
पोलीस  उपिनरी क पोलीस  उपिनरी क ((पवूपवू) ) परी ा परी ा --  22001133  
जािहरात मांक जािहरात मांक ::  2200  //  22001133                                                                        मांक मांक 14421442((11)()(11)/)/20132013//तीनतीन      

               आयोगातफ पोलीस उपिनरी क (पवू) परी ा - 2013  रिववार िदनांक 25 ऑग ट,2013  रोजी  महारा ातील िविवध 35 िज हाक ावर घे यात येईल.  ततु 
जािहरातीत नमदू केले या अट ची पतूता करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन प तीने अज मागिव यात येत आहेत. पवू परी ेत अहता ा त ठरणा-या उमेदवारांना मु य परी े या वेशासाठी 
पा  समज यात येईल.  जे उमेदवार अज म ये चकुीची मािहती सादर करतील, यांना या व यापढुील सव िनवडीसाठी अपा  ठरिव यात येईल.  
2. उपल ध पदसं या :- उ नत व गत गटात न मोडणारे 

एकूण  
पदे अ. . पदाचे नाव व  एकूण  पदसं या अराखीव 
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मिहला - 84 16 15 10 6 8 11 3 60 213
खेळाडू - 14 3 3 2 1 1 2 -- 10 36

2.1  *  अशी खुण केलेली पदे अनुशेषाची आहेत. 
2.2  वर नमूद केले या पदसं येत व आर णात शासना या संबिंधत िवभागा या सूचनेनुसार  बदल हो याची श यता आहे.  
2.3  मिहलासंाठी व खेळाडूसाठी आरि त असलेली पदे सबंिधत वगवारीतील भरावया या एकूण पदसं येपैकी असतील. 
2.4   मिहलासंाठी असलेले आर ण शासन िनणय, मिहला व बालिवकास िवभाग, माकं 82/2001/म.से.आ.2000/ . .415/ का-2, िदनाकं 25 मे, 2001 आिण 

त नंतर शासनाने या संदभ त वेळोवेळी िनगिमत  केले या आदेशानुसार राहील.  
2.5  खेळाडंूचे  आर ण शासनाने यासंदभ त वेळोवेळी िनगिमत केले या आदेशानुसार राहील.   खेळाडू वगवारीसाठी दावा करणा या उमेदवारांनी यांची खेळाडूबाबतची 

माणप े, संचालक, ि डा व युवक संचालनालय, पुणे यां याकडून अज कर यापूव च मािणत क न घे यात यावीत.   
3. वेतन ेणी :- . 9,300-34,800( ेड पे- 4,300) अिधक भ  ेएकूण िव ल धी अंदाजे . 21,752/-  
4. पा ते या अटी :-  

4.1 भारतीय नागिरक. 
4.2 वयोमय दा - 1 नो हबर, 2013 रोजी िकमान 19 वष असावे व 28 वष पे ा जा त नसावे.   
4.3 उ च वयोमय दा खालील बाबतीत िशिथल म :-  

4.3.1  महारा  शासनाने मा यता िदले या मागासवग य उमेदवाराकंिरता 3 वष पयत िशिथल म राहील. 
4.3.2  पा  खेळाडंू या बाबतीत 5 वष पयत. 
4.3.3  पोलीस उपिनरी क हे पद अराजपि त गट-ब दज चे आहे.  माजी सैिनकाचें 15% आर ण हे गट-क व गट-ड दज या पदाकिरता लागू आहे.  यामुळे 

शासनाने सदर पदासंाठी माजी सैिनकासंाठीचे  आर ण िविहत केलेले नाही. माजी सैिनकां या आर णासंदभ त उ च यायलयात करण लंिबत आहे.  
4.3.4  माजी सैिनकासंाठी उ च वयोमय दा शासकीय आदेशानुसार िशिथल म  रािहल.  
4.3.5   आणीबाणी व अ पसेवा राजािद ठ अिधकारी याचेंसाठी कमाल वयोमय दा 5 वष ने िशिथल केली जाईल.      

4.4  शै िणक अहता :-  
4.4.1  मा यता ा त िव ापीठाची पदवी कवा महारा  शासनाने पदवी या समतु य हणून मा य केलेली अहता.  
4.4.2  मराठी भाषेचे  ान आव यक. 
4.4.3  जे उमेदवार पदवी या शेवट या वष या परी ेस बसले आहेत असे उमेदवार सु दा या पूव परी ेस ता पुरते पा  असतील.  परंतु पोलीस उपिनरी क (मु य) 

परी ा-2013 किरता अहता ा त ठरणा-या उमेदवारानंी पोलीस उपिनरी क (मु य) परी ा- 2013 परी ेची मािहती  वीकार या या अंितम  िदनाकंापय त 
पदवी परी ा उ ीण होणे आव यक राहील. 

4.4.4  या पदवीसाठी अंतव िसता (INTERNSHIP) िनध िरत केली असेल अशी पदवी धारण करणा-या उमेदवारानंी अंतव िसता मु य परी ेची मािहती 
वीकार या या अंितम िदनाकंापयत पूण  केली असेल तरच याला पदवीधर समज यात येईल. 

     4.5 शारीिरक पा ता :- 
4.5.1 पु षांसाठी : - उंची 165 से.मी. (अनवाणी) व छाती िकमान 79 स.मी. आिण फुगवनू 84 से.मी.  (कमीत कमी िव तार 5 से.मी.) 
4.5.2 मिहलांसाठी :-  उंची 157 स.मी. (अनवाणी) 

5.  अपंग आर णाबाबत :- अपगं उमेदवार पा   नाहीत.  
कृ.मा.प. 



6.   तुत जािहरातीम ये परी ेसंदभ तील संि त तपशील िदलेला आहे.अज कर याची प त, आव यक अहता, आर ण, वयोमय दा, शु क, िनवडीची  सवसाधारण 
ि या, परी ा योजना, अ यास म, इ यादीबाबत या सिव तर तपशीलासाठी आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील पध  परी ा अंतगत "उमेदवारांना 

सवसाधारण सूचना " तसेच " परी ा " या िवभागातील "पोलीस उपिनरी क परी ा" म ये उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन हावे. आयोगा या 
वेबसाईटवर िस  कर यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृत समज यात येईल. 

7.  पोलीस उपिनरी क  पूव परी ा व मु य परी ेचा सिव तर अ यास म आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे.  
8.  तुत पदानंा शासनाने िद. 8 जून, 2010 रोजी िनगिमत केलेली  "महारा  शासकीय गट अ व गट ब (राजपि त व अराजपि त) पदावंर सरळसेवेने िनयु तीसाठी 
िवभागीय संवग संरचना व िवभागीय संवग वाटप याबाबत िनयमावली  2010" लाग ू आहे.  

9.   पोलीस उपिनरी क या पदावर िनवड झालेलया उमेदवारांची िश ण कालाविधत अथवा िश ण संप यानंतर पुढील तीन वष त पोलीस उपिनरी क या पदावरील नोकरीचा राजीनामा 
िद यास वा शासनास यो य वाटेल अशा कारणां यितिर त सदर पदावस न कायमु त कर यास िवनंती के यास अशा उमेदवारांकडून िश णावर झालेला सव खच आिण िश ण कालावधीत 
अदा केले या वेतन व भ यासिहत संबंिधत उमेदवारांकडून वसूल कर यात येईल, अशा कारचे बंधप  (बाडँ / हमीप ) संबंिधत उमेदवारांकडून घे यात येईल.   

10. शु क :   10.1  अमागास - पये 260/- 10.2 मागासवग य – पये-  135/- 10.3 माजी सैिनक – पये 10/- 
11. अज कर याची प त :- 

11.1  तुत परी ेसाठी अज फ त ऑनलाईन प तीने वीकार यात येतील. इतर कोण याही कारे अज वीकार यात येणार नाहीत.. 
11.2 पा  उमेदवाराला वेब-बे ड (Web-based)ऑनलाईन अज www.mahaonline.gov.in या वेबसाईट ारे िदनांक 16 जुलै, 2013 ते िदनांक 5 ऑग ट, 2013   या कालावधीत 

सादर करणे आव यक राहील. 
11.3  ऑनलाईन प तीने अज सादर कर या या सिव तर सूचना आयोगा या www.mahaonline.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहेत.  
11.4  िविहत प तीने आयोगास अज सादर के यानंतर परी ा शु क भर यािशवाय अज िवचारात घेतला जाणार नाही.   
11.5   आयोगाने िन चत केलेले परी ा शु क खालील प तीने भरता येईल :- 
        (1) भारतीय टेट बकेँम ये चलना ारे  (2)  नेटबँ कग             (3) डेिबट काड.          (4) े िडट काड.          (5) सं ाम क /सीएससी (नागिरक सेवा क ) 
11.6  www.mahaonline.gov.in येथे सं ाम क  ( ामपचंायंतीम ये) आिण सीएससीची सूची उपलबध आहे.           
11.7 परी ा शु काचा भरणा कर याकिरता उमेदवारानंी खाली नमूद केले या प त चा अवलंब करावा :- 

(1)  शु क भर याकिरता मु य पृ ठा या डा या भागावरील   माझे खाते   या लक वर लक करावे. 

(2)   “माझे खाते ”   या लक वर लक के यानंतर उमेदवाराने अज केले या पदाचंी यादी शु क भर या या / न भर या या न दीसह िदसेल. या पदासमोर   ‘ 
Unpaid ’  असे िलिहलेले असेल, या िठकाणी   ‘Pay Now’   अशी लक उपल ध असेल. 

(3)  “  Pay Now ”  या लक वर लक के यानंतर ३ पय य उपल ध होतील. १. ऑनलाईन पेमट २. नागरी सुिवधा क  ३. चलान ारे  
(4)  उमेदवार े िडट काड, डेिबट काड अथवा नेटबँ कग या सहा याने ऑनलाईन पेमट क  शकतील. 
(5) नागरी सुिवधा क  हा पय य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घेऊन नागरी सुिवधा क  अथवा सं ाम क ात जाऊन शु लाचा भरणा केला जाऊ 

शकतो. उपरो त कायवाही अज सादर कर या या अंितम िदनाकंापूव  पूण करणे आव यक राहील. 
(6)  उमेदवाराने चलना ारे हा 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.  
(7) या उमेदवारानंा भारतीय टेट बकेँम ये चलना ारे शु क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अज सादर के या या दोन तासानंतर अथवा शेवट या िदवशी अज 

सादर करणा-या उमेदवारानंी यापुढील कामकाजा या िदवशी बकेँ या काय लयीन वेळेत परी ा शु क भरणे आव यक आहे.  

(8) परी ा शु काचा भरणा के यानंतर - उमेदवाराला परी ा क ाची िनवड करणे आव यक आहे. याकिरता   माझे खाते   मधील आव यक पदाची िनवड करावी. 

यानंतर   क  िनवडा   या पय यावर लक करावे. सदर पय यातंगत िनवडले या क ाची मता दशिवली जाईल. जर क ा या मतेइत या उमेदवाराचें अज 
त पूव  ा त झाले असतील, तर सदर क  उपल ध नसून, दुसरे क  िनवडावे, असा संदेश ा त होईल. क ाची िनवड के यानंतर से ह बटनावर लक 
के यास क  िनवडीची व अज भर याची ि या पूण होईल.  

(9) जे उमेदवार भारतीय टेट बकेँम ये चलना ारे शु काचा भरणा करतील, असे उमेदवार शु क भर या या िदनाकंा या दुस-या िदवशी क  िनविडची ि या 
क  शकतील. जर हा दुसरा िदवस काय लयीन सु ी अथवा रिववारचा असेल तर उमेदवार सदर काय वाही यानंतर लगेच येणा-या पुढील काय लयीन 
कामकाजा या िदवशी क  शकतील.  

11.8 तुत परी ेपूव   7 िदवस अगोदर उमेदवारास वेश माणप  या या ोफाईल ारे उपल ध क न दे यात येईल. याची त उमेदवाराने परी ेपूव  डाऊनलोड 
क न घेणे व परी े या वेळी सादर करणे आव यक आहे.  

12.  परी े या वेळी उमेदवाराने वेश माणप  आणणे स तीचे आहे. यािशवाय, परी ेस वेश िदला जाणार नाही. 
13.  तुत जािहरातीम ये परी ेसंदभ तील संि त तपिशल िदलेला आहे. पूव परी े या वेशासाठी मािहती वीकार याची प दत आव यक अहता, आर ण, वयोमया्रदा, 

शु क, िनवडीची सवसाधारण ि या,परी ा योजना, अ यास म इ यादीबाबत या सिव तर तपिशलासाठी आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील पध  
परी ेअंतगत उमेदवारानंा सवसाधारण सूचना तसेच परी ा िवभागातील पोलीस उपिनरी क परी ाम ये उपल ध क न दे यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन 
करावे. आयोगा या वेबसाईटवर िस द कर यात आलेली मािहती व जािहरात अिधकृत समज यात येईल. सदर जािहरात आयोगा या www.mpsc.gov.in व 
www.mahaonline.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध  आहे. 

14. िविहतिविहत  प दतीनेप दतीने  अजअज  सादरसादर  क नक न  शु कशु क  भर याची कायवाही भर याची कायवाही िदनांक िदनांक 55  ऑग टऑग ट,,  22001133  रोजीरोजी  2233..5599  वाजेपयतवाजेपयत  पूणपूण  करणेकरणे  आव यकआव यक  आहेआहे..  यानंतरयानंतर  सदरसदर  वेब लकवेब लक  बंदबंद  होईलहोईल..    
15. चलना ारेचलना ारे  परी ाशु क  भरावयाचे झा यास परी ाशु क  भरावयाचे झा यास भारतीयभारतीय  टेटटेट  बकेँम येबकेँम ये  िदनाकंिदनाकं  िदनांक िदनांक 66  ऑग टऑग ट,,  22001133    पयतपयत  बकेॅ याबकेॅ या  काय लयीनकाय लयीन  वेळेतवेळेत  भरणेभरणे  बधंनकारकबधंनकारक  आहेआहे. . िविहत िविहत 

िदनाकंानंतर परी ा िदनाकंानंतर परी ा शु कशु क  भर यास वैध मानले जाणाभर यास वैध मानले जाणार नाहीर नाही, , तसेच परी ा  तसेच परी ा  शु काचाशु काचा  परतावाही केला जाणार नाहीपरतावाही केला जाणार नाही.. 
16. पोलीस उपिनरी क (पूव) परी ेचा अ यास म व योजना आयोगा या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध  आहे. 
 िठकाण : मंुबई                                                                                                                                                                                                         मा. पां. जाधव  
 िदनाकं : 16 जुलै , 2013.                                                                                                       अवर सिचव,महारा  लोकसेवा आयोग.  

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. 

 


