महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील सहायक
पोलीस उपनिरीक्षक / पोलीस हवालदार /
पोलीस िाईक व पोलीस निपाई याांच्याकनरता
पोलीस उपनिरीक्षक पदावर नियुक्तीसाठी
मयानदत नवभागीय स्पर्धा परीक्षा - 2016

महाराष्ट्र िासि
गृह नवभाग
िासि पनरपत्रक क्रमाांकः पीएसबी-0314/प्र.क्र.353/पोल-5अ
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
तारीख: 27 जूि, 2016

िासि पनरपत्रक महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील सहायक पोलीस उप निरीक्षक, पोलीस हवालदार, पोलीस
िाईक व पोलीस निपाई या सांवगातील कमगचाऱयाांिा पोलीस उपनिरीक्षक पदावर निवडीद्वारे नियुक्ती
देण्यासाठी रनववार नदिाांक 21 ऑगस्ट, 2016 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्गत पोलीस
उपनिरीक्षक मयानदत नवभागीय स्पर्धा परीक्षा 2016 मुांबईसह 7 नजल्हा केंद्रावर घेण्यात येईल.
2. प्रस्तुत परीक्षेमर्धूि भरावयाच्या पदाांचा आरक्षणनिहाय तपिील खालीलप्रमाणे आहे : अ.क्र.

वगगवारी

पदसांख्या

1

अिुसूनचत जाती

108 + 9*

2

अिुसूनचत जमाती

47

3

नवमुक्त जाती (अ)

--

4

भटक्या जमाती (ब)

1

5

भटक्या जमाती (क)

--

6

भटक्या जमाती (ड)

--

7

नविेष मागास प्रवगग

16 + 5*

8

खुला

642

एकूण

828
*अिुिेषाची पदे
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2.1 वर िमूद केलेल्या पदसांख्या व आरक्षणात बदल होण्याची िक्यता आहे .
2.2 नव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज. (क), व भ.ज. (ड), वगगवारीसाठी आरनक्षत असलेली पदे
आांतरपनरवतगिीय असूि आरनक्षत पदाांसाठी सांबांनर्धत वगगवारीतील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्र्ध ि
झाल्यास अद्ययावत िासि र्धोरणाप्रमाणे उपलब्र्ध वगगवारीच्या उमेदवाराचा नवचार गुणवत्तेच्या
आर्धारावर करण्यात येईल.
3. पात्रता :3.1 वयोमयादा(1) नदिाांक 1 जािेवारी, 2016 रोजी 35 वषग पूणग ककवा त्यापेक्षा जास्त िसावे.
(2) महाराष्ट्र िासिािे मान्यता नदलेल्या मागासवगीय उमेदवाराांच्या बाबतीत 40 वषग पूणग ककवा
त्यापेक्षा जास्त िसावे.
(3) नवनहत वयोमयादा इतर कोणत्याही बाबतीत निनिल केली जाणार िाही.
3.2 िैक्षनणक अहगतेसह सेवा- सहायक पोलीस उपनिरीक्षक /पोलीस हवालदार/पोलीस
िाईक व पोलीस निपाई या पदावर नियनमत नियुक्तीच्या नदिाांकापासूि नदिाांक 1 जािेवारी, 2016
रोजी खालीलप्रमाणे नकमाि नियनमत सेवा पूणग होणे आवश्यक आहे :(1) मान्यताप्राप्त नवदयापीठाच्या कोणत्याही िाखेचा

पदवीर्धर असलेल्या उमेदवाराांच्या

बाबतीत - 4 वषग.
(2) महाराष्ट्र राज्य माध्यनमक व उच्च माध्यनमक निक्षण मांडळाची एच.एस.सी ककवा महाराष्ट्र
िासिािे एच.एस.सी. च्या समतुल्य म्हणूि मान्य केलेली िैक्षनणक अहगता, उत्तीणग असलेल्या
उमेदवाराांच्या बाबतीत- 5 वषग.
(3) महाराष्ट्र राज्य माध्यनमक व उच्च माध्यनमक निक्षण मांडळाची एस.एस.सी ककवा महाराष्ट्र
िासिािे एस.एस.सी च्या समतुल्य

म्हणूि मान्य केलेली िैक्षनणक अहगता/उत्तीणग उमेदवाराांच्या

बाबतीत- 6 वषग.
4. परीक्षेचे टप्पे - दोि
(1) लेखी परीक्षा- 300 गुण
(2) िारीनरक चाचणी - 100 गुण
5. िुल्क :5.1

अमागास - रुपये 523/-

5.2 मागासवगीय - रुपये 323/-

6. परीक्षा केंद्र :प्रस्तुत परीक्षा खालील सात नजल्हा केंद्रावर घेण्यात येईल :पनरक्षा केंद्र

केंद्र सांकेताांक

पनरक्षा केंद्र

केंद्र सांकेताांक

अमरावती

14

िाांदेड

33

औरांगाबाद

15

िानिक

35

मुांबई

30

पुणे

38
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पनरक्षा केंद्र

केंद्र सांकेताांक

िागपूर

32

पनरक्षा केंद्र

केंद्र सांकेताांक

7. अजग करण्याची पद्धत :7.1 प्रस्तुत परीक्षेसाठी अजग र्क्त ऑिलाईि पद्धतीिे स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही
प्रकारे अजग स्वीकारण्यात येणार िाहीत.
7.2

पात्र

उमेदवाराला

वेब-आर्धानरत

(Web-based)

ऑिलाईि

अजग

https://mahampsc.mahaonline.gov.in या सांकेतस्िळाद्वारे नदिाांक 27 जूि, 2016 ते नदिाांक 11
जुल,ै 2016 या कालावनर्धतच सादर करणे आवश्यक राहील.
7.3

ऑिलाईि

पद्धतीिे

अजग

सादर

करण्याच्या

सनवस्तर

सूचिा

आयोगाच्या

https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या सांकेतस्िळावर उपलब्र्ध
आहेत.
7.4 ऑिलाईि पध्दतीिे आयोगास अजग सादर करतािा माध्यनमक िालाांत प्रमाणपत्रावर
असलेल्या िावाप्रमाणेच िोंदणी करणे व आयोगास अजग सादर करणे आवश्यक आहे. अन्यिा
आयोगाच्या सूचिाांचे उल्लांघि समजूि कारवाई करण्यात येईल.
7.5 आयोगास चुकीची मानहती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परीक्षेसाठी व यापुढील सवग
निवडीकनरता अपात्र ठरनवण्यात येईल.
7.6 नवनहत पद्धतीिे आयोगास अजग सादर केल्यािांतर नवनहत मुदतीत परीक्षा िुल्क
भरल्यानिवाय अजग नवचारात घेतला जाणार िाही.
7.7 परीक्षा िुल्काचा भरणा करण्याकनरता उमेदवाराांिी खाली िमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलांब
करावा :(1) िुल्क भरण्याकनरता मुख्य पृष्ट्ठाच्या डाव्या भागावरील “ माझे खाते ” या कलक वर क्क्लक
करावे.
(2) “माझे खाते ” ” या कलक वर क्क्लक केल्यािांतर अजग केलेल्या पदाांची यादी िुल्क
भरल्याच्या / ि भरल्याच्या िोंदीसह नदसेल. ज्या पदासमोर “‘Unpaid ’ असे नलनहलेले असेल, त्या
नठकाणी “ ‘Pay Now’अिी कलक उपलब्र्ध असेल.
(3)“ Pay Now ” या कलक वर क्क्लक केल्यािांतर तीि पयाय उपलब्र्ध होतील. (अ) ऑिलाईि
पेमेंट (ब) चलिाद्वारे (क) िागरी सुनवर्धा केंद्र
(4) क्रेनडट काडग , डे नबट काडग अिवा िेटबॅंककगच्या सहाय्यािे ऑिलाईि पेमेंट करता येईल.
(5) िागरी सुनवर्धा केंद्र हा पयाय निवडल्यास, उपलब्र्ध होणा-या पावतीची प्रत घेऊि िागरी
सुनवर्धा केंद्र अिवा सांग्राम केंद्रात जाऊि िुल्काचा भरणा केला जाऊ िकतो. सदर कायगवाही अजग
सादर करण्याच्या अांनतम नदिाांकापूवी पूणग करणे आवश्यक राहील.
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(6) चलिाद्वारे हा पयाय निवडल्यास, उपलब्र्ध होणा-या चलिाची प्रत घेऊि भारतीय स्टे ट
बॅंकेच्या कोणत्याही िाखेत, बॅंकेच्या कायालयीि वेळेत िुल्काचा भरणा केला जाऊ िकतो.
(7) भारतीय स्टे ट बॅंकेमध्ये चलिाद्वारे िुल्क भरावयाचा पयाय निवडल्यास अजग सादर
केल्याच्या दोि तासािांतर अिवा िेवटच्या नदविी अजग सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या
नदविी बॅंकेच्या कायालयीि वेळेत परीक्षा िुल्क भरणे आवश्यक आहे.
(8) ऑिलाईि पध्दतीिे परीक्षा िुल्काचा भरणा केल्यािांतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोर्ाईलमध्ये
परीक्षा िुल्काचा भरणा झाला आहे ककवा कसे याची क्स्िती (Status) अवगत होईल. त्याची उमेदवारािे
अजग सादर करण्याच्या अांनतम नदिाांकापूवीच तपासणी करुि खात्री करणे आवश्यक आहे . नवनहत
नदिाांकािांतर यासांदभातील कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतली जाणार िाही.
7.8 नवनहत पध्दतीिे अजग सादर करुि िुल्क भरण्याची कायगवाही नदिाांक 11 जुल,ै 2016
रोजी 23.59 वाजेपयंत पूणग करणे आवश्यक आहे. त्यािांतर वेबकलक बांद होईल.
7.9 चलिाद्वारे परीक्षािुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टे ट बॅंकेमध्ये नदिाांक 12 जुल,ै
2016 पयंत बॅकेच्या कायालयीि वेळेत भरणे बांर्धिकारक आहे. नवनहत नदिाांकािांतर परीक्षा िुल्क
भरल्यास वैर्ध मािले जाणार िाही, तसेच परीक्षा िुल्काचा परतावाही केला जाणार िाही.
7.10 परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर मागासवगींयासाठी नवनहत केलेली वयोमयादा तसेच
इतर पात्रता नवषयक अटी/निकषाांसांदभात कोणतीही सूट/सवलत घेतली असल्यास अिा
उमेदवाराांची अमागास (सवगसार्धारण) पदावर निर्ारस करण्यात येणार िाही.
8. अजात िमूद केलेल्या मानहतीच्या आर्धारे पनरपत्रकातील नवनहत अहग तेबाबतच्या अटींची
पूतगता करतात असे समजूि पात्रता ि तपासता आयोगाकडू ि उमेदवाराांिा तात्पुरता प्रवेि नदला
जाईल. परांतु परीक्षेपूवी अिवा परीक्षेिांतर कोणत्याही टप्प्यावर, उमेदवारािे अजात िमूद केलेली
मानहती चुकीची वा खोटी असल्याचे अिवा उमेदवार नवनहत अहगतेची पूतगता करीत िसल्याचे आयोगास
आढळल्यास अिा उमेदवाराांची उमेदवारी कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल आनण त्याबाबतचा
आयोगाचा निणगय अांनतम रानहल.
9. प्रस्तुत पनरपत्रकामध्ये परीक्षेसांदभातील सांनक्षप्त तपिील नदलेला आहे. अजग करण्याची
पद्धत, आवश्यक अहगता, आरक्षण, वयोमयादा, िुल्क, निवडीची सवगसार्धारण प्रनक्रया, परीक्षा योजिा,
अभ्यासक्रम,

सेवा

प्रवेिोत्तर

िती

इत्यादीबाबतच्या

सनवस्तर

तपिीलासाठी

आयोगाच्या

www.mpsc.gov.in वेबसाईटवरील मयानदत नवभागीय परीक्षा अांतगगत "उमेदवाराांिा सवगसार्धारण
सूचिा " तसेच "मयानदत नवभागीय परीक्षा" या नवभागातील "पोलीस उपनिरीक्षक मयानदत नवभागीय
परीक्षा" मध्ये उपलब्र्ध करुि दे ण्यात आलेल्या मानहतीचे कृपया अवलोकि व्हावे.
10. प्रवेिप्रमाणपत्र :10.1 परीक्षेस प्रवेि नदलेल्या उमेदवाराांची प्रवेिप्रमाणपत्रे आयोगाच्या ऑिलाईि अजग
प्रणालीच्या सांकेतस्िळावर (https://mahampsc.mahaonline.gov.in) उमेदवाराांच्या प्रोर्ाईलद्वारे
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परीक्षेपूवी 7 नदवस अगोदर उपलब्र्ध करुि दे ण्यात येईल. त्याची प्रत परीक्षेपूवी डाऊिलोड करुि घेणे
व परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे.
10.2 परीक्षेच्या वेळी उमेदवारािे स्वत:चे प्रवेिप्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्यानिवाय,
परीक्षेस प्रवेि नदला जाणार िाही.
10.3 परीक्षेस येतेवळ
े ी स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आर्धार काडग , निवडणूक
आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोटग , पॅि काडग ककवा ड्रायव्व्हग लायसेन्स (र्क्त स्माटग काडग प्रकारचे)
यापैकी नकमाि कोणतेही एक ओळखपत्र व त्याची छायाांनकत प्रत सोबत आणणे अनिवायग आहे .
11. आयोगाच्या सांकेतस्िळावर प्रनसद्ध करण्यात आलेली मानहती अनर्धकृत समजण्यात येईल.
12. प्रस्तुत पनरपत्रक आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या सांकेतस्िळावर उपलब्र्ध आहे.
13.सदर पनरपत्रकासोबतच्या नववरणपत्र-1 मध्ये परीक्षेची योजिा व अभ्यासक्रमाचा समावेि
केला आहे.
14.सदर पनरपत्रक रजेवर / प्रनतनियुक्तीवर असणा-या कमगचा-याांसह सवग सांबांनर्धताांच्या
निदिगिास आणावे.
15.प्रस्तुत भरतीकरीता "महाराष्ट्र िासकीय गट-अ व गट-ब (राजपनत्रत व अराजपनत्रत)
पदाांवर सरळसेवि
े े व पदोन्नतीिे नियुक्तीसाठी महसुली नवभाग वाटप नियम, 2015" लागू आहे.
16.

सदर

िासि

पनरपत्रक

महाराष्ट्र

िासिाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्िळावर उपलब्र्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201606271115379729 असा आहे .
हे पनरपत्रक नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िािुसार व िावािे.

Suresh
Mahadeo
Khade

Digitally signed by Suresh Mahadeo
Khade
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Deputy Secretary,
postalCode=400005, st=Maharashtra,
cn=Suresh Mahadeo Khade
Date: 2016.06.27 15:21:59 +05'30'

( सुरेि खाडे )
उप सनचव, गृह नवभाग

प्रत,
1. सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, (पत्रािे)
2. महासांचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
3. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुांबई.
4. सांचालक, लाचलुचपत प्रनतबांर्धक नवभाग, मुांबई.
5. अप्पर पोलीस महासांचालक, गुन्हा अन्वेषण नवभाग (गुन्हे ), पुणे.
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6. आयुक्त, गुन्हा अन्वेषण नवभाग (गुप्तवाता), मुांबई
7. अपर पोलीस महासांचालक, (प्रनिक्षण व खास पिके), मुांबई.
8. अपर पोलीस महासांचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, मुांबई.
9. सवग पोलीस उपमहानिरीक्षक.
10. सवग पोलीस अर्धीक्षक.
11. सवग पोलीस आयुक्त, (मुांबई वगळू ि).
12. निवडिस्ती (पोल-5अ).
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