
महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील सहायक पोलीस 
उपनिरीक्षक, पोलीस हवालदार, पोलीस िाईक व 
पोलीस निपाई याांच्याकरीता पोलीस उपनिरीक्षक 
पदावर नियुक्तीसाठी पोलीस उपनिरीक्षक मयानदत 
नवभागीय स्पर्धा पूवव परीक्षा-2021.  
 

महाराष्ट्र िासि 
गृह नवभाग 

िासि पनरपत्रक क्रमाांकः पोलीस 1820/प्र.क्र.135/पोल- 5 अ 
मादाम कामा मागव, हुतात्मा राजगुरू चौक 

मांत्रालय, मुांबई- 400 032. 
नदिाांक: 11 फेब्रवुारी, 2022 

िासि पनरपत्रक :  
महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील पोलीस उपनिरीक्षक सांवगातील खाली िमूद केल्याप्रमाणे एकूण 

250 पदाांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामाफव त िनिवार, नदिाांक 16 एनप्रल, 2022 रोजी 
पोलीस उपनिरीक्षक मयानदत नवभागीय स्पर्धा पूवव परीक्षा- 2021 मुांबईसह महाराष्ट्रातील 7 नजल्हाकें द्ाांवर 
घेण्यात येईल:-  
2.  सवांगव/ पदाबाबत सववसार्धारण तपिील :-   

2.1 सांवगव :- पोलीस उपनिरीक्षक, अराजपनत्रत, गट-ब 
2.2 वतेिश्रणेी :- S-14 : 38600-122800 अनर्धक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते.   
2.3 पदसांख्या :- 250 पदे 
2.4  वर िमूद पदसांख्येमध्ये बदल होण्याची िक्यता आहे.  
2.5 मा. उच्च न्यायालय, मुांबई याांिी यानचका क्रमाांक 2797/2015 प्रकरणी नदिाांक 04 ऑगस्ट, 2017 
रोजी नदलले्या निकालाच्याआर्धारे सदर पदे प्रवगवनिहाय आरक्षणािुसार ि भरता  गुणवत्तिुेसार भरण्यात 
येतील. 

3. पात्रता :- 
3.1 अहवता :-  

 3.1.1 महाराष्ट्र िासिाच्या गृह नवभागाच्या अखत्यारीतील सध्या कायवरत सहायक पोलीस 
उपनिरीक्षक, पोलीस हवालदार, पोलीस िाईक व पोलीस निपाई या सांवगातील कमवचारीच प्रस्तुत परीक्षसे 
पात्र असतील. 
 3.1.2 िैक्षनणक अहवतेसह सेवा:- 

    (एक) सहायक पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस हवालदार, पोलीस िाईक व पोलीस निपाई या पदावर 
नियनमत नियुक्तीच्या नदिाांकापासूि नदिाांक 1 जािेवारी, 2022 रोजी खालीलप्रमाणे नकमाि नियनमत 
सेवा पूणव होणे आवश्यक आहे:-  

(1)  मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाच्या कोणत्याही िाखेचा पदवीर्धर असलेल्या उमेदवाराांच्या बाबतीत - 
4 वरे्ष नियनमत सेवा.  
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(2) महाराष्ट्र माध्यनमक व उच्च माध्यनमक निक्षण मांडळाची एच.एस.सी. परीक्षा उत्तीणव ककवा 
महाराष्ट्र िासिािे एच.एस.सी. च्या समतुल्य म्हणिू मान्य केलेली अहवता, अिा उमेदवाराांच्या 
बाबतीत - 5 वरे्ष नियनमत सेवा. 

(3) महाराष्ट्र माध्यनमक व उच्च माध्यनमक निक्षण मांडळाची एस.एस.सी. परीक्षा उत्तीणव ककवा 
महाराष्ट्र िासिािे एस.एस.सी.च्या समतुल्य म्हणिू मान्य केलेली अहवता, अिा उमेदवाराांच्या 
बाबतीत - 6 वरे्ष नियनमत सेवा. 

(दोि) नियनमत सेवचेा कालावर्धी खालीलप्रमाणे गणण्याांत येईल :- 
(1) िामनिदेििािे िेमणकू झालेल्या कमवचा-याांच्या नियनमत नियुक्तीच्या नदिाांकापासूि 
(2) अिुकां पा तत्वावर िेमणकू झालेल्या कमवचा-याांच्या नियुक्तीच्या नदिाांकापासूि 
(3) अन्य कारणास्तव सेवा नियनमत झालेल्या कमवचा-याांच्या बाबतीत त्याांच्या सेवा नियनमत केल्या   
     सांबांर्धीच्या िासि आदेिाच्या नदिाांकापासूि.   
(4) पदोन्नत कमवचा-याच्या नियनमत पदोन्नतीच्या नदिाांकापासूि 

  3.2 वयोमयादा:-  
(1) अमागास उमेदवार- कमाल वयोमयादा-35 वरे्ष 
(2) मागासवगीय उमेदवार- कमाल वयोमयादा-40 वर्ष े
(3) नदिाांक 01 जािेवारी 2022 रोजी वयाची गणिा केली जाईल. 
(4) पोलीस उप निरीक्षक, (सेवाप्रविे) (नतसरी सुर्धारणा) नियम, 2008 िुसार एखाद्या वर्षी 
परीक्षा ि झाल्यामुळे कमाल वयोमयादा पूणव होण्यापूवी परीक्षचे्या सलग तीि सांर्धी नमळाल्या 
िसतील अिा उमेदवाराांिा कमाल वयोमयादेिांतर सलग होणा-या परीक्षसे बसण्याच्या 
उववनरत सांर्धी देण्यात येतील. तथानप, कोणत्याही पनरस्स्थतीत या सलग सांर्धी तीि पेक्षा जास्त 
असणार िाहीत. 

  (5) कमाल वयोमयादा पूणव होण्यापूवी परीक्षचे्या सलग तीि सांर्धी नमळूिही उमेदवारािे 
एखाद्या परीक्षसेाठी अजव केलेला िसेल तर सांबांनर्धत उमेदवारािे सदर परीक्षचेी सांर्धी घेतली 
असे मािण्यात येईल. 
(6) सवेाप्रविे नियमातील कमाल वयोमयादा पूणव होण्यापवूी अजव करणा-या उमेदवाराांिा परीक्षचे्या 
कमाल सांर्धी बाबत कोणतीही मयादा लागू िाही.  

    (7)  नवनहत वयोमयादा इतर कोणत्याही बाबतीत निनथल केली जाणार िाही. 
 

3.3 िासि निणवय, गृह नवभाग क्रमाांक पोलीस-1821/प्र.क्र.52/पोल-5अ, नदिाांक 04 ऑगस्ट, 
2021 अिुसार नदवयाांग उमेदवार सदर पदाकरीता पात्र िाहीत. 

 

4. निवडप्रनकया :- 
   4.1 जानहरातीमध्ये िमूद अहवता/पात्रतेनवर्षयक अटी नकमाि असूि नकमाि अहवता र्धारण केली 

म्हणिू उमेदवार मुलाखत/निफारिीसाठी पात्र असणार िाही. 
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   4.2 सेवा भरतीची सांपूणव प्रनक्रया पोलीस उप निरीक्षक, गट-ब (अराजपनत्रत) सेवाप्रविे नियम 1995 
अथवा तदिांतर िासिाकडूि वळेोवळेी करण्यात येणा-या सुर्धारणा तसेच आयोगाकडूि 
वळेोवळेी सुर्धारण्यात   येणाऱ्या कायवनियमावलीतील तरतुदींिुसार राबनवण्यात येईल. 

5. परीक्षचेे टप्पे:-  
5.1 प्रस्तुत परीक्षा खालील तीि टप्प्याांमध्ये घेण्यात येईल:- 

 (1) पूवव परीक्षा - 100 गुण  
 (2) मुख्य परीक्षा - 300 गुण 
 (3) िारीनरक चाचणी - 100 गुण 

5.2 पूवव परीक्षा :- 
   (एक) प्रश्नपनत्रका :- एक,  प्रश्नपनत्रकेचा तपिील पुढीलप्रमाणे :-   

नवर्षय  
(सांकेताांक क्र. 014) 

माध्यम प्रश्नसांख्या व 
गुण 

दजा कालावर्धी प्रश्नपनत्रकेच े
स्वरुप 

मराठी मराठी 25  
िालाांत  

 
एक तास 

 
वस्तुनिष्ट्ठ  
बहुपयायी 

इांग्रजी इांग्रजी 25 
सामान्य अध्ययि  इांग्रजी व 

मराठी 
50 

 

(दोि) अभ्यासक्रम :-  
(1) परीक्षेचा सनवस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या सांकेतस्थळावरील “उमेदवाराांिा सूचिा” अांतगवत               
“अभ्यासक्रम ” या सदराखाली उपलब्र्ध आहे. 
(2) पूवव परीक्षचेी परीक्षा योजिा व अभ्यासक्रम सोबतच्या नववरणपत्र - 1 प्रमाणे राहील. 

 5.3 मुख्य परीक्षसे प्रविे :- 
(एक) पूवव परीक्षचे्या निकालाआर्धारे उमेदवारास मुख्य लेखी परीक्षेच्या प्रविेासाठी पात्र समजण्यात 
येईल. 

(दोि) मखु्य परीक्षेकरीता िासिाकडूि पनरपत्रक प्रनसध्द झाल्यािांतर आयोगाच्या ऑिलाईि अजव 
प्रणालीच्या सांकेतस्थळाद्वारे मखु्य परीक्षेच्या प्रविेासाठी पात्र उमेदवाराांिा त्याांच्या प्रोफाईलद्वारे अजव 
करता येईल. त्यावळेी मखु्य लेखी परीक्षेच्या प्रविेासाठी आयोगािे नवनहत केलेल्या   कायवपद्धतीिुसार 
परीक्षा कें द् निवडूि परीक्षा िुल्क नवनहत मदुतीत सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानिवाय उमेदवारास 
मखु्य लेखी परीक्षेच्या प्रविेासाठी पात्र समजण्यात येणार िाही.  

(तीि) पूवव परीक्षकेरीता अजव सादर करतािा आयोगाकडे सादर केलेल्या कोणत्याही दावयामध्ये िांतर 
कोणत्याही टप्प्यावर कोणत्याही प्रकारचा बदल करता येणार िाही. 
 

 6.   परीक्षकेरीता अजव करण्याची पध्दत :-  
           6.1 अजव सादर करण्याचे टप्पे :-  

(एक) आयोगाच्या ऑिलाईि अजव प्रणालीवर यापुवी नवनहत पद्धतीिे िोंदणी केली िसल्यास िोंदणी करूि 
खाते (Profile) तयार करणे. 

https://www.freshersnow.com/government-jobs-india/



िासि पनरपत्रक  क्रमाांकः पोलीस-1820/प्र.क्र.135/पोल-५अ, नद.11 फेब्रुवारी,2022 

 

पृष्ठ 10 पैकी 4  
 

(दोि) खाते तयार केलेले असल्यास व ते अद्ययावत करण्याची आवश्यकता असल्यास अद्ययावत 
करणे.  
(तीि) नवनहत कालावर्धीत तसेच नवनहत पध्दतीिे खालीलप्रमाणे लागू असेल त्याप्रमाणे आवश्यक 

कागदपत्रे अपलोड करुि अजव सादर करणे . 
(चार) परीक्षा िुल्काचा भरणा नवनहत पध्दतीिे करणे. 

    6.2 नवनहत कागदपत्र/ेप्रमाणपत्रे अपलोड करणे :- 
 (एक) प्रोफाईलद्वारे केलेल्या नवनवर्ध दावयाांच्या अिुर्षांगािे उमेदवाराांची पात्रता 
आजमावल्यािांतर (Check eligibility) उमेदवार  जानहरातीिुसार पात्र ठरत असल्यास अजव 
सादर करतािा  खालील कागदपत्र/ेप्रमाणपत्रे (लागू असलेली) अपलोड करणे अनिवायव आहे 
:- 

अ.क्र. प्रमाणपत्र/कागदपत्र फाईल 
फॉमेट 

नकमाि 
फाईल 
साईज 
(KB) 

कमाल 
फाईल 
साईज 
(KB) 

1 अजातील िावाचा पुरावा(एस.एस.सी. अथवा तत्सम 
िैक्षनणक अहवता) 

PDF 50 500 

2 वयाचा पुरावा PDF 50 500 
3 िैक्षनणक अहवता इत्यादीचा पुरावा PDF 50 500 

4 
सामानजकदृष्ट्या पात्र असल्याचा पुरावा (लागू असेल 
त्याप्रमाणे) 

PDF 50 500 

5 अिुभवाचा पुरावा  PDF 50 500 
6 लहाि कुटुांबाचे प्रनतज्ञापि PDF 50 500 

        
  (दोि) उपरोक्त प्रमाणपत्र/कागदपत्रे आयोगाच्या सांकेतस्थळावरील “उमेदवाराांिा सववसार्धारण सूचिा” 
                 प्रकरण क्रमाांक चार तसेच प्रस्तुत जानहरातीमध्ये िमूद केल्याप्रमाणे असणे अनिवायव आहे.  
       (तीि) उमेदवार जानहरातीिुसार पात्र ठरत असल्यास अजव सादर करतािा िैक्षनणक अहवतेसह 
                  अिुभवासांदभात सोबतच्या नववरणपत्र - 2 मर्धील नवनहत िमुन्यात सक्षम प्रानर्धकाऱ्याचे प्रमाणपत्र   
                 अजासोबत अपलोड करणे अनिवायव आहे. 

          (चार) पात्रतेसांदभातील नवनवर्ध दावयाांच्या अिुर्षांगािे प्रमाणपत्रे/कागदपत्र ेअपलोड केल्यानिवाय अजव  
                  सादर करता येणार िाही. 
          (पाच) िारीनरक चाचणी/प्रमाणपत्र तपासणीकरीता आमांनत्रत केल्यािांतर पात्रतेसांदभातील सवव आवश्यक 
                 मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.  
          (सहा) पात्रतेसांदभातील सवव मूळ प्रमाणपत्रे तपासणीच्या वळेी सादर ि केल्यास निफारस/नियुक्तीसाठी 
                  नवचार करण्यात येणार िाही.   
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6.3   सववसार्धारण :-  
(एक) अजव फक्त आयोगाच्या ऑिलाईि अजव प्रणालीद्वारे  स्वीकारण्यात येतील.  
(दोि) अजव सादर करण्याकरीता सांकेतस्थळ :- https://mpsconline.gov.in  
(तीि) अजव सादर करण्याच्या सनवस्तर सूचिा आयोगाच्या https://mpsconline.gov.in तसेच  
          https://mpsc.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्र्ध आहेत. 
(चार) आयोगास अजव सादर केल्यािांतर नवनहत मुदतीत परीक्षा िुल्क भरल्यानिवाय अजव नवचारात घेतला  
      जाणार िाही. 

6.4 अजव सादर करण्याचा कालावर्धी:- नदिाांक 14 फेब्रुवारी, 2022 रोजी 14.00 वाजल्यापासूि नदिाांक 06   
माचव, 2022 रोजी 23.59 वाजेपयंत. 

6.5 िुल्क (रुपये) :-         
(एक) अमागास -  रु. 544/-  
(दोि) मागासवगीय/आ.दु.घ./अिाथ -  रु. 344/- 
(तीि) उपरोक्त परीक्षा िुल्कावयनतनरक्त बँक चाजेस तसेच त्यावरील देय कर अनतनरक्त असतील.   

    (चार) परीक्षा िुल्क िा-परतावा (Non-refundable) आहे. 
6.6 परीक्षा िुल्काचा भरणा करण्याकरीता खाली िमूद केलले्या पद्धतींचा अवलांब करावा:- 

(एक) िुल्क भरण्याकरीता मुख पृष्ट्ठावरील 'माझे खाते' या कलक वर स्क्लक कराव.े 
(दोि)'माझे खाते' या कलक वर स्क्लक केल्यािांतर अजव केलेल्या पदाांची यादी िुल्क भरल्याच्या / ि भरल्याच्या 

िोंदीसह नदसेल. 'Unpaid' नलनहलले्या जानहरात/पद/परीक्षसेमोर ' Pay Now' अिी कलक उपलब्र्ध असले. 
(तीि)'Pay Now' या कलक वर स्क्लक केल्यािांतर दोि पयाय उपलब्र्ध होतील:- (1) ऑिलाईि पेमेंट                           

(2) चलिाद्वारे 
(चार) के्रनडट काडव, डेनबट काडव अथवा िेटबँककगच्या सहाय्यािे ऑिलाईि परीक्षा िुल्क अदा करता येईल. 
(पाच) ऑिलाईि पध्दतीिे परीक्षा िुल्काचा भरणा केल्यािांतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा 

िुल्काचा भरणा झाला आहे ककवा कसे याची स्स्थती (status) लगेचच अवगत होईल. ऑिलाईि पध्दतीिे 
परीक्षा िुल्क भरले असल्याबाबत Logout करण्यापूवीच खात्री करणे अथवा परीक्षा िुल्काचा भरणा 
झाल्याबाबतची स्स्थती उपलब्र्ध िसल्यास पुन्हा िुल्क भरण्याची अथवा चलि घेण्याबाबतची कायववाही प्रस्तुत 
परीक्षचे्या अजव सादर करण्याच्या अांनतम नदिाांकापूवीच करणे आवश्यक आहे. 

(सहा) ऑिलाईि पध्दतीिे परीक्षा िुल्काचा भरणा करतािा बँकेकडूि वयवहार (Transaction) पूणव झाला 
असल्याबाबत खात्री करण्याची जबाबदारी उमेदवाराची आहे. कोणत्याही कारणास्तव वयवहार अयिस्वी 
ठरल्यास यासांदभातील तक्रारीची आयोगाकडूि दखल घेतली जाणार िाही.  

(सात) चलिाद्वारे परीक्षा िुल्क भरण्याचा पयाय निवडल्यास, उपलब्र्ध होणा-या चलिाची प्रत घेऊि भारतीय   
स्टेट बँकेच्या कोणत्याही िाखेत, बँकेच्या कायालयीि वळेेत िुल्काचा भरणा केला जाऊ िकतो. 

(आठ) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलिाद्वारे िुल्क भरण्याचा पयाय निवडल्यास अजव सादर केल्याच्या दोि 
तासािांतर अथवा िेवटच्या नदविी अजव  सादर केल्यास कामकाजाच्या नदविी बँकेच्या कायालयीि    वळेेत 
परीक्षा िुल्क भरणे आवश्यक आहे. 
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   (िऊ) ऑिलाईि परीक्षा िुल्क भरण्याकरीता नवनहत अांनतम नदिाांक 06 माचव, 2022 रोजी 23:59  
           वाजेपयंत. 
       (दहा) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलिाद्वारे परीक्षा िुल्क भरावयाचे झाल्यास चलिाची प्रत घेणे याकरीता   
            नवनहत अांनतम नदिाांक 08 माचव, 2022 रोजी 23.59 वाजेपयंत. 
     (अकरा) चलिाद्वारे परीक्षािुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये िुल्क भरण्याचा अांनतम  
               नदिाांक 09 माचव, 2022 बकेँच्या कायालयीि वळेेत. 
 

         6.7  नजल्हा कें द् निवड :-  
  पूवव परीक्षा खालील सात नजल्हाकें द्ाांवर घेण्यात येईल :- 

 कें द् कें द्ाचा साांकेताांक  कें द् कें द्ाचा साांकेताांक 
औरांगाबाद 15  िाांदेड 33 
मुांबई 30  अमरावती 14 
िागपूर 32  िानिक 35 
पुणे 38    

(एक) अजव सादर करतािाच नजल्हा कें द्ाची निवड करणे आवश्यक आहे. 
(दोि) नजल्हा कें द् बदलाबाबतची नविांती कोणत्याही पनरस्स्थतीत अथवा कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात 
        येणार िाही 
(तीि) एखादे नजल्हा कें द् कायास्न्वत होऊ िकले िाही अथवा एखाद्या नजल्हा कें द्ाांवर उमेदवाराांिा 
         प्रविे देण्याची क्षमता ओलाांडली गेली तर ते नजल्हाकें द् निवडलेल्या उमेदवाराांची बैठक वयवस्था   
        जवळच्या दुस-या नजल्हा कें द्ावर करण्यात येईल. 
(चार) एकदा निवडलेल्या नजल्हा कें द्ामध्ये अथवा आयोगािे निनित केलेल्या परीक्षा उपकें द्ामध्य ेबदल  
        करण्याची नविांती कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात येणार  िाही. 

    (पाच) वरीलप्रमाणे नजल्हा कें द्निवडीची प्रनक्रया पूणव ि केल्यास उमेदवारािे अजामध्ये नदलेल्या  
         कायमस्वरुपी रनहवासाच्या पत्त्याच्याआर्धारे सांबांनर्धत महसुली मुख्यालयाच्या  नजल्हाकें द्ावर 

ककवा िनजकच्या नजल्हाकें द्ावर प्रविे देण्यात येईल. याबाबत आयोगाचे त्या त्या वळेचे र्धोरण व 
आयोगाचा निणवय अांनतम मािण्यात येईल. 

6.8  ऑिलाईि पध्दतीिे आयोगास सादर केलेल्या अजाच्या प्रतीसह अजव केल्याबाबतची मानहती उमेदवाराांिी 
स्वत: आपल्या नवभाग/कायालय प्रमुखाांिा कळनवणे आवश्यक आहे. 

6.9 प्रस्तुत परीक्षचेा अजव नवचारात घेण्यास नवभाग/कायालय प्रमुखाांिा कोणताही आक्षपे असल्यास तस े
नवभाग/कायालय प्रमुखाांिी अजव स्वीकारण्याच्या अांनतम नदिाांकापयंत आयोगास कळनवणे आवश्यक आहे. 
तसेच परीक्षकेरीता अजव नवचारात घेण्यास हरकत िसल्यास आयोगास तसे कळनवण्याची आवश्यकता 
िाही; असेही उमेदवाराांिी सांबांनर्धत नवभाग/कायालय प्रमुखाांिा कळवाव.े 

6.10 प्रस्तुत परीक्षा ही स्पर्धा परीक्षा असूि पदोन्नतीसाठी पात्रता परीक्षा (Qualifying Examination) िाही. 
परीक्षचे्या निकालाच्या आर्धारे आयोगाकडूि निफारस करण्यात आलेल्या उमेदवाराांची पात्रता सक्षम 
प्रानर्धका-याकडूि तपासण्याच्या अर्धीि राहूि नियुक्ती देण्याची कायववाही करण्यात येईल. सदर 

https://www.freshersnow.com/government-jobs-india/



िासि पनरपत्रक  क्रमाांकः पोलीस-1820/प्र.क्र.135/पोल-५अ, नद.11 फेब्रुवारी,2022 

 

पृष्ठ 10 पैकी 7  
 

परीक्षमेर्धील उमेदवाराांच्या कामनगरीच्या (Performance) आर्धारे नियुक्ती मागण्याचा उमेदवारास 
कोणताही हक्क असणार िाही. 

6.11  परीक्षसे अजव सादर केल्यािांतर अथवा परीक्षा नदल्यािांतर उमेदवारािे राजीिामा नदल्यास अथवा 
कोणत्याही कारणास्तव िोकरी सोडल्यास अथवा नवभागािे सेवा समाप्त केल्यास अथवा र्धारणानर्धकार ि 
ठेवता सांवगवबाह्य पदावर िेमणकू झाल्यास सदर परीक्षचे्या निकालाच्या आर्धारे सांबांनर्धत उमेदवार 
नियुक्तीसाठी पात्र असणार िाही.   

6.12 "महाराष्ट्र िासकीय गट-अ व गट-ब (राजपनत्रत व अराजपनत्रत) पदाांवर सरळसेविेे व पदोन्नतीिे 
नियुक्तीसाठी महसुली नवभाग वाटप नियम, 2021" तसेच तद्िांतर यासांदभात िासिािे वळेोवळेी निगवनमत 
केलेल्या आदेिािुसार नियुक्ती नवर्षयक कायववाही करण्यात येईल. 

7.  अजात िमूद केलेल्या मानहतीच्या आर्धारे उमेदवार पनरपत्रकातील नवनहत अहवतेबाबतच्या अटींची व  
ितींची पुतवता करतात असे समजूि पात्रता ि तपासता आयोगाकडूि उमेदवाराांिा तात्पुरता प्रविे नदला 
जाईल. परांतु परीक्षपेूवी अथवा परीक्षिेांतर कोणत्याही टप्प्यावर, उमेदवारािे अजात िमूद केलेली मानहती 
चकुीची वा खोटी असल्याचे अथवा उमेदवार नवनहत अहवतेची पुतवता करीत िसल्याचे आढळल्यास अिा 
उमेदवाराांची उमेदवारी कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल तसेच सांबांनर्धत उमेदवाराची कृती ही 
आयोगाची फसवणकू समजूि त्याच्यावर कायदेिीर कारवाई  करण्यात येईल. यावयनतनरक्त आयोगाच्या 
स्वचे्छानर्धकारािुसार सांबांनर्धत उमेदवाराला प्रनतरोनर्धत (Debar) करण्याची कारवाई करण्यात येईल आनण 
त्याबाबतचा आयोगाचा निणवय अांनतम रानहल. 
8.  िारीनरक चाचणीबाबत :- 
8.1   मुख्य लेखी परीक्षचे्या निकालाआर्धारे िारीनरक चाचणीसाठी अहवताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवाराांिा 
िारीनरक चाचणी द्यावी लागते हे नवचारात घेऊि उमेदवाराांिी वळेीच त्यासाठी सराव व पूववतयारी करावी. 
मुख्य लेखी परीक्षचे्या निकालािांतर सववसार्धारणपणे दोि आठवड्याच्या अांतरािे कर्धीही िारीनरक चाचणी 
आयोनजत केली जाईल. सरावासाठी पुरेसा वळे नमळाला िसल्याच्या कारणास्तव िारीनरक चाचणीचे नदिाांक 
बदलूि मागता येणार िाहीत ककवा त्याबाबत तक्रार करता येणार िाही. 
8.2   आयोगाकडूि िारीनरक चाचणीचा कायवक्रम निनित होताच तो आयोगाच्या सांकेतस्थळावर प्रनसध्द 
करण्यात येईल. तसेच, आयोगाच्या ऑिलाईि अजव प्रणालीतील सांबांनर्धत पात्र उमेदवाराांिा त्याांच्या 
प्रोफाईलद्वारे कळनवण्यात येईल. 
8.3   आयोगािे निनित केलेल्या नदिाांकास व नठकाणी सांबांनर्धत उमेदवारािे िारीनरक चाचणीसाठी उपस्स्थत  

राहणे आवश्यक आहे. िारीनरक चाचणीसाठी निनित केलले्या नदिाांक व वळेेमध्य े बदल 
करण्याबाबतची नविांती मान्य केली जाणार िाही व त्यामुळे उमेदवाराची िारीनरक चाचणीची सांर्धी वाया 
गेल्यास त्याची जबाबदारी सांबांनर्धत उमेदवाराची असेल. 

8.4 वदै्यकीय कारणास्तव िारीनरक चाचणीचा नदिाांक बदलूि देण्याची नविांती करणा-या उमेदवाराांिा 
वदै्यकीय प्रमाणपत्रामध्ये िमूद केलेल्या आजार/दुखापत, त्याचे स्वरुप, गाांभीयव व सत्यता 
तपासणीसाठी लगेचच आयोगािे निनित केलेल्या नठकाणी व वळेेस सक्षम वदै्यकीय मांडळापुढे 
पाठनवण्यात येईल.तसेच वदै्यकीय मांडळािे नफटिेस (Fitness) प्रमाणपत्र प्रदाि केल े तरच त्याांिा 
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आयोगािे निनित केलेल्या नठकाणी व वळेेस िारीनरक चाचणीसाठी उपस्स्थत राहण्याची परवािगी 
देण्यात येईल. 

8.5   वदै्यकीय कारणास्तव िारीनरक चाचणीसाठी मुदतवाढ मागणा-या उमेदवाराांच्या बाबतीत सत्यता 
तपासणीिांतर वदै्यकीय मांडळाकडूि प्रनतकूल अहवाल प्राप्त झाल्यास सांबांनर्धत उमेदवाराला िारीनरक 
चाचणीची सांर्धी िाकारण्यात येईल. तसेच, अिा प्रकरणी आयोगाची फसवणकू करण्याचा प्रयत्ि 
समजूि सांबांनर्धत उमेदवाराांवर कायदेिीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच उमेदवाराची सांबांनर्धत 
परीक्षचेी उमेदवारी रद्द करण्यात येऊि आयोगाच्या स्वचे्छानर्धकारािुसार आयोगामाफव त आयोनजत सवव  
परीक्षा व निवडीपासूि उमेदवाराला  प्रनतरोनर्धत (Debar) करण्यात येईल. त्यावयनतनरक्त सांबांनर्धत 
उमेदवाराांवर निस्तभांगनवर्षयक कारवाई करण्यात येईल. 

8.6  अत्यांत अपवादात्मक पनरस्स्थतीत तसेच समथविीय कारणासह अजव केलेल्या उमेदवाराांिा िारीनरक  
चाचणीचा नदिाांक व वळे बदलूि देण्याच्या नविांतीबाबत आयोगाच्या स्वचे्छानर्धकारािुसार, नवचार 
करण्यात येईल. एखाद्या प्रकरणी आयोगािे नविांती अमान्य केली असेल तर सांबांनर्धत उमेदवाराला पूवव 
नियोनजत वळेापत्रकािुसार निनित केलेल्या नदिाांक व वळेेिुसार िारीनरक चाचणीसाठी उपस्स्थत 
रहाव ेलागेल. तद्िांतर उमेदवाराला पुढील सांर्धी नदली जाणार िाही. 

9.  प्रविेप्रमाणपत्र :- 
9.1    परीक्षसे प्रविे नदलेल्या उमेदवाराांची प्रविेप्रमाणपत्रे आयोगाच्या ऑिलाईि अजवप्रणालीच्या 
सांकेतस्थळावर (https://mpsconline.gov.in) उमेदवाराांच्या प्रोफाईलद्वारे परीक्षपेूवी सववसार्धारणपणे 
7 नदवस अगोदर उपलब्र्ध करुि देण्यात येईल. त्याची प्रत परीक्षपेूवी डाऊिलोड करुि घेणे व 
परीक्षचे्या वळेी सादर करणे आवश्यक आहे.  
9.2    परीक्षचे्या वळेी उमेदवारािे स्वत:चे प्रविेप्रमाणपत्र आणणे सक्तीच े आहे. त्यानिवाय, परीक्षसे 
प्रविे नदला जाणार िाही. 
9.3 प्रविे प्रमाणपत्र उपलब्र्ध करूि देण्यात आल्यािांतर उमेदवाराला त्याच्या आयोगाकडील 
िोंदणीकृत मोबाईल क्रमाांकावर लघुसांदेिाद्वारे कळनवण्यात येईल. याबाबतची घोर्षणा आयोगाच्या 
सांकेतस्थळावर परीक्षपेूवी एक सप्ताह अगोदर प्रनसद्ध करण्यात येईल.  
9.4. परीक्षचे्या नदिाांकापूवी 3 नदवस अगोदर प्रविे प्रमाणपत्र प्राप्त ि झाल्यास अजव सादर केल्याच्या 
आवश्यक पुरावयासह आयोगाच्या कायालयाकडे सांपकव  सार्धावा. 
9.5 परीक्षचे्यावळेी स्वत:च्या ओळखीच्या पुरावयासाठी स्वत:चे आर्धार काडव, निवडणकू आयोगाचे 
ओळखपत्र, पासपोटव, पॅि काडव  ककवा फक्त स्माटव काडव प्रकारच े ड्रायव्वहग लायसेन्स यापैकी नकमाि 
कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र तसेच मूळ ओळखपत्राची छायाांनकत प्रत सोबत आणणे अनिवायव आहे. 
9.6 आर्धार काडवच्या ऐवजी भारतीय नवनिष्ट्ट ओळख प्रानर्धकरण (UIDAI) च्या सांकेतस्थळावरुि 
डाऊिलोड केलेले ई-आर्धार सादर करणा-या उमेदवाराांच्या बाबतीत ई-आर्धार वर उमेदवाराचे िाव, 
पत्ता, कलग, फोटो, जन्मनदिाांक या तपिीलासह आर्धार निर्ममतीचा नदिाांक (Date of Aadhaar 
generation) व आर्धार डाऊिलोड केल्याचा नदिाांक असल्यासच तसचे सुस्पष्ट्ट फोटोसह रांगीत कप्रट 
मध्ये आर्धार डाऊिलोड केले असल्यासच ई-आर्धार वरै्ध मािण्यात येईल. 
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9.7  िावाांमध्ये बदल केलेला असल्यास नववाह निबांर्धक याांिी नदलेला दाखला (नववानहत नियाांच्या 
बाबतीत), िावाांत बदल झाल्यासांबांर्धी अनर्धसूनचत केलेले राजपत्र ककवा राजपनत्रत अनर्धकारी याांच्याकडूि 
िावाांत बदल झाल्यासांबांर्धीचा दाखला व त्याची छायाांनकत प्रत परीक्षचे्यावळेी सादर करणे आवश्यक आहे. 

10.   परीक्षसे प्रविे :- 
         परीक्षचे्या प्रविे/उपस्स्थतीसांदभात आयोगाच्या सांकेतस्थळाद्वारे अथवा प्रविेप्रमाणपत्राद्वारे देण्यात 

आलले्या सूचिाांचे काटेकोरपणे पालि करणे अनिवायव आहे. अन्यथा आयोगाच्या सूचिाांचे उल्लांघि समजूि 
आयोगाच्या स्वचे्छानर्धकािुसार कारवाई करण्यात यईेल.  

11.   प्रस्तुत जानहरातीमध्ये परीक्षसेांदभातील सांनक्षप्त तपिील नदलेला आहे. अजव स्वीकारण्याची पध्दत, 
आवश्यक अहवता, वयोमयादा, िुल्क, निवडीची  सववसार्धारण प्रनक्रया, परीक्षा योजिा, अभ्यासक्रम 
इत्यादीबाबतच्या सनवस्तर तपनिलासाठी आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या सांकेतस्थळावरील “ 
उमेदवाराांकरीता मानहती ” नवभागातील “  सूचिा ” अांतगवत “ सववसार्धारण सूचिा ”  तसेच “ परीक्षा ” या 
सदराखालील “ परीक्षा योजिा ” नवभागातील  “ पोलीस उपनिरीक्षक मयानदत नवभागीय परीक्षा ” मध्य े
उपलब्र्ध करुि देण्यात आलेल्या मानहतीचे कृपया अवलोकि कराव.े आयोगाच्या सांकेतस्थळावर प्रनसध्द 
करण्यात आलेली मानहती/जानहरात अनर्धकृत समजण्यात येईल.  

12.    प्रस्तुत पनरपत्रक आयोगाच्या https://mpsc.gov.in तसेच https://mpsconline.gov.in या 
सांकेतस्थळावर उपलब्र्ध आहे. 

13.    सदर पनरपत्रक रजेवर/प्रनतनियुक्तीवर असणा-या कमवचा-याांसह सवव सांबांनर्धताांच्या निदिविास 
आणाव.े 

  

          सदर िासि पनरपत्रक महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्र्ध 
करण्यात आले असूि त्याचा सांकेताक 202202111704287529 असा आहे. हे पनरपत्रक नडजीटल स्वाक्षरीिे 
साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  

     महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिािुसार व िावािे, 
 
 
           ( राहूल कुलकणी ) 

 सह सनचव, महाराष्ट्र  िासि 
प्रत, 

1. सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, (पत्रािे) 
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नववरणपत्र - 1 

पोलीस उपनिरीक्षक मयानदत नवभागीय स्पर्धा पूवव परीक्षचेी परीक्षा योजिा व  
अभ्यासक्रम - 

 
                                                                -: परीक्षा योजिा :- 

नवर्षय  
(सांकेताांक क्र. 014) 

माध्यम प्रश्नसांख्या व 
गुण 

दजा कालावर्धी प्रश्नपनत्रकेच े
स्वरुप 

मराठी मराठी 25  
िालाांत  

 
एक तास 

 
वस्तुनिष्ट्ठ  
बहुपयायी 

इांग्रजी इांग्रजी 25 
सामान्य अध्ययि  इांग्रजी व 

मराठी 
50 

 
-:अभ्यासक्रम: - 

अ. क्र. घटक व उप घटक    
गुण 

(अ)मराठी  सववसामान्य िब्दसांग्रह, वाक्यरचिा, वयाकरण, म्हणी व वाक्प्रचार याांचा अथव 
व उपयोग तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नाांची उत्तरे. 

25 

(ब)इांग्रजी General Vocabulary, Sentence Structure, Grammar, Idioms & 
Phrases- their meaning and use, Comprehension. 

25 

(क)सामान्य अध्ययि                                                                                                  50 
  (1) आरु्धनिक भारताचा इनतहास.  

    (2) भारताचा नविेर्षत: महाराष्ट्राचा भगूोल 
(3) भारतीय अथववयवस्था :- जागनतकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण 

याांच्या नविेर्ष अभ्यासासह. 
(4) ग्राम-प्रिासि, नजल्हा-प्रिासि, राज्य-प्रिासि:- रचिा, सांघटि, काये. 
(5) महाराष्ट्रातील समाजसुर्धारक. 
(6) भारताचे िेजारील राष्ट्राांिी असलेले सांबांर्ध. 
(7) चालू घडामोडी. 
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