
                                                                        PSI/STI/ASO परीक्षा 

     महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग – Maharashtra Public Service हे महाराष्ट्राच्या अखत्यारीत ववववध 
पद साठी स्पधाा पररक्षाच्या आधारे उमेदवाराांची नियुक्ती करते. भारतीय सांववधाि अिुछेद ३१५ अिन्वे 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची स्थापिा करण्यात आली. ज्या मार्ा त वगा-अ, वगा- ब व वगा-क पयान्त पदाांची 
नियुक्ती केली जाते. या पदाची निवड राजपत्रित अधधकारी म्हणूि केली जाते.  

    महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा मार्ा त महाराष्ट्र दयु्यम सेवा वगा-ब आराजपत्रित अधधकारी पदासाठी ज्या 
मध्ये PST/STI/ASO सांयुक्त परीक्षा घेतली जाते. २०१२ पासूि २९१८ पयतं ही परीक्षा PSI/STI/ASO 
वेगवेगळ्या पदासाठी स्वतांि परीक्षा घेतली जात होती. परांतु २०१८ पासूि आयोगा मार्ा त काांही बद्दल केला. 
PSI/STI/ASO या नतन्ही पदसाठी पूवा परीक्षा सांयुक्त ररत्या घेतली जाते. २०१८ पासूि या परीक्षेला 
‘महाराष्ट्र दयु्यम सेवा’ गट-ब आराजपत्रित म्हणटले जाते.  

      २०१२ पासूि STI व ASO पदासाठी मुलाखत वगळण्यात आली तर PSI पदासाठी मुख्य परीक्ष े
बरोबर शारीररक चाचणी आणण मुलाखत अशी पद्धत आहे. २०२० मध्ये PSI/STI/ASO पदाची मुख्य 
परीक्षा ही २०० गुणाांएवजी ४०० गुणाांची करण्यात आली आहे.  

१. २०१८ पासून दयु्यम सेवा गट- ब परीक्षचेे टप्पे – संयुक्त परीक्षा    

PSI STI ASO 
चार टप्प े दोि टप्पे  दोि टप्पे  
परीक्षा टप्पा   गुण  परीक्षा  टप्पे  गुण  परीक्षा टप्पे  गुण  
पूवा परीक्षा –  १००  पूवा परीक्षा  १००  पूवा परीक्षा  १००  
मुख्य परीक्षा   ४००  मुख्य परीक्षा  ४००  मुख्य परीक्षा  ४००  
शारीररक चाचणी   १००  अांनतम निवड  ४००  अांनतम निवड  ४००  
मुलाखत    40 
अांनतम निवड   ५४०  
 

२. परीक्षा पहिला टप्पा मिाराष्ट्र गत- ब सेवा संयुक्त पूवव परीक्षा :-   

       गत – ब PSI/STI/ASO या अराजपत्रित तीि पदा साठी सांयुक्त पूवा परीक्षा आयोगामार्ा त घेतली 
जाते. पूवा परीक्षा मध्ये पहहला पेपर सामान्य क्षमता चाचणी अांतगात एकूण सात ववषयाांचा समावेश असतो. 
पूवा परीक्षा १०० गुणाांची असते परीक्षेत प्रश्ि सांख्या १०० असते प्रत्येक प्रश्ि १ गुण प्रमाण ेप्रश्िाांची माांडणी 
ही सात ववषयािुसार ववभागलेली असतात. प्रश्िाांचे स्वरूप बहुपयाायी व वस्तुनिष्ट्ठ (Objectives) असते 
परीक्षेचा कालावधी १ तास (६० ममनिट्स) असतो.  



नकारात्मक  गुणांक पद्धती: (Negative Marking System) पूवा परीक्षसेाठी आणण मुख्य परीक्षेसाठी 
ऋणात्मक गुण पद्धती लागू असते जय मध्ये प्रत्येक चुकीचा उतराांला बरोबर असणाऱ्या उत्तरच्या गुणाणधूि 
२५ गुण वजा केले जातात. म्हणजेच प्रती चार चुकीच्या उत्तराांमुळे १ गुण कपात केला जातो.          

   पूवा परीक्षे मधूि मुख्य परीक्षे साठी एक पदासाठी १२ ते १४ उमेदवार पाि ठरले जातात या िुसारच 
cut of merit गुण यादी लावली जाते. Merit यादी ही सवासाधारण, महहला व सवा प्रवगा निहाय लावली 
जाते. व मुख्य परीक्षचेी पािता यादी लावली जाते.  

पेपर प्रश्न संख्या गुण संख्या दर्ाव माध्यम वेळ स्वरूप 

सामान्य क्षमता 
चाचणी-०१२  

१००  १००  पदवी  मराठी/इांग्रजी  १ तास  वस्तुनिष्ट्ठ आणण           
बहुपयाायी  

   जे उमेदवार पूवा परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीत येतात ते उमेदवार मुख्य परीक्षेस पाि ठरतात.  

३. परीक्षा टप्पा दसूरा- मुख्य परीक्षा स्वरूप :  

    पूवा परीक्षा ही केव मुख्य परीक्षा पिता परीक्षा असते, पोमलस उपनिरीक्षक-PSI पदासाठी शारीररक 
चाचणीच्या गुण सांख्ये आधारे मुलाखतीसाठी पाि ठरवले जाते यासाठी मुलाखतीच्या जाण्या पयतं 
उमेदवाराांकडे सवा आवश्यक कागदपि ेअसणे आवश्यक असते.  

मुख्य परीक्षा ही दोि पेपर मध्ये घेतली जाते.  

पेपर- I तीि पदासाठी सांयुक्त परीक्षा पेपर असतो जयमध्ये इांग्रजी, मराठी व सामान्य ज्ञाि या बाबत प्रश्ि 
ववचारले जातात. मराठी ववषयाचा पेपर मराठी मध्ये मराठी ववषया बाबत एकूण ५० प्रश्ि १०० गुणाांिसाठी 
ववचारले जातात. इांग्रजी ववषयाचा पेपर हा इांग्रजी ववषयाबाबत एकूण ६० गुणाांिसाठी ३० प्रशि ववचारले 
जातात. व ४० गुणाांिसाठी २० प्रश्ि सामान्य ज्ञाि ववषया सांदभाात ववचारले जातात.  

पेपर – II पेपर क्रमाांक II २०० गुणाांिसाठी १०० प्रश्ि ववचारले जातात प्रश्ि हे सामान्य क्षमता चाचणी व 
निवड पदाांच्या कताव्यासाठी आवश्यक माहहती बाबत असतात. पेपर हा मराठी/ इांग्रजी माध्यमात असतो 
परीक्षेचा कालावधी १ तास असतो ‘प्रश्ि हे पदवी अभ्यासक्रमावर आधाररत असतात.  

    मुख्य परीक्षेचा पेपर I २०० गुणाांचा व पेपर II २०० गुणाांचा असतो प्रश्ि प्रतीक दोि भागात असते 
एकूण ४०० गुणाांसाठी पेपर असतो ज्याचा कालावधी २ तास असतो.  

 

 

 



३.१ मुख्य परीक्षा पेपर क्र. I संयुक्त स्वरूप  

पेपर क्र.  घटक ववषय  प्रश्न संख्या  गुण संख्या  दर्ाव  माध्यम  कालावधी  
    I  
सांयुक्त पेपर  

मराठी  ५०  १००  पदवी उत्तीणा  मराठी / 
इांग्रजी 

 

१ तास 
इांग्रजी  ३०  ६०  व सरकार मान्य 

सम तुल्य सामान्य ज्ञाि  २०  ४०  
एकूण  १००  २००  

 

३.२ मुख्य परीक्षा पेपेर क्र. II स्वतंत्र स्वरूप  

   मुख्य परीक्षेचा पेपेर II प्रत्येक पदासाठी स्वतांि घेतला जातो. २०१८ पासूि मुख्य परीक्षा ४०० गुणाांसाठी 
घेण्यात येते. 

पेपर क्र.  घटक ववषय  प्रश्न 
संख्या  

गुण 
संख्या  

दर्ाव  माध्यम  कालावधी  

    II 
सांयुक्त पेपर  

 सामान्य क्षमता चाचणी 
व पद कताव्यसाठीचे ज्ञाि  

 
 १००  

 
 २००  

पदवी उत्तीणा  मराठी / 
इांग्रजी 

 

१ तास 
व सरकार मान्य 
समतुल्य पदवी  

 

४. शारीररक क्षमता चाचणी परीक्षा III टप्पा : (PSI) 

      परीक्षेचा III टप्पा केवळ PSI पदासाठीच असतो शारीररक चाचणी ही १०० गुणाांची असते या मध्ये 
पुरुष आणण महहला दोन्ही उमेदवाराांसाठी घेतली जाते.   

४.१ पुरुष :  

चाचणी घटक  मापक  एकूण गुण  
ऊां ची  १६५ सेमी (अिवाणी)       - 
छाती  ७९ सेमी ि रु्गवता व ५ सेमी रु्गवण्याची क्षमता       -  
गोळा रे्क  वजि ७.२६ कक. गॅ्रम अांतर ७. ५० मीटर        १५  
पूल अप्स  ८ पूल अप्स प्रत्येकी २.५ गुण एकूण गुण       २०  
लाांब उडी  ४.५० मीटर एकूण गुण       १५  
धावणे  ८०० मीटर – वेळ २ ममनिटे ३० सेकां द गुण        ५०  
 एकूण गुण       १००  
 



४.२ महिला :  

चाचणी घटक  मापक  एकूण गुण  
गोळा रे्क  वजि ४ कक. गॅ्रम अांतर ६ मीटर        २०  
धावणे   २०० मीटर वळे – ३५ सेकां द एकूण गुण       ४०  
चालणे  ४.५० मीटर एकूण गुण       ४०  
 एकूण गुण       १००  

      शारीररक चाचणी मध्ये ककमाि व कमाल मयाादे अांतगात कामधगरी िुसार उमेदवाराला गुण प्राप्त 
होतात. प्रत्येक चाचणी प्रकारात कमाल वळेे पके्षा अधधक कालावधी लागला तर उमेदवाराला शून्य (०) गुण 
हदले जातात.  

५. मुलाखत परीक्षेचा IV टप्पा : 

     मुलाखत ही केवळ PSI पदासाठीच असते मुलाखत ही ४० गुणाांसाठी असते शारीररक क्षमता चाचणी 
हदवशीच मुलाखत घेतली जाते ज्या मध्ये उमेदवाराची प्रोर्ाइल आधारे व पद कताव्य, चालू घडामोडी आणण 
जजल्हा व पररसर बाबत प्रश्ि ववचारले जातात. मुलाखतीस अशाच उमेदवाराांची निवड केली जाते जे शारीररक 
चाचणी मध्ये १०० पैकी ककमाि ५० गुण घेतात.   

५. शैक्षणणक पात्रता :  

     साांववधानिक ववद्यापीठाची कोणत्याही ववद्याशाखचेी पदवी ककां वा शासि मान्य समतुल्य अहाता. त्याच 
बरोबर पदवी परीक्षेच्या अांनतम वषााचे ववद्याथी पूवा परीक्षेस पाि रातील माि ज ेउमेदवार मुख्य परीक्षेस 
पाि ठरतील आशा ववद्याथााकडे मुख्य प्ररीक्षचेा अजा भरन्याच्या अांनतम हदिाांकापयतं पदवी उत्तीणा होण े
आवश्यक असत.े   

अांितवामसता ककां वा कायाशाळेनतल कामाचा अिुभव आवश्यक असेल आशा पदववधारकािे ही अट मुख्य 
परीक्षेचे अजा जस्वकारण्याच्या ववहहत अांनतम हदिाांकापयतं पूणा केली असण ेआवश्यक असते.  

उमेदवाराला मराठी भाषेचे ज्ञाि असणे आवश्यक.  

६. उमेदवार वयोमयावदा ASO आणण STI पदासाठी      

प्रवगव  ककमान वयोमयावदा  कमाल वयोमयावदा  
अमागास/ सवासाधारण प्रवगा  १९  ३८  
मागास-एससी/एसटी/ओबीसी  १९  ४३  
खेळाडू १९  अमागास-४३ व मागास-४५   
माजी सैनिक/ आणीबाणी/अल्पसेवा   १९  अमागास-४५ व मागास-४८   
हदव्याांग  १९  ४५  



६.१ उमेदवार वयोमयावदा PSI पदासाठी  

प्रवगव  ककमान वयोमयावदा  कमाल वयोमयावदा  
अमागास/सवासाधारण प्रवगा  १९  ३६  
ओबीसी प्रवगा  १९  ३८  
एससी/एसटी प्रवगा  १९  ४३  
माजी सैनिक  १९  ३३  
 

७. परीक्षा देण्यासाठी मयावदा :  

प्रवगव  परीक्षा मयावदा  
अमागास/सवासाधारण  ६ वेळ  
ओबीसी प्रवगा  ९ वेळ  
एससी / एसटी प्रवगा  मयाादा िाही  
  

   २०२१ च्या कोरोिा महामारी सांकटामूळे ज्या उमेदवाराांचे वय मयाादा व परीक्षा मयाादा समाप्त झाली 
आहे आशा उमेदवाराांिा सरकारिे आयोगाला एक सांधी वाढीव देण्यात आली आहे.     

८. PSI / STI / ASO / पदासाठी वेतन शे्रणी :-  

पद वेतन शे्रणी 
PSI - पोमलस उपनिरीक्षक  रु. ९,३०० – रु. ३४,८०० + ग्रेड पे – ४३०० + महागाई भत्ता व 

इतर भते्त – ४४००  
 

STI - ववक्री कर निरीक्षक  
ASO – सहाय्यक ववभाग अधधकारी  

  

९. आरक्षण संदर्ावत तरतूद : 

 ९.१ ववमुक्त जाती- (अ) भटक्या (क) व भटक्या जमाती- (ड) प्रवगाासाठी आरक्षण पदे ही 
अांतरपररवतािीय असतात. आरक्षक्षत पदासाठी सांबधधत प्रवगाातील उमेदवार ि ममळल्यास योग्य व 
पाञ उमेदवार समाि धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवगााच्या उमेदवाराचा ववचार गुणवते्तचा आधारावर केला 
जातो. 

९.२ सामाजजक व शैक्षक्षणीक दृष्ट्टया मागासवगाातील (SEBC) उमेदवाराांिा शासि निणाय सामाजजक 
न्याय ववभाग व ववशेष सहाय्य ववभाग क्रां माक 8 -10/2018/ प्र.क्र.१३० मावक हदिाांक ७ डडसेंबर, 



२०१८ अिुसार ववहहत करण्यात आलेले जातीचे प्रमाणप्रञ सादर करणे आवश्यक. तसेच शासि 
निणाय सामाजजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग क्र. CBC-१०/२०१३ प्र. क्र. ३५/मावक हदिाांक १५ 
जुल,ै २०१४ अिुसार ववहहत शैक्षक्षणक व सामाजजक मागासवगीय जातीचे प्रमाणप्रञ आरक्षण कररता 
ग्राह्य धरले जाते. 

९.३ आधथाक दृष्ट्ट्या दबुाल घटकाांिा १२ रे्ब्रुवारी, २०१४ िुसार देण्यात आलेल्या आरक्षण धारक 
उमेदवाराांिी देखील प्रमाणपि ममळवणे व सादर करणे आवश्यक.  

९.४ परीक्षा सांदभाातील जाहहरातीमध्ये एखाद्या सांवगासाठी एक ही पद िाही ककां वा पदसांख्या कमी 
असेल तर अशा वेळी यावर पुवा परीक्षेच्या निकाला आगोदर मागणीव्दारे बद्दल होण्याची शक्यता 
असते.  

९.५ मागासवगीय (SC/ST) व (OBC) उमेदवाराांिा अजाा मध्ये आपल्यामुळ प्रवगा सांदभाात माहहती  
िमुद करणे बांधिकारक असते. 

९.६ सामाजजक व शैक्षणणक मागास आधथाकदृष्ट्ट्या दबुालघटकाांिा आरक्षण सांदभाात वेळोवेळी 
न्यायाधधष्ट्ठ पध्दतीिे घेतलेल निणाय आयोगास मान्य करावे लागतात. 

९.७ महाराष्ट्र शासककय वगा-अ व वगा-ब राजपत्रित व अराजपत्रित पदावर सरळसेवेत व पदोन्ितीि े
नियुक्तीसाठी महसुल ववभाग वाटप नियम २०१५ िांतर सांदभाात वेळोवेळी निणायाचे पालि करणे 
बांधिकारक असते.  

९.८ महिला समांतर आरक्षण :- 

 महहलासाठी आरक्षक्षत पदाकरीता दावा करणाऱ्या उमेदवाराांिी माहहला आरक्षणाचा लाभ 
घेण्याकरीता त्याांिी अजाामध्ये ि चुकता महाराष्ट्र राज्याचे राहहवासी आसल्याबाबत िोंदणी करणे 
आवश्यक असते. त्याच बरोबर महहला/उमेदवाराांिी एससी/एसटी महहला उमेदवार वगळता िॉि 
कक्रमेमलअर प्रमाणपि पडताळणी वेळी सादर करणे आवश्यक.   

९.९ प्राववण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षण :- 

 शासि निणाय आलेल्या मशक्षण व कक्रडा ववभाग क्र २००२/प्र.क्र ६८/-२ हद १ जुलै,२०१६ 
शासि शुध्दीपिक क्र २००२/प्र.क्र. ६८ िुसार हद १८ ऑगास्ट, २०१६ व शासि शुध्दीपिक माचा, 
२०१९ व शुध्दीपिक ऑक्टोबर, २०१९ शासि निणायािुसार प्राववण्य खेळाडू उमेदवाराांिा आरक्षण व 
तसेच वयोमयाादा मशधथल केली जाते.  



९.१० प्रववण्य प्राप्त खेळाडू :-  

    जो उमेदवार खेळाडू प्राववण्य प्राप्त आरक्षक्षत जागासाठी दावा करणार आहे. आशा उमेदवाराकड े
कक्रडा ववषयक एक ककां वा एकापेक्षा आधधक प्राववण्य प्राप्त प्रमाणपि हे सक्षम तथा प्रधधकाऱ्यािे 
प्रमाणणत केलेले पुवापरीक्षासोबत सादर करणे आवश्यक आसते. व उमेदवाराांिे पडताळणी आहवाल 
सादर करणे आवश्यक आसते असा अहवाल उमेदवारािे सादर ि केल्यास उमेदवाराांचा आरक्षक्षत 
दावा ग्राह्य धरल्या जात िाही. सांबांधधत खेळाचे प्राववण्य प्रमाणपि पडताळणी आहवाल सादर करणे 
आवश्यक असते. उमेदवारािे केलेला आरक्षक्षत पदासाठी दावा पाि ठरतो.   

९.११ हदवयांग आरक्षण-PWD:- 

 शासि निणाय ११ माचा, २०१६ व १६ एवप्रल, २०१६ ववत्त ववभाग िुसार अांधत्व ककां वा 
दृष्ट्टीहीि, श्रवणव्यक्ती दोष व ववकलाांग ककां वा मेंदचुा अधाागांवायु या प्रकारचा पाितेचे निकष धारण 
करणारे हदव्याांग उमेदवार गुणवते्तिुसार सहाय्यक कक्ष आधधकारी व राज्य निरीक्षक पदाकरीता पाि 
असतात. ते उप-अधीक्षक पदासाठी पाि िसतात. जाहीरात एकूण पदसांख्येच्या हदव्याांग उमेदवाराांिा 
पदसांख्या अरक्षक्षत असतात.  

९.१२ अनाथ वयक्तीचे आरक्षण :-  

 अिाथ व्यक्तीचे आरक्षण शासि निणाय माहहला व बालववकास ववभाग क्र. अ.िु.जा. 
२०११ प्र.क्र.२१ क्र.३१ हद २ एवप्रल, २०१८ सांदभाात शासिाकडूि वेळोवेळी जाहीर करण्यात येणाऱ्या 
आदेशािुसार अवलांबण्याि येते.  

१०. परीक्षा प्रवेश शुल्क :  

प्रवगव परीक्षा शुल्क 
 

 पूवव परीक्षा शुल्क (रु.) मुख्य परीक्षा शुल्क (रु.) 
 

अमागास / सवासाधारण प्रवगा  ३७४ ५२४ 
 

मागास प्रवगा – एससी / एसटी / ओबीसी  २७४ ३२४ 
 

माजी सैनिक  २४ २४ 
 



      उमेदवार परीक्षा शुल्क भरतािा ‘माझ ेखाते’ मलांकवर भरण ेअपेक्षक्षत आहे. शुल्क भरतािा उमेदवार 
माझे खाते मलांकवर तीि प्रकारे शुल्क भरू शकतो.  

१. ऑनलाइन पेमेंट    २. नागरी सुववधा कें द्र     ३. चलन र्रून  

    उमेदवार ऑिलाइि शुल्क भरतािा के्रडडट काडा, डेत्रबट काडा, अथवा िेट बँककांग पद्धतीचा उपयोग करू 
शकतो. ऑिलाइि शुल्क भरतािा कोणत्याही गैरप्रकाराला आयोग जाबबादर असत िाही.   

११. परीक्षा कें द्र ननवड : 

     उमदेवाराला ऑिलाइि अजा सादर करतािा जजल्हा कें द्राची निवड करणे आवश्यक असते. उमेदवाराांची 
जजल्हा कें द्र बदलाबाबतची वविांती कोणत्याच पररजस्थतीत मान्य केली जाणार िाही. परांतु २०२० व २०२१ 
च्या कोरोिा सांकटामुळे आयोगािे उमेदवाराला २o२१ मध्ये होणाऱ्या परीक्षा कें द्र बदलूि देण्याची सांधध 
देण्यात आली आहे.  

१२.  उमेदवारांचा परीक्षेस प्रवेश  

      उमेदवारािे परीक्षा कें द्रावर १ तास अगोदर पोहचणे आवश्यक उमेदवारािे परीक्षेस प्रवेश 
करण्यासाठी सोबत प्रवेशाबाबत प्रमाणपि, स्वत:चे ओळख प्रमाणपि मूळ व छायाांककत प्रत. 
आधुनिक यांि व कोणतेच एलेक्रॉनिक उपकरण उमेदवार स्वत:सोबत घेऊि जाणार िाही अस े
उपकरण उमेदवाराांकडे हदसल्यास ते जप्त केले जाते.    

१३. बायोमहेरक पडताळणी 

    परीक्षा कें द्रावर सवा उमेदवाराांची बायोमेहरक पडर्तळणी केली जाते. उमेदवाराांच्या बोटाचे ठस्से   
व डोळ्याच्या बबूलच्या आधारे पडताळणी केली जाते. पडताळणी करतािा माहहतीत काांही ववसांगती 
आढळल्यास उमेदवारास परीक्षेस प्रवेश िाकारला जातो व उमेदवारावर कायावाही होऊ शकते. 

१४. आयोगाचे अधधकृत संकेतस्थळ 

१ www.mpsc.govin २. https://mahampsc.mahaonli.gou.in  

 

  

 

http://www.mpsc.govin/
https://mahampsc.mahaonli.gou.in/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


