर्े आवश्यक आहे . त्याकरीता "माझे
खाते" मर्धील सांबांनर्धत परीक्षेची निवि करावी. त्यािांतर "केंद्र निविा" या पयायावर स्क्लक करावे. सदर
पयायाांतगगत निविलेल्या केंद्राची क्षमता दिगनवली जाईल. केंद्राच्या क्षमतेइतक्या अजग तत्पूवी प्राप्त झाले
असतील, तर सदर केंद्र उपलब्र्ध िसूि, दु सरे केंद्र निविावे, असा सांदेि प्राप्त होईल. केंद्राची निवि केल्यािांतर
सेव्ह बटिावर स्क्लक केल्यास केंद्र निविीची व अजग भरण्याची प्रनक्रया पूर्ग होईल.
9.8.2 भारतीय स्टे ट बॅंकेमध्ये चलिाव्दारे िुल्क भरण्याचा पयाय निविलेले उमेदवार िुल्क भरल्याच्या नदिाांकाच्या
दु स-या नदविी केंद्र निविीची प्रनक्रया करु िकतील. दु सरा नदवस कायालयीि सुटटी अथवा रनववारचा असेल ,
तर सदर कायगवाही त्यािांतर लगेच येर्ा-या पुढील कायालयीि कामकाजाच्या नदविी करता येईल.
9.8.3 वरीलप्रमार्े केंद्रनिविीची प्रनक्रया पूर्ग ि केल्यास उमेदवारािे अजामध्ये नदलेल्या पत्रव्यवहाराच्या पत्त्यामर्धील
िमूद नजल्हाकेंद्रावर ककवा िनजकच्या नजल्हाकेंद्रावर प्रवेि दे ण्यात येईल. याबाबत आयोगाचे त्या त्या वेळचे
र्धोरर् व आयोगाचा निर्गय अांनतम मािण्यात येईल.
9.8.4 केंद्र बदलाबाबतची नविांती कोर्त्याही पनरस्स्थतीत मान्य करण्यात येर्ार िाही.
10. अजात िमूद केलेल्या मानहतीच्या आर्धारे उमेदवार पनरपत्रकातील नवनहत अहग तेबाबतच्या अटींची व ितींची पुतगता करतात असे
समजूि पात्रता ि तपासता आयोगाकिू ि उमेदवाराांिा तात्पुरता प्रवेि नदला जाईल. परां तु परीक्षेपूवी अथवा परीक्षेिांतर
कोर्त्याही टप्प्यावर, उमेदवारािे अजात िमूद केलेली मानहती चुकीची वा खोटी असल्याचे अथवा उमेदवार नवनहत अहग तेची
पुतगता करीत िसल्याचे आढळल्यास अिा उमेदवाराांची उमेदवारी कोर्त्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल तसेच सांबांनर्धत
उमेदवाराची कृती ही आयोगाची र्सवर्ूक समजूि त्याच्यावर कायदे िीर कारवाई करण्यात येईल. याव्यनतनरक्त आयोगाच्या
स्वेच्छानर्धकारािुसार सांबांनर्धत उमेदवाराला प्रनतरोनर्धत (Debar) करण्याची कारवाई करण्यात येईल.
11. सवगसार्धारर् :11.1 प्रस्तुत परीक्षा ही स्पर्धा परीक्षा असूि पदोन्नतीसाठी पात्रता परीक्षा (Qualifying Examination) िाही. प्रस्तुत परीक्षेच्या
निकालाच्या आर्धारे आयोगाकिू ि निर्ारस करण्यात आलेल्या उमेदवाराांची सक्षम प्रानर्धका-याकिू ि पात्रता तपासण्याच्या
अर्धीि राहू ि नियुक्ती दे ण्याची कायगवाही करण्यात येईल. सदर परीक्षेमर्धील उमेदवाराांच्या कामनगरीच्या (Performance)
आर्धारे नियुक्ती मागण्याचा उमेदवारास कोर्ताही हक्क असर्ार िाही.
11.2 परीक्षेस अजग सादर केल्यािांतर अथवा परीक्षा नदल्यािांतर उमेदवारािे राजीिामा नदल्यास अथवा कोर्त्याही कारर्ास्तव
िोकरी सोिल्यास अथवा नवभागािे सेवा समाप्त केल्यास अथवा र्धारर्ानर्धकार ि ठे वता सांवगगबाह्य पदावर िेमर्ूक झाल्यास
सदर परीक्षेच्या निकालाच्या आर्धारे सांबांनर्धत 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 निगगनमत केलेल्या आदे िािुसार नियुक्ती नवषयक
कायगवाही करण्यात येईल.
12. िारीनरक चाचर्ीबाबत :12.1 मुख्य लेखी परीक्षेच्या निकालाआर्धारे िारीनरक चाचर्ीसाठी अहग ताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवाराांिा िारीनरक चाचर्ी द्यावी
लागते हे नवचारात घेऊि उमेदवाराांिी वेळीच त्यासाठी सराव व पूवत
ग यारी करावी. मुख्य लेखी परीक्षेच्या निकालािांतर
सवगसार्धारर्पर्े दोि आठवड्याच्या अांतरािे कर्धीही िारीनरक चाचर्ी आयोनजत केली जाईल. सरावासाठी पुरेसा वेळ
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नमळाला िसल्याच्या कारर्ास्तव िारीनरक चाचर्ीचे नदिाांक बदलूि मागता येर्ार िाहीत ककवा त्याबाबत तक्रार करता
येर्ार िाही.
12.2 आयोगाकिू ि िारीनरक चाचर्ीचा कायगक्रम निनित होताच तो आयोगाच्या सांकेतस्थळावर प्रनसध्द करण्यात येईल. तसेच,
आयोगाच्या ऑिलाईि अजग प्रर्ालीतील सांबांनर्धत पात्र उमेदवाराांिा त्याांच्या प्रोर्ाईलद्वारे कळनवण्यात येईल.
12.3 आयोगािे निनित केलेल्या नदिाांकास व नठकार्ी सांबांनर्धत 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 सांबांनर्धत 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, गाांभीयग व सत्यता तपासर्ीसाठी लगेचच आयोगािे निनित केलेल्या नठकार्ी
व वेळेस सक्षम वैद्यकीय मांिळापुढे पाठनवण्यात येईल.तसेच वैद्यकीय मांिळािे 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
मांिळाकिू ि प्रनतकूल अहवाल प्राप्त झाल्यास सांबांनर्धत उमेदवाराला िारीनरक चाचर्ीची सांर्धी िाकारण्यात ये ईल. तसेच,
अिा प्रकरर्ी आयोगाची र्सवर्ूक करण्याचा प्रयत्ि समजूि सांबांनर्धत उमेदवाराांवर कायदे िीर कारवाई करण्यात येईल.
तसेच उमेदवाराची सांबांनर्धत परीक्षेची उमेदवारी रद्द करण्यात येऊि आयोगाच्या स्वेच्छानर्धकारािुसार आयोगामार्गत
आयोनजत सवग

परीक्षा व निविीपासूि उमेदवाराला

प्रनतरोनर्धत (Debar) करण्यात येईल. त्याव्यनतनरक्त सांबांनर्धत

उमेदवाराांवर निस्तभांगनवषयक कारवाई करण्यात येईल.
12.6 अत्यांत अपवादात्मक पनरस्स्थतीत तसेच समथगिीय कारर्ासह अजग केलेल्या उमेदवाराांिा िारीनरक चाचर्ीचा नदिाांक व वेळ
बदलूि दे ण्याच्या नविांतीबाबत आयोगाच्या स्वेच्छानर्धकारािुसार, नवचार करण्यात येईल. एखाद्या प्रकरर्ी आयोगािे नविांती
अमान्य केली असेल तर सांबांनर्धत उमेदवाराला पूवग नियोनजत वेळापत्रकािुसार निनित केलेल्या नदिाांक व वेळेिुसार
िारीनरक चाचर्ीसाठी उपस्स्थत रहावे लागेल . तद्िांतर उमेदवाराला पुढील सांर्धी नदली जार्ार िाही.
13. प्रवेिप्रमार्पत्र :13.1 प्रस्तुत परीक्षेपूवी सवगसार्धारर्पर्े 7 नदवस अगोदर प्रवेि प्रमार्पत्र उमेदवाराच्या प्रोर्ाईलदवारे उपलब्र्ध करुि दे ण्यात
येईल. त्याची प्रत परीक्षेपूवी िाऊिलोि 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.
14. परीक्षेस प्रवेि:14.1 परीक्षेस व िारीनरक चाचर्ीस येतेवळ
े ी स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आर्धार कािग , निविर्ूक आयोगाचे
ओळखपत्र, पासपोटग , पॅि कािग

ककवा स्माटग कािग प्रकारचे ड्रायव्व्हग लायसेन्स यापैकी नकमाि कोर्तेही एक मूळ

ओळखपत्र व त्याची छायाांनकत प्रत सोबत आर्र्े अनिवायग आहे .
14.2 परीक्षा तसेच िारीनरक चाचर्ीच्या वेळी प्रवेि प्रमार्पत्र व इतर ओळखीच्या पुराव्यासह उमेदवारािे 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 निजीटल िायरी, पेजर, मायक्रोर्ोि, मोबाईल र्ोि, कॅमेरा अांतभूगत असलेली कोर्त्याही प्रकारची सार्धिे , नसमकािग , 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 केंद्राच्या 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 केंद्राबाहे र ठे वण्याची व त्याच्या सुरनक्षततेची जबाबदारी सांबांनर्धत उमेदवाराची
राहील.
14.5 आयोगािे परवािगी िाकारलेले कोर्त्याही प्रकारचे अिनर्धकृत सार्धि/सानहत्य परीक्षेच्यावेळी सांबांनर्धत उपकेंद्राच्या मुख्य
प्रवेिद्वारावरच ठे वावे लागेल . अिा सार्धि/सानहत्याच्या सुरनक्षततेची जबाबदारी सांबांनर्धत उमेदवाराची राहील.
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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 सवग प्रकारच्या
पत्रव्यवहारावरील स्वाक्षरी एकच असर्े व त्यामध्ये कोर्त्याही प्रकारचा र्रक/तर्ावत असता कामा िये . नवनवर्ध
नठकार्च्या स्वाक्षरीमध्ये र्रक/तर्ावत आढळू ि आल्यास सांबांनर्धत उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल व
आयोगाच्या स्वेच्छानर्धकारािुसार इतरही कायदे िीर/नियमािुसार कारवाई करण्यात येईल.
14.7 परीक्षेची वेळ सांपल्यािांतर समवेक्षकाांिी त्याच्या अनर्धपत्याखालील सवग उमेदवाराांच्या उत्तरपनत्रका त्याच्याकिे जमा करुि
उत्तरपनत्रकाांचा नहिोब लागेपयत सवग 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 . अजग स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक अहग ता, आरक्षर्,
वयोमयादा, िुल्क, निविीची सवगसार्धारर् प्रनक्रया, परीक्षा योजिा, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या सनवस्तर तपनिलासाठी
आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या सांकेतस्थळावरील मयानदत नवभागीय परीक्षा अांतगगत 'उमेदवाराांिा सवगसार्धारर् 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 या सांकेतस्थळावर उपलब्र्ध
आहे .
17. सदर पनरपत्रकासोबतच्या "नववरर्पत्र-1" मध्ये मुख्य परीक्षेची योजिा व अभ्यासक्रमाचा समावेि केला आहे .
18. सदर पनरपत्रक रजेवर/प्रनतनियुक्तीवर असर्ा-या कमगचा-याांसह सवग सांबांनर्धताांच्या निदिगिास आर्ावे.
19. सदर िासि पनरपत्रक महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्र्ध करण्यात आले असूि त्याचा
सांकेताांक 201711211818089029 असा आहे . हे पनरपत्रक निजीटल 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=5f0272b97156a5d2812bad6725ca46fb2671d
1da08208cfdd6677fac0afd6bf2, cn=V. M. Bhat
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(व्यां.मा.भट)
उप सनचव, महाराष्ट्र िासि
प्रनत,
1. सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्रािे)
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नववरर्पत्र - 1
पोलीस उपनिरीक्षक मयानदत नवभागीय स्पर्धा मुख्य परीक्षेची परीक्षा योजिा व
अभ्यासक्रम -: परीक्षा योजिा :पेपर क्र.

सांकेताांक

नवषय

माध्यम

प्रश्नसांख्या

क्रमाांक
पेपर - 1
पेपर - 2

201
202

कालावर्धी

व गुर्
नवर्धी

इांग्रजी व

(प्रमुख कायदे )

मराठी

नवर्धी

इांग्रजी व

(इतर कायदे )

मराठी

75/150
75/150

प्रश्नपनत्रकेचे
स्वरुप
वस्तुनिष्ट्ठ

एक तास

बहु पयायी
वस्तुनिष्ट्ठ

एक तास

बहु पयायी

-: अभ्यासक्रम : 1.

Paper No. 1 :- Law (Major Acts)
Topics

Marks

(1)Constitution of India

30

(2)Indian Penal Code, 1860 ( 60 Marks):Chapters with their Nos.

Sections

(II)

General Explanation

10, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 29A, 30, 34, 39, 40, 44, 52

(III)

Punishments

75.

(IV) General Exceptions

76, 79 to 86, 90, 94 to 106.

(V)

107 to 109, 114, 115, 116.

Abetment

(VA) Criminal Conspiracy

120-A, 120-B.

(VIII) Offences against the Public Tranquillity

141 to 149, 159, 160.

(IX) Offences by or relating to Public Servants.

167, 170, 171.

(X) Contempts of the Lawful Authority of Public Servants

177, 179, 180, 182, 186, 187, 188.

20

20

(XI) False Evidence & Offences against Public Justice 191, 193, 201, 211, 224, 225.
(XII) Offences relating to Coin & Government Stamps.

231, 233.

(XIV) Offences affecting the Public Health, Safety,
Convenience, Decency & Morals.

279, 293, 294.

(XV) Offences relating to religion.

295, 295-A, 298.

(XVI) Offences Affecting the Human Body.

299 to 302, 304, 304-A, 304-B, 306, 307,
309, 317 to 320, 323 to 326, 326A, 326B,
330, 332, 336 to 343, 348 to 354, 354A,
354B, 354C, 354D, 359 to 364, 366, 366-A,
375, 376, 376 (A),(B),(C), (D) & (E), 377.

(XVII) Offences against Property

378 to 383, 390 to 395, 396, 399, 403, 404 to
412, 414 to 417, 419, 420, 425, 429 to 432,
436, 441 to 448, 451, 453, 457, 458, 461.

(XVIII) Offences relating to documents & to property marks.

463, 471, 477-A.

(XX) Offences relating to Marriage.

494, 497, 498.

(XX-A) Cruetly by husband or his relatives.

498-A.

(XXII) Criminal Intimidation, Insult & Annoyance.

504, 506, 509.

(XXIII) Attempts to commit offences

511.
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(3)

Code of Criminal Procedure, 1973 (40 Marks)
Chapters with their Numbers

Sections

(I)

Preliminary

2.

(II)

Constitution of Criminal Courts & offices

6 to 21.

10

(IV) (A) Powers of Superior Officers of Police

36.

(V) Arrest of Persons

41, 41A, 41B, 41C, 41D, 42, 46, 47, 50, 50A, 51 to
54, 53A, 54A, 55A, 57, 58, 60A.

(VI)

61 to 90.

Process to compel appearance

10

(VII) Processes to compel the production of things.

91 to 102.

(VIII) Security for keeping the peace & for good
behaviour.

107, 109 & 110.

(X) Maintenance of Public Order & Tranquillity

129, 144, 145.

(XI) Preventive action of the Police.

149 to 153.

(XII) Information to the Police & their Powers to
investigate.

154 to 176.

(XIV) Conditions requisite for initiation of
proceedings.

196, 197.

(XXVII) The Judgement.

357-A, 357-B, 357-C.

(XXXIII) Provisions as to bail and bonds.

436, 437, 438.

20

(4) Indian Evidence Act, 1872
Chapters with their Nos.
(I)

Preliminary

Sections

20

1 to 4.

(II) The Relavancy of facts

8, 9, 24 to 32 (1), 45, 47, 53, 54.

(IV) Oral Evidence

59, 60.

(V)

61 to 63, 74 to 76.

Documentary Evidence

(VII) The burden of Proof.

101, 113-A, 113-B. 114-A

(IX) Witnesses.

125.

(X) Examination of Witnesses.

146.

2. Paper No. 2 :- Law (Minor Acts & Other Acts)
(A)
Sr.
No.

Minor Acts (80 Marks)
Name of Act

Sections

Marks

1

The Maharashtra Police Act, 1951

2(3), (5A), (9), (10), (11), (13), 14, 28, 33,
36 to 38, 41, 55 to57, 62, 63-A, 64 to73,
79 to 82, 99, 108, 110, 112, 115 to 124,
126, 130A, 131, 134, 136, 137, 140, 141 to
143, 143-A, 145, 147, 148, 151, 159 to
161, 163.

10

2

The Maharashtra Prohibition Act, 1949

2(2), (7), (8), (10), (10-A), (22), (23), (24),
(30), 11 to 24-A, 65 to 68, 83 to 86, 89,
119, 123, 126, 127.

4

3

The Maharashtra Prevention of
Gambling Act, 1887

3 to 7, 12 (a)

4

The Protection of Civil Rights Act, 1955
including untouchability.

2 to 4, 7, 10, 14-A.

4

5

The Arms Act, 1959.

1 to 3, 4, 5, 20, 25, 25(a), 29, 39.

4

4
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6

The Motor Vehicles Act, 1988.

2(28), 2(34), 2(40), 2(47), 3, 4, 5, 119,
133, 134,177, 179, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 189, 190, 192, 192-A, 194, 196,
197, 198, 202, 206, 207, 209.

7

The Maharashtra Motor Vehicles Rules,
1989

20, 23, 52, 95, 102, 103, 117, 222, 237(1).

8

The Mental Health Act, 1987

2(L)/(M)/(S), 23, 25, 28, 36, 48, 81.

2

9

Representation of People Act, 1951

125, 126, 127(1), 127(2) (3), 127(A), 129,
130(1) (2), 131, 132, 133, 135(1), 135(A),
136(B) (C).

2

10

Juvenile Justice (Care and Protection of
Children) Act, 2000.

All.

6

11

Prevention of Corruption Act, 1988.

2, 7, 11, 12, 13, 17.

4

12

The Scheduled Castes & Scheduled
Tribes (Prevention of Atrocities) Act,
1989

3, 4.

4

13

The N.D.P.S. Act, 1985.

2, 8, 14, 18, 20, 36-A, 41 to 44, 49 to 51.

4

Maharashtra Prevention of Dangerous
Activities of Slumlords, Bootleggers &
Drug Offenders Act, 1989

Object of the Act,
2, 3, 8, 13.

4

15

Maharashtra State Control of Organised
Crime Act, 1999

Object of the Act,
2, 3, 4, 14, 16,18, 23, 24.

4

16

Maharashtra Protection of Interests of
Depositors. (In to Financial
Establishments) Act, 1999.

Object of the Act,
2, 3, 4.

4

17

Information Technology Act, 2000
(Cyber law)

Object of the Act,
2, 3, 43, 65 to 67, 78, 80, 85.

8

18

Protection of Children from Sexual
Offences Act, 2012.

All.

4

14

(B)
(1)

(2)
(C)

(D)

Crime Investigation (20 Marks)
16

Crime Investigation (Practical approach)
(a)

Crime Scene Panchnama,

(b)

Arrest Panchnama,

(c)

Seizure Search Panchnama,

(d)

Inquest Panchnama,

(e)

Memorandum Panchnama u/s 27 of IEA.
4

Proposals of externment proceedings & Chapter proceedings.
Scientific Aids to Crime Investigation

10

गुन्हे अन्वेषणासाठी सहाय्यभूत ठरणाऱ्या वैज्ञानिक पध्दती/साधिे (Scientific Aids to Crime
Investigation):- संगणक तसेच अन्य आधुनिक साधिांच्या नवशेष अभ्यासासह.
Forensic Science :(i)

Physical evidence :- nature, search, handling, packing and forwarding.

(ii) Finger prints & Foot prints :- Importance, finding them on the scene of crime,
their development and recording.
(iii) Explosives:- Its names, commonly used explosives, home bombs,
Handling and collection of explosive residues and their examination.
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(E)

20

Forensic Medicines :
(i) Introduction:- Scope & importance to police. Examination of scene of
occurrence from the point of view of medico-legal evidence.
(ii) Medico Legal definition of death, difference between dead & alive persons.
(iii) Identity of dead persons, Post

Mortem.

(iv) Violent Asphyxial death - hanging, Suffocation & drowning.
(v) Medico legal aspects of different types of wounds, by fire-arms, sharp edged
or pointed weapons.
(vi) Sexual offences - rape.
(vii) Poison commonly used in India in the commission of crime.
(F)

10

Human Rights –
(i) Its awareness, Principles of handcuffing as per directions of the Supreme court.
(ii) National Human Rights Commission.
(iii) State Human Rights Commission.
(iv) State Police Complaints Authority.
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