मंत्रालयीन विभाग ि महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग
यांच्या

कायालयातील

वलविक,

वलविक-

टं कलेखक, टं कलेखक या संिगातील कममचायांना सहायक िदािर वनिडीद्वारे वनयुक्तीसाठी
मयावदत विभागीय स्िर्धा िरीक्षा – 2015.
महाराष्ट्र शासन

सामान्य प्रशासन विभाग
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मादाम कामा मागम , हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
वदनांक: 2 नोव्हें बर, 2015
शासन िवरित्रक

मंत्रालयीन विभाग ि महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या कायालयातील वलविक ि वलविक-

टं कलेखक संिगातील कममचाऱयांना सहायकाच्या िदािर वनिडीद्वारे वनयुक्ती दे ण्यासाठी रवििार
वदनांक 31 जानेिारी, 2016 रोजी महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगामार्मत मयावदत विभागीय स्िर्धा िरीक्षा
- 2015 र्क्त मुंबई येथे घेण्यात येईल.
2.

प्रस्तुत िरीक्षेमर्धून भराियाच्या िदांचा आरक्षणवनहाय तिशील खालीलप्रमाणे आहे :-

अ.क्र.

िगम िारी

1 अनुसूवचत जाती

मंत्रालयीन विभागातील िदे

महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या
कायालयातील िदे .

6+1*

2

2 अनुसूवचत जमाती

5+19*

1*

4 भटक्या जमाती (ब)

4

--

3 विमुक्त जाती (अ)

2

1*

5 भटक्या जमाती (क)

3+3*

1*

7 विशेष मागास प्रिगम

--

--

6 भटक्या जमाती (ड)
8 खुला

एकूण

3+1*
49

96

2.1 िर नमूद केलेल्या िदसंख्या ि आरक्षणात बदल होण्याची शक्यता आहे .
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2.2 * अशी खूण दशमविलेली िदे अनुशेषाची आहे त.

2.3 वि.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज. (क), ि भ.ज. (ड), िगमिारीसाठी आरवक्षत असलेली िदे

आंतरिवरितमनीय असून आरवक्षत िदांसाठी संबंवर्धत िगमिारीतील योग्य ि िात्र उमेदिार

उिलब्र्ध न झाल्यास अद्ययाित शासन र्धोरणाप्रमाणे उिलब्र्ध िगमिारीच्या उमेदिाराचा विचार
गुणित्तेच्या आर्धारािर करण्यात येईल.
3.

िात्रता विषयक अटी :-

3.1 र्क्त मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग तसेच महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या

कायालयातील वलविक, वलविक-टं कलेखक ि टं कलेखक संिगातील कममचारी प्रस्तुत
िरीक्षेस िात्र आहे त.

3.2 िात्र कममचाऱयांची वदनांक 1 जानेिारी, 2015 रोजी सलग सात िषे विनाखंड वनयवमत
सेिा िूणम झालेली असणे आि्यक आहे .

3.3 वनयवमत सेिेचा कालािर्धी खालीलप्रमाणे गणण्यांत येईल :-

(1) आयोगामार्मत नामवनदे शनाने नेमणूक झालेल्या कममचाऱयांच्या वनयवमत वनयुक्तीच्या
वदनांकािासून.

(2) अनुकंिा तत्िािर नेमणूक झालेल्या कममचाऱयांच्या वनयुक्तीच्या वदनांकािासून.
(3) िदोन्नत कममचाऱयांच्या वनयवमत िदोन्नतीच्या वदनांकािासून

(4) अन्य कारणास्ति सेिा वनयवमत झालेल्या कममचाऱयांच्या बाबतीत त्यांच्या सेिा वनयवमत
केल्या संबंर्धीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदे शाच्या वदनांकािासून.

3.4 कोणत्याही िवरस्स्थतीत वलविक ि वलविक-टं कलेखक या संिगातील िदािरील
अभावित वनयुक्तीचा कालािर्धी िात्रतेसाठी गणण्यात येणार नाही.

3.5 वलविकिगीय कममचाऱयांसाठी असलेली विभागीय िरीक्षा उत्तीणम न झालेले अथिा सदर

िरीक्षा उत्तीणम होण्यािासून सूट वदलेली नाही, असे कममचारी प्रस्तुत िरीक्षेच्या प्रिेशासाठी
4.

िात्र असणार नाहीत.

उमेदिारांनी अजम केल्याची मावहती आिल्या विभाग / कायालय प्रमुखांना कळविणे आि्यक

असून, याकवरता ऑनलाईन िध्दतीने आयोगाकडे

िाठविलेल्या अजाची प्रत संबंवर्धत

विभाग/कायालय प्रमुखांना सादर करणे आि्यक आहे . उमेदिारांचा अजम विचारात घे ण्यास विभाग/
कायालय प्रमुखांना कोणताही आक्षेि असल्यास तसे विभाग / कायालय प्रमुखांने अजम स्िीकारण्याच्या
अंवतम वदनांकाियंत आयोगास कळविणे आि्यक आहे . मात्र अजम विचारात घे ण्यास हरकत

नसल्यास आयोगास तसे कळविण्याची आि्यकता नाही; असेही संबंवर्धत विभाग/कायालय
प्रमुखांना कळविण्यात यािे.
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5.

िरीक्षा केंद्र

िरीक्षा केंद्र

केंद्र संकेतांक

मुंबई

6.

शुल्क :-

7.

अजम करण्याची िद्धत :-

7.1

6.1

30

अमागास रु. 520/-

6.2 मागासिगीय रु. 320/-

प्रस्तुत िरीक्षेसाठी अजम र्क्त ऑनलाईन िद्धतीने स्िीकारण्यात येतील. इतर

कोणत्याही प्रकारे अजम स्िीकारण्यात येणार नाहीत.
7.2

िात्र

उमेदिाराला

िेब-आर्धावरत

(Web-based)

ऑनलाईन

अजम

https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे वदनांक 2 नोव्हें बर, 2015 ते

वदनांक 23 नोव्हें बर, 2015 (२३.५९ िा. ियंत) या कालािवर्धतच सादर करणे आि्यक
राहील.

7.3 ऑनलाईन िद्धतीने

अजम सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या

https://mahampsc.mahaonline.gov.in
उिलब्र्ध आहे त.
7.4

तसेच www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळािर

ऑनलाईन िध्दतीने आयोगास अजम सादर करताना माध्यवमक शालांत प्रमाणित्रािर

असलेल्या नांिाप्रमाणेच नोंदणी करणे ि आयोगास अजम सादर करणे आि्यक आहे . अन्यथा
आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून कारिाई करण्यात येईल.

7.5 आयोगास चुकीची मावहती सादर करणाऱया उमेदिारास सदर िरीक्षेसाठी ि यािुढील
सिम वनिडीकवरता अिात्र ठरविण्यात येईल.
7.6

विवहत िद्धतीने आयोगास अजम सादर केल्यानंतर विवहत मुदतीत िरीक्षा शुल्क

7.7

िरीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकवरता उमेदिारांनी खाली नमूद केलेल्या िद्धतींचा

(1)

शुल्क भरण्याकवरता मुख्य िृष्ट्ठाच्या डाव्या भागािरील “ माझे खाते” या ललक िर

(2)

“माझे खाते” या ललक िर स्क्लक केल्यानंतर “माझे ॲस्ललकेशन” सदरातील मयावदत

भरल्यावशिाय अजम विचारात घे तला जाणार नाही.
अिलंब करािा :स्क्लक करािे.

विभागीय िरीक्षा या ललकिर स्क्लक करािे.
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(3)

मयावदत विभागीय िरीक्षा या ललकिर स्क्लक केल्यानंतर अजम केलेल्या िदांची यादी

शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या नोंदीसह वदसेल. ज्या िदासमोर “Unpaid” असे वलवहलेले
असेल, त्या वठकाणी “Pay Now” अशी ललक उिलब्र्ध असेल.
(4)

“Pay Now” या ललक िर स्क्लक केल्यानंतर तीन ियाय उिलब्र्ध होतील. (अ)

(5)

क्रेवडट काडम , डे वबट काडम अथिा नेटबॅंलकगच्या सहाय्याने ऑनलाईन िेमेंट करता

ऑनलाईन िेमेंट (ब) चलनाद्वारे (क) नागरी सुविर्धा केंद्र
येईल.

(6) नागरी सुविर्धा केंद्र हा ियाय वनिडल्यास, उिलब्र्ध होणाऱया िाितीची प्रत घे ऊन नागरी
सुविर्धा केंद्र अथिा संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कायमिाही
अजम सादर करण्याच्या अंवतम वदनांकािूिी िूणम करणे आि्यक राहील.

(7) चलनाद्वारे हा ियाय वनिडल्यास, उिलब्र्ध होणाऱया चलनाची प्रत घे ऊन भारतीय स्टे ट

बॅंकेच्या कोणत्याही शाखेत, बॅंकेच्या कायालयीन िेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो.
(8)

भारतीय स्टे ट बॅंकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भराियाचा ियाय वनिडल्यास अजम सादर

केल्याच्या दोन तासानंतर अथिा शेिटच्या वदिशी अजम सादर केल्यास त्यािुढील
कामकाजाच्या वदिशी बॅंकेच्या कायालयीन िेळेत िरीक्षा शुल्क भरणे आि्यक आहे .
7.8

विवहत िध्दतीने अजम सादर करुन शुल्क भरण्याची कायमिाही वदनांक 23 नोव्हें बर,

7.9

चलनाद्वारे िरीक्षाशुल्क भराियाचे झाल्यास भारतीय स्टे ट बॅंकेमध्ये वदनांक 24

2015 रोजी 23.59 िाजेियंत िूणम करणे आि्यक आहे . त्यानंतर सदर िेबललक बंद होईल.

नोव्हें बर, 2015 ियंत बॅकेच्या कायालयीन िेळेत भरणे बंर्धनकारक आहे . विवहत वदनांकानंतर

िरीक्षा शुल्क भरल्यास िैर्ध मानले जाणार नाही, तसेच िरीक्षा शुल्काचा िरतािाही केला
जाणार नाही.
7.10
8.

मागासिगीयांना दे य असलेल्या िरीक्षा शुल्काची सिलत उमेदिाराने घे तली

असल्यास अशा उमेदिाराची अमागास िगमिारीच्या िदािर वशर्ारस करण्यात येणार नाही.

अजात नमूद केलेल्या मावहतीच्या आर्धारे िवरित्रकातील विवहत अहम तेबाबतच्या अटींची िूतमता

करतात असे समजून िात्रता न तिासता आयोगाकडू न उमेदिारांना तात्िुरता प्रिेश वदला जाईल.
िरंतु िरीक्षेिूिी अथिा िरीक्षेनंतर कोणत्याही टललयािर, उमेदिाराने अजात नमूद केलेली मावहती
चुकीची िा खोटी असल्याचे अथिा उमेदिार विवहत अहम तेची िूतमता करीत नसल्याचे आयोगास
आढळल्यास अशा उमेदिारांची उमेदिारी कोणत्याही टललयािर रद्द करण्यात येईल आवण
त्याबाबतचा आयोगाचा वनणमय अंवतम रावहल.
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9.

प्रस्तुत िवरित्रकामध्ये िरीक्षेसंदभातील संवक्षलत तिशील वदलेला आहे . अजम करण्याची िद्धत,

आि्यक अहम ता, आरक्षण, ियोमयादा, शुल्क, वनिडीची सिमसार्धारण प्रवक्रया, िरीक्षा योजना,
अभ्यासक्रम,

इत्यादीबाबतच्या

सविस्तर

तिशीलासाठी

आयोगाच्या

www.mpsc.gov.in

िेबसाईटिरील मयावदत विभागीय िरीक्षा अंतगमत "उमेदिारांना सिमसार्धारण सूचना" तसेच "मयावदत
विभागीय िरीक्षा" या विभागातील "सहायक मयावदत विभागीय िरीक्षा " मध्ये उिलब्र्ध करुन दे ण्यात
आलेल्या मावहतीचे कृिया अिलोकन व्हािे.
10. प्रिेशप्रमाणित्र :10.1

प्रस्तुत िरीक्षेिूिी सिमसार्धारणिणे 7 वदिस अगोदर प्रिेशप्रमाणित्र उमेदिाराच्या

प्रोर्ाईलद्वारे उिलब्र्ध करुन दे ण्यात येईल. त्याची प्रत िरीक्षेिूिी डाऊनलोड करुन घे णे ि िरीक्षेच्या
िेळी सादर करणे आि्यक आहे .

10.2 िरीक्षेच्या िेळी उमेदिाराने प्रिेशप्रमाणित्र आणणे सक्तीचे आहे . त्यावशिाय, िरीक्षेस

प्रिेश वदला जाणार नाही.

10.3 िरीक्षेस येतेिेळी स्ित:च्या ओळखीच्या िुराव्यासाठी स्ित:चे आर्धार काडम , वनिडणूक

आयोगाचे ओळखित्र, िासिोटम , िॅन काडम लकिा ड्रायव्व्हग लायसेन्स (र्क्त स्माटम काडम प्रकारचे)
यािैकी वकमान कोणतेही एक ओळखित्र ि त्याची छायांवकत प्रत सोबत आणणे अवनिायम आहे .
11.
12.

आयोगाच्या िेबसाईटिर प्रवसद्ध करण्यात आलेली मावहती अवर्धकृत समजण्यात येईल.

प्रस्तुत िवरित्रक आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या िेबसाईटिर उिलब्र्ध आहे . तसेच सदर

िवरित्रकासोबतच्या "वििरणित्र-1" मध्ये िरीक्षेची योजना ि अभ्यासक्रमाचा समािेश केला आहे .

13. सदर िवरित्रक रजेिर / प्रवतवनयुक्तीिर असणाऱया कममचाऱयांसह सिम संबंवर्धतांच्या वनदशमनास
आणािे.

सदर शासन िवरित्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उिलब्र्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201511021712090207 असा आहे . हे िवरित्रक
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यिाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने .

Satish Karbhari
Jondhale

Digitally signed by Satish Karbhari Jondhale
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
ou=GAD, postalCode=400020,
st=Maharashtra, cn=Satish Karbhari Jondhale
Date: 2015.11.02 17:24:43 +05'30'

( स.का.जोंर्धळे )

प्रत,

उि सवचि, महाराष्ट्र शासन
1. सिम मंत्रालयीन विभाग

2. सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, (ित्राने).

पष्ृ ठ 5 िैकी 5

वििरणपत्र - 1

सहायक मयावित विभागीय स्पर्धा परीक्षेची सुर्धावरत परीक्षा योजना ि अभ्यासक्रम 1.1 परीक्षेचे टप्पे - लेखी परीक्षा: लेखी परीक्षेच्या गुणाांच्या आर्धारे अांवतम वनिड करण्यात येईल.
1.2 एकूण प्रश्नपवत्रका- िोन.
1.3 एकुण 200 गुण

1.4 परीक्षा केंद्र :- प्रस्तुत परीक्षा फक्त मुांबई केंद्रािर घे ण्यात येईल.
- : परीक्षा योजना :प्रश्नपवत्रका
क्रमाांक ि
सांकेताांक

पेपर - 1
(088)

पेपर - 2

विषय

िजा

माध्यम

इांग्रजी

बारािी

इांग्रजी

मराठी

सामान्य ज्ञान, शासकीय

बारािी

योजना ि शासनाशी
सांबांर्धीत बाबी

कायालयीन कामकाजाचे

---

ज्ञान ि पध्िती

मराठी

मराठी

प्रश्नसां
ख्या ि
गुण

100

100

कालािर्धी परीक्षेचे स्िरुप

एक तास

एक

तास

िस्तुवनष्ठ

बहु पयायी

िस्तुवनष्ठ

बहु पयायी

2. अभ्यासक्रम :-

प्रश्नपवत्रका - 1

विषय

(1) मराठी :- व्याकरण, शुध्िलेखन ि विरामवचन्हे याांचे वनयम, शबिाांच्या जाती (प्रकार), काळ ि अर्थ,
िाक्यप्रकार, शबिवसध्िी, पावरभावषक शबि, म्हणींचा अर्थ ि उपयोग, िाक्प्रचाराांचा अर्थ ि उपयोग.

(2) इांग्रजी :- Common vocabulary, Sentence structure, Grammar, Comprehension of passage.

(3) शासकीय योजना ि शासनाशी सांबांर्धीत बाबी :- विभागाच्या महत्िाच्या योजना, योजनाांची नािे, अनुिान
मयािा, केंद्र-राज्य वहस्सा लाभार्ी पात्रता इत्यािी

(4) सामान्य ज्ञान :- इवतहास, भूगोल, कला, क्रीडा, सावहत्य, पुरस्कार, चालू घडामोडी, मावहती अवर्धकार
अवर्धवनयम-2005, राज्य शास्त्र, इत्यािी

प्रश्नपवत्रका - 1 ची एकूण प्रश्नसांख्या ि गुण

गुण
25
25
25
25
100

प्रश्नपवत्रका - 2 : मांत्रालयातील वलपीकिगीय कमथचाऱयाांनी विभाग-अ आवण विभाग-ब, सोडविणे आिश्यक आहे ि
महाराष्र लोकसेिा आयोगातील वलपीकिगीय कमथचाऱयाांनी विभाग-अ आवण विभाग-क सोडविणे आिश्यक आहे .
विभाग - अ : मांत्रालय ि आयोग याांच्या सामाईक कामकाजाविषयीचे घटक :- (906)
(1) भारताचे सांविर्धान :- मूलभूत अवर्धकार (अनुच्छे ि 12 ते 30)

राज्य र्धोरणाची वनिे शक तत्िे (अनुच्छे ि 36 ते 51)
मूलभूत कतथव्ये (अनुच्छे ि - 51 (क) )

(2) महाराष्र नागरी सेिा (ितथणूक) वनयम, 1979

(3) महाराष्र नागरी सेिा (सेिेच्या सिथसार्धारण शती) वनयम 1981 : वनयम क्र. 9 ते 20, 27, 31 ते
45, 47.

विभाग - अ ची एकूण प्रश्नसांख्या ि गुण

विभाग - ब: फक्त मांत्रालयाच्या कामकाजासांबांवर्धचे घटक :- (907)
(1) मांत्रालयातील कायालयीन पध्ितीची वनयमपुस्स्तका.

(2) अ. मांत्रालयातील कामकाजविषयक वनयम ि त्यासांबांर्धीच्या सूचना.

ब. प्रशासकीय सुर्धारणा ि कल्याणकारी र्धोरणे यासांबांर्धात अांमलबजािणीसाठीचे शासनाचे
र्धोरण/िेळोिेळी शासनाने घे तलेले वनणथय.

गुण
25
25
25
75

गुण
10
05

(3) विर्धीमांडळ कामकाज :-

(3.1) विर्धानसभा वनयम - वनयम क्रमाांक 68,69,70,72,74 [प्रश्न] , 86 [अल्प मुितीच्या

नोटीसीचे प्रश्न] , 90 [पुरिणी प्रश्न] , 92,94 [अर्धातास चचा], 101 ते 103 [अल्पिेळ चचा],
106 ते 110 [ठराि], 198 ि 199[सांयुक्त सवमत्या], 206 ि 207 [ लोकलेखा सवमती],

208 ते 210 [अांिाज सवमती], 226 ते 228 [आश्िासन सवमती].

05

(3.2) विर्धान पवरषि वनयम - वनयम क्र. 66,67,68,70,72 [प्रश्न], 84 [अल्पसूचना प्रश्न],
88 [ पुरिणी प्रश्न], 90,92 [अर्धा तास चचा], 97 ते 99 [अल्पकावलन चचा],
102 ते 106 [ठराि]

(4) भारताचे सांविर्धान भाग-6 मर्धील प्रकरण 1 ते 4 [अनुच्छे ि 152 ते 213]
विभाग - ब ची एकूण प्रश्नसांख्या ि गुण
ककिा

विभाग - क : फक्त महाराष्र लोकसेिा आयोगाच्या कामकाजासांबांर्धीचे घटक (908)
(1) भारताच्या सांविर्धानातील लोकसेिा आयोगासांबांर्धीचे अनुच्छे ि 315 ते 323.
(2) अ. महाराष्र लोकसेिा आयेागातील कायालयीन कायथपध्िती.

ब. महाराष्र लोकसेिा आयोग (सिस्य ि कमथचारी) (सेिेच्या शती) विवनयम, 1971.

(3) महाराष्र लोकसेिा आयोग ि शासन िरम्यानच्या पत्रव्यिहार करण्याविषयीच्या कायथपध्िती ि
त्यासांबांर्धीच्या सूचना.

महाराष्र लोकसेिा आयोगाची कायथ वनयमािली (Rules of Procedure)

(4) महाराष्र लोकसेिा आयोगामाफथत प्रवसध्ि करण्यात येणा-या अवर्धसूचना, जावहराती ि िार्षषक
अहिाल.

विभाग - क ची एकूण प्रश्नसांख्या ि गुण

05
25
गुण
05
10

05

05
25

