
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

गट - क सेवा परीक्षा 

     महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा मार्फ त तीन प्रकारे संयुक्त पररक्षा घेतल्या जातात. ज्यामध्ये गट  
ब– .पररक्षा ASO/STI/PST तर MPSC Engineering Combined exam. Civil-Mechanical-
Electrical Engineering हे परीक्षा वगफ -1 व वगफ -2 साठी होते व या पररक्षेस केवळ अभियांत्रिकी  
ववदयार्ाफसाठी परीक्षा घेतली जाते. तर ततसरी संयुक्त पररक्षा होते आयोगा मार्फ त ESI-TA-CT 
वगफ – क या पदासाठी घेतली जाते. आयोग या सवफ पररक्षा संयुक्त स्वरूपात होते. महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगा मार्फ त महाराष्ट्ट दयु्यम सेवा गट-क या पदासाठी संयुक्त परीक्षा होते. 

२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग- मार्फ त घेण्यात येणाऱ्या वगफ- क पद - दयु्यम तनरीक्षक राज्य 
उत्पादन शुल्क, कर सहायक व भलवपक टंकलेखक या तीन पदासाठी च्या परीक्षेचे टप्पे. 

▪ पूर्व परिक्षा 

 गट-क वगाफसाठी घेण्यात येणारी परीक्षा ही पूवफ परीक्षा आणण मुख्य परीक्षा अशी दोन प्रकारे 
घेतली जाते. पूवफ परीक्षा सवफ तीन पदासाठी संयुक्त घेतली जाते. ज्याचा अभ्यासक्रम हा समान 
पध्दतीचा असतो. पूवफ परीक्षा ही सामान्य क्षमता चाचणी पेपर- क्र १ हा 100 गुणाचा असतो. 
त्यासाठी प्रश्न संख्या ही देखील 100 असते म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाला 1 गुण असतो. परीक्षेचा 
कालावधी हा 1 तास महणजे 60 भमतनट असतो. प्रश्न हे वस्तुतनष्ट्ट व बहुपयाफयी स्वरूपात असतात 
प्रश्नाची पातळी ही 12 वी पयतंच्या अभ्यासक्रम असते. प्रश्न हे मराठी व इंगजी अशा दोन िाषते  
ववचारले जातात.  

    प्रश्न मुख्यात: चालू घडामोडी नागररकशास्ि, इततहास, िूगोल, अर्फशास्ञ, सामान ववज्ञान, 
बुध्ध्दमता चाचणी आणण अंकगणणत इ. घटकावर ववचारले जातात. ववववध घटकावर ववचारण्यात 
येणारे प्रश्न हे 7 ते 18 अशा प्रश्न संख्येत ववचारु शकता 

▪ गट-क सेर्ा संयुक्त (पूर्व) परिक्षा  

ववषय  दजाफ  माध्यम  प्रश्न संख्या  गुण  वेळ  स्वरूप  
सामान्य 
क्षमता 
चाचणी  

पदवी  मराठी  
इंग्रजी 

१०० १०० १तास  वास्तुतनष्ट्ठ 
बहुपयाफयी   



  
 

३. गट-क सेर्ा मुख्य परिक्षा टप्पा दसूिा  

    मुख्य पररक्षा मध्ये प्रश्नपत्रिकेचे दोन िाग असतात प्रश्नपत्रिका िाग–१ ततन्ही पदासाठी  
संयुक्त पेपर असतो प्रश्नपत्रिका संख्या-१ हा-100 गुणासाठी असतो ज्याला संकेतक क्र 002 आसतो 
पररक्षेतील 60 प्रश्न 60 गुणासाठी मराठी ववषया बाबात ववचारले जातात. तर ४० प्रश्न हे ४०  
गुणांसाठी इंग्रजी ववषयावर ववचारले जातात. हे सवफ प्रश्न वस्तुतनष्ट्ठ व बहुपयाफयी स्वरूपात असतात 
परीक्षेसाठी वेळ एक तास आसतो.  

    मुख्य पररक्षेचा दसुरा िाग प्रश्न पत्रिका क्र.2 संकेतांक -506 हा प्रत्येक पदाच्या कायाफबाबत 
स्वंति पेपर असतो पेपर-2 हा सामान्य समता चाचणी व पदासंबंधीत प्रश्न ववचारले जातात पेपर-
2 मध्ये एकुन १०० प्रश्न ववचारले जातात त्यासाठी १०० गुण ददले जातात महणजे प्रत्येक प्रश्न 
एक गुणसाठी असतो परीक्षेचा कालावधी हा एक (1) तास असतो पररक्षेचे माध्यम मराठी व इंग्रजी 
असते. प्रश्नाचे स्वरूप वस्तुतनष्ट्ठ व बहुपयाफयी स्वरूपात असते.  

   गट-क सेवा परीक्षा १ व 2 नुसार उमेदवार तनवडताना पूवफ परीक्षेचे गुण ववचार घेतले जात 
नाहीत तर पूवफ परीक्षेचे गुण केवळ मुख्य परीक्षेची पाञता ठरवतात.  

गट-क सेर्ा – मुख्य परिक्षा – पेपि 1 – संयुक्त  

पेपर क्र.  व 
संकेतांक 

ववषय  गुण  प्रश्न  दजाफ  माध्यम  वेळ  स्वरूप  

००२  मराठी/इंग्रजी  १००  १००  पदवी 
  

मराठी/इंग्रजी  एक 
तास  

वस्तुतनष्ट्ठ 
बहूपयाफयी  

मुख्य परीक्षा-पेपर क्र. २  

पेपर क्र.  व 
संकेतांक 

    ववषय  गुण  प्रश्न  दजाफ  माध्यम  वेळ  स्वरूप  

००६  सामान्य क्षमता व 
ववषय  चाचणी   

१००  १००  पदवी 
  

मराठी/इंग्रजी  एक तास  वस्तुतनष्ट्ठ 
बहूपयाफयी  

   

 



 

 

४. गट-1 सेवा पदासाठी एकच संयुक्त परीक्षा होत असल्याने पररक्षाच्या जादहरातीस अनुसरुन  
अजफ करतानाच उमेडवाराकडून ववकल्प ददला जातो.  

५. संयुक्त पूवफ परीक्षेचा अजफ करताना ददलेला ववकल्प तसेच िरवायच्या परसंख्येच्या आधारे  
संबंधधत पदाचा मुख्य परीक्षेसाठी पाञ करावयाच्या उमेदवाराची संख्या तनध्श्चत करून संयुक्त 
परीक्षेच्या आधारे ततन्ही पदाकरीता स्वतंञ तनकाल लावला जातो.  

६.संयुक्त परीक्षेच्या तनकाला आधारे उमेदवाराची मुख्य पररक्षेच्या पप्रवेशासाठी तनवड करण्यात येत.े  

७.संयुक्त पदासाठी मुख्य परीक्षेसाठी पेपर क्रमांक-१ संयुक्त असतो. परीक्षा एकाच ददवशी एकञ 
घेण्यात येत.े  

८. मुख्य परीक्षेचा पेपर कं्रमाक–२ हा गट-क सेवेमधील पदाच्या कतफव्य व जबाबदाऱ्या ववचारात 
घेऊन स्वतंञ पणे घेण्यात येतो.  

९. मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी उमेदवाराची संख्या ववदहत मयाफददत करण्यासाठी पूवफ परीक्षा घेण्यात 
येते. कारण पूवफ परीक्षचेे गुण केवळ मुख्य पररसेसाठी पाञता ठरववण्यास ववचारात घेतात. 
उमेदवाराच्या अंततम तनवडी मध्ये उमेदवाराचे मुख्य परीक्षेचेच गुण ववचारात घेतात.  

१०. पूवफ परीक्षेचे गुण अंतीम तनवडीच्या वेळी ववचारात घेतले जाणार नाहीत तसेच पूवफ परीक्षेचे  
गुण ही उमेदवारांना कळववले जाणार नाहीत.  

११.संयुक्त पूवफ परीक्षेसाठी अजफ सादर करताना ददलेला ववकल्प व मादहती अंततम समजण्यात  
येईल. व त्याच्या आधारेच पुढील प्रककया पार पाडली जाते.  

१२. संयुक्त पूवफ परीक्षेसाठी अजफ सादर करताना ददलेला ववकल्प व मादहती यामध्ये बदल करण्याची 
ववनंती मान्य केली जाणार नाही.  

१३. संयुक्त पूवफ परीक्षेसाठी उमेदवारांने तनवड केलेले कें द्र उमेदवाराच्या व्यक्तीगत व इतर कारणान े
बदले जाणार नाही (पण हा तनयम 2020 या वषाफतील परीक्षेसाठी आयोगाकडून भशधर्ल करण्यात 
आला आहे.)  



    

४. शैक्षणिक पात्रता 

(दयु्यम तनरीक्षक कर सहाय्यक, भलवपक टंकलेखक) 

४.१ शासन मान्य कोणतीही ववद्या शाखेतील पदवी ककवा यु. जी. सी. ने ववदहत केलेली समतुल्य 
शैक्षणणक अहताफ (मुक्त ववद्यापीठ –YCMU IGNU ची पदवी ग्राह्य) 

4.2 पदवीच्या अंततम वषाफतील परीक्षेस बसलेले उमेदवार पूवफ परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पाञ असतात. 
माि आश्या उमेदवारांकडे मुख्य परीक्षेचा अजफ िरण्याच्या ददनांका पयतं पदवी परीक्षा उत्तीणफ होणे 
आवश्यक असते.  

४.३ अंतवाफभसता ककवा कायफशाळेतील प्रत्यक्ष कामाचा अनुिव आवश्यक असेल अशा पदवीधारकने 
ही अट मुख्य परीक्षेच्या मादहती स्वीकारण्याच्या ववदहत ददनांका पयतं पूणफ करणे आवश्यक.   

४.४ अजफ करण्याऱ्या प्रत्येक उमेदवराला मराठी िाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक त्यांच बरोबर त्यांना 
मराठी भलदहता वाचता येणे ही आवश्यक आहे.   

     वरील शैक्षणणक पाञता गट– क सेवेतील तीन पदासाठी आवश्यक आहे माञ याच बरोबर 
गट- क सेवा दयु्यम नििीक्षक पदा करीता ककमान शरीरीक क्षमता पाञता देखील आवश्यक असते.  

४.५ दयु्यम नििीक्षक पदासाठी ककमाि शािीरिक पात्रता :- 

शारीररक पािता ही पुरुष आणण मदहला दोन िागात वविाजन केली जाते.  

पुरुष   महिला   
उंची  १६५ cm  उंची  १५५ cm  
छाती  ७९ cm नरु्गवता  

रु्गवण्याची क्षमता ५ cm  
वजन  ५० kg  

 

 

 

 



 

 

५. कि सिायक र् ललपपक-टंकलेखक संर्गावसाठी टंकलेखि पाञता.  

कर सहायक व भलवपक टंकलेखन संवगांसाठी शैक्षणणक पािता सोबत टंकलेखन असणे आवश्यक .  

६.कि सिायक  

 मराठी टंकलेखनाचा वेग ककमान 30 शब्द प्रतत भमतनट आणण एंग्रजी टंकलेखनाचा वेग 
ककमान 40 शब्द प्रती भमतनट पाितेचे शासकीय वणणज्य प्रमाणपि परीक्षा पाि असणे आवश्यक.   

६.१.ललपपक- टंकलेखक   

 मराठी टंकलेखनाचा वेग ककमान ३० शब्द प्रती भमतनट या पाितेचे शासकीय वणणज्य 
प्रमाणपि परीक्षा अर्वा या उमेदवारांसाठी शासनाने समकक्ष म्हणून घोषीत केलेली प्रमाणपि परीक्षा 
उत्तीणफ असणे आवश्यक.   

      इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग ककमान ४० शब्द प्रती भमतनट या पाितेचे शासकीय वाणणज्य 
प्रमाणपि परीक्षा ककंवा उमेदवारसाठी शासनाने समकक्ष म्हणून घोवषत केलेली प्रमाणपि परीक्षा 
उत्तीणफ असणे आवश्यक.  

७.शासन तनणफय शालेय भशक्षण व क्रीडा वविाग क्रमांक एसपीई १०१२/(१०८\१२)२ ददनांक ३१-
ऑक्टोबर,२०१३ नुसार ककवा नंतर शासनाने वेळोवेळी आदेश काढून ववदहत केलेली संगणक टंकलेखन 
अहफता -बेभसक कोसफ इन कॉम्प्युटर टायवपगं टंकलेखन मराठी ३० शब्द प्रती भमतनट अर्वा बेभसक 
कोसफ इन कॉम्प्युटर टंकलेखन इंग्रजी ४० शब्द प्रती भमतनट समकक्ष पािता महणून स्वीकारणाऱ्यात 
येते.  

७.१ शासन मान्य परीक्षा मंडळाची उपरोक्त टंकलेखन पािता मुख्य परीक्षेसाठी अजफ सादर 
करण्याच्या अंततम ददनांकापयतं प्राप्त असणे आवश्यक.  

 

 

 



 

 

८. टंकलेखि अिवता धािि किण्यापासूि तात्पुिती सूट  

 (केवळ भलवपक-टंकलेखन पदाकरीता) 

८.१ ववकलांग उमेदवाराने ववदहत टंकलेखन पािता प्रमाणपि धारण केलेले नसेल तर शासन तनणफय 
सामान्य प्रशासन वविाग क्रमांक अपंग-२०१६/प्र.कू.११६/१६-अ ददनांक-१६नोंव्हेबर,२०१६नुसार 
टंकलेखन परीक्षा उत्तीणफ होण्यासाठी त्यांच्या तनयुक्तीच्या ददनांकापासून २ वषांचा कालावधी देण्यात 
येतो.  

८.२ माजी सैतनक वगाफतून अजफ करणाऱ्या उमेदवारांनी ववदहत टंकलेखन पािता धारण केली नसेल 
तर आशा उमेदवारास सदर पािता त्याच्या तनयकु्तीच्या ददनांकापासून आकरा (११) मदहन्याच्या 
कालमयाफदेत प्राप्त करेल या अटीवर सदर पदासाठी स्पधाफ परीक्षेसाठी अजफ करण्यास तात्पुरती 
परवाणगी ददली जाते.  

९. भलवपक- टंकलेखक (इंग्रजी) पदावर तनयुध्क्त होणाऱ्या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी 
लघुलेखक व इंग्रज टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या मराठी लघुलेखन मराठी टंकलेखन परीक्षा 
सक्तीची करण्याबाबत) तनयमावली १९९१ मधील तनयम ३ व ४ नुसार एतदशफ मंडळाची प्रती भमतनट 
३० शब्द गतीची मराठी टंकलेखनाची परीक्षा शासन सेवेत प्रततष्ट्ठ झाल्याच्या ददनाकापासून ४ 
वषांच्या अंतगफत उत्तीणफ होणे आवश्यक आहे. तर्ावप महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक  इंग्रजी 
टंकलेखक यांना प्राप्त करावयाच्या साठी लघुलेखन मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत  
सुधरणा तनयम २०१७ मधील तरतूदी नुसार ज्या इंग्रजी भलवपक- टंकलेखण मूळ तनयुक्ती वेळी 
यर्ाभसर्ती शासकीय सेवेत रुजू झाल्याच्या ददनांकापासून ४ वषांच्या कालावधीत टंकलेखनाचे ३० 
शब्द प्रती भमतनट गतीचे अर्वा अर्ीक गतीचे शासकीय वाणणज्य प्रमाणपि धारण केले असेल, 
अशा इंग्रजी भलवपक- टंकलेखकांना एतदशफ मंडळाची ३० शब्द प्रती भमतनट गतीची मराठी 
टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीणफ होण्यापासून सूट देण्यात आली आहे .  

 

 

 



 

१०. उमेदर्ािांचे प्रर्ेश शुल्क – (Exam. Fees)  

 गट-क सेवा पदासाठी उमेदवारांला परीक्षेसाठी पूवफ व मुख्य दोन्ही परीक्षेकरीता अयोगामार्फ त 
शुल्क अकरण्यात येते यामध्ये अमागास म्हणजेच खुला, मागासवगीय आणण माजी सैतनक असे 
प्रवेश शुल्क अकरण्यात येते.  

१०.१ संयुक्त परीक्षा करीता अमागास पवफगातील उमेदवारांला आयोगा मार्फ त रु.३७४ परीक्षा शुल्क 
आकारन्यात येते तर.  

१०.२ मुख्य परीक्षा करीता अमागास उमेदवारांला रु. ५२४ परीक्षा शुल्क आकरण्यात येते.  

    याच बरोबर जे उमेदवार वव.जा(अ.ि.ज.(ब), ि.ज(क),ि.ज(ड),इ.मा.वव,प्रवगाफतील उत्पन्न  व 
प्रगत गटात (कक्रभमलीयेर) मोडणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांना आरक्षणाचा व वयोमयाफदाचा र्ायदा देत  
नसल्याने त्यांनी अमागास उमेदवाराप्रमाणे परीक्षा शुल्क िरणे आवश्यक असते.  

१०.३ संयुक्त परीक्षा करीता मागास (SC/ST) प्रवगाफतील उमेदवारांला आयोगा मार्फ त रु. २७४  
परीक्षा शुल्क अकरण्यात येते.  

१०.४ मुख्य परीक्षा करीता मागास (SC/ST) पवफगातील उमेदवराला रु.३२४ परीक्षा शुल्क आकरले 
जाते.  

१०.५ माजी सैनीक प्रवगाफतील संयुक्त व मखु्य परीक्षा करीता रु.२४ परीक्षा शुल्क आकरले जाते.  

१०.६ ददनांक १ जानेवारी १९६४ ते २५ माचफ १९७१ चा कालावधी पूवफ पाककस्तानातून स्र्लांतर करून 
िारतात आलेल्या आणण ददनांक १ जून, १९६३ नंतर स्र्लांतर करून िारतात आलेल्या मूळचे 
िारतीय असलेले श्रीलंकेतील स्वदेश प्रत्यावती उमेदवारांनी कोणतेही परीक्षा शुल्क िरण्याची 
आवश्यकता नाही ककंवा नसते.  

 

 

 



 

११. गट- क सेर्ा पदसंख्या र् आिक्षिासंदर्ावत तितुद  :- 

 गट-क सेवा पदासाठी संवगाफमध्ये काही िागात प्रवगफ व समांतर आरक्षणाची पदे 
(मदहला,खेळाडू,माजी,सैनीक,अनार् इ.) उपलबद्ध नाहीत तर्ावप, जादहरात प्रभसध्द झाल्यानंतर 
तसेच पूवफ परीक्षेचा तनकाल अंततम करेपयफत नव्याने प्राप्त होणाऱ्या मागणी पिामध्ये जादहरातीत 
नमूद नसलेल्या मागास प्रवगफ तसेच समांतर आरक्षणाकरीता पदे उपलब्ध होण्याची आणण ववद्यमान 
पदसंख्येमध्ये बदल व वाढ होण्याची शक्यता आसते. सदर बदलेलली पदसंख्या अततररक्त 
मागणीद्वारे प्राप्त संवगाफतील पदे पूवफ परीक्षेस तनकाल अततम करताना ववचारात घेतली जाईल.  
पूवफ परीके्षच्या जादहरातीमध्ये पद आरक्षक्षत नसल्यामुळे अर्वा पदसंख्या कमी असल्यामुळे पूवफ 
परीक्षासाठी अजफ सादर केला नसल्याची व तनवडीची संधी वाया गेल्याबाबची तकार नंतर कोणात्याही 
टप्पावर ववचारात घेतली जाणार नाही.  

११.१ मदहला, खेळाडू, माजी सैनीक तसेच अनार् उमेदवारा करीता असलेले समांतर आरक्षण देण्यात 
येते.  .  

११.२ मदहला, खेळाडू, माजी सैनीक, तसेच अनार्ासाठीचे संमातर आरक्षण या संदिाफत वेळोवेळी 
तनगफभमत केलेला आदेशानुसार असेल.  

११.३ समांतर आरक्षणाबाबत शासन पररपिक सामान्य प्रशासन वविाग क्रमांक SRV-१०१२/प्र.क्र 
१६/१२/१६-अ,ददनांक १३ऑगस्ट,२०१४ तसेच शासन शुद्धीपिक, सामान्य प्रर्ासन वविाग, क्रमांक 
संकीणफ-१११८/प्र.क्र ३९/१६-अ ददनांक-१९ डडसेंबर,२०१८ आणण तदनंतर शासनाने या संदिाफत वेळोवेळी 
तनगफभमत केलेल्या आदेशानुसार कायफवाही करण्यात येईल.  

११.४ सवफ मदहला उमेदवार आरक्षक्षत पदाकररता दावा करनाऱ्या उमेदवारांनी मदहला आरक्षणाचा 
लाि घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अजाफमध्ये न चुकता महाराष्ट्रचे अधधवासी (Domiciled) 
असल्याबाबत तसेच नॉनकक्रभमलेयर मध्ये मोडण असल्याबबत (SC/ST) वगळून स्पष्ट्टपणे दावा 
करणे आवश्यक असते.  

     

 



 

१२. गट-क सेर्ा र्ेति क्षेिी  

१२.१ दयु्यम नििीक्षक (राज्य उत्पादन शुल्क-) 

 वेतन क्षेणी- रु.५,२००-२०,२००+ग्रेड पे- ३५०० +महागाई ित्ता व इतर िते्त  

१२.२ कि सिाय्यक-  

 वेतन क्षेणी- रु.५२००-२०,०००+ ग्रेड पे +महागाई ित्ता व इतर िते्त 

१२.३ ललपपक टंकलेखक- 

  वेतन क्षेणी- रु.५२००-२०,०००+ ग्रेड पे-१९०० महागाई िता व ईतर िते्त 

१३. गट-क सेवा उमेदवाराना तनयुक्ती दठकाण व संवगफ  

१३.१ दयु्यम तनरीक्षक  (राज्य उत्पादन शुल्क ) 

    दयु्यम तनरीक्षक पद हे गट-क आराजपत्रित स्वरूपाचे आहे. तनयुक्ती ही राज्य शासनाच्या 
राज्य उत्पादक शुल्क वविागाच्या महाराष्ट्रात कोणत्याही कायाफलयात होत.े  

१३.२ कि सिाय्यक 

    कर सहाय्यक पद हे गट-क सेवा आराजपत्रित स्वरूपाचे आहे कर सहाय्यक पदासाठी 
उमेदवाराची तनवड ही राज्य शासनाच्या वस्तु व सेवा कर (GST) वविागात महाराष्ट्रातील कोणत्याही 
वविागात होते.  

१३.३ ललपपक टंकलेखक-  

  भलवपक टंकलेखण पद हे गट-क सेवा अरजपत्रित आहे भलवपक सहायक पदासाठी 
उमेदवाराना तनवड ही केवळ मंिालयीन वविाग व बहृन्मुंबईतील राज्य शासनाचा ववववध कायाफलयात 
होते.  

 



 

१३. गट-क सेर्ा पदसंख्या र् आिक्षिा संदर्ावत  

१३.१ ववमुक्त जाती(अ),िटक्या जाती(ब),िटक्या जाती(क),िटक्या जमाती (S) प्रवफगासाठी आरक्षीत 
पदे आंतर पररवतफनीय असून आरक्षक्षत पदासाठी संबधधत प्रवगाफतील योग्य व पाि उमेदवार उपलब्ध  
न झाल्यास अद्यावत शासन धोरणप्रमाणे उपलब्ध प्रवगाफच्या उमेदवाराला ववचार गुणवते्तच्या 
आधारावर केला जातो.  

१३.२ सामाध्जक व शैक्षणणकदृष्ट््या मागासवगीय (SEBC) उमेदवाराकरीता शासन तनणफय, सामाध्जक 
न्याय व ववशेष सहायक वविाग क्रमांक: सी.बी.सी १०/२०१८प्र.क्र १३०/ मावक ,ददनाक ७ डडसेंबर,  
२०१८ अन्वये ववदहत करण्यात आलेले जातीचे प्रमाणपि कागदपि पडताळीसाठी वेळी सादर करण े
आवश्यक असते. तसेच शासन तनणफय सामाध्जक न्याय व ववशेष सहायक वविाग क्रमांक सीबीसी-
१०/२०१३ प्र.क्र ३५/मावक,ददनाक १५ जुलै,२०१४ अन्वये शैक्षणणक व सामाध्जकदृष्ट्टया मागासवगाफतील 
(एसइबीसी) देण्यात आलेले जात प्रमाणपि सामाध्जक व शैक्षणणकदृष्ट्टया मागासवगाफतील (एसइबीसी) 
आरक्षणकरीता ग्राह्य धरण्यास येतात.  

१३.३ आधर्क दृष्ट्टया दबुफल घटकतील (ईडब्लूस) उमेदवाराकररता शासन तनणफय, सामान्य प्रशासन, 
क्रमांक:रोआधो-४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ,ददनांक १२ रे्ब्रुवारी,२०१९ अन्वये ववदहत करण्यात आलेले 
प्रमाणपि,कागदपि पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक असते.  

१३.४ शासन तनणफय शालेय भशक्षण व क्रीडा वविाग,क्रमांक राक्रीधा-२००२/प्र,क्र.६८/क्रीयुसे-२ ददनाक 
१ जुलै २०१६ व १८ ऑगस्ट, २०१६ तसेच शासन शुद्धीपिक क्रमांक-२००२ १२ माचफ २०१९ आणण 
तदनंतर शासनाने या सदंिाफत वेळोवेळी तनगफभमत केलेल्या आदेशानुसार, प्राववण्य प्राप्त खेळाडू व 
उमेदवाराचे आरक्षण तसेच वयोमयाफदेतील सवलतीसंदिाफत कारवाही करण्यात येते.  

१३.५ प्राववण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तीसाठी असलेल्या आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवाराच्या बाबतीत 
क्रीडा ववषयक ववदहत पािता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधधकाऱ्यांने प्रमाणणत केलेले खेळाचे 
प्राववण्य प्रमाणपि पूवफ परीक्षेस अजफ सादर करण्याच्या अंततम ददनांकाचे ककंवा तत्पुवीचे असणे 
बंधनकारक असते. अन्यर्ा प्राववण्य प्राप्त खेळाडूसाठी आरक्षणकरीता उमेदवार पाि धरला जात 
नाही.  

 



 

१३.६ कागदपिे पडताळणीच्यावेळी उमेदवाराने एका पेक्षा अधधक प्राववण्य प्रमाणपिे संबधधत  
उपसंचालक कायाफलयाकडे सादर करणे आवश्यक असते.  

१३.७. शासन तनणफय, सामान्य प्रशासन वविाग क्र. कलम १३१५/प्र.क्र १२०/१४-ब दद.१६ एवप्रल 
२०१६, तसेच सामाध्जक न्याय व ववशेष सहाय वविाग क्र अंपग-२०१३/प्र.क्र ३५/क्र-२ दद.११ मे २०१५ 
नुसार अधंत्व ककंवा क्षीणदृष्ट्टी श्रवणशक्तीतील दोष ववषयक ददव्यांगता ककंवा मेंदचुा अधगंवायु या 
प्रकारचा पाितेचे तनकष करणारे ददव्यांग उमेदवार गुणवतेनुसार भलवपक-टंकलेखक व कर सहाय्यक 
पदाकररता पाि असतात.  

१३.८. ददव्यांग उमेदवाराची पािता शासनाने वेळोवेळी तनगफभमत केलेल्या आदेशानुसार राहील.  

१३.९. ददव्यांग व्यक्तीसाठी असलेली पदे िरवयाचाच्या एकूण पडसंख्येपेकी असतील.  

-ददव्यांग व्यक्तीसाठी आरक्षक्षत पदावर भशर्ारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाध्जक प्रवगाफतील  
आहे. याचा ववचार न करता ददव्यांग गुणवत्ता क्रमांकानुसार त्याची भसर्ारस करण्यात येते.  

ददव्यांग उमेदवाराने ददव्यांग प्रमाणपि पडताळणी वेळेस सादर करावे आवश्यक असते. ददव्यांग 
प्रमाणपि हे संगणकीय प्रणालीद्वारे ववकभसत करण्यात अलेले असावे.  

अनार् व्यक्तीचे आरक्षण शासन तनणफय, मदहला-बालववकास वविाग क्रमांक २ एवप्रल २०१८ संदिाफत 
शासनाकडून वेळोवेळी जारी केलेल्या आदेशानुसार असेल.  

१४. ददव्यांग उमेदवार-लेखतनक, अनुग्रह कालावधी बाबत  

     केवळ दृष्ट्टीदीन अल्पदृष्ट्टी अध्स्र्व्यंग सेरेबल पालसी आणण डडस्लेक्सीयाने बाधधत तसेच 
ककमान ४०% कायम स्वरूपी ददव्यांगत्व असलेल्या पाि उमेदवाराना ते भलदहण्यासाठी सक्षम 
नसल्यास,परीक्षा प्रयोजणार्फ गुणवते्तनुसार आयोगाच्या पूवफ परवानगीने सहा. लेखतनकाची मदत घेता 
येईल व आयोगाच्या पूवफ परवानगीने अनुग्रही राहील.  

-परीक्षेच्या वेळी उत्तरे भलदहण्यासाठी सक्षम नसलेल्या पाि ददव्यांग उमेदवाराणा लेखतनकाची मदत 
आणण अर्वा अनुग्रह कालावधीची आवश्यकता असल्यास ऑनलाईन पद्धतीने आयोगाला अजफ  



 

सादर केल्यापासून ७ ददवसाच्या आत आवश्यक ती कागद पिे आयोगाकडे सादर करून परवानगी 
घेणे आवश्यक आहे.  

  -उमेदवाराणे अशी परवानगी घेतलेली नसेल तर ऐनवेळी उमेदवाराने केलेला अजफ वा लेखतनकाची 
मदत घेता येणार नाही.  

१५. र्योमयावदा-  

१५.१ दयु्यम नििीक्षक – 

प्रर्गव  ककमाि र्य  कमाल र्योमयावदा  

सवफ साधारण प्रवगफ  १८  ३८  

SC/ST/OBC १८  ४३  

खेळाडू  १८  ४३  

माजी सैतनक  १८  ४१  

आणीबाणी आल्प सेवा  १८  ४६  

ददव्यांग  अपाि  अपाि  

 १५.२ कि सिाय्यक- 

प्रर्गव  ककमाि र्य  कमाल र्योमयावदा  

सवफ साधारण प्रवगफ  १८  ३८  

SC/ST/OBC १८  ४३  

खेळाडू  १८  ४३  

माजी सैतनक  १८  ४१  



आणीबाणी आल्प सेवा  १८  ४६  

ददव्यांग  १८  ४५   

१५.३ ललपपक-टंकलेखक  

प्रर्गव  ककमाि र्य  कमाल र्योमयावदा  

सवफ साधारण प्रवगफ  १८  ३८  

SC/ST/OBC १८  ४३  

खेळाडू  १८  ४३  

माजी सैतनक  १८  ४१  

आणीबाणी आल्प सेवा  १८  ४६  

ददव्यांग  १८  ४५   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

१७ पिीक्षा कें द्र-निर्ड  

  गट-क सेवा संयुक्त पूवफ परीक्षा करीता आयोगान ेध्जल्हा तनहाय परीक्षा कें द्र तनवडण्याचा अधधकार 
ददला आहे अजफदार ३८ परीक्षा कें द्रापैकी कोणतेही परीक्षा कें द्र तनवडून शकतो.  

- आयोगा मार्फ त परीक्षा कें द्रामध्ये अवश्यकतेनुसार वेळोवेळी वाढ ककंवा बदल केला जाऊ शकतो.  

- उमेदवाराने ककंवा अजफदाराने तनवडलेल्या ध्जल्हा कें द्रावर ववववध उपकें द्रावर उपलब्ध क्षमतेनुसार 
प्रवेश देण्यात येतो.  

- एखादे उपकें द्र कायाफन्वीत झाले नाही ककंवा काही कारणास्तव उपकें द्रावर परीक्षा घेण्यात आडर्ळा 
तनमाफण झाल्यास पररक्षार्ींना जवळच्या दसुऱ्या ध्जल्हा कें द्रावर पररक्षाची व्यवस्र्ा केली जाते. या 
बदलाची पूवफ सूचना उमेदवारांना ददली जाते.  

- एकदा तनवडलेल्या परीक्षा कें द्रामध्ये अर्वा आयोगाने तनध्श्चत केलेल्या उपकें द्रामध्ये बद्दल 
करण्याची ववनंती कोणत्याही कारणास्तव मान्य केली जात नाही.  

१८. मुख्य पिीक्षेसाठी निर्ड :-  

 वस्तुतनष्ट्ठ स्वरुपांच्या उत्तरपत्रिकांचे मुल्यांकन करताना उत्तरपत्रिकेत नमुद केलेल्या योग्य  
उत्तरांनाच गुण ददले जातील. तसेच प्रत्येक चार चुकीच्या उत्तरामागे एका प्रश्नाचे गुण एकूण 
गुणामधून वजा करण्यात येतील.  

िरावयाच्या प्रत्येक संवगफ/पदाकररता स्वतंिपणे तनकाल जाहीर करण्यात येईल.  

संयुक्त पुवफ परीक्षेच्या जादहरातीस अनुसन अजफ करताना उमेदवारांकडून घेतलेल्या ववकल्पाच्या  
आधारे तसेच प्रस्तुत परीक्षेमधून िरवयांच्या आधारे संबंधधत संवगांसाठी िरावयाच्या एकूण पदाच्या 
सुमारे ११ ते १२ उमेदवराची तनवड केली जाते.  

 
 
 



 

पदहली टप्प्यात गुणाची स्वतंि मयाफदा तनध्श्चत केली जाते तर दसुऱ्या टप्प्यात प्रत्येक प्रवगाफतील 
११ ते १२ उमेदवार तनवडले जातात ते गुण मयाफदा ठरवूनच. 

-आमगास उमेदवाराच्या सीमा रेषेच्या आधारे मखु्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पाि ठरलेल्या उमेदवाराची 
अंततम तनवडीच्या वेळी सवफसाधारण पदासाठी ववचारात घेतली जाते. सवफसाधारण उमेदवारासाठी 
असलेली सीमारेषा भशधर्ल करून मुख्य पररक्षाच्या प्रवेशासाठी पाि ठरलेली उमेदवार अंततम 
भशर्ारसच्या वेळी र्क्त संबधधत आरक्षक्षत पदासाठीच पाि ठवरले जातात.  

-प्रत्येक प्रवगफ आयोगाने तनध्श्चत केलेल्या सीमारेषा ककंवा त्यापेक्षा जास्त गुण भमळववण्याऱ्या  
उमेदवारांना त्यांची संयुक्त पूवफ परीक्षेच्या अजाफमध्ये ददलेल्या मदहतीच्या आधारे ते ववदहत अटीची  
पूतफता करतात असे समजून तनव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पाि समजले 
जातात. मुख्य प्रवेशासाठी पाि उमेदवारांचा तनकाल आयोगाच्या संकेतस्र्ळावर प्रभसद्ध केला जातो. 

१९ गट-क मुख्य पिीक्षा प्रर्ेश  

-संयुक्त परीक्षेच्या तनकाला आधारे प्रत्येक पदाकरीता स्वतंि मुख्य परीक्षा घेण्यात येत.े   

-मुख्य परीक्षेच्या अजफ आयोगामार्फ त ऑनलाईन पदतीने स्वीकारले जातात.   

-मुख्य परीक्षेच्या संवगफ उमेदवारांना प्रत्येक पदासाठी स्वतंि अजफ सादर करावा लागतो तर त्याची 
परीक्षा शुल्क स्वतंि िरावी लागते.  

-मुख्य परीक्षेसाठी आवश्यक ती सवफ मादहती आणण त्या संबधधत कागदपिे उमेदवाराने सादर करणे 
आवश्यक असते.  

 

 

 

 



 

२०. गट-क सेर्ा मुख्य पिीक्षा कें द्र :- 

पिीक्षा कें द्र  औिंगाबाद  मुंबई  िागपूि  पुिे  

संकेतांक  १५  ३०  ३२  ३८  

 २०. पदाचा पसंतीक्रम (केर्ळ ललपपक- टंकलेखक पदासाठी)  

मुख्य परीक्षेसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अजफ सादर करताना ज्या पदासाठी अजफ केला आहे. 
ते पद (भलवपक टंकलेखक मराठी अर्वा इंग्रजी) नमूद करणे आवश्यक आहे दोन्ही पदासाठी अजफ 
करावयाचा असल्यास त्याप्रमाणे नमूद करणे आवश्यक आहे.  

-उमेदवारांना दोन्ही पदासाठी अजफ केला असेल तर त्याने प्रसंती क्रमांक देणे आवश्यक असते. तसा 
उल्लेख अर्वा नोंद ऑनलाईन मुख्य परीक्षेचा अजफ िरतानाच करणे आवश्यक.    

पदाकरीता टंकलेखन ववदहत मयाफदेचे अहफता प्रमाणपि नसल्यास पसंततक्रम रद्द केला जातो. 

२१. लेखी पिीक्षेचा निकाल:-  

-संयुक्त पेपर क्र. I आणण II चे गुण एकत्रित करून प्रत्येक परीक्षेची तनकाल प्रककया स्वतंिपणे 
राबववण्यात येते.  

-गुणांची सीमारेखा सवफ उमेदवारासाठी एकाच ककंवा प्रत्येक सामाध्जक प्रवगफ उपप्रवगाफसाठी तसेच 
मदहला,खेळाडू माजी सैतनक व ववकलांग व्यध्क्त इत्यादीसाठी वेगवेगळी असते.   

-SC/ST तसेच प्रगत गटात मोडत नसल्याचे प्रमाणपि असलेल्या ववमुक्त-जाती (अ),िटक्या 
जमाती (ब) ववशेष मागास दजाफ प्रवगफ,िटक्या जाती (क) िटक्या जमाती (स) व इतर मागास वगफ 
या प्रवगाफतील उमेदवार तसेच मदहला व पाि खेळाडू उमेदवार लेखी परीक्षा केवळ त्यांच्यासाठी 
ववदहत केलेला तनम्न सीमारेषेनुसार अहफता प्राप्त झाल्यास अंततम भशर्ारशीच्या वेळी त्यांची 
उमेदवारी केवळ त्यांच्या संबंधधत प्रवगाफसाठी ववचारात घेतली जाते. तनम्म सीमारेषेनुसार पािताप्राप्त 
ठरलेल्या उमेदवारांची उमेदवारी सवफसाधारण पदासाठी ववचारात घेतली जात नाही.  



 

ववकलांग, माजी सैतनक अर्वा अततऊच्य गुवत्ताधारक पाि खेळाडू या प्रवगाफच्या ककमान सीमारेषेच्या 
आधारे भशर्ारशीसाठी पाि ठरणाऱ्या उमेदवारास कोणतीही एक सवलत घेता येईल.  

२२. प्रमािपत्र पडताळिी:-  

-भशर्ारसपाि उमेदवारांना प्रमाणपि पडताळणीसाठी सक्षम प्राधधकाऱ्याकडून बोलवण्यात येईल.   

-आयोगाने तनध्श्चत केलेल्या ककमान सीमारेषेनुसार अहफता प्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांची पािता 
प्रमाणपिाची पडताळणी सक्षम प्राधधकाऱ्याकडून तपासली जातात.  

-उमेदवार ववदहत कागदपिे सादर करू न शकल्यास उमेदवाराची तनवड रद्द होऊ शकते.  

-अजाफतील दावयानुसार सक्षम प्राधधकाऱ्याकडून करण्यात आलेल्या प्रमाणपि पडताळणीच्या आधारे 
पाि ठरलेल्या उमेदवारांनाच तनयुक्ती देण्याची कायफवाही सक्षम प्राधधकाऱ्याकडून केली जाते.  

२३. उमेदर्ािाचा पिीक्षेस प्रर्ेश:-  

-उमेदवाराने परीक्षा कें द्रावर १ तास अगोदर पोहचणे आवश्यक उमेदवाराने परीक्षेस प्रवेश करण्यासाठी 
सोबत प्रवेशाबाबत प्रमाणपि, स्वत:चे ओळख प्रमाणपि मूळ व छायांककत प्रत.   

-आधुतनक यंि व कोणतेच एलेक्रॉतनक उपकरण उमेदवार स्वत:सोबत घेऊन जाणार नाही अस े
उपकरण उमेदवारांकडे ददसल्यास ते जप्त केले जाते.  

२४. बायोमेहिक पडताळिी  

    परीक्षा कें द्रावर सवफ उमेदवारांची बायोमेदरक पडर्तळणी केली जाते. उमेदवारांच्या बोटाचे ठस्से   
व डोळ्याच्या बूबलच्या आधारे पडताळणी केली जाते.  

-पडताळणी करताना मादहतीत कांही ववसंगती आढळल्यास उमेदवारास परीक्षेस प्रवेश नाकारला 
जातो व उमेदवारावर कायफवाही होऊ शकते. 

२५. आयोगाचे अधधकृत संकेतस्र्ळ :-  

१ www.mpsc.govin 2. https://mahampsc.mahaonli.gou.in  

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


 

 
 


