पोलीस उपिनरीक्षक (मुख्य)
य) परीक्षा 2014
अिधसूचना कर्मांक : 1442(2)(2)/2014/ तीन

जािहरात कर्मांक - 108/2014, िदनांक 1 एि ल, 2014 नुसार राज्य शासनाच्या सेवेतील पोलीस उपिनरीक्षक गट-ब (अराजपितर्त) संवगार्तील 260
पदांवरील िनयुक्तीकिरता आयोगामाफर्त िद. 18 मे, 2014 रोजी घे ण्यात आले या पोलीस उपिनरीक्षक (पूवर् )परीक्षा - 2014 च्या िनकालाआधारे मुख्य परीक्षेसाठी
अहर् ता ा त ठरले या उमेदवारांची पोलीस उपिनरीक्षक (मुख्य) परीक्षा -2014 रिववार िदनांक 21 स टबर, 2014 रोजी औरं गाबाद, मुंबई, नागपूर व पुणे या
कदर्ावर घे ण्यात येईल. पूवर् परीक्षेकरीता आयोगास अजार् ारे सादर केले या मािहतीच्या आधारे च तुत मुख्य परीक्षेसाठी अजर् ऑनलाईन पध्दतीने भरणे आव यक आहे .
जे उमेदवार अजार्मध्ये चुकीची मािहती सादर करतील त्यांना या व यापुढील सवर् िनवडीसाठी अपातर् ठरिवण्यात येईल.
2.उपल ध पदसंख्या :अ.जाती व
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2.1 उपरोक्त पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंिधत िवभागाच्या सूचने नस
ु ार बदल होण्याची शक्यता आहे .
2.2 मिहला व खे ळाडूं साठी आरिक्षत असले ली पदे त्या त्या संवगार्च्या एकूण पदसंख्येपैकी आहे त.
2.3 िव.जा. (अ), भ.ज. (ब), भ.ज.(क) व भ.ज. (ड) वगर्वारीसाठी आरिक्षत असले ली पदे आंतरपिरवर्तनीय असून आरिक्षत पदासाठी संबंिधत वगर्वारीतील योग्य व पातर् उमेदवार
उपल
न झा यास िव.जा. (अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क) व भ.ज.(ड) वगर्वारीपैकी उपल वगर्वारीच्या उमेदवाराचा िवचार गुणव ेच्या आधारावर करण्यात येईल.
2.4 परीक्षे च्या कोणत्याही ट यावर मागासवगीर्यांना दे य असलेली वय / परीक्षा शु क तसेच इतर पातर्ता िवषयक अटी / िनकषांसंदभार्त सवलत उमे दवारांने घे तली
अस यास अशा उमे दवारांची अमागास वगर्वारीच्या पदावर िशफारस करण्यात ये णार नाही."
2.5 मिहलांसाठी असले ले आरक्षण शासन िनणर्य, मिहला व बालिवकास िवभाग,कर्मांक 82/2001/म.से.आ.2000/ .कर्.415/ का-2, िदनांक 25 मे, 2001 आिण तद्नंतर शासनाने
या संदभार्त वेळोवेळी िनगर्िमत केले या आदे शानुसार राहील.
2.6
तुत भरतीकरीता "महारा टर् शासकीय गट अ व गट ब (राजपितर्त व अराजपितर्त) पदांवर सरळसेवेने िनयुक्तीसाठी िवभागीय संवगर् संरचना व िवभागीय संवगर् वाटप याबाबत
िनयमावली 2010" लागू आहे .
2.7 खे ळाडूं चे आरक्षण शासनाने या संदभार्त वेळोवेळी िनगर्िमत केले या आदे शानुसार राहील. खे ळाडु साठी आरिक्षत पदाकिरता दावा करणाऱ्या उमेदवारां नी त्यां ची पातर् खे ळाडु
अस याबाबतची माणपतर्े मुलाखतीस आमंितर्त के यानंतर तुत पदाच्या मुलाखतीपूवीर् कर्ीडा संचालनालयाकडू न मािणत करुन घ्यावीत.
3. सदर परीक्षा खालील तीन ट यांत घे ण्यात येईल.
(1) लेखी परीक्षा :- पेपर कर्.1. 100 गुण. व पेपर कर्.2. 100 गुण. एकूण 200 गुणांची व तुिन ठ बहु पयार्यी वरुपाची ले खी परीक्षा. (2) शारीिरक चाचणी 100 गुण.
(3) मुलाखत :-40 गुण
4.
पातर्ता :4.1 शै क्षिणक अहर् ता :4.1.1 मान्यता ा त िव ापीठाची पदवी िंकवा महारा टर् शासनाने पदवीच्या समतु य हणून मान्य केले ली अहर् ता.
4.1.2 मराठी भाषेचे ज्ञान आव यक.
4.1.3 पोलीस उपिनरीक्षक (मुख्य) परीक्षा-2014 किरता अहर् ता ा त ठरणा-या उमेदवारांनी पोलीस उपिनरीक्षक (मुख्य) परीक्षा- 2014 परीक्षेचा अजर् वीकारण्याच्या अंितम
िदनांकापयर्न्त पदवी परीक्षा उ ीणर् होणे आव यक राहील.
4.1.4 अंतवार्िसता (INTERNSHIP) िनधार्िरत केली असेल अशी पदवी धारण करणा-या उमेदवारांनी अंतवार्िसता मुख्य परीक्षेचे अजर् वीकारण्याच्या अंितम िदनांकापयत पूणर्
केली असेल तरच त्याला पदवीधर समजण्यात येईल.
4.2 शारीरीक पातर्ता :4.2.1 पुरुषांसाठी : - उं ची 165 से.मी. (अनवाणी) व छाती िकमान 79 स.मी. आिण फु गवून 84 से.मी. (कमीत कमी िव तार 5 से.मी.)
4.2.2 मिहलांसाठी :- उं ची 157 स.मी. (अनवाणी)
4.2.3 पुरुष व मिहला उमेदवारांकरीता उं ची तसेच फक्त पुरुष उमेदवारांच्या बाबतीत छातीची मोजमापे ही आव यक अट अस यामुळे या मोजमापांची तपासणी त्यांच्या शारीिरक
चाचणीपूवीर् घे ण्यात येईल. िविहत उं ची व छाती िवषयक मोजमापाच्या अटी पूणर् करणाऱ्या उमेदवारां चीच शारीिरक चाचणी घे ण्यात येईल.
कृ .मा.प.
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4.3 वयोमयार्दा :- 1 ऑग ट, 2014 रोजी िकमान 19 वष असावे व 28 वषार्पेक्षा जा त नसावे.
4.4
उच्च वयोमयार्दा खालील बाबतीत िशिथलक्षम :4.4.1 महारा टर् शासनाने मान्यता िदले या मागासवगीर्य उमेदवारां किरता 3 वषार्ंपयत.
4.4.2 पातर् खे ळाडूं च्या बाबतीत 5 वषार्ंपयत.
4.4.3 माजी सैिनकांसाठी उच्च वयोमयार्दा शासकीय आदे शानुसार िशिथलक्षम राहील.
4.4.4 आणीबाणी व अ पसेवा राजािद ठ अिधकारी यांचेसाठी कमाल वयोमयार्दा 5 वषार्ने िशिथल केली जाईल.
5. शु क :
5.1 :- अमागास - रु. 515/- 5.2 :- मागासवगीर्य - रु. 315/- 5.3:- माजी सैिनक – 15/6. पोलीस उपिनरीक्षक या पदावर िनवड झाले या उमे दवारांची िशक्षण कालाविधत अथवा िशक्षण संप यानंतर पुढील तीन वषार्त पोलीस उपिनरीक्षक या पदावरील
नोकरीचा राजीनामा िद यास वा शासनास योग्य वाटे ल अशा कारणां यितिरक्त सदर पदावरुन कायर् मक्
ु त करण्यास िवनंती के यास अशा उमे दवारांकडू न िशक्षणावर झालेला
सवर् खचर् आिण िशक्षण कालावधीत अदा केले या वेतन व भत्त्यासिहत संबंिधत उमे दवारांकडू न वसूल करण्यात ये ईल, अशा कारचे बं धपतर् (बाँड / हमीपतर्) संबंिधत
उमे दवारांकडू न घे ण्यात ये ईल.
7. अजर् करण्याची पद्धत :7.1
तुत परीक्षेसाठी अजर् फक्त ऑनलाईन प तीने वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही कारे अजर् वीकारण्यात येणार नाहीत.
7.2 पातर् उमेदवाराला वेब-बे ड (Web-based) ऑनलाईन अजर् https://mahampsc.mahaonline.gov.in वेबसाईट ारे िदनांक 12 ऑग ट, 2014
ते िदनांक 27 ऑग ट, 2014 या कालावधीतच सादर करणे आव यक राहील.
7.3 ऑनलाईन प तीने अजर् सादर करण्याच्या सिव तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे त.
7.4 िविहत प तीने आयोगास अजर् सादर के यानंतर िविहत मुदतीत परीक्षा शु क भर यािशवाय अजर् िवचारात घे तला जाणार नाही.
7.5 आयोगाने िनि चत केले ले परीक्षा शु क खालील पध्दतीने भरता येईल.
(1) भारतीय टे ट बक
ँ े मध्ये चलना दारे (2) नेटब ँिंकग (3) डे िबट काडर् (4) कर्ेिडट काडर् (5) संगर्ाम कदर्/सीएससी (नागिरक सेवा कदर्)
7.6 https://mahampsc.mahaonline.gov.in या वेबसाईटवर, संगर्ाम कदर् (गर्ामपं चायंत) आिण सीएससीची सूची उपल ध आहे .
7.7 परीक्षा शु काचा भरणा करण्याकिरता उमेदवारांनी खाली नमूद केले या प तींचा अवलं ब करावा :(1) शु क भरण्याकिरता मुख्य पृ ठाच्या डा या भागावरील “ माझे खाते ” या िंलक वर िक्लक करावे.
(2) “माझे खाते ” ” या िंलक वर िक्लक के यानंतर उमेदवाराने अजर् केले या पदांची यादी शु क भर याच्या / न भर याच्या न दीसह िदसेल. ज्या पदासमोर Unpaid ’ असे
िलिहले ले असेल, त्या िठकाणी “ ‘Pay Now’ अशी िंलक उपल ध असेल.
(3) “Pay Now” या िंलक वर िक्लक के यानंतर ३ पयार्य उपल ध होतील. १. ऑनलाईन पेमट २. नागरी सुिवधा कदर् ३. चलना ारे
(4) उमेदवार कर्ेिडट काडर् , डे िबट काडर् अथवा नेटबिंँ कगच्या सहा याने ऑनलाईन पे मट करु शकतील.
(5) नागरी सुिवधा कदर् हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घे ऊन नागरी सुिवधा कदर् अथवा संगर्ाम कदर्ात जाऊन शु काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त
कायर्वाही अजर् सादर करण्याच्या अंितम िदनांकापूवीर् पूणर् करणे आव यक राहील.
(6) उमेदवाराने चलना ारे हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची त घे ऊन भारतीय टे ट ब ँकेच्या कोणत्याही शाखे त, बक
ँ े च्या कायार्लयीन वेळेत शु काचा भरणा केला
जाऊ शकतो.
(7) भारतीय टे ट ब ँकेमध्ये चलना ारे शु क भरण्याचा पयार्य िनवडले या उमेदवाराने अजर् सादर के याच्या दोन तासानंतर अथवा शे वटच्या िदवशी अजर् सादर करणा-या
उमेदवारां नी त्यापुढील कामकाजाच्या िदवशी ब ँकेच्या कायार्लयीन वेळेत परीक्षा शु क भरणे आव यक आहे .
(8) परीक्षा शु काचा भरणा के यानंतर - उमेदवाराला परीक्षा कदर्ाची िनवड करणे आव यक आहे . त्याकिरता माझे खाते मधील आव यक पदाची िनवड करावी. त्यानंतर कदर्
िनवडा या पयार्यावर िक्लक करावे. सदर पयार्यांतगर्त िनवडले या कदर्ाची क्षमता दशर् िवली जाईल. जर कदर्ाच्या क्षमतेइतक्या उमेदवारां चे अजर् तत्पूवीर् ा त झाले असतील, तर
सदर कदर् उपल ध नसून, दुसरे कदर् िनवडावे, असा संदेश ा त होईल. कदर्ाची िनवड के यानंतर से ह बटनावर िक्लक के यास कदर् िनवडीची व अजर् भरण्याची िकर्या पूणर्
होईल.
(9) भारतीय टे ट ब ँकेमध्ये चलना ारे शु काचा भरणा करतील, असे उमेदवार शु क भर याच्या िदनांकाच्या दुस-या िदवशी कदर् िनवडीची िकर्या करु शकतील. जर हा दुसरा
िदवस कायार्लयीन सु ी अथवा रिववारचा असेल तर उमेदवार सदर कायार्वाही त्यानं तर लगेच येणा-या पुढील कायार्लयीन कामकाजाच्या िदवशी करु शकतील.
7.8 तुत परीक्षेपव
ू ीर् 7 िदवस अगोदर उमेदवारास वेश माणपतर् त्याच्या ोफाईल ारे उपल ध करुन दे ण्यात येईल. त्याची त उमेदवाराने परीक्षेपव
ू ीर् डाऊनलोड करुन घे णे व परीक्षेच्या
वेळी सादर करणे आव यक आहे .
8. परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने वेश माणपतर् आणणे सक्तीचे आहे . त्यािशवाय, परीक्षेस वेश िदला जाणार नाही.
9.
तुत अिधसूचनेमध्ये परीक्षेसंदभार्तील संिक्ष त तपिशल िदले ला आहे . मुख्य परीक्षेच्या वेशासाठी अजर् करण्याची पध्दत आव यक अहर् ता, आरक्षण, वयोमयार्दा, शु क, िनवडीची
सवर्साधारण िकर्या,परीक्षा योजना, अ यासकर्म इत्यादीबाबतच्या सिव तर तपिशलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील पधार् परीक्षेअंतगर्त उमेदवारां ना
सवर्साधारण सूचना तसेच परीक्षा िवभागातील पोलीस उपिनरीक्षक परीक्षामध्ये उपल ध करुन दे ण्यात आले या मािहतीचे कृ पया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर िसध्द
करण्यात आले ली पोलीस उपिनरीक्षक परीक्षेबाबतची मािहती तसेच अिधसूचना अिधकृ त समजण्यात येईल.
10. िविहत पध्दतीने अजर् सादर करुन शु क भरण्याची तसेच टे ट ब ँकेमध्ये परीक्षा शु क भरण्याकिरता चलनाची त घे ण्याची कायर्वाही िदनांक 27 ऑग ट,
ट, 2014
रोजी 23.59 वाजेपयत पूणर् करणे आव यक आहे . त्यानंतर सदर वेबिंलक बंद होईल.
होईल.
11. चलना ारे परीक्षाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय टे ट ब ँकेमध्ये िदनांक 28 ऑग ट,
ट, 2014 पयत ब ॅकेच्या कायार्लयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहे . िविहत िदनांकानंतर परीक्षा
शु क भर यास वैध मानले जाणार नाही,
नाही, तसेच परीक्षा शु काचा परतावाही केला जाणार नाही.
नाही.
12. पोलीस उपिनरीक्षक (मुख्य) परीक्षेचा अ यासकर्म आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उप ध आहे .

मुंबई
िदनांक : 12
2 ऑग ट,
ट, 2014

ी.शं . पाठक
उपसिचव, महारा टर् लोकसेवा आयोग

(1) आयोगाच्या कायार्लयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा कदर्ाच्या पिरसरात, तसेच, शारीिरक चाचणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर कोणत्याही कारची
इलेक्टर्र्ॉिनक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्त मनाई आहे . (2) माणपतर् तपासण्याच्यावेळी सवर् आव यक मूळ माणपतर्े सादर न के यास सदर परीक्षे ची उमे दवारी
नाकारली जाईल.
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