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आयोगा या परी ांना कोण अज क शकते?

(1) संबंिधत परी ा/पदा या जािहरातीम ये/अिधसूचनेम ये नमूद के यानुसार िविहत शै िणक अहता/अनुभव/पा ता धारण करणा-या
खालील य त ना अज करता येईल:(अ) भारताचा नागिरक कवा
(ब) नेपाळचा जाजन कवा
(क) भूतानचा जाजन कवा
(ड) भारताम ये कायमचे थाियक हो या या उ े शाने 1 जानेवारी, 1963 पूव भारताम ये आले ला ितबेटी िनव िसत कवा
(ई) भारताम ये कायम थाियक हो या या उ े शाने पािक तान,
दे श, ीलं का आिण पूव आि केतील केिनया, युगांडा आिण (पूव
टांगािनका व झांिजबार हणून ओळखले जाणारे ) टांझािनयाचे संयु त जास ाक, झांिबया, झैरे, मालावी, इिथयोिपया आिण
हएतनाम येथन
ू थलांतर क न आले ली मूळची भारतीय असलेली अशी य ती असली पािहजे.
(2) तथािप, वरील (ब ) ते (ई ) या वग तील उमेदवारांजवळ महारा शासनाने यां या नांवे िदलेले पा ता माणप असले पािहजे.
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महारा ाची रिहवासी नसले ली य ती आयोगा या परी ा दे ऊ शकते काय?

खु या सवसाधारण पदावरील िनवडीकरीता महारा ाची रिहवासी नसले ली य ती परी ा दे ऊ शकते.
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मराठी भाषेचे ान नसलेली य ती आयोगा या परी ा दे ऊ शकते काय?

मराठी वाचता, िलिहता व बोलता येत अस याचा पुरावा सादर करणे आव यक राहील.
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आयोगा या परी ांना अज कर याची प दती काय आहे ?

(1) आयोगा या https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेत थळावर सव आव यक तपशीलासह ोफाईल तयार क न
संबंिधत पद/भरतीकरीता जािहरात िस द झा यानं तर फ त ऑनलाईन प दतीने िविहत शु कासह अज करता येईल.
(2) िविहत परी ा शु काचा भरणा ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन प दतीने चलना ारे टे ट बँक ऑफ इंिडयाम ये करता येईल.
(3) अज सोबत कोणतीही कागदप े सादर कर याची आव यकता नाही.
(4) सिव तर सूचनांसाठी आयोगा या संकेत थळावरील “ उमेदवारांना सवसाधारण सूचना” व संबंिधत जािहरातीचे /अिधसूचने चे
अवलोकन करावे.
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आयोगा या संकेत थळावरील ोफाईलचा User Id व / अथवा Password

User Id / पासवड िवसरला अस यास संकेत थळावर िदले या प दतीनुसार आव यक तपशील भ न User ID िमळिवता येईल व

िवसर यास काय करावे?

पासवड Reset करता येईल. यासंदभ त अडचण आ यास आयोगाकडे न द कर यात आलेला आधार

मांक/मोबाईल

मांक

नमूद क न न दणीकृ त ईमेल आयडी व न आयोगा या sec.mpsc@maharashtra.gov.in या ईमेलवर िवनं ती अज करावा.
6
7

अज सादर कर यात कोण याही कारणाने अडचण आ यास कोणाशी संपक

तांि क अडचणीसंदभ त 022-61316402 या दूर वनी

करावा?

दूर वनीवर कवा sec.mpsc@maharashtra.gov.in या ईमेलवर संपक करता येईल.

परी ा शु काचा भरणा के यानंतरही ोफाईलम ये परी ा शु काचा भरणा
केला नस याचे िदसत अस यास काय करावे?

मांकावर संपक साधावा. इतर अडचण साठी 022-22795971 या

(1) ऑनलाईन प तीने शु क भरणा यश वी झा यास, सदर भरणा यश वी झा याची पावती (Status Paid / भरणा केली) ता काळ
उमेदवारा या खा याम ये िदसून येते.
(2) ऑनलाईन प तीने शु काचा भरणा करतेवेळी ि या सु असताना, इंटरनेट सेवा, Payment Gate-way मंद असणे, इंटरनेट
सेवा मधूनच खंडीत होणे, संगणक िबघडणे, इ यादी कारणांमळ
ु े काही वेळा शु क भर याची ि या पूण होत नाही. परं तु
उमेदवारा या बँक खा यातून र कम वजा होते, सदर र कम आयोगा या खा याम ये पोहोचत नाही व कालांतराने उमेदवारा या
बँक खा याम ये पु हा जमा होते. यामुळे ऑनलाईन शु क भर याची कायवाही करताना उमेदवाराने भरणा यश वी झा याची
पावती (Status Paid / भरणा केली) ा त झाली अस याची खा ी िविहत िदनांका या आत क न घे णे, तसेच सदर भरणा
यश वी झा यास पावती वतःजवळ जतन क न ठे वणे आव यक आहे .
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ऑनलाईन प दतीने परी ा शु काचा भरणा के यानंतरही ोफाईलम ये
परी ा शु काचा भरणा केला नस याचे िदसत अस यास काय करावे?

भरणा केले या चलनाची त, युजर आयडी, आधार मांक व परी ेचे / पदाचे नांव यांचा उ ले ख क न
mpsc.support@mahaonline.gov.in या ईमेल वर िनवेदनासह पाठवावी.
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अज कर याची िविहत मुदत संप यानंतर अज सादर करता येऊ शकतो
काय?

आयोगाकडू न अज वीकार यास मुदतवाढ िद याखेिरज कोण याही पिर थतीत िविहत मुदत संप यानंतर अज सादर करता येत नाही.
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िविहत मुदतीत अज सादर केला परं तु, परी ा शु काचा भरणा चलना ारे
बँकेत िविहत मुदतीनं तर के यास अज ा धरला जातो काय?
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िविहत मुदतीनं तर चलना ारे परी ा शु काचा भरणा के यानंतर अज ा
धरला न गे यास परी ा शु काचा परतावा केला जाईल का?

नाही.
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ऑनलाईन प दतीने परी ा शु काचा भरणा के यानंतरही ोफाईलम ये
परी ा शु काचा भरणा केला नस याबाबत िदस याने चलना ारे परी ा
शु काचा भरणा के यामुळे दोनवेळा परी ा शु क भरले गे यास याचा
परतावा कर यात येतो काय?

नाही.
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अज सादर के यानंतर अज त केले या दा याम ये बदल करता येऊ शकतो
काय?

अज सादर के यानंतर अज मधील दा याम ये कोणताही बदल करता येत नाही.
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ोफाईलम ये Freeze केले या तपशीलात बदल कर याची प दती काय
आहे ?

Freeze केलेला तपशील हा सामा यत: न बदलणारा असतो. तथािप, उमेदवाराकडू न अनावधानाने सदर तपशील न दिवला गे यास

(1) िविहत मुदतीत अज सादर के यानंतर परी ा शु काचा भरणासु दा िविहत मुदतीत करणे आव यक आहे .
(2) चलना ारे केला जाणारा परी ा शु काचा भरणा ऑनलाईन प दतीने अज के यानंतर काय लयीन कामकाजा या दुस-या िदवशी
करणे आव यक आहे .
(3) तदनंतर परी ा शु काचा भरणा के यास (बँकेने वीकृ त केला तरी) अज ा धरला जाणार नाही.

बदल करावया या तपशीलाबाबत समथनाथ पुरावा सादर क न, युजर आयडी व आधार

मांकासह आयोगा या

sec.mpsc@maharashtra.gov.in या ईमेलवर अथवा आयोगा या काय लया या प यावर िवनंती अज के यास सदर बदल
कर याबाबत आयोगा या काय लयाकडू न करणपर वे गुणव ेवर उिचत िनणय घे यात येईल.
आयोगा या संकेत थळावरील मा यता ा त िव ापीठां या यादीम ये नाव

िव ापीठ अनुदान आयोगाने मा यता िदले या िव ापीठ/अिभमत िव ापीठ (Deemed University) अथवा िव ापीठ अनुदान आयोग

नसले या िव ापीठामधील उमेदवारांना आयोगा या परी ांना वेश िदला

अथवा AICTE अथवा संबंिधत कि य मा यता मंडळाची (AICTE, MCI, PCI, BCI, NCTE, etc) मा यता िदले या वाय

जातो काय?

सं थांमधील शै िणक अहता धारण करणा-या उमेदवारांना आयोगा या परी ांना वेश िदला जातो.
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एखा ा पदा या जािहरातीतील शै िणक अहतेम ये नमूद अहते यितिर त
इतर समतु य शै िणक अहता धारण करणा-या उमेदवारास संबंिधत
परी ेकरीता अज करता येईल काय?

संबंिधत पदा या सेवा वेश िनयमाम ये तरतूद अस यास व तसे संबंिधत पदा या जािहरातीत नमूद अस याच महारा
समतु य शै िणक अहता हणून मा य केले या पदवी /पदिवका वीकाराह असतील.
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उमेदवाराने धारण केलेली शै िणक अहता संबंिधत पदा या जािहरातीम ये
नमूद असूनही उमेदवारास अज कर यात अडचण येत अस यास कोणाकडे
संपक करावा?

आयोगा या काय लया या प यावर ले खी अज क न कवा आयोगा या sec.mpsc@maharashtra.gov.in या ईमेल आयडीवर
िवनं ती अज करता येईल.
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पदवी या अंितम वष ला असले या व/ कवा टं कलेखन परी ा िदली आहे
परं तु माणप ा त झालेले नाहीत; असे उमेदवार परी ेकरीता अज क
शकतात काय?

पदवी या अंितम वष ला असले या व/ कवा टं कले खन परी ा िदली आहे परं तु माणप

15

पदा या पूव परी ेकरीता अज क

शासनाने

ा त झालेले नाही; असे उमेदवार संबंिधत

शकतात. तथािप, मु य परी े या अज करावया या अंितम िदनांकास कवा त पूव पदवी या

अंितम वष चा िनकाल व/ कवा टं कले खन माणप

ा त केलेले असणे आव यक आहे .
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ािव य ा त खेळाडू साठी असले या आर णाचा लाभ घे याकरीता काय
करावे लागेल?
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उमेदवाराने िज हाक ाची िनवड केली नस यास यास कोण या
िज हाक ावर वेश िदला जातो?

िज हाक ाची िनवड न के यास उमेदवारास अज त नमूद केले या प यवहारा या प यातील िज हाक ावर वेश िदला जातो.
तथािप, प यवहाराचा प ा पुणे िज ातील असणा-या व िज हा क ाची िनवड न करणा-या उमेदवारांना पुणे िज हाक ावरील
मता पूण झालेली अस यास निजक या िज हाक ावर वेश िदला जातो.
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उमेदवाराने िनवडलेले व िनवडले नस यास आयोगाकडू न उपल ध क न
दे यात आले ले िज हाक बदलून िमळू शकते काय?
परी े या वेळी ओळखीचा पुरावा हणून बँक पासबुक,
शाळा/महािव ालयाचे ओळखप , शासकीय कमचारी अस याचे
ओळखप ा धरले जाईल काय?

कोण याही पिर थतीत उमेदवारास िज हाक बदलून िदले जात नाही.

22

(1)

ािव य ा त खेळाडू करीता असले या आर णाचा दावा करणा-या उमेदवारां या बाबतीत ीडा िवषयक अहता धारण करीत
अस याबाबत पूव परी ेचा अज सादर कर या या अंितम िदनांकास कवा त पूव चे स म ािधका-याने मािणत केलेले ीडा
माणप ा त केलेले असणे आव यक आहे .
(2) ीडा िवषयक माणप े यो य दज ची अस याबाबत व तो उमेदवार खेळाडू करीता आरि त पदाकरीता पा ठरतो काय, यािवषयी
ीडा माणप े पडताळणीबाबतचा संबंिधत िवभागीय उपसंचालकांचा अहवाल मु य परी ेचा अज वीकार या या अंितम
िदनांकाचा अथवा त पूव चा असणे आव यक आहे .
(3) सरळसेवा भरती या पदाकरीता अज करणा-या ािव य ा त खेळाडूं ची ीडा माणप े व सदर ीडा माणप े संबंिधत
िवभागीय उपसंचालकांकडू न मािणत के याचा अहवाल हे
तुत पदाकरीता अज कर या या िदनांकाचे कवा त पूव या
िदनांकाची असणे आव यक आहे .

(1) ओळखी या पुरा यासाठी वत:चे आधार काड, िनवडणूक आयोगाचे ओळखप , पासपोट, पॅनकाड कवा फ त माट काड
कारचे ाय हग लायस स यापकी िकमान कोणतीही दोन ओळखप े व यां या छायांिकत ती सोबत आणणे अिनवाय आहे .
या यितिर त कोणतेही ओळखप ा धरले जाणार नाही.
(2) आधार काड या ऐवजी भारतीय िविश ट ओळख ािधकरण (UIDAI) या संकेत थळाव न डाऊनलोड केलेले ई-आधार सादर
करणा-या उमेदवारां या बाबतीत ई-आधारवर उमेदवाराचे नाव, प ा, लग, फोटो, ज मिदनांक या तपशीलासह आधार िन मतीचा
िदनांक (Date of Aadhaar generation) व आधार डाऊनलोड के याचा िदनांक अस यासच तसेच सु प ट फोटोसह कलर
टम ये आधार डाऊनलोड केले अस यासच ई-आधार वैध मान यात येईल.

23

दोन ऐवजी केवळ एकच ओळखप सादर के यास परी ेस वेश िमळू
शकेल काय?

दोन मूळ ओळखप े व यां या छायांिकत ती सादर के यािशवाय उमेदवारास परी ेस वेश िमळू शकणार नाही.

24

ओळखप िमळ याकरीता अज केला अस या या पावती या आधारे
परी ेस वेश िमळू शकेल काय?

दोन मूळ ओळखप ािशवाय अ य कोण याही कागदप े/पावती या आधारे उमेदवारास परी ेस वेश िमळू शकणार नाही.

25

िवकलांग उमेदवारास ले खिनकाची मदत घे याची/अनु ह कालावधी
िमळ याकरीताची प दत काय आहे ?

(1) ऑनलाईन प दतीने िवकलांग अस याबाबत तसेच ले खिनकाची आव यकता अस याबाबत प ट दावा के यानंतर संबंिधत
परी ेसाठी अज सादर कर या या िदनांकापासून 7 िदवसां या आत युजर आयडी व आधार मांकासह परी ेचे नांव नमूद क न
desk3.mpsc@maharashtra.gov.in कवा mpscpre@gmail.com या ईमेलवर कवा आयोगा या फोट काय लया या
प यावर प ा ारे िवनं ती अज करता येईल.
(2) सिव तर सूचनांसाठी आयोगा या संकेत थळावरील ‘िवकलांग य ती’ या मथ याखालील मागदशक सूचनांचे अवलोकन करावे.
(3) सरळसेवा भरतीकरीता चाळणी परी ा घे याबाबत आयोगा या संकेत थळावर घोषणा िस द झा या या िदनांकापासून 7
िदवसां या आत युजर आयडी व आधार मांकासह परी ेचे नांव नमूद क न desk3.mpsc@maharashtra.gov.in कवा
mpscpre@gmail.com या ईमेलवर कवा आयोगा या फोट काय लया या प यावर प ा ारे िवनं ती अज करता येईल.

अ. .

न

उ र

26

आयोगाकडे वतं पणे अज के यािशवाय केवळ अज त केले या दा या या
आधारे ले खिनक व/ कवा अनु ह कालावधी िमळू शकेल काय?

िविहत कागदप ासह अज के यािशवाय तसेच आयोगाकडू न ले खी परवानगी ा त झा यािशवाय लेखिनक व/ कवा अनु ह
कालावधी िमळू शकणार नाही.

27

लेखिनक व/ कवा अनु ह कालावधी िमळ याकरीता करावया या िवनं ती
अज सोबत कोणकोणती कागदप े जोडणे आव यक आहे ?

28

िवकलांग वाचे माणप SADM कारातील नस यास ले खिनक व/ कवा
अनु ह कालावधीचा लाभ िमळू शकेल काय?

(1)
प -1, प -2 ची छायांिकत त, SADM कारातील िवकलांग व माणप ाची छायांिकत त,
लेखिनकाची आव यकता अस यास ले खिनकाचे आधार काड.
(2) िववरणप -3 व/ कवा िववरणप -4 परी े या वेळी संबंिधत उपक मुखाकडे जमा करावे.
शासन िनणय, सावजिनक आरो य िवभाग, मांक अ िव 2012/ . .297/आरो य 6, िदनांक 6 ऑ टोबर, 2012 नुसार िवकलांग
उमेदवार अस याचा पुरा याकरीता SADM कारातील िवकलांग व माणप बंधनकारक आहे .

29

येक परी ेकरीता ले खिनक/अनु ह कालावधीसाठी वतं अज करणे
आव यक आहे काय?

30

लेखिनक हणून कुणाची मदत घे ता येणार नाही?

(1) आयोगा या कोण याही परी ेकरीता उमेदवार असलेली य ती.
(2) आयोगाकडू न कोण याही पदावरील िनवडीकरीता िशफारस कर यात आलेली य ती.
(3) यावसाियक लेखिनक हणजेच आ थक/कोण याही मोबद यात ले खिनक हणून मदत करणारे खाजगी लासचालक, उमेदवार,
इ यादी.

31

आयोगामाफत ती ा यादी ठे वली जाते काय?

32

संभा य वेळाप काम ये नमूद परी ेची जािहरात कधी येईल? शासनाकडू न
मागणीप ा त झाले आहे काय?

(1) एकल संवग असले या सव परी ांची गुणव ा यादी हीच ती ा यादी असते.
(2) आयोगाकडू न िशफारस कर यात आले या उमेदवारांनी िनयु ती न वीकार यास अथवा अ य कोण याही कारणासाठी िनयु ती
झाली नस यास संबंिधत िर त पदावर ती ा यादीतील उमेदवारांची िशफारस कर याबाबत शासनाकडू न िविहत कालावधीत
िवनंती कर यात आली तरच आयोगाकडू न ती ा यादीतील उमेदवारांची िशफारस कर याबाबत िवचार कर यात येतो.
(1) संभा य वेळाप क िस द के यानंतर वेळाप कानुसार जािहरात िस द क न परी ा घे याचा य न कर यात येतो.
(2) शासनाकडू न मागणीप ा त झाले आहे /नाही; यािवषयी येक मिह या या पिह या आठव ात वेळाप काबाबतची स थती
आयोगा या संकेत थळावर िस द कर यात येते.

33

िनकाल जािहर झाले या परी ेची उ रपि का/उ रपु तका यांची त
कशा कारे िमळू शकते?

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत संबंिधत उमेदवाराला उ रपि का/उ रपु तकांची त उपल ध होऊ शकते.

34

मागासवग यांकरीता असले या वयोमय दे चा लाभ घे त यास खु या /
अराखीव पदावरील िनवडीकरीता िवचार केला जातो का?
समांतर आर णानुसार आरि त पदावर पा उमेदवार न िमळा यास सदर
पदावर कोणाची िनवड कर यात येते?
परी ेदर यान समवे क अथवा परी ेकरीता िनयु त कोण याही कमचायाने एखा ा उमेदवाराला अनाव यक सवलत िदली अथवा कोण याही
कारे या या कत यात हलगज पणा वा कसूर के यास त ार कुणाकडे
करावी?
कोणताही उमेदवार वा य ती आयोगा या परी ेत कोण याही कारचा
गैर कार करत अस याचे िनदशनास आ यास त ार कुणाकडे करावी?

नाही.

35
36

37

येक परी ेकरीता िविहत कागदप ांसह वतं िवनं ती अज करणे आव यक आहे .

संबंिधत वग तील गुणव ेनस
ु ार पा उमेदवारांची िनवड कर यात येते.
सिचव, महारा लोकसेवा आयोग, 51/2वा, 7 वा, 8वा मजला, कुपरे ज टे िलफोन ए सचज इमारत, महष कव माग, कुपरे ज, मुंबई
400 021 या प यावर कवा sec.mpsc@maharashtra.gov.in या ईमेलवर त ार करता येईल.

सिचव, महारा लोकसेवा आयोग, 51/2 वा 7 वा, 8वा मजला, कुपरे ज टे िलफोन ए सचज इमारत, महष कव माग, कुपरे ज, मुंबई
400 021 या प यावर कवा sec.mpsc@maharashtra.gov.in या ईमेलवर त ार करता येईल.

