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सहायक सहायक ((मु यमु य) ) परी ा परी ा 22001144  

फाफाईईलल  मांकमांक  ::14421442((33)()(22)/)/20142014/ / तीनतीन              अिधसचूना मांक अिधसचूना मांक ::  118855//22001144  
जािहरात मांक - 125/2014, िदनांक 28 एि ल, 2014 नसुार रा य शासना या मं ालयीन िवभाग व महारा  लोकसेवा आयोग काय लयातील  सहायक, गट - ब  (अराजपि त) 

पदांवरील िनयु तीकिरता आयोगामाफत िद. 15 जनू, 2014  रोजी घे यात आले या सहायक (पवू )परी ा - 2014 या िनकालाआधारे मु य परी ेसाठी अहता ा त ठरले या उमदेवारांची 
सहायक (मु य) परी ा -2014 रिववार िदनांक 2 नो हबर, 2014 रोजी  फ त मुंबई क ावर घे यात येईल. पवू परी ेकरीता आयोगास अज ारे सादर केले या मािहती या आधारेच 
ततु मु य परी ेसाठी अज ऑनलाईन  प दतीने भरणे आव यक आहे. जे उमेदवार अज म ये चकुीची मािहती सादर करतील यांना या व यापढुील सव िनवडीसाठी अपा  ठरिव यात येईल.  

2.उपल ध पदसं या :- मं ालयीन िवभाग 140 पदे व महारा  लोकसेवा आयोग काय लय 4 पदे. 
 उ नत व गत गटात न मोडणारे 

अ. . 
पदाचे नाव व  
एकूण पदसं या 

अराखीव 
अ.जाती व यातील 
बौ द धम तिरत 

अनसुिूचत 
जमाती 

िव.जा. 
(अ) 

भ.ज. 
(ब) 

िव.मा. . 
भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा.व. 

( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 

सहायक (एकूण पदे 144) 59 18+5    7+5  1 6    5+1  2    5+3     27  
मिहला  * 18 7 3 -- 2 2 1 2 8 
खेळाडू    3 1 1 -- -- -- -- -- 1 

िवकलांग य ती @ एकूण 1 पद    =   चलनवलन िवषयक िवकलांगता कवा मदचूा अध गवाय ू- 1 पद 
  अशी खणू केलेली पदे अनशेुषाची आहेत. * अशी खणू केलेली पदे मिहलांसाठी आरि त आहेत.  अशी खणू केलेली पदे खेळाडंूकिरता आरि त आहेत. 

@ अशी खणू केलेली पदे िवकलांग य त किरता आरि त आहेत. 
2.1 उपरो त पदसं येत व आर णाम ये शासना या संबंिधत िवभागा या सचूनेनसुार बदल हो याची श यता आहे. 
2.2 मिहला व खेळाडंूसाठी  आरि त असलेली पदे या या संवग या एकूण  पदसं येपैकी आहेत. 
2.3 िव.जा. (अ), भ.ज. (ब), भ.ज.(क) व भ.ज. (ड) वगवारीसाठी आरि त असलेली पदे आंतरपिरवतनीय असनू आरि त पदासाठी संबंिधत वगवारीतील यो य व पा   उमेदवार उपल    

न झा यास  िव.जा. (अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क) व  भ.ज. (ड)  वगवारीपैकी उपल    वगवारी या उमेदवाराचा िवचार गणुव े या आधारावर कर यात येईल. 
2.4 मिहलांसाठी असलेले आर ण शासन िनणय, मिहला व बालिवकास िवभाग, मांक 82/2001/म.से.आ.2000/ . .415/ का-2, िदनांक 25 मे, 2001 आिण त नंतर शासनाने            

या संदभ त वेळोवेळी िनगिमत  केले या आदेशानसुार राहील. 
2.5 खेळाडंूचे आर ण शासनाने या संदभ त वेळोवेळी िनगिमत केले या आदेशानसुार राहील. खेळाडुसाठी आरि त पदाकिरता दावा करणा या उमेदवारांनी यांची पा  खेळाडु                

अस याबाबतची माणप े मळु माणप ां या तपासणीसाठी आमंि त के यानंतर, माणप ां या तपासणीकरीता ये यापवू  ि डा संचालनालयाकडून मािणत क न यावीत.  
2.6  अपंग उमेदवारांची पा ता शासनाने  वेळोवेळी िनगिमत केले या आदेशानसुार रािहल. अपंगासाठी असलेली पदे भरावया या एकूण पदसं येपैकी असतील.  
2.7  अपंग उमेदवारांना  गणुव ेनसुार लेखिनकाची मदत घेता येईल. तथािप, यांनी तसे आयोगास वतं िर या प ाने कळिवणे अिनवाय आहे. 
2.8  ततु पदासाठी चलनवलन िवषयक िवकलांगता कवा मदचूा अध गवाय ू या िवकलांगता काराकिरता 1 पद राखीव आहे. तथािप, शासन िनणय सा. .िव. . एएससी               

1411/ . .7/11/14-अ, िदनांक 13 जानेवारी, 2011 नसुार इतर िवकलांगता (अंध व कवा ीणदृ टी व वणश तीतील दोष) असलेले उमेदवार या या जाती या वगवारीतनू                
सदर पदाकिरता अज क  शकतात.   

3. लेखी परी ा :- पेपर .1. 100 गणु. व पेपर .2. 100 गणु. एकूण 200 गणुांची व तिुन ठ बहुपय यी व पाची असेल. 
4.  पा ता :- 

4.1  शै िणक अहता :- 
4.1.1  मा यता ा त िव ापीठाची पदवी कवा महारा  शासनाने पदवी या समतु य हणनू मा य केलेली अहता.  
4.1.2  मराठी भाषेचे  ान आव यक. 
4.1.3  सहायक (मु य) परी ा-2014 किरता अहता ा त ठरले या उमेदवारांनी सहायक (मु य) परी ा - 2014 परी ेची अज वीकार या या अंितम  िदनांकापय त पदवी परी ा 

उ ीण होणे आव यक राहील. 
4.1.4  अंतव िसता (INTERNSHIP) िनध िरत केली असेल अशी पदवी धारण करणा-या उमेदवारांनी अंतव िसता मु य परी ेचे अज वीकार या या  अंितम िदनांकापयत पणू                 

केली असेल तरच याला पदवीधर समज यात येईल. 
4.2  वयोमय दा :- 1 ऑग ट, 2014  रोजी िकमान 19 वष असावे व  33 वष पे ा जा त नसावे. 
4.3 उ च वयोमय दा खालील बाबतीत िशिथल म :-  

4.3.1 महारा  शासनाने मा यता िदले या मागासवग य उमेदवारांकिरता 5 वष पयत. 
4.3.2 अपंग उमेदवारां या बाबतीत 45 वष पयत. 
4.3.3 पा  खेळाडंू या बाबतीत 5 वष पयत. 
4.3.4 माजी सैिनकांसाठी उ च वयोमय दा शासकीय आदेशानसुार िशिथल म  राहील.  
4.3.5आणीबाणी व अ पसेवा राजािद ठ अिधकारी यांचेसाठी कमाल वयोमय दा 5 वष ने िशिथल केली जाईल. 
4.3.6 िविहत वयोमय दा इतर कोण याही बाबतीत िशिथल केली जाणार नाही.    
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5. शु क :   5.1 :-  अमागास -  . 515/-     5.2 :- मागासवग य -  . 315/-      5.3:- माजी सैिनक – 15/- 
6. अज कर याची  प त :-   

6.1  ततु परी ेसाठी अज फ त ऑनलाईन प तीने  वीकार यात येतील. इतर कोण याही कारे अज वीकार यात येणार नाहीत.  
6.2  पा  उमेदवाराला वेब-बे ड (Web-based) ऑनलाईन अज https://mahampsc.mahaonline.gov.in वेबसाईट ारे िदनांक 12 स टबर,2014 ते  िदनांक 3 ऑ टोबर, 2014  या 

कालावधीतच सादर करणे आव यक राहील. 
6.3  ऑनलाईन प तीने अज सादर कर या या सिव तर सचूना आयोगा या  https://mahampsc.mahaonline.gov.in  या संकेत थळावर उपल ध आहेत.  
6.4  िविहत प तीने आयोगास अज सादर के यानंतर िविहत मदुतीत परी ा शु क भर यािशवाय अज िवचारात घेतला जाणार नाही.   
6.5  आयोगाने िन चत केलेले परी ा शु क खालील प दतीने भरता येईल.  

(1) भारतीय टेट बकेँम ये चलना दारे  (2) नेटब ँकग  (3) डेिबट काड   (4) े िडट काड  (5) सं ाम क /सीएससी (नागिरक सेवा क ) 
6.6    https://mahampsc.mahaonline.gov.in  या वेबसाईटवर,  सं ाम क  ( ामपंचायंत) आिण सीएससीची सचूी उपल ध आहे. 
6.7  परी ा शु काचा भरणा कर याकिरता उमेदवारांनी खाली नमदू केले या प त चा अवलंब करावा :- 

(1) शु क भर याकिरता मु य पृ ठा या डा या भागावरील “ माझे खाते ” या लक वर लक करावे. 
(2)  “माझे खाते ” ” या लक वर लक के यानंतर उमेदवाराने अज केले या पदांची यादी शु क भर या या / न भर या या न दीसह िदसेल. या पदासमोर  Unpaid ’  असे 

िलिहलेले असेल, या िठकाणी “ ‘Pay Now’   अशी लक उपल ध असेल. 
(3)  “Pay Now”  या लक वर लक के यानंतर ३ पय य उपल ध होतील. १. ऑनलाईन पेमट २. नागरी सिुवधा क  ३. चलना ारे  
(4) उमेदवार े िडट काड, डेिबट काड अथवा नेटब ँकग या सहा याने ऑनलाईन पेमट क  शकतील. 
(5) नागरी सिुवधा क  हा पय य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घेऊन नागरी सिुवधा क  अथवा सं ाम क ात जाऊन शु काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरो त 

कायवाही अज सादर कर या या अंितम िदनांकापवू  पणू करणे आव यक राहील. 
(6)  उमेदवाराने चलना ारे हा पय य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची त घेऊन भारतीय टेट बकेँ या कोण याही शाखेत, बकेँ या काय लयीन वेळेत शु काचा भरणा केला 

जाऊ शकतो.  
(7) भारतीय टेट बकेँम ये चलना ारे शु क भर याचा पय य िनवडले या उमेदवाराने अज सादर के या या दोन तासानंतर अथवा शेवट या िदवशी अज सादर करणा-या 

उमेदवारांनी यापढुील कामकाजा या िदवशी बकेँ या काय लयीन वेळेत परी ा शु क भरणे आव यक आहे.  
(8)  भारतीय टेट बकेँम ये चलना ारे शु काचा भरणा करतील, असे उमेदवार शु क भर या या िदनांका या दसु-या िदवशी क  िनवडीची ि या क  शकतील. जर हा दसुरा 

िदवस काय लयीन सु ी अथवा रिववारचा असेल तर उमेदवार सदर काय वाही यानंतर लगेच येणा-या पुढील काय लयीन कामकाजा या िदवशी क  शकतील. 
6.8 ततु परी ेपवू  7 िदवस अगोदर उमेदवारास वेश माणप  या या ोफाईल ारे उपल ध क न दे यात येईल. याची त उमेदवाराने परी ेपवू  डाऊनलोड क न घेणे व          

परी े यावेळी सादर करणे आव यक आहे.  
7.  परी े या वेळी उमेदवाराने वेश माणप  आणणे स तीचे आहे. यािशवाय, परी ेस वेश िदला जाणार नाही. 
8.  ततु अिधसचूनेम ये परी ेसंदभ तील संि त तपिशल िदलेला आहे. मु य परी े या वेशासाठी अज कर याची प दत आव यक अहता, आर ण, वयोमय दा, शु क, िनवडीची 

सवसाधारण ि या,परी ा योजना, अ यास म इ यादीबाबत या सिव तर तपिशलासाठी आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील पध  परी ेअंतगत उमेदवारांना 
सवसाधारण सचूना तसेच परी ा िवभागातील पोलीस उपिनरी क परी ाम ये उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगा या वेबसाईटवर िस द 
कर यात आलेली पोलीस उपिनरी क परी ेबाबतची मािहती तसेच अिधसचूना अिधकृत समज यात येईल.  

9. िविहत प दतीने अज सादर क न शु क भर याची तसेच टेट बकेँम ये परी ा शु क भर याकिरता चलनाची त घे याची कायवाही िविहत प दतीने अज सादर क न शु क भर याची तसेच टेट बकेँम ये परी ा शु क भर याकिरता चलनाची त घे याची कायवाही िदनांकिदनांक  3 3 ऑ टोबरऑ टोबर,,2014            2014            
रोजीरोजी  2233..5599  वाजेपयत पणू करणे आव यक आहेवाजेपयत पणू करणे आव यक आहे. . यानंतर सदर वेब लक बंद होईलयानंतर सदर वेब लक बंद होईल. .   

10. चलना ारेचलना ारे  परी ाशु क भरावयाचे झा यास परी ाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय टेट बकेँम ये भारतीय टेट बकेँम ये िदनांक िदनांक 4 4 ऑ टोबरऑ टोबर,,  2014 2014 पयत बकेॅ या काय लयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहेपयत बकेॅ या काय लयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहे. . िविविहत िदनांकानंतर परी ा िहत िदनांकानंतर परी ा 
शु कशु क  भर यास वैध मानले जाणार नाहीभर यास वैध मानले जाणार नाही, , तसेच परी ा  तसेच परी ा  शु काचाशु काचा  परतावाही केला जाणार नाहीपरतावाही केला जाणार नाही..  

11. सहायक (मु य) परी ेचा अ यास म आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उप ध आहे.  
 
   
मुंबई                           ी.शं. पाठक 
िदनांक :12 स टबर,2014.                                           उपसिचव, महारा  लोकसेवा आयोग  
 

(1) आयोगा या काय लयात, परी ा क ात, परी ा क ा या पिरसरात, तसेच, शारीिरक चाचणी व मलुाखती या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर कोण याही कारची 
इले ॉिनक साधने आण यास व वापर यास स त मनाई आहे. (2) माणप  तपास या यावेळी सव आव यक मळू माणप े सादर न के यास सदर परी ेची उमेदवारी 
नाकारली जाईल. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


