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सहायक (मुख्य ) परीक्षा -2013  
धािरका कर्मांक :  1442(3)(2)/2013/तीन         अिधसूचना कर्मांक : 125/2013 

  जािहरात कर्माकं 48/2013 िद. 14 ऑग ट,2013 नुसार राज्य शासनाच्या मंतर्ालयीन िवभाग व महारा टर् लोकसेवा आयोग कायार्लयातील सहायक, गट-ब 
(अराजपितर्त) पदावंरील िनयुक्तीकिरता आयोगामाफर् त रिववार िदनांक 29 स टबर, 2013 रोजी  घेण्यात आले या सहायक  (पूवर्) परीक्षा-2013 च्या िनकाला आधारे मुख्य 
परीके्षसाठी अहर्ता ा त ठरले या उमेदवाराचंी सहायक (मुख्य) परीक्षा-2013 शिनवार िदनांक 15 फेबर्ुवारी, 2014 रोजी फक्त मंुबई िज हा कदर्ावर घेण्यात येईल.  तुत मुख्य 
परीके्षकरीता उमेदवारानंी पूवर् परीके्षकरीता देण्यात आले या मािहतीच्या आधारेच मुख्य परीके्षचे अजर् ऑॅनलाईन पध्दतीने भरणे आव यक आहे. जे उमेदवार अजार्मध्ये चुकीची 
मािहती सादर करतील त्यानंा या व पुढील सवर् िनवडीसाठी अपातर् ठरिवण्यात येईल. 
2. उपल ध पदसंख्या 

 उन्नत व गत गटात न मोडणारे 

अ.कर्. 
पदाचे नाव व एकूण 

पदसंख्या 
अराखीव 

अ.जाती व त्यातील 
बौध्द धमार्ंतिरत 

अनुसूिचत 
जमाती 

िव. जा. 
(अ) 

भ.ज. 
(ब) 

िव.मा. . 
भ.ज. 
(क) 

भ.ज. 
(ड) 

इ.मा.व. 

( 1) (2) (3) ( 4) ( 5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 सहायक (गट.ब) 

(अराजपितर्त) 
(एकूण पदे 131) 

72 13 9+1* 1 2 1+3* 3 2* 24 

मिहला 21 4 2 -- 1 -- 1 -- 8
खेळाडू 3 1 -- -- -- -- -- -- 1

िवकलांग यक्ती 
एकूण 11 पदे = अंधत्व  िंकवा  क्षीणदृ टी -3 पदे,  वणशक्तीतील दोष - 4 पदे,  चलनवलन िवषयक िवकलागंता िंकवा मदूचा 
अधार्ंगवायू-4 पदे 

िटप :-  

2.1  * अशी खूण केलेली पदे अनुशेषाची आहेत. 
2.2   मिहला व खेळाडंूसाठी आरिक्षत असलेली पदे सबिंधत वगर्वारीतील  भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी आहेत.  
2.3   मिहलासंाठी असलेले आरक्षण शासनिनणर्य मिहला बालिवकास व िवभाग कर्.82/2001/म.से.आ. 2000/ . कर्. 415/का-2, िदनाकं 25 मे, 2001  आिण तदनंतर 

शासनाने यासंदभार्त वेळोवेळी िनगर्िमत केले या आदेशानुसार राहील.  
2.4   वर नमूद केले या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबिंधत िवभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे.  
2.5 खेळाडंूचे आरक्षण शासनाने या संदभार्त वेळोवेळी िनगर्िमत केले या आदेशानुसार रािहल. खेळाडू वगर्वारीसाठी दावा करणाऱ्या उमेदवारानंी त्याचंी खेळाडूबाबतची 

माणपतेर्, संचालक, िकर्डा व युवक संचालनालय याचं्याकडून मािणत करुन ठेवावीत.  
2.6  िव.जा. (अ), भ.ज. (ब), भ.ज.(क) व भ.ज.(ड) वगर्वारीसाठी आरिक्षत असलेली पदे आंतरपिरवर्तनीय असून आरिक्षत पदासाठी संबिंधत वगर्वारीतील योग्य व 

पातर् उमेदवार उपल    न झा यास िव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क) व भ.ज.(ड) वगर्वारीपैकी उपल    वगर्वारीच्या उमेदवाराचा िवचार गुणव ेच्या आधारावर 
करण्यात येईल.        

2.7   अपगंासाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील. तसेच, जा तीत जा त अपगंत्व असणा-या उमेदवारानंा ाधान्य देण्यात येईल.  
2.8  अपगंासाठी आरिक्षत असले या पदावर िशफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामािजक वगार्तील आहे, याचा िवचार न करता गुणव ा कर्मानुसार त्याचंी 

िशफारस करण्यात येईल. 
2.9   अपगं उमेदवारानंा गुणव ेनुसार लेखिनकाची मदत घेता येईल. तथािप, त्यानंी तसे आयोगास परीके्षपूवीर्  वतंतर्िरत्या पतर्ाने कळिवणे अिनवायर् आहे. 

3.    परीके्षसाठी पेपर कर्.1 -- 100गुण व पेपर कर्.2 -- 100 अशी एकूण 200 गुणांची व तुिन ठ बहुपयार्यी वरुपाची लेखी परीक्षा घेतली जाईल.  या परीके्षच्या गुणाचं्या 
आधारेच नेमणुकीसाठी िशफारशी करण्यात येतील.  मुलाखत घेतली जाणार नाही. 

4. पातर्तेच्या अटी  :-  
4.1. भारतीय नागिरकत्व. 
4.2   वयोमयार्दा :- िद.1 िडसबर, 2013  रोजी िकमान 19 वष असावे  व 33 वषार्पेक्षा जा त नसावे. 
4.3. उच्च वयोमयार्दा खालील बाबतीत िशिथलक्षम :- 

4.3.1  महारा टर् शासनाने मान्यता िदले या मागासवगीर्य उमेदवाराचं्या बाबतीत 5 वषार्ंपयत.   
4.3.2  अपगं उमेदवाराचं्या बाबतीत 45 वषार्ंपयत. 
4.3.3. पातर् खेळाडंूच्या बाबतीत 5 वषार्ंपयत.   
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4.3.4. सहायक हे पद अराजपितर्त गट-ब संवगार्तील अस यामुळे सदर पदासंाठी माजी सैिनकासाठी 15% आरक्षण हे गट-क व गट-ड दजार्च्या पदाकिरता लागू 
आहे. त्यामुळे शासनाने सदर पदासंाठी माजी सैिनकासंाठीचे आरक्षण िविहत केलेले नाही.  माजी सैिनकाचं्या आरक्षणसंदभार्त उच्च न्यायालयात करण 
लंिबत आहे. 

4.3.5  माजी सैिनकासंाठी उच्च वयोमयार्दा शासकीय आदेशानुसार िशिथलक्षम राहील. 
4.3.6  आिणबाणी व अ पसेवा राजािद ट अिधकारी याचेंसाठी कमाल वयोमयार्दा 5 वषार्पयर्त. 
4.3.7  िविहत वयोमयार्दा इतर कोणत्याही बाबतीत िशिथल केली जाणार नाही. 

5.  वेतन ेणी :-   रूपये  9,300-34,800(गेर्ड पे-4,300) अिधक िनयमानुसार भ े.  
6.  मुख्य परीके्षस वेश :- 

6.1  सहायक (पूवर्) परीक्षा 2013 च्या िनकालाच्या आधारे मुख्य परीके्षच्या वेशासाठी पातर् ठरले या आिण पूवर् परीके्षच्या जािहरातीत नमूद केले या  शैक्षिणक अहर्ता व 
अन्य अटींची मुख्य परीके्षच्या वेशासाठी  मािहती सादर करण्याच्या अंितम िदनाकंास हणजेच िदनांक 19 जानेवारी, 2014 रोजी िंकवा त्यापूवीर् पूतर्ता करणा-या 
उमदेवारास मुख्य परीके्षच्या वेशासाठी पातर् समजण्यात येईल. 

6.2 पूवर् परीके्षचा अजर् सादर करताना जािहरातीत नमूद के या माणे िविहत शैक्षिणक अहर्ता धारण करत न हते परंतू िदनांक 19 जानेवारी, 2014 रोजी िंकवा त्यापूवीर् 
शैक्षिणक अहर्ता धारण करीत आहेत, अशा उमदेवारानंी शैक्षिणक अहर्ता धारण के याचा िदनाकं ऑनलाईन पध्दतीने न दिवणे आव यक आहे. त्यािशवाय त्यानंा 
मुख्य परीके्षच्या वेशासाठी पातर् समजण्यात येणार नाही. 

6.3 मुख्य परीके्षच्या वेशासाठी पातर् उमेदवाराने आयोगाकडून िनि चत करण्यात आले या कालावधीत आयोगाच्या www.mahaonline.gov.in या वेबसाईटदवारे फक्त 
ऑनलाईन पध्दतीने आव यक  मािहती सादर करणे आव यक रािहल. इतर कोणत्याही कारे मुख्य परीके्षच्या वेशासंदभार्त कायर्वाही करता येणार नाही. 

7. शु क :   7.1 अमागास -  315/- 7.2 मागासवगीर्य -  165/- 7.3 माजी सैिनक - 15/-      
8. अजर् करण्याची  प त :-  

8.1 तुत परीके्षसाठी अजर् फक्त ऑनलाईन प तीने वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही कारे अजर् वीकारण्यात येणार नाहीत.  
8.2 पातर् उमेदवाराला वेब-बे ड (Web-based) ऑनलाईन अजर् www.mahaonline.gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक 30 िडसबर, 2013 ते िद. 19 जानेवारी, 2014 या 

कालावधीतच सादर करणे आव यक रािहल. 
8.3 ऑनलाईन प तीने अजर् सादर करण्याच्या सिव तर सूचना आयोगाच्या www.mahaonline.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहेत.  
8.4 िविहत प तीने आयोगास अजर् सादर के यानंतर िविहत मुदतीत परीक्षा शु क भर यािशवाय अजर् िवचारात घेतला जाणार नाही.   
8.5 आयोगाने िनि चत केलेले परीक्षा शु क खालील पध्दतीने भरता येईल.  
       (1) भारतीय टेट बकेँमध्ये चलना दारे     (2) नेटबिँंकग     (3) डेिबट काडर्     (4) केर्िडट काडर्     (5) संगर्ाम कदर्/सीएससी (नागिरक सेवा कदर्) 
8.6  www.mahaonline.gov.in येथे संगर्ाम कदर् (गर्ामपंचायंतीमध्ये) आिण सीएससीची सूची उपल ध आहे. 
8.7 परीक्षा शु काचा भरणा करण्याकिरता उमेदवारानंी खाली नमूद केले या प तींचा अवलंब करावा :- 

(1)  शु क भरण्याकिरता मुख्य पृ ठाच्या डा या भागावरील   माझे खाते   या िंलक वर िक्लक करावे. 
(2)  “माझे खाते” या िंलक वर िक्लक के यानंतर उमेदवाराने अजर् केले या पदाचंी यादी शु क भर याच्या / न भर याच्या न दीसह िदसेल. ज्या पदासमोर ‘Unpaid’ 

असे िलिहलेले असेल, त्या िठकाणी   ‘Pay Now’   अशी िंलक उपल ध असेल. 
(3)  “  Pay Now ”  या िंलक वर िक्लक के यानंतर ३ पयार्य उपल ध होतील. १. ऑनलाईन पेमट २. नागरी सुिवधा कदर् ३. चलान ारे  
(4)  उमेदवार केर्िडट काडर्, डेिबट काडर् अथवा नेटबँिंकगच्या सहा याने ऑनलाईन पेमट करु शकतील. 
(5) नागरी सुिवधा कदर् हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घेऊन नागरी सुिवधा कदर् अथवा संगर्ाम कदर्ात जाऊन शुक्लाचा भरणा केला जाऊ 
शकतो. उपरोक्त कायर्वाही अजर् सादर करण्याच्या अंितम िदनाकंापूवीर् पूणर् करणे आव यक राहील. 

(6)  उमेदवाराने चलना ारे हा पयार्य िनवड यास, उपल ध होणा-या चलनाची त घेऊन भारतीय टेट बकेँच्या कोणत्याही शाखेत, बकेँच्या कायार्लयीन वेळेत 
शुक्लाचा भरणा केला जाऊ शकतो.  

(7) ज्या उमेदवारानंा भारतीय टेट बकेँमध्ये चलना ारे शु क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अजर् सादर के याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या िदवशी अजर् 
सादर करणा-या उमेदवारानंी त्यापुढील कामकाजाच्या िदवशी बकेँच्या कायार्लयीन वेळेत परीक्षा शु क भरणे आव यक आहे.  

8.8 तुत परीके्षपूवीर् 7 िदवस अगोदर उमेदवारास वेश माणपतर् त्याच्या ोफाईल ारे उपल ध करुन देण्यात येईल. त्याची त उमेदवाराने परीके्षपूवीर् डाऊनलोड 
करुन घेणे व परीके्षच्या वेळी सादर करणे आव यक आहे.  

9.  परीके्षच्या वेळी उमेदवाराने वेश माणपतर् आणणे सक्तीचे आहे. त्यािशवाय, परीके्षस वेश िदला जाणार नाही. 
10.  तुत अिधसूचनेमध्ये परीके्षसंदभार्तील संिक्ष त तपिशल िदलेला आहे. पूवर् परीके्षच्या वेशासाठी मािहती वीकारण्याची पध्दत आव यक अहर्ता, आरक्षण, वयोमयार्दा, 

शु क, िनवडीची सवर्साधारण िकर्या,परीक्षा योजना, अ यासकर्म इत्यादीबाबतच्या सिव तर तपिशलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील पधार् 
परीके्षअंतगर्त उमेदवारानंा सवर्साधारण सूचना तसेच परीक्षा िवभागातील सहायक  परीक्षामध्ये उपल ध करुन देण्यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन करावे. 
आयोगाच्या वेबसाईटवर िसध्द करण्यात आलेली मािहती व अिधसूचना अिधकृत समजण्यात येईल. सदर अिधसूचना आयोगाच्या www.mpsc.gov.in व 
www.mahaonline.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध  आहे. 

11. िविहतिविहत  पध्दतीनेपध्दतीने  अजर्अजर्  सादरसादर  करुनकरुन  शु कशु क  भरण्याची भरण्याची तसेच टेट बकेँमध्ये परीक्षा शु क भरण्याकिरता चलनाची त घेण्याची तसेच टेट बकेँमध्ये परीक्षा शु क भरण्याकिरता चलनाची त घेण्याची कायर्वाही कायर्वाही िदनांकिदनांक  19 जानेवारी, 2014  रोजीरोजी  
2233..5599  वाजेपयतवाजेपयत  पूणर्पूणर्  करणेकरणे  आव यकआव यक  आहेआहे..  त्यानंतरत्यानंतर  सदरसदर  वेबिंलकवेबिंलक  बदंबदं  होईलहोईल..    

12. चलना ारेचलना ारे  परीक्षाशु क  भरावयाचे झा यास परीक्षाशु क  भरावयाचे झा यास भारतीयभारतीय  टेटटेट  बकेँमध्येबकेँमध्ये  िदनाकंिदनाकं  िदनांकिदनांक  20 जानेवारी, 2014    पयतपयत  बॅकेच्याबॅकेच्या  कायार्लयीनकायार्लयीन  वेळेतवेळेत  भरणेभरणे  बधंनकारकबधंनकारक  आहेआहे. . िविहत िविहत 
िदनाकंानंतर परीक्षा िदनाकंानंतर परीक्षा शु कशु क  भर यास वैध मानले जाणार नाहीभर यास वैध मानले जाणार नाही, , तसेच परीक्षा  तसेच परीक्षा  शु काचाशु काचा  परतावाही केला जाणार नाहीपरतावाही केला जाणार नाही..    

13. सहायक (पूवर्) तसेच (मुख्य) परीके्षचा अ यासकर्म आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उप ध आहे. 
 
िठकाण :  मंुबई.                                                                                                                                                                   .मा. आचरेकर 
िदनाकं :  30 िडसबर, 2013                                                                                                        उप सिचव, महारा टर् लोकसेवा आयोग 

आयोगाच्या कायार्लयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा कदर्ाच्या पिरसरात, तसेच, शारीिरक चाचणी व मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर
कोणत्याही कारची इलेक्टर्र्ॉिनक साधने आणण्यास व वापरण्यास सक्त मनाई आहे. 

 


