सहायक (पूवर्) परीक्षा -2015
जािहरात कर्मांक : 51/2015
कर्मांक 1442(3)(1)/2015/तीन
शासनाच्या मंतर्ालयीन िवभाग व महारा टर् लोकसेवा आयोग कायार्लयातील एकू ण 96 पदांच्या भरतीकिरता आयोगातफ सहायक (पूवर्) परीक्षा-2015 रिववार िदनांक 5
जुलै,2015 रोजी महारा टर्ातील 36 िज हाकदर्ावर घे ण्यात येईल.
2.

तुत जािहरातीत नमूद केले या अटींची पूतर्ता करणा-या उमेदवारां कडू न ऑनलाईन पध्दतीने अजर् मागिवण्यात येत आहे त.

3. जे उमे दवार अजार्मध्ये चुकीची मािहती सादर करतील त्यांना या व या पुढील सवर् िनवडीसाठी अपातर् ठरिवण्यात ये ईल.
4. उपल ध पदसंख्या
मं तर्ालयीन िवभाग 85 पदे व महारा टर् लोकसेवा आयोग कायार्लय 11 पदे
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* अशी खूण केलेली पदे मिहलांसाठी आरिक्षत आहे त.
िवकलांग यक्तींकिरता आरिक्षत आहे त.

अंधत्व िंकवा क्षीणदृ टी (blindness or low vision) - 2
वण शक्तीतील दोष (hearing impairment)- 1 + 1=2
; अशी खूण केलेली पदे खे ळाडूं किरता आरिक्षत आहे त..

@ अशी खूण केलेली पदे

5.1 वर नमूद केले या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंिधत िवभागाच्या सूचनेनस
ु ार बदल होण्याची शक्यता आहे .
5.2 िव.जा. (अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क) व भ.ज. (ड) वगर्वारीसाठी आरिक्षत असले ली पदे आंतरपिरवतर्नीय असून आरिक्षत पदासाठी संबंिधत वगर्वारीतील योग्य व पातर्
उमेदवार उपल ध न झा यास अ ावत शासन धोरणा माणे उपल ध वगर्वारीच्या उमेदवाराचा िवचार गुणव ेच्या आधारावर करण्यात येईल.
5.3 मिहला व खे ळाडूं साठी आरिक्षत असले ली पदे सबंिधत वगर्वारीतील भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील. आयोगाच्या कायार्लयातील अ.जा. 1, भ.ज.(ब)1,
भ.ज.(क)1, भ.ज.(ड)1,िवमा -1 व खुला पदाच्या वगर्वारीच्या 6 पदांसाठी खे ळाडू वगर्वारीचे आरक्षण लागू नाही. तसेच अपं ग यक्तींकिरता िरक्त पद 1
आहे .
5.4 मिहलांसाठी असले ले आरक्षण शासनिनणर्य मिहला बालिवकास व िवभाग कर्.82/2001/म.से.आ. 2000/ . कर्. 415/का-2, िदनां क 25 मे, 2001 आिण तदनंतर
शासनाने यासंदभार्त वेळोवेळी िनगर्िमत केले या आदे शानुसार राहील.
5.5 खे ळाडूं चे आरक्षण शासनाने या संदभार्त वेळोवेळी िनगर्िमत केले या आदे शानुसार रािहल. खे ळाडू वगर्वारीसाठी दावा करणाऱ्या उमे दवारांनी त्यांची खे ळाडू बाबतची
माणपतर्े, संचालक, िकर्डा व युवक संचालनालय, पुणे यांच्याकडू न मािणत करुन ठे वावीत.
5.6 समांतर आरक्षणाबाबत शासन पिरपतर्क, सामान्य शासन िवभाग, कर्.एसआर ही 1012/ .कर्.16/12/16-अ, िदनांक 13 ऑग ट, 2014 नुसार कायर्वाही करण्यात येईल.
5.7 परीक्षेच्या कोणत्याही ट यावर मागासवगीर्यांसाठी िवहीत केले ली वयामयार्दा, परीक्षा शु क, तसेच इतर पातर्ता िवषयक अटी / िनकषासंदभार्त कोणतीही सवलत घे तली
अस यास अशा उमेदवारांची अमागास वगर्वारीच्या पदावर िशफारस करण्यात येणार नाही.
5.8 िवकलांग उमेदवारांची पातर्ता शासनाने वेळोवेळी िनगर्िमत केले या आदे शानुसार रािहल. िवकलां गासाठी असले ली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील.
5.9 िवकलांग उमेदवारां ना गुणव ेनस
ु ार ले खिनकाची मदत घे ता येईल. तथािप, अजर् वीकारण्याच्या अंितम िदनांकापासून 7 िदवसांच्या आत यासंदभार्त संबंिधत
उमे दवाराने आयोगास वतं तर्िरत्या पतर्ाने कळिवणे अिनवायर् आहे .
5.10 तुत पदासाठी अंधत्व िंकवा क्षीणदृ टी (blindness or low vision) - 2 वण शक्तीतील दोष (hearing impairment)- 1 + 1=2 या िवकलांगता काराकिरता 4
पद राखीव आहे . तथािप, शासन िनणर्य सा. .िव. कर्. एएससी 1411/ .कर्.7/11/14-अ, िदनां क 13 जानेवारी, 2011 नुसार इतर िवकलां गता (अंधत्व िंकवा क्षीणदृ टी व
वणशक्तीतील दोष) असले ले उमेदवार त्या त्या जातीच्या वगर्वारीतून सदर पदाकिरता अजर् करु शकतात.
6. वेतन ेणी :- रूपये 9,300-34800(गर्ेड पे -4,300) अिधक िनयमानुसार भ े.

7. पातर्तेच्या अटी :7.1. भारतीय नागिरकत्व.
7.2 वयोमयार्दा :- िदनांक 1 स टबर , 2015 रोजी वयाची 18 वष पूणर् केले ली असावी व 33 वषर् पूणर् केले ले नसावे.
7.3 उच्च वयोमयार्दा खालील बाबतीत िशिथलक्षम :7.3.1 महारा टर् शासनाने मान्यता िदले या मागासवगीर्य उमेदवारांच्या बाबतीत 5 वषार्ंपयत.
7.3.2 िवकलां ग उमेदवारांच्या बाबतीत 45 वषार्ंपयत.
7.3.3 पातर् खे ळाडूं च्या बाबतीत 5 वषार्ंपयत.
7.3.4 माजी सैिनक उमेदवारांच्या बाबतीत वयोमयार्दा शासन शुध्दीपतर्क, सामान्य शासन िवभाग, कर्.मासैक-1010/ .कर्.279/10/16-अ, िद.20 ऑग ट, 2010
आिण तदनंतर शासनाने यासंदभार्त वेळोवेळी िनगिर्मत केले या आदे शानुसार रािहल.
7.3.5 िविहत वयोमयार्दा इतर कोणत्याही बाबतीत िशिथल केली जाणार नाही.
7.3.6 वयोमयार्दा िशिथलतेबाबत कोणतीही एक सवलत (अिधकतम) लागू होईल.
8. शै क्षिणक अहर् ता :8.1 सांिविधक िव ापीठाची पदवी िंकवा महारा टर् शासनाने मान्य केले ली समतु य अहर् ता.
8.2 पदवी परीक्षेस बसले ले उमेदवार तुत पूवर् परीक्षेस तात्पुरते पातर् असतील. परं तु सहायक (मुख्य) परीक्षा -2015 च्या वेशासाठी पातर् ठरणा-या उमेदवारां नी सहायक
(मुख्य) परीक्षा 2015 किरता मािहती वीकारण्याच्या िविहत अंितम िदनांकापयर्न्त पदवी परीक्षा उ ीणर् होणे आव यक राहील.
8.3 अंतवार्िसता (Intership) िनधार्िरत केली असेल अशी पदवी धारण करणाऱ्या उमेदवारां नी अंतवार्िसता परीक्षेचे अजर् वीकारण्याच्या अंितम िदनांकापयत पूणर् केली असेल तरच त्याला
पदवीधर समजण्यात येईल.
8.4 मराठी भाषेचे ज्ञान आव यक.
8.5 शासन िनणर्य, सामान्य शासन िवभाग, कर्. िशक्षण-2000/ .कर्.61/2001/39 िदनांक 19 माचर् , 2003 तसेच शासन िनणर्य, मािहती तंतर्ज्ञान (सा. .िव.) िवभाग कर्मां क
मातंस-2012/ .कर्.277/39 िदनां क 4 फेबर्ुवारी, 2013 नुसार संगणक अहर् ता ा त करणे अिनवायर् राहील.
9. तुत जािहरातीमध्ये परीक्षेसंदभार्तील संिक्ष त तपशील िदले ला आहे . अजर् करण्याची प त, पूवर् परीक्षेच्या वेशासाठी मािहती ि वाकारण्याची पध्दत, आव यक अहर् ता,
आरक्षण, वयोमयार्दा, शु क, िनवडीची सवर्साधारण िकर्या, परीक्षा योजना, अ यासकर्म, इत्यादीबाबतच्या सिव तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या
वेबसाईटवरील पधार् परीक्षा अंतगर्त "उमे दवारांना सवर् साधारण सूचना " तसेच " परीक्षा " या िवभागातील " सहायक परीक्षा" मध्ये उपल ध करुन दे ण्यात आले या मािहतीचे
कृ पया अवलोकन हावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर िस करण्यात आले ली मािहती व जािहरात अिधकृ त समजण्यात येईल.
10 शु क : 10.1 अमागास - 365/10.2 मागासवगीर्य - 265/10.3 माजी सैिनक - 15/10.4 आयोगाने िनि चत केले ले परीक्षा शु क खालील पध्दतीने भरता येईल.
(1) भारतीय टे ट ब ँकेमध्ये चलना ारे (2) नेटब ँिंकग (3) डे िबट काडर् (4) कर्ेिडट काडर् (5) संगर्ाम कदर्/सीएससी(नागिरक सेवा कदर्)
10.5 https://mahampsc.mahaonline.gov.in येथे संगर्ाम कदर् (गर्ामपंचायतीमध्ये) आिण सीएससीची सूची उपल ध आहे .
11. अजर् करण्याची पद्धत :11.1 तुत परीक्षेसाठी अजर् फक्त ऑनलाईन प तीने वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही कारे अजर् वीकारण्यात येणार नाहीत.
11.2 पातर् उमेदवाराला वेब-बे ड (Web-based) ऑनलाईन अजर् https://mahampsc.mahaonline.gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक 13 मे , 2015 ते िदनांक 2 जून,
2015 या कालावधीतच सादर करणे आव यक रािहल.
11.3 ऑनलाईन प तीने अजर् सादर करण्याच्या सिव तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या संकेत थळावर
उपल ध आहे त.
11.4 िविहत प तीने आयोगास अजर् सादर के यानंतर िविहत मुदतीत परीक्षा शु क भर यािशवाय अजर् िवचारात घे तला जाणार नाही.
11.5 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 माझे ॲ लीकेशन सदरातील पधार्त्मक परीक्षा या िंलकवर िक्लक करावे.
(3) पधार्त्मक परीक्षा या िंलक वर िक्लक के यानंतर अजर् केले या पदां ची 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.
(4) “ Pay Now ” या िंलक वर िक्लक के यानंतर ३ पयार्य उपल ध होतील. 1. ऑनलाईन पेमट 2. नागरी सुिवधा कदर् 3. चलान ारे
(5) कर्ेिडट काडर् , डे िबट काडर् अथवा नेटब ँिंकगच्या सहा याने ऑनलाईन परीक्षा शु क अदा करता येईल.
(6)नागरी सुिवधा कदर् हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घे ऊन नागरी सुिवधा कदर् अथवा संगर्ाम कदर्ात जाऊन शुक्लाचा भरणा केला जाऊ शकतो.
उपरोक्त कायर्वाही अजर् सादर करण्याच्या अंितम िदनांकापूवीर् पूणर् करणे आव यक राहील.
(7) चलना ारे परीक्षा शु क भरण्याचा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची त घे ऊन भारतीय टे ट ब ँकेच्या कोणत्याही शाखे त, बक
ँ े च्या कायार्लयीन वेळेत
शुक्लाचा भरणा केला जाऊ शकतो.
(8)भारतीय टे ट बक
ँ े मध्ये चलना ारे शु क भरण्याचा पयार्य िनवड यास अजर् सादर के याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या िदवशी अजर् सादर करणा-या उमेदवारांनी
त्यापुढील कामकाजाच्या िदवशी ब ँकेच्या कायार्लयीन वेळेत परीक्षा शु क भरणे आव यक आहे .
11.6 कदर् िनवड :(1) परीक्षा शु काचा भरणा के यानं तर परीक्षा कदर्ाची िनवड करणे आव यक आहे . त्याकिरता “ माझे खाते ” मधील संबंिधत पदाची िनवड करावी. त्यानंतर “ कदर्
िनवडा ” या पयार्यावर िक्लक करावे. सदर पयार्यां तगर्त िनवडले या कदर्ाची क्षमता दशर्िवली जाईल. कदर्ाच्या क्षमते इतक्या उमेदवारांचे 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.
(2) भारतीय टे ट ब ँकेमध्ये चलना ारे शु क भरण्याचा पयार्य िनवडले ले उमेदवार शु क भर याच्या िदनांकाच्या दुस-या िदवशी कदर् िनविडची िकर्या करु शकतील.
दुसरा िदवस कायार्लयीन सु ी अथवा रिववारचा असेल तर उमेदवार सदर कायार्वाही त्यानंतर लगेच येणा-या पुढील कायार्लयीन कामकाजाच्या िदवशी करु
शकतील.
11.7
तुत परीक्षेपव
ू ीर् 7 िदवस अगोदर उमेदवारास वेशपतर् 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 .

12. परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने वेश माणपतर् आणणे सक्तीचे आहे . त्यािशवाय, परीक्षेस वेश िदला जाणार नाही.
13. िविहत पध्दतीने अजर् सादर करुन शु क भरण्याची कायर् वाही,
ाही, तसेच भारतीय टे ट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षाशु क भरावयाचे झा यास चलनाची त घे ण्याची
कायर् वाही िदनांक 2 जून, 2015 रोजी 23.
23.59 वाजे पयत पूणर् करणे आव यक आहे . त्यानंतर सदर वेबिंलक बं द होईल.
होईल.
14.चलनाद्वारे
चलनाद्वारे परीक्षाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय टे ट बँकेमध्ये िदनांक 3 जून, 2015 पयत बॅकेच्या कायार्लयीन वेळेत भरणे बं धनकारक आहे . िविहत
िदनांकानंतर परीक्षा शु क भर यास वै ध मानले जाणार नाही,
नाही, तसेच परीक्षा शु काचा परतावाही केला जाणार नाही.
नाही.
15. सहायक (पूवर्) तसेच (मुख्य) परीक्षे चा अ यासकर्म आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे .
िठकाण : मुंबई
िदनांक : 13 मे , 2015

ी. शं . पाठक
उप सिचव, महारा टर् लोकसेवा आयोग.

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.

