
 
िव ीकर िनरी क (मु य) परी ा -2014  

अिधसचूना मांक :  1442(2)(2)/2014/तीन                                                             जािहरात मांक 81/2015 
  जािहरात मांक 208/2014 िद. 5 नो हबर,2014 नसुार रा य शासना या िव ीकर िवभागातील िव ीकर िनरी क, गट-ब (अराजपि त) पदांवरील 
िनयु तीकिरता आयोगामाफत रिववार िदनांक 1 फे वुारी, 2015 रोजी  घे यात आले या िव ीकर िनरी क  (पवू) परी ा-2014 या िनकाला आधारे मु य 
परी ेसाठी अहता ा त ठरले या उमेदवारांची िव ीकर िनरी क (मु य) परी ा-2014 मंगळवार िदनांक 18 ऑग ट, 2015 रोजी मुंबईसह औरंगाबाद, 
नागपरू, पणेु िज हा क ावर घे यात येईल.   
2. उपल ध पदसं या :- 
िव ीकर िनरी क गट-ब, एकूण पदे 445 

वग 
अ.जा. अ.ज. िव.जा. 

(अ) 
भ.ज. (ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा.व. 
 िव.मा.  

शै. व 
सा.मा. 
वग 

एकूण 
मागासवग य

खलुा एकूण पदे 

43+16 * 19+7* 11+5* 14+6* 13+5* 5+2* 64+22* 10+4* 21 267 178 445
िर त जागांचे वगिनहाय समािजक/समांतर आर णाचे िववरणप  खालील माणे आहे :- 

(1)सवसाधारण 38 17 11 13 12 5 55 10 14 175 115 290
(2) मिहला 18 7 5 6 5 2 26 4 6 79 54 133
(3) खेळाडू 3 2 -- 1 1 -- 5 -- 1 13 9 22
* अशी खणू केलेली पदे अनशेुषाची आहेत. 
2.1   वर नमदू केले या पदसं येत व आर णाम ये शासना या संबंिधत िवभागा या सचूनेनसुार बदल हो याची श यता आहे. 
2.2  मिहला व खेळाडंूचे आर ण शासनाने या संदभ त वेळोवेळी िनगिमत केले या आदेशानसुार राहील. 
2.3  िवशेष मागास वग-अ (SBC-A) या वग या आर णासंदभ तील शासन िनणय, अ पसं याक िवभाग, . अिविव-2014/ . .81/का-7 िद. 19 
जलैु, 2014 शासना या सामा य शासन िवभागा या .बीसीसी/2014/ . .216-ए/2014/16-ब, िद. 2 माच, 2015 या शासन िनणया वे रदद झा याने  
ततु करणी उ त वग ची आरि त 6 पदे, समांतर आर ण िवचारात घेऊन, अमागास वग त समािव ट कर यात आली आहेत. परंत ुसदर वगकिरता 

आरि त पदासंदभ तील शासनाचे अंितम अिभ ाय ा त झा यानंतर या अनषंुगाने अंितम िनकाला यावेळी आव यक ती कायवाही कर यात येईल.  
          2.4  िव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज. (क), व भ.ज. (ड), वगवारीसाठी आरि त असलेली पदे आंतरपिरवतनीय असनू आरि त पदांसाठी संबंिधत वगवारीतील यो य  व पा  उमेदवार 

उपल ध न झा यास अ यावत शासन धोरणा माणे उपल ध वगवारी या उमेदवाराचा िवचार गणुव े या आधारावर कर यात येईल. 
          2.5  परी े या कोण याही ट यावर मागासवग यांना देय असलेली वय/परी ा शु क  तसेच इतर पा ता िवषयक अटी/िनकषांसंदभ त उमेदवारांनी सवलत घेतली अस यास अशा 

उमेदवारांची अ मागास वगवारी या पदावर िशफारस कर यात येणार नाही.  
          2.6 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  पा  खेळाडू अस याबाबतची माणप े संचालक, ि डा व यवुक संचालनालय, महारा  शासन, पणेु यांचेकडून मािणत क न घेणे 
आव यक राहील. 

         2.7 िवकलांग उमेदवारांची पा ता शासनाने  वेळोवेळी िनगिमत केले या आदेशानसुार राहील.  
         2.8  िवकलांग उमेदवारासाठी असलेली पदे भरावया या एकूण पदसं येपैकी असतील. 
         2.9 िवकलांग उमेदवाराची आरि त पदावर िशफारस करताना उमेदवार कोण या सामािजक वग तील आहे ; याचा िवचार न करता िवकलांग गणुव ा 

मांकानसुार याची िशफारस कर यात येईल.   
2.10 समांतर आर णाबाबत शासन पिरप क, सामा य शासन िवभाग, .एसआर ही-1012/ . .16/12/16-अ, िद. 13 ऑग ट, 2014 नसुार कायवाही 
कर यात येईल. 

         2.11  िवकलांग उमेदवारांना  गणुव ेनसुार लेखिनकाची मदत घेता येईल. तथािप, अज वीकार या या िदनांकापासनू 7 िदवसां या आता यासंदभ त संबिधत 
उमेदवाराने आयोगास  वतं िर या प ा दारे िवनंती करणे अिनवाय आहे. 
2.12 ततु भरतीकरीता महारा  शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपि त व अराजपि त) पदावर सरळसेवेने िनयु तीसाठी िवभागीय संवग संरचना व िवभागीय 
संवग वाटप याबाबत िनयमावली 2010 लाग ूआहे. 

3. परी ेचे ट पे   
(1) लेखी परी ा - 200 गणु  (2) सिव तर परी ायोजना व अ यास म आयोगा या www.mpsc.gov.in  या संकेत थळावर उपल ध आहे.   

4. वेतन ेणी :-   पये  9,300-34800( ेड पे-4,300) अिधक िनयमानसुार भ े.  
 
 
 



5.   पा ता        :-  
5.1. भारतीय नागिरक व. 
5.2   वयोमय दा :- 

5.2.1  िद.1 फे ुवारी, 2015 रोजी िकमान 19 वष असावे  व 33 वष पे ा जा त नसाव.े 
5.2.2. उ च वयोमय दा खालील बाबतीत िशिथल म :- 

(1)  महारा  शासनाने मा यता िदले या मागासवग य उमेदवारां या बाबतीत कमाल वयोमय दा 5 वष पयत.   
(2) पा  खेळाडंू या बाबतीत कमाल वयोमय दा 5 वष पयत. 
(3) माजी सैिनक, आिणबाणी व अ पसेवा राजािद ट अिधकारी याचेंसाठी कमाल वयोमय दा 5 वष पयत. 
(4) िवकलागं उमेदवारां या बाबतीत वया या 45 वष पयत. 
(5) िविहत वयोमय दा इतर कोण याही बाबतीत िशिथल केली जाणार नाही. 

5.3 शै िणक अहता :-  
5.3.1   सािंविधक िव ापीठाची पदवी कवा महारा  शासनाने मा य केलेली समतु य अहता. 
5.3.2 पदवी परी ेस बसलेले उमेदवार तुत परी ेस ता पुरते पा  असतील. परंतु िव ीकर िनरी क (मु य) परी ा- 2014 या 

वेशासाठी पा  ठरणा-या उमेदवारानंी िव ीकर िनरी क (मु य) परी ा 2014 किरता अज सादर कर या या अंितम िदनाकास 
हणजेच िदनाकं 31 जुलै, 2015 पय त पदवी परी ा उ ीण होणे आव यक राहील. 

5.3.3 अंतव िसता कवा कायशाळेतील कामाचा अनुभव आव यक असेल,अशा पदवीधारकाने अज वीकार या या अंितम िदनाकंास हणजेच िदनांक 
31 जुलै, 2015 पय त सदर अट पूण केली असली पािहजे. 

5.3.4  मराठी  भाषेचे ान आव यक. 
5.4  महारा  शासना या मािहती तं ान संचालनालयाने वेळोवेळी िविहत केलेली संगणक अहता ा त करणे अिनवाय राहील. 
6. मु य परी ेस वेश :- 

 6.1  िव ीकर िनरी क (पवू) परी ा 2015 या िनकाला या आधारे मु य परी े या वेशासाठी पा  ठरले या आिण पवू परी े या जािहरातीत नमदू केले या  
शै िणक अहता व अ य अट ची मु य परी े या वेशासाठी  मािहती सादर कर या या अंितम िदनांकास हणजेच िदनांक 31 जुलै, 2015 रोजी कवा यापवू  पतूता 
करणा-या उमदेवारास मु य परी े या वेशासाठी पा  समज यात येईल. 

 6.2 पवू परी ेचा अज सादर करताना जािहरातीत नमदू के या माणे िविहत शै िणक अहता धारण करत न हते परंत ु िदनांक 31 जुलै, 2015 रोजी कवा यापवू  
शै िणक अहता धारण करीत आहेत, अशा उमदेवारांनी शै िणक अहता धारण के याचा िदनांक ऑनलाईन प दतीने न दिवणे आव यक आहे. यािशवाय यांना मु य 
परी े या वेशासाठी पा  समज यात येणार नाही. 

 6.3 मु य परी े या वेशासाठी पा  उमेदवाराने आयोगाकडून िन चत कर यात आले या कालावधीत आयोगा या www.mpsconline.gov.in या संकेत थळा दारे 
फ त ऑनलाईन प दतीने आव यक  मािहती सादर करणे आव यक राहील.  

 6.4 पवू परी ेकरीता आयोगास अज दवारे सादर केले या मािहती या आधारेच ततु मु य परी ेकरीता आव यक मािहती ऑनलाईन प दतीने सादर करणे 
आव यक राहील. 

7.  शु क : 7.1 अमागास -  515/-    7.2 मागासवग य -  315/-   7.3 माजी सैिनक - 15/-      
8. अज कर याची  प त :-   

8.1  ततु परी ेसाठी मािहती फ त ऑनलाईन प तीने  वीकार यात येतील.  
8.2  पा  उमेदवाराला वेब-आधािरत (Web-based) मािहती www.mahaonline.gov.in या संकेत थळा ारे िदनांक 17 जलु,ै 2015 ते 31 जलु,ै 2015  
या कालावधीतच सादर करणे आव यक राहील. 
8.3 ऑनलाईन प तीने अज/मािहती सादर कर या या सिव तर सचूना आयोगा या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gon.in 
       या संकेत थळावर उपल ध आहेत.  

 8.4 िविहत प तीने आयोगास मािहती सादर के यानंतर परी ा शु क भर यािशवाय परी ेसाठी उमेदवारी  िवचारात घेतली जाणार नाही.   
      8.5 परी ा शु काचा भरणा कर याकिरता उमेदवारांनी खाली नमदू केले या प त चा अवलंब करावा :- 

8.5.1   मु य पृ ठा या डा या भागावरील   माझे खाते   या लक वर लक करावे. 
8.5.2   “माझे खाते ”   या लक वर लक के यानंतर माझे ॲ लीकेशन सदरातील पध मक परी ा या लकवर लक करावे.  
8.5.3   “ Pay Now ”  या लक वर लक के यानंतर ३ पय य उपल ध होतील. (अ) ऑनलाईन पेमट (ब) नागरी सिुवधा क  (क) चलाना दारे  
8.5.4  े िडट काड, डेिबट काड अथवा नेटब ँकग या सहा याने ऑनलाईन परी ा शु क अदा करता येईल.  
8.5.5  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 लाचा भरणा 
        केला जाऊ शकतो. सदर कायवाही अज सादर कर या या अंितम िदनांकापवू  पणू करणे आव यक राहील. 

             8.5.6  चलना दारे परी ा शु क भर याचा पय य िनवड यास उपल ध होणा-या चलनाची त घेऊन भारतीय टेट बकेँ या कोण याही शाखेत, बकेँ या 
                 काय लयीन वेळेत शु लाचा भरणा केला जाऊ शकतो.  
             8.5.7 भारतीय टेट बकेँम ये चलना ारे शु क भर याचा पय य िनड यास अज/मािहती सादर के या या दोन तासानंतर  अथवा शेवट या िदवशी 
                अज/मािहती सादर के यास यापढुील कामकाजा या िदवशी बकेँ या काय लयीन वेळेत परी ा शु क भरणे आव यक आहे.  
            8.5.8 ऑनलाईन प दतीने आयोगास अज सादर करताना मा यिमक शालांत माणप ावर असले या नावा माणेच न दणी करणे व आयोगास  
                      अज/मािहती सादर करणे आव यक आहे.  अ यथा, आयोगा या सचूनांचे उ लंघन समजनू कारवाई कर यात येईल. 
            8.5.9 आयोगास चकुीची मािहती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परी ेसाठी व यापढुील सव िनवडीकिरता अपा  ठरिव यात येईल.  
9. क  िनवड :- 

9.1 परी ा शु काचा भरणा के यानंतर परी ाक ाची िनवड करणे अव यक आहे. याकिरता "माझे खाते" मधील संबंिधत पदाची िनवड 
करावी. यानंतर "क  िनवडा" या पय यावर लक करावे.  सदर पय यांतगत िनवडले या क ा या मते इत या उमेदवारांचे अज त पवू  



ा त झाले असतील तर सदर क  उपल ध नसनू दसुरे क  िनवडावे असा संदेश ा त होईल.  क ाची िनवड के यानंतर से ह बटनावर 
लक के यास क  िनवडीची व अज भर याची ि या पणू होईल.   

9.2 भारतीय टेट बकेँम ये चलना दारे शु क भर याचा पय य िनवडलेले उमेदवार शु क भर या या िदनांका या दसु-या िदवशी क  
िनवडीची ि या क  शकतील. दसुरा िदवस काय लयीन सटुटी अथवा रिववारचा असेल, तर उमेदवार सदर कायवाही यानंतर लगेच 
येणा-या पढुील काय लयीन कामकाजा या िदवशी क  शकतील.      

10.   वेश माणप   
10.1  ततु परी ेपवू  सवसाधारणपणे 7 िदवस अगोदर वेश माणप  उमेदवारां या ोफाईल दारे उपल ध क न दे यात येईल.  याची त परी ेपवू  

डाऊनलोड क न घेणे व परी े यावेळी सादर करणे आव यक आहे.  
10.2 परी े यावेळी उमेदवाराने वेश माणप  आणणे स तीचे आहे.  यािशवाय परी ेस वेश िदला जाणार नाही. 
10.3 परी ेस येतेवेळी वत: या ओळखी या परुा यासाठी वत:चे आधार काड, िनवडणकू आयोगाचे ओळखप , पासपोट, पनॅ काड कवा ाय हग 

लायसे स (फ त माट काड कारचे) यापैकी िकमान कोणतेही एक ओळखप  व याची छायांिकत त सोबत आणणे अिनवाय आहे. 
11.  ततु अिधसचूनेम ये परी ेसंदभ तील संि त तपशील िदलेला आहे. मु य परी े या वेशासाठी मािहती वीकार 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 
संकेत थळावर पध  परी ेअंतगत "उमेदवारांना सवसाधारण सचूना" तसेच परी ा िवभागातील "िव ीकर िनरी क परी ा" म ये उपल ध क न दे यात 
आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगा या संकेत थळावर िस द कर यात आलेली मािहती व अिधसचूना अिधकृत समज यात येईल.  

12. िविहतिविहत  प दतीनेप दतीने  मािहतीमािहती  सादरसादर  क नक न  शु कशु क  भर याची कायवाही भर याची कायवाही िदनांकिदनांक  31 जलुै, 2015  रोजीरोजी  2233..5599  वाजेपयतवाजेपयत  पणूपणू  करणेकरणे  आव यकआव यक  आहेआहे..  यानंतरयानंतर  
सदरसदर  वेब लकवेब लक  बंदबंद  होईलहोईल..    

13. चलना ारेचलना ारे  परी ाशु क  भरावयाचे झा यास परी ाशु क  भरावयाचे झा यास भारतीयभारतीय  टेटटेट  बकेँम येबकेँम ये  िदनांक िदनांक 1 ऑग ट, 2015  पयतपयत  बकेॅ याबकेॅ या  काय लयीनकाय लयीन  वेळेतवेळेत  भरणेभरणे  बंधनकारकबंधनकारक  आहेआहे. . 
िविहत िदनांकानंतर परी ा िविहत ि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..  

 
14. सदर अिधसचूना आयोगा या www.mpsc.gov.in व www.mahaonline.gov.in या संकेत थळावर उपल ध  आहे. 
  

 िठकाण :  मुंबई.                                                                                                                                                                     सिुचता ज. परब 
 िदनांक :  17 जलैु, 2015                                                                                                उप सिचव 
                                                                                    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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
       


