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िव ीकर िनरी क (मु य)
य) परी ा -2011
अिधसू चना

जािहरात

मांक 1442(2)(2)/2011/तीन

मांक 83/2011, िद. 10 ऑग ट, 2011 नुसार रा य शासना या सेवत
े ील िव ीकर िनरी क

पदांवरील

िनयु तीकिरता आयोगामाफत िद. 25 स टबर, 2011 रोजी घे यात आले या िव ीकर िनरी क (पूव) परी ा - 2011 या िनकालाआधारे

मु य परी ेसाठी अहता ा त ठरले या उमेदवारांची िव ीकर िनरी क (मु य) परी ा -2011 रिववार िदनांक 11 िडसबर, 2011 रोजी

औरं गाबाद, मुंबई, नागपूर व पुणे या क ांवर घे यात येईल.
2. उपल ध पदसं या :-

उ नत व गत गटात न मोडणारे
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पदाचे नाव व एकूण
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अंध व कवा ीण

टी -1 पद,

िव ीकर िनरी क

(एकूण पदे 168)

अपंग-

वणश तीतील दोष -2 पदे ,

चलनवलन िवषयक िवकलांगता कवा मदूचा अध गवायू - 2 पदे

2.1 मिहला व खेळाडू ं साठी आरि त असलेली पदे या या संवग या एकूण पदसं येपैकी आहे त.

2.2 वर नमूद केले या पदसं येत व आर णाम ये शासना या संबंिधत िवभागा या सूचनेनुसार बदल हो याची श यता आहे .
2.3 अपंगांसाठी असलेली पदे भरावया या एकूण पदसं येपैकी असतील.

2.4 उपरो त सव पदांना िवभागीय संवग, संरचना व िवभागीय संवग वाटप िनयमावली 2010 लागू आहे .
3. परी े चे ट पे

3.1 सदर परी ा खालील दोन ट यांत घे यात येईल :(अ) लेखी परी ा :- 400 गुण.
(ब) मौिखक व य तम व चाचणी :- 50 गुण.

4. शु क :-

4.1 अमागास - पये 310/-

4.2 मागासवग य -

पये 160/-

4.3 सदर शु क ऑनलाईन मािहतीची न दणी के यावर ा त होणा-या िविहत चलना ारे भारतीय टे ट बँके या कोण याही शाखेम ये
काय लयीन वेळेत रोखीने भरावे लागेल.

4.4 बँकेम ये र कम भर यानंतर बँकेकडू न चलनावर उपल ध क न दे यात आले या Transaction ID ची न द पु हा ऑनलाईन
प दतीने अचूकिर या के यािशवाय मािहती भर याची ि या पूण होणार नाही.

5. मु य परी े स वेश :-

5.1 िव ीकर िनरी क (पूव) परी ा - 2011 या िनकाला या आधारे मु य परी े या वेशासाठी पा

ठरले या आिण पूव परी े या

जािहरातीत नमूद केले या शै िणक अहता व अ य अट ची मु य परी ेसाठी अज वीकार या या अंितम िदनांकास हणजेच

िदनांक 30 नो हबर, 2011 रोजी कवा यापूव पूतता करणा-या उमेदवारास मु य परी ेसाठी पा समज यात येईल.

5.2 जे उमेदवार पूव परी ेचा अज सादर करताना जािहरातीत नमूद के या माणे िविहत शै िणक अहता धारण करीत न हते, परंतू
िदनांक 30 नो हबर, 2011 रोजी कवा यापूव शै िणक अहता धारण करीत आहे त, अशा उमेदवारांनी शै िणक अहता धारण

के याचा िदनांक ऑनलाईन प दतीने िदनांक 30 नो हबर, 2011 पयत न दिवणे आव यक आहे . यािशवाय यांना मु य परी े या
वेशासाठी पा समज यात येणार नाही.

5.3 पूव परी े या िनकाला या आधारे मु य परी े या वेशासाठी पा

ठरले या उमेदवारांनी आयोगा या www.mpsconline.gov.in

या वेबसाईटवर वत: या युजर आयडी व पासवड ारे वेश (Login) के यानंतर Apply Exam / Post या बटनावर
यानंतर िव ीकर िनरी क (मु य) परी ा - 2011 वर Apply के यावर उमेदवारास या या पसंतीचे परी ा क

लक करावे.

(औरंगाबाद,

मुंबई, नागपूर, पुणे) िनवड यानंतर, िदनांक व िठकाण नमूद के यावर Submit to MPSC वर लीक क न आयोगास मािहती
सादर करावी. पा

उमेदवारांनी मु य परी ेकरीता परी ा क व परी ा शु काचा भरणा कर यासाठी चलन घे याची कायवाही

30 नो हबर, 2011 पयत पूण करणे आव यक आहे .

5.4 वरील माणे आयोगास मािहती सादर के यानंतर िविहत परी ा शु काचा भरणा कर यासाठी Print Challan या बटनावर
करावे व चलनाची

त यावी. सदर चलनावर नमूद के या माणे आव यक परी ा शु क चलनासह भारतीय

कोण याही शाखेत बँके या काय लयीन वेळेत रोखपालाकडे सादर करावे व बँकेकडू न याच वेळी चलनाची त यावी.

लक

टे ट बँके या

5.5 बँकेम ये िविहत परी ा शु काचा चलना ारे भरणा के यानंतर चलनावर ा त झाले या Transaction ID ची न द खालील माणे
करावी :-

(1) बँकेम ये रकमेचा भरणा के यावर शासकीय काय लयीन कामकाजा या दोन िदवसानंतर
पासवड ारे वेश (Login) क न Apply Exam / Post या बटणावर

वत: या युजर आयडी व

लक करावे व Update Transaction ID या बटणावर

लक क न बँकेकडू न ा त झालेला Transaction ID अचूकपणे न दवावा. बँकेकडू न ा त झाले या Transaction ID ची

न द अचूकपणे कर यात आली असेल तरच उमेदवार मु य परी े या वेशासाठी पा

अ यथा पुढील कोणतीही कायवाही होऊ शकणार नाही.

ठरे ल व पुढील ि या करता येईल.

(2) Transaction ID ची न द अचूकपणे के यानंतर व न दिवलेला Trasaction ID वैध अस यास उमेदवाराला संबंिधत
िज हाक ावरील आयोगाने िन चत केले या उपक ावर वेश दे यात येईल.

तुत परी े या अज वीकार या या अंितम िदनांकानंतर एक स ताहाम ये उमेदवारास

(3)

वेश माणप ाची

ोफाईल दारे उपल ध क न दे यात येईल. याची त उमेदवाराने डाऊनलोड क न घेणे आव यक आहे .

त या या

(4) परी े या वेळी उमेदवाराने वेश माणप आणणे स तीचे आहे . यािशवाय, परी ेस वेश िदला जाणार नाही.
तुत परी े या

(5)

वेशासाठी ऑनलाईन प तीने मािहती सादर करणा या उमेदवारांना अज ची

त अथवा कोण याही

कारची कागदप े अथवा ऑनलाईन अज णालीम ये असले या शपथप ा यितिर त कोणतेही वेगळे शपथप

आयोगाकडे पाठिव याची आव यकता नाही.

6. िविहत प तीने परी ा क

िनवडू न परी ा शु क भर यासाठी चलनाची

23.59 वाजेपयत पूण करणे आव यक आहे .

(Affidavit)

त घे याची कायवाही िदनांक 30 नो हबरü,2011 रोजी

यानंतर सदर वेब लक बंद होईल. चलना ारे शु क भारतीय टे ट बँकेम ये िदनांक 1

िडसबर, 2011 पयत बँके या काय लयीन वेळेत भरणे आव यक राहील.

7. चलना ारे शु क भारतीय टे ट बँकेम ये भर यानंतर बँकेकडू न ा त होणारा Transaction ID िदनांक 3 िडसबर, 2011 रोजी 23.59
वाजेपयत अचूकपणे न दिवणे आव यक आहे . यानंतर सदर वेब लक बंद होईल.

8. Transaction ID ची न द अचूकिर या,िविहत प तीने व िविहत कालावधीत न करणा या उमेदवारास मु य परी े या वेशासाठी पा समज यात
येणार नाही.

9.

तुत पदा या परी ेचा अ यास म आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे .

10. सदर अिधसूचना आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे .
मुंबई :

सु. ना. हनु मंते

िदनांक : 24 नो हबर, 2011

उपसिचव, महारा

लोकसेवा आयोग

(1) आयोगा या काय लयात, परी ा क ात, परी ा क ा या पिरसरात, तसेच, शारीिरक चाचणी व मुलाखती या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर कोण याही कारची
इले

ॉिनक साधने आण यास व वापर यास स त मनाई आहे .(2) मुलाखती या वेळी सव आव यक मूळ माणप े सादर न के यास मुलाखत घे याचे नाकारले जाईल.

