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परीक्षा-2021 च्या आयोजनाबाबत.    
             

                                                             महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन धिभाग, 

शासन पधरपत्रक क्रमाांक: मधिप-1420/प्र.क्र.81/14-अ, 
मािाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
                                                     धिनाांक : 31 धिसेंबर, 2021. 
 
                                                                 शासन पधरपत्रक    
 

मांत्रालयीन प्रशासकीय धिभाग तसचे महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या कायालयातील धलधपक, धलधपक-
टांकलेखक ि    टांकलेखक   सांिगातील   कमगचाऱयाांना सहायक कक्ष अधिकारी पिािर धनििीद्वारे धनयुक्ती िेण्यासाठी 
रधििार, धिनाांक 06 माचग, 2022  रोजी महाराष्ट्र लोकसिेा आयोगामार्ग त    सहायक कक्ष अधिकारी मयाधित धिभागीय 
स्पिा परीक्षा - 2021  र्क्त मुांबई  येथे आयोधजत करण्यात येईल. 
२. सिांगग/ पिाबाबत सिगसािारण तपशील :-   
 २.1 ितेनश्रणेी :- एस-14 - (रु.38,600-1,22,800) 
 २.२ पिसांख्या :- 
  (1) मांत्रालयीन धिभाग - 83 पिे 

(2) महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाचे कायालय - 10 पिे 
 २.३ िर  नमूि पिसांख्येमध्ये बिल होण्याची शक्यता आहे.   
 2.4 मा. सिोच्च न्यायालयामध्ये िाखल धिशेष अनुज्ञा याधचका क्रमाांक 28306/2017 च्या अांधतम 

न्याय धनणगयाच्या अिीन राहून गुणित्तेनुसार पिे भरण्यात येतील. 
३. पात्रता :- 
 ३.१ खुद्द मांत्रालयीन प्रशासकीय धिभाग तसचे महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या कायालयातील धलधपक, 

धलधपक-टांकलेखक ि टांकलेखक सांिगातील कमगचारी प्रस्तुत परीक्षेस अजग करण्यासाठी पात्र आहेत. 
मांत्रालयीन प्रशासकीय धिभागाच्या अधिपत्याखालील कोणत्याही िुय्यम कायालयातील कमगचारी 
प्रस्तुत परीक्षकेरीता अजग करण्यास पात्र नाहीत. 

 3.2 धिनाांक 1 जानेिारी, 2022 रोजी धलधपक, धलधपक-टांकलेखक अथिा टांकलेखक सांिगामध्ये 
धकमान सलग सात िषे धिनाखांि धनयधमत सेिा पणूग झालेले कमगचारी प्रस्तुत परीक्षेकरीता अजग 
करण्यास पात्र आहेत.   

 3.3 धनयधमत सेिचेा कालाििी खालीलप्रमाणे गणण्यात येईल :- 
(१) आयोगामार्ग त    नामधनिेशनाने    नेमणकू   झालले े  कमगचारी:-   धनयधमत     धनयकु्तीच्या 
     धिनाांकापासनू 
(२) अनुकां पा तत्िािर नेमणकू झाललेे कमगचारी:-  धनयकु्तीच्या धिनाांकापासनू 
(३) पिोन्नत कमगचारी:-  सेिाप्रिशे धनयमातील गणुित्तेनुसार धनयधमत पिोन्नतीच्या धिनाांकापासनू 
(४ अन्य कारणास्ति सेिा धनयधमत झाललेे कमगचारी:- त्याांच्या सेिा धनयधमत केल्यासांबांिीच्या 
    सामान्य प्रशासन धिभागाच्या आिेशाच्या धिनाांकापासून  
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 3.4 कोणत्याही पधरस्स्थतीत धलधपक, धलधपक-टांकलेखक अथिा टांकलेखक सांिगातील पिािरील 
अभाधित धनयुक्तीचा कालाििी पात्रतेसाठी  गणण्यात  येणार  नाही.   

 3.5 धलधपकिगीय कमगचाऱयाांसाठी असलेली सेिाप्रिशेोत्तर प्रधशक्षण परीक्षा उत्तीणग न झालेले अथिा 
सिर परीक्षा उत्तीणग होण्यापासून सूट धिलेली नाही, असे कमगचारी प्रस्तुत परीक्षेच्या प्रिशेासाठी 
पात्र असणार नाहीत.   

४. परीक्षा योजना:- 
 4.1 परीक्षचेे टप्पे :- एक - लेखी  परीक्षा 
 ४.२ परीक्षचेे स्िरुप :- िस्तुधनष्ट्ठ बहुपयायी 
 4.3 प्रश्नपधत्रका :- िोन 
 4.4 एकूण गुण :- 200 
 4.5 परीक्षा कें द्र : 

 
परीक्षा कें द्र कें द्र सांकेताांक 

मुांबई 30 
   

 4.6 लेखी परीक्षेची परीक्षा योजना ि अभ्यासक्रम सोबतच्या धििरणपत्र-1 प्रमाणे राहील. 
 4.7 लेखी परीक्षेतील एकूण गुणाांच्या आिारे गुणित्तनुेसार अांधतम धनिि करण्यात येईल. 
5. धनििप्रधक्रया :- 
 5.1 पधरपत्रकामध्ये नमूि अहगता/पात्रतेधिषयक अटी धकमान असून धकमान अहगता िारण केली म्हणनू 

उमेििार धशर्ारशीसाठी पात्र असणार नाही. 
 5.2 सेिा भरतीची सांपणूग प्रधक्रया सहायक कक्ष अधिकारी, गट-ब (अराजपधत्रत) सेिाप्रिशे धनयम 

2018 अथिा तद्नांतर शासनाकिून िळेोिळेी करण्यात येणाऱया सिुारणा तसचे आयोगाकिून 
िळेोिळेी सुिारण्यात येणाऱया कायगधनयमािलीतील तरतुिींनुसार राबधिण्यात येईल. 

6. भरती प्रधक्रयेतून बाहेर पिणे(Opting out option) :- 
 6.1 पिाच्या/सांिगाच्या अांधतम धशर्ारशीपिूी सिगसािारण गुणित्ता यािी (Merit List) आयोगाच्या 

सांकेतस्थळािर प्रधसद्ध करण्यात येईल. 
 6.2 सिगसािारण गुणित्ता यािीच्या आिारे “ भरती प्रधक्रयेतनू बाहेर पिणे (Opting Out) ”  हा पयाय 

आयोगाच्या ऑनलाईन अजग प्रणालीद्वारे उपलब्ि करून िेण्यात  येईल. 
 6.3 “भरतीप्रधक्रयेतून बाहेर पिणे” पयाय सािर करण्यासाठी उमेििाराांना सिगसािारण गुणित्ता 

यािीच्या प्रधसद्धीच्या धिनाांकापासून 7 धििसाांचा कालाििी िेण्यात येईल. 
 6.4 आयोगाच्या ऑनलाईन अजग प्रणालीद्वारे उमेििाराांकिून प्राप्त “भरतीप्रधक्रयेतून बाहेर पिणे” हा 

पयाय लक्षात घेऊन अांधतम धशर्ारस यािी तयार करण्यात येईल. 
 6.5 पिभरतीकरीता भरतीप्रधक्रयेतून बाहेर पिणे याबाबतची कायगिाही र्क्त   आयोगाच्या 

ऑनलाईन अजग प्रणालीद्वारे धिधहत कालाििीमध्ये करणे अधनिायग आहे. यासांिभातील इतर 
कोणत्याही पद्धतीने केलेल्या तसेच नांतरच्या टप्प्यािर पयाय रद्द करण्यासांिभात केलेल्या 
धिनांतीचा धिचार केला जाणार  नाही. 
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7. परीक्षेकरीता अजग करण्याची पद्धत :- 
 7.1 अजग सािर करण्याचे टप्पे :- 

7.1.1 आयोगाच्या ऑनलाईन अजग प्रणालीिर यापिुी धिधहत पद्धतीने नोंिणी केली नसल्यास 
नोंिणी करून खाते (Profile) तयार करणे. 
7.1.2  खाते  तयार  केलेले  असल्यास   ि    ते अद्ययाित    करण्याची   आिश्यकता असल्यास 
           अद्ययाित करणे.  
7.1.3  धिधहत कालाििीत तसेच धिधहत पध्ितीने खालीलप्रमाणे लागू असेल त्याप्रमाणे 
          आिश्यक कागिपत्रे अपलोि करुन अजग सािर करणे . 
 7.1.4  परीक्षा शुल्काचा भरणा धिधहत पध्ितीने करणे. 

 7.2 धिधहत कागिपत्र/ेप्रमाणपत्र ेअपलोि करणे :- 
   उमेििार जाधहरातीनुसार पात्र ठरत असल्यास अजग सािर करताना धलधपक-टांकलेखक/ 
          टांकलेखक पिािरील अनुभिासांिभात सोबतच्या धििरणपत्र - 2 मिील धिधहत नमुन्यात सक्षम 

प्राधिकाऱयाच ेप्रमाणपत्र अजासोबत अपलोि करणे अधनिायग आहे. 
 7.3 सिगसािारण :-  

(एक)   अजग र्क्त आयोगाच्या ऑनलाईन अजग प्रणालीद्वारे स्िीकारण्यात येतील.  
(िोन)   अजग सािर करण्याकरीता सांकेतस्थळ :- https://mpsconline.gov.in 
(तीन)   अजग सािर करण्याच्या सधिस्तर सूचना आयोगाच्या https://mpsconline.gov.in 
           तसेच https://mpsc.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ि आहेत. 
(चार)  आयोगास   अजग    सािर   केल्यानांतर   धिधहत  मुितीत परीक्षा शुल्क भरल्याधशिाय अजग  
          धिचारात घेतला जाणार नाही. 

 7.4 अजग सािर करण्याचा कालाििी:- धिनाांक 03 जानेिारी, 2022 रोजी 14.00 िाजल्यापासून 
धिनाांक 24 जानेिारी, 2022 रोजी 23.59 िाजपेयंत. 

 7.5 शुल्क (रुपये) :-         
  (एक)   अमागास - रु. 719/-  

(िोन)   मागासिगीय/आर्थथक िुबगल घटक/अनाथ -  रु. 449/- 
(तीन)   उपरोक्त परीक्षा   शुल्काव्यधतधरक्त   बकँ  चाजसे  तसेच  त्यािरील िेय कर अधतधरक्त  
           असतील.   
(चार)   परीक्षा शुल्क ना-परतािा (Non-refundable) आहे. 

 7.6 परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरीता खाली नमूि केलले्या पद्धतींचा अिलांब करािा:- 
  (एक) शुल्क भरण्याकरीता मुखपषृ्ट्ठािरील 'माझे खाते' या ललक िर स्क्लक (click) कराि.े 

(िोन) 'माझे खाते' या ललक िर स्क्लक केल्यानांतर अजग केलेल्या पिाांची यािी शुल्क 
भरल्याच्या / न भरल्याच्या नोंिीसह धिसेल. 'Unpaid' धलधहलेल्या जाधहरात/पि  
/परीक्षेसमोर 'Pay Now' अशी ललक उपलब्ि असेल. 

(तीन) 'Pay Now' या ललक िर स्क्लक केल्यानांतर िोन पयाय उपलब्ि होतील:-  
(1) ऑनलाईन पेमेंट (2) चलनाद्वारे 

(चार) के्रधिट कािग, िेधबट कािग, युपीआय अथिा नेटबलँकगच्या सहाय्याने ऑनलाईन 
परीक्षा शुल्क अिा करता येईल. 
 

https://mpsconline.gov.in/
https://mpsconline.gov.in/
https://mpsc.gov.in/
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(पाच) ऑनलाईन पध्ितीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानांतर उमेििाराला त्याच्या 
प्रोर्ाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा झाला आहे लकिा कस ेयाची स्स्थती (status) 
लगेचच अिगत होईल. ऑनलाईन पध्ितीने परीक्षा शुल्क भरल े असल्याबाबत 
Logout करण्यापिूीच खात्री करणे अथिा परीक्षा शुल्काचा भरणा झाल्याबाबतची 
स्स्थती उपलब्ि नसल्यास पनु्हा शुल्क भरण्याची अथिा चलन घेण्याबाबतची 
कायगिाही प्रस्तुत परीक्षेच्या अजग सािर करण्याच्या अांधतम धिनाांकापिूीच करणे 
आिश्यक आहे. 

(सहा) ऑनलाईन पध्ितीने परीक्षा शुल्काचा भरणा करताना बकेँकिून व्यिहार 
(Transaction) पणूग झाला असल्याबाबत खात्री करण्याची जबाबिारी उमेििाराची 
आहे. कोणत्याही कारणास्ति व्यिहार अयशस्िी ठरल्यास यासांिभातील तक्रारीची 
आयोगाकिून िखल घेतली जाणार नाही.  

(सात) चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा पयाय धनििल्यास, उपलब्ि होणाऱया चलनाची 
प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बकेँच्या कोणत्याही शाखेत, बकेँच्या कायालयीन िळेेत 
शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो.  

(आठ) भारतीय स्टेट बकेँमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पयाय धनििल्यास अजग सािर 
केल्याच्या िोन तासानांतर अथिा शेिटच्या धििशी अजग सािर केल्यास त्यापढुील 
कामकाजाच्या धििशी बकेँच्या कायालयीन िळेेत परीक्षा शुल्क भरणे आिश्यक 
आहे. 

(नऊ) ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरण्याकरीता धिधहत अांधतम धिनाांक 24 जानेिारी, 2022 
रोजी 23:59 िाजपेयंत. 

(िहा) भारतीय स्टेट बकेँमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भराियाचे झाल्यास चलनाची प्रत 
घेणे याकरीता धिधहत अांधतम धिनाांक 26 जानेिारी, 2022 रोजी 23.59 िाजपेयंत. 

(अकरा) चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भराियाच े झाल्यास भारतीय स्टेट बकेँमध्ये शुल्क 
भरण्याचा अांधतम धिनाांक 27 जानेिारी, 2022 बकेँच्या कायालयीन िळेेत.  

 7.7 ऑनलाईन पद्धतीने आयोगास सािर केलेल्या अजाच्या प्रतीसह अजग केल्याबाबतची माधहती 
उमेििाराांनी स्ित: आपल्या धिभाग/कायालय प्रमुखाांना कळधिणे आिश्यक आहे. 

 7.8 प्रस्तुत परीक्षचेा अजग धिचारात घेण्यास धिभाग/कायालय प्रमुखाांना कोणताही आक्षेप असल्यास 
तस े धिभाग/कायालय प्रमुखाांनी अजग स्िीकारण्याच्या अांधतम धिनाांकापयंत आयोगास कळधिणे 
आिश्यक आहे. तसेच परीक्षेकरीता अजग धिचारात घेण्यास हरकत नसल्यास आयोगास तस े
कळधिण्याची आिश्यकता नाही; असेही उमेििाराांनी सांबांधित धिभाग/कायालय प्रमुखाांना 
कळिाि.े 

 7.9 प्रस्तुत परीक्षा ही स्पिा परीक्षा असनू पिोन्नतीसाठी पात्रता परीक्षा (Qualifying Examination) 
नाही. परीक्षेच्या धनकालाच्या आिारे आयोगाकिून धशर्ारस करण्यात आलेल्या उमेििाराांची 
पात्रता सक्षम प्राधिकाऱयाकिून तपासण्याच्या अिीन राहून धनयकु्ती िेण्याची कायगिाही करण्यात 
येईल. सिर परीक्षेमिील उमेििाराांच्या कामधगरीच्या (Performance) आिारे धनयुक्ती 
मागण्याचा उमेििारास कोणताही हक्क असणार नाही. 

 7.10 परीक्षसे अजग सािर केल्यानांतर अथिा परीक्षा धिल्यानांतर उमेििाराने राजीनामा धिल्यास अथिा 
कोणत्याही कारणास्ति नोकरी सोिल्यास अथिा धिभागाने सेिा समाप्त केल्यास अथिा 
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िारणाधिकार न ठेिता सांिगगबाह्य पिािर नेमणकू झाल्यास सिर परीक्षेच्या धनकालाच्या आिारे 
सांबांधित उमेििार धनयुक्तीसाठी पात्र असणार नाही.   

8. अजामध्ये नमूि केलेल्या माधहतीच्या आिारे पधरपत्रकातील धिधहत अहगतेबाबतच्या अटींची पतूगता करतात 
असे समजून पात्रता न तपासता आयोगाकिून उमेििाराांना तात्परुता प्रिशे धिला जाईल. परांतु परीक्षेपिूी 
अथिा परीक्षेनांतर कोणत्याही टप्प्यािर, उमेििाराने अजात नमूि केलेली माधहती चकुीची िा खोटी 
असल्याच े अथिा उमेििार धिधहत अहगतेची पतूगता करीत नसल्याच े आयोगास आढळल्यास अशा 
उमेििाराांची उमेििारी कोणत्याही टप्प्यािर रद्द करण्यात येईल आधण त्याबाबतचा आयोगाचा धनणगय 
अांधतम राधहल 

9. प्रिशेप्रमाणपत्र :- 
 9.1 परीक्षसे प्रिशे धिलेल्या उमेििाराांची प्रिशेप्रमाणपत्र े आयोगाच्या ऑनलाईन अजगप्रणालीच्या 

सांकेतस्थळािर (https://mpsconline.gov.in) उमेििाराांच्या प्रोर्ाईलद्वारे परीक्षेपिूी 
सिगसािारणपणे 7 धििस अगोिर उपलब्ि करुन िेण्यात येईल. त्याची प्रत परीक्षेपिूी 
िाऊनलोि करुन घेणे ि परीक्षेच्या िळेी सािर करणे आिश्यक आहे.  

 9.2 परीक्षेच्या िळेी उमेििाराने स्ित:चे प्रिशेप्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याधशिाय, परीक्षेस 
प्रिशे धिला जाणार नाही. 

 9.3 प्रिशे प्रमाणपत्र उपलब्ि करून िेण्यात आल्यानांतर उमेििाराला त्याच्या आयोगाकिील 
नोंिणीकृत मोबाईल क्रमाांकािर लघुसांिेशाद्वारे कळधिण्यात येईल. याबाबतची घोषणा 
आयोगाच्या सांकेतस्थळािर परीक्षेपिूी एक सप्ताह अगोिर प्रधसद्ध करण्यात येईल. 

 9.4 परीक्षेच्या धिनाांकापिूी 3 धििस अगोिर प्रिशे प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यास अजग सािर केल्याच्या 
आिश्यक परुाव्यासह आयोगाच्या कायालयाकिे सांपकग  सािािा. 

 9.5 परीक्षेच्यािळेी स्ित:च्या ओळखीच्या परुाव्यासाठी स्ित:चे आिार कािग, धनििणकू आयोगाच े
ओळखपत्र, पासपोटग, पॅन कािग  लकिा र्क्त स्माटग कािग प्रकारच े  ड्रायव्व्हग लायसेन्स यापकैी 
धकमान कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र तसेच मूळ ओळखपत्राची छायाांधकत प्रत सोबत आणणे 
अधनिायग आहे. 

 9.6 आिार कािगच्या ऐिजी भारतीय धिधशष्ट्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) च्या सांकेतस्थळािरुन 
िाऊनलोि केलेले ई-आिार सािर करणा-या उमेििाराांच्या बाबतीत ई-आिार िर उमेििाराचे 
नाि, पत्ता, ललग, र्ोटो, जन्मधिनाांक या तपशीलासह आिार धनर्थमतीचा धिनाांक (Date of 
Aadhaar generation) ि आिार िाऊनलोि केल्याचा धिनाांक असल्यासच तसचे सुस्पष्ट्ट 
र्ोटोसह रांगीत लप्रट मध्ये आिार िाऊनलोि केले असल्यासच ई-आिार ििै मानण्यात येईल. 

 9.7 नािाांमध्ये बिल केलेला असल्यास धििाह धनबांिक याांनी धिलेला िाखला (धििाधहत धियाांच्या 
बाबतीत), नािाांत बिल झाल्यासांबांिी अधिसूधचत केलेले राजपत्र लकिा राजपधत्रत अधिकारी 
याांच्याकिून नािाांत बिल झाल्यासांबांिीचा िाखला ि त्याची छायाांधकत प्रत परीक्षेच्यािळेी सािर 
करणे आिश्यक आहे. 

10. परीक्षेस प्रिशे :- 
 10.1 र्क्त पने, पेस्न्सल, प्रिशेप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ परुािा ि त्याची छायाांधकत प्रत अथिा 

प्रिशेप्रमाणपत्रािरील सचूनेनुसार आयोगाने   परिानगी धिलले्या साधहत्यासह उमेििाराला 
परीक्षा कक्षात प्रिशे िेण्यात येईल. 

https://mpsconline.gov.in/
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 10.2 स्माटग िॉच, धिजीटल िॉच, मायक्रोर्ोन, मोबाईल र्ोन, कॅमेरा अांतभूगत असलेली कोणत्याही 
प्रकारची सािने, धसमकािग, ब्लू टूथ, िूरसांचार सािने म्हणनू िापरण्या योग्य कोणतीही िस्त,ू 
इलेक्रॉधनक उपकरणे, िहया, नोटस, परिानगी नसलेली पसु्तके, बगॅ्ज, पधरगणक (calculator) 
इत्यािी प्रकारची सािने/ साधहत्य परीक्षा कें द्राच्या पधरसरात तसचे परीक्षा कक्षात आणण्यास, 
स्ित:जिळ बाळगण्यास, त्याचा िापर करण्यास अथिा त्याच्या िापरासाठी इतराांची मित 
घेण्यास सक्त मनाई आहे. अस े साधहत्य आणल्यास ते परीक्षा कें द्राबाहेर ठेिण्याची ि त्याच्या 
सुरधक्षततेची जबाबिारी सांबांधित उमेििाराची राहील. 

 10.3 आयोगाने परिानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारच े अनधिकृत सािन/साधहत्य परीक्षेच्यािळेी 
सांबांधित उपकें द्राच्या मुख्य प्रिशेद्वारािरच ठेिाि ेलागेल. अशा सािन/साधहत्याच्या सुरधक्षततेची 
जबाबिारी सांबांधित उमेििाराची राहील. यासांिभातील कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस 
आयोग, धजल्हा प्रशासन लकिा सांबांधित शाळा/महाधिद्यालय व्यिस्थापन जबाबिार राहणार 
नाही. 

 10.4 उमेििाराने आयोगास सािर केलेल्या अजािरील स्िाक्षरी, हजरेीपटािरील स्िाक्षरी ि अन्य सिग 
प्रकारच्या पत्रव्यिहारािरील स्िाक्षरी एकच असणे ि त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा 
र्रक/तर्ाित असता कामा नये. धिधिि प्रकारच्या कागिपत्रािरील स्िाक्षरीमध्ये 
र्रक/तर्ाित आढळून आल्यास सांबांधित उमेििाराची उमेििारी रद्द करण्यात येईल ि 
आयोगाच्या स्िचे्छाधिकारानुसार इतरही कायिेशीर/धनयमानुसार कारिाई करण्यात येईल.  

11. सेिाप्रिशेोत्तर शती :- 
धनयुक्त झालेल्या  व्यक्तीस खालील अहगता/परीक्षा उत्तीणग होणे आिश्यक  राहील :-  

 11.1 जथेे प्रचधलत धनयमानुसार धिभागीय/व्यािसाधयक परीक्षा धिधहत केली असेल अथिा आिश्यक 
असेल तेथे त्यासांबांिी केलेल्या धनयमानुसार धिभागीय/व्यािसाधयक परीक्षा. 

 11.2 लहिी आधण मराठी भाषा परीक्षेसांबांिी केलेल्या धनयमानुसार जर ती व्यक्ती अगोिर परीक्षा उत्तीणग 
झाली नसेल लकिा धतला उत्तीणग होण्यापासून सूट धमळाली नसेल तर ती परीक्षा. 

 11.3 शासन धनणगय,  माधहती   तांत्रज्ञान  (सा.प्र.धि.), क्रमाांक: मातांसां-2012/प्र.क्र.277/39, धिनाांक 
04 रे्ब्रिुारी, 2013,    शासन     परूकपत्र,   क्रमाांक   मातांसां-2012/प्रक्र.277/39,   धिनाांक 
08 जानेिारी, 2018 ि 16 जुलै, 2021 अथिा महाराष्ट्र शासनाच्या माधहती तांत्रज्ञान 
सांचालनालयाने यासांिभात िळेोिळेी धिधहत केलेली सांगणक हाताळणीबाबतची प्रमाणपत्र 
परीक्षा. 

12. प्रस्तुत जाधहरातीमध्ये परीक्षेसांिभातील सांधक्षप्त तपशील धिलेला आहे. अजग स्िीकारण्याची पध्ित, 
आिश्यक अहगता, आरक्षण, ियोमयािा, शुल्क, धनििीची  सिगसािारण प्रधक्रया, परीक्षा योजना, 
अभ्यासक्रम इत्यािीबाबतच्या सधिस्तर तपधशलासाठी आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या 
सांकेतस्थळािरील “उमेििाराांकरीता माधहती” धिभागातील “सूचना” अांतगगत “सिगसािारण सूचना”  तसचे 
“परीक्षा” या सिराखालील “परीक्षा योजना” धिभागातील  “सहायक कक्ष अधिकारी मयाधित धिभागीय 
परीक्षा” मध्ये उपलब्ि करुन िेण्यात आलेल्या माधहतीचे कृपया अिलोकन कराि.े आयोगाच्या 
सांकेतस्थळािर प्रधसध्ि करण्यात आलेली माधहती/जाधहरात अधिकृत समजण्यात येईल.  

13. प्रस्तुत पधरपत्रक आयोगाच्या  https://mpsc.gov.in तसेच https://mpsconline.gov.in  या 
सांकेतस्थळािर उपलब्ि आहे.   

https://mpsc.gov.in/
https://mpsc.gov.in/
https://mpsconline.gov.in/
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14. सिर पधरपत्रक रजिेर/प्रधतधनयुक्तीिर असणाऱया कमगचाऱयाांसह सिग सांबांधिताांच्या धनिशगनास आणाि.े  

15. सिर शासन पधरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्थळािर उपलब्ि 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेताांक 202112311646593507 असा आहे. हे पधरपत्रक धिजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे. 
           महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आिेशानुसार ि नािाने,  

 
 

                                    
                    ( सु. मो. महाधिक ) 
                                                                                                                   सह सधचि, महाराष्ट्र शासन  
प्रधत,    
 1. सिग मांत्रालयीन धिभाग, 
 2. सधचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, (पत्राने) 
 

http://www.mpsc.gov.in/


वििरणपत्र - 1 
 

सहायक कक्ष अविकारी मयावित विभागीय स्पिा परीक्षचेी परीक्षा योजना ि अभ्यासक्रम.  
परीक्षा योजना :- 
प्रश्नपवत्रका  
क्रमाांक ि 
सांकेताांक 

विषय िजा माध्यम प्रश्नसांख्या ि गुण कालाििी परीक्षेच े
स्िरुप 

 
 

पेपर - 1 
(088) 

इांग्रजी बारािी इांग्रजी  
 

100 

 
 
एक तास िस्तुवनष्ठ 

बहुपयायी 

मराठी बारािी  
मराठी सामान्य ज्ञान, शासकीय 

योजना ि शासनाशी 
सांबांिीत बाबी 

-- 

 
  पेपर - 2 
 

कायालयीन कामकाजाचे 
ज्ञान ि पध्िती 

--  
मराठी 

100  
एक  तास 

िस्तुवनष्ठ 
बहुपयायी 

 

2. अभ्यासक्रम 
प्रश्नपवत्रका - 1  

विषय गुण 
(१) मराठी :- व्याकरण, शुध्िलेखन ि विरामवचन्हे याांचे वनयम, शबिाांच्या जाती (प्रकार), 

काळ ि अर्थ, िाक्यप्रकार, शबिवसध्िी, पावरभावषक शबि, म्हणींचा अर्थ ि 
उपयोग, िाक्प्रचाराांचा अर्थ ि उपयोग. 

25 

(२) इांग्रजी :- Common vocabulary, Sentence structure, Grammar, 
Comprehension of passage 

25 

(३) शासकीय योजना ि शासनाशी सांबांिीत बाबी:- विभागाच्या महत्िाच्या योजना, योजनाांची नाि,े  
                             अनुिान मयािा, कें द्र-राज्य वहस्सा लाभार्ी पात्रता इत्यािी 

25 

(४) सामान्य ज्ञान :- इवतहास, भगूोल, कला, क्रीडा, सावहत्य, परुस्कार, चालू घडामोडी, 
मावहती अविकार अविवनयम-2005, राज्य शास्त्र, इत्यािी 

25 

प्रश्नपवत्रका - 1 ची एकूण प्रश्नसांख्या ि गुण 100 
 

प्रश्नपवत्रका  - 2  :-   मांत्रालयातील वलपीकिगीय कमथचाऱयाांनी विभाग-अ आवण विभाग-ब, सोडविणे आिश्यक आहे   ि  

महाराष्र लोकसेिा आयोगातील वलपीकिगीय कमथचाऱयाांनी विभाग-अ आवण विभाग-क सोडविणे आिश्यक आहे.   

विभाग - अ : मांत्रालय ि आयोग याांच्या सामाईक कामकाजाविषयीचे घटक :- (906) गुण 
(१) भारताच ेसांवििान :- मूलभतू अविकार (अनुच्छेि 12 ते 30) 

राज्य िोरणाची वनिेशक तत्ि े(अनुच्छेि 36 ते 51) 
मूलभतू कतथव्ये (अनुच्छेि - 51 (क) ) 

   25 

(२) महाराष्र नागरी सेिा (ितथणकू) वनयम, 1979  25 
(३) महाराष्र नागरी सेिा (सेिचे्या सिथसािारण शती) वनयम 1981 : वनयम क्र. 9 ते 20, 27, 31 

ते 45, 47 
 25 

विभाग - अ ची एकूण प्रश्नसांख्या ि गुण    75 
 



शासन पवरपत्रक क्रमाांकः मविप-1420/प्र.क्र.81/14-अ, 

 

पृष्ठ 2 पैकी 2 

विभाग - ब : फक्त मांत्रालयाच्या कामकाजासांबांिीचे घटक :- (907) गुण 

 (1)  मांत्रालयातील कायालयीन पध्ितीची वनयमपसु्स्तका. 10 

(2)  अ. मांत्रालयातील कामकाजविषयक वनयम ि त्यासांबांिीच्या सचूना. 
   ब. प्रशासकीय सुिारणा ि कल्याणकारी िोरणे यासांबांिात अांमलबजािणीसाठीच ेशासनाच े 

          िोरण/िळेोिळेी शासनाने घेतलेले वनणथय. 
05 

(३)  वििीमांडळ कामकाज :- 
3.1 वििानसभा वनयम :- 

वनयम क्रमाांक 68,69,70,72,74 [प्रश्न] , 86 [अल्प  मुितीच्या नोटीसीचे प्रश्न] ,  
90 [परुिणी प्रश्न] , 92,94 [अिातास चचा],  101 ते 103 [अल्पिळे चचा], 
106  ते 110[ठराि], 198 ि 199[सांयुक्त सवमत्या], 206 ि 207[ लोकलेखा सवमती], 
208 ते 210 [अांिाज सवमती], 226 ते 228  [आश्वासन सवमती]. 

3.2 वििान पवरषि वनयम :-   
वनयम क्र. 66,67,68,70,72 [प्रश्न], 84 [अल्पसचूना प्रश्न],  
88 [ परुिणी प्रश्न], 90,92 [अिा तास चचा], 97 ते 99 [अल्पकावलन चचा],  
102 ते  106 [ठराि]                                                                                                                         

 

 

 

 

05 

 (४)     भारताचे सांवििान भाग-6 मिील प्रकरण 1 ते 4 [अनुच्छेि 152 ते 213] 05 

विभाग - ब ची एकूण प्रश्नसांख्या ि गुण 25 

 
ककिा 

 
विभाग - क : फक्त महाराष्र लोकसेिा आयोगाच्या कामकाजासांबांिीच ेघटक (908)   गुण 

(१) भारताच्या सांवििानातील लोकसेिा आयोगासांबांिीचे  अनुच्छेि 315 ते 323.    05 
(२) अ. महाराष्र लोकसेिा आयेागातील कायालयीन कायथपध्िती. 

ब.  महाराष्र लोकसेिा आयोग (सिस्य ि कमथचारी) (सेिचे्या शती) विवनयम, 1971. 
 10 

(३) महाराष्र लोकसेिा आयोग ि शासन िरम्यानच्या पत्रव्यिहार करण्याविषयीच्या कायथपध्िती  ि    
त्यासांबांिीच्या सचूना.    
महाराष्र लोकसेिा आयोगाची कायथ वनयमािली (Rules of Procedure)         

 05 

(४) महाराष्र लोकसेिा आयोगामाफथ त प्रवसध्ि  करण्यात येणाऱया अविसूचना, जावहराती ि िार्षषक   
अहिाल. 

05 

विभाग - क ची एकूण प्रश्नसांख्या ि गुण    25 
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