
 
 

            सहायक मोटार वाहन िनरी क मु य परी ा - 2017  
 अिधसचूना मांक :एनओटी-3617/सीआर-22/2017/तीन                                                                               जािहरात मांक :48/2017             

       जािहरात मांक 02/2017, िदनांक 30 जानेवारी, 2017 नसुार शासना या गहृ (पिरवहन)िवभागांतगत मोटार वाहन िवभागातील सहायक मोटार वाहन 
िनरी क, गट-क संवग तील खाली नमदू के या माणे एकूण 833 पदांवरील भरतीकरीता, आयोगामाफत िदनांक 30 एि ल, 2017 रोजी घे यात आले या सहायक 
मोटार वाहन िनरी क पवू परी ा - 2017 या िनकालाआधारे, मु य परी े या वेशासाठी पा  ठरले या उमेदवारांची सहायक मोटार वाहन िनरी क मु य परी ा - 
2017  रिववार, िदनांक 6 ऑग ट, 2017 रोजी  मुंबई, पणेु, नागपरू व औरंगाबाद या िज हाक ांवर घे यात येईल :-  

सहायक मोटार वाहन िनरी क, गट - क (एकूण 833 पदे) 
     
 
वग 

अ.जा. 
 

अ.ज. िव.जा. 
(अ) 

 

भ.ज. 
(ब) 

भ.ज. 
(क) 

भ.ज.  
(ड) 

इ.मा.व. 
 

िव.मा. . एकूण 
मागासवग य 

खलुा एकूण 
पदे 

पदसं या  111 52 23 -- 26 16+2* 150 13 393 440 833 
िर त जागांचे वगिनहाय सामािजक/समांतर आर णाचे िववरणप  खालील माणे आहे :- 

(1) सवसाधारण  56 28 12 -- 14 10 75      8 203 220 423 
(2) मिहला 33 16 7 -- 8 5 45 5  119 132 251 
(3) खेळाडू 5 -- -- -- -- -- 8 -- 13 22 35 
(4) माजी सैिनक 17 8 4 -- 4 3 22 -- 58 66 124 

* अनषेुशाची पदे 
2. पदसं या व आर णासंदभ त सवसाधारण तरतदुी :-  

2.1  वर नमदू पदसं या व आर णाम ये शासना या संबंिधत िवभागा या सचूनेनसुार बदल हो याची  श यता आहे.  
2.2   मिहला, खेळाडू व माजी सैिनकांसाठीचे आर ण हे शासनाने यासंदभत वेळोवेळी िनगिमत केले या आदेशानसुार राहील.   
2.3   मिहलांसाठी आरि त पदांकिरता दावा करणा-या उमेदवारांनी मिहला आर णाचा लाभ यावयाचा अस यास यांनी अज म ये न चकुता महारा ाचे अिधवासी 

(Domiciled) अस याबाबत तसेच नॉन ीमीलेअर म ये मोडत अस याबाबत (अ.जा. व अ.ज. वगळून) प टपणे दावा करणे  आव यक आहे. 
2.4 िव.जा (अ), भ.ज. (ब), भ.ज. (क) व  भ.ज. (ड) वग साठी आरि त असलेली पदे आंतरपिरवतनीय असनू आरि त पदासाठी संबंिधत वगवारीतील यो य 

व पा  उमेदवार उपल ध न झा यास अ यावत शासन धोरणा माणे उपल ध वग तील उमेदवाराचा िवचार गणुव े या आधारावर कर यात येईल.  
2.5 शासन िनणय, शालेय िश ण व ीडा िवभाग, मांक: रा ीधो-2002/ . .68/ ीयसेु-2, िदनांक 1 जलैु, 2016 तसेच शासन शु दीप क मांक:रा ीधो-

2002/ . .68/ ीयसेु-2, िदनांक 18 ऑग ट, 2016 आिण तदनंतर शासनाने यासंदभत वेळोवेळी िनगिमत केले या आदेशानसुार ािव य ा त खेळाडू 
आर णासंदभत तसेच वयोमय देतील सवलतीसंदभत कायवाही कर यात येईल. 

2.6 ािव य ा त खेळाडू आर णाचा दावा करणा-या उमेदवारां या बाबतीत यांची ीडा िवषयक माणप े यो य दजची अस याबाबत व खेळाडू वगतील आरि त 
पदासाठी पा  ठरतो याबाबत,  आयोगास अज सादर कर यापवू च,  स म ािधका-याने मािणत केलेले माणप  ा त केलेले असणे आव यक आहे. 

2.7 संचालक, ीडा व यवुक सेवा संचालनालय कवा स म ािधका-याकडे माणप े सादर करताना पा  खेळाडू उमेदवाराने ािव य ा त खेळाडू 
आर णासाठी यांना पा  ठरिवणारी आपली खेळाडू िवषयक सव माणप े एकाच वेळी सादर करणे आव यक आहे. 

2.8  ीडा माणप  यो य अस याबाबत व खेळाडू कोण या संवग साठी पा  ठरतो यािवषयी अज सादर कर यापवू या िदनांकाचे स म ािधका-याने दान 
केलेले माणप  सादर केले तरच यांना खेळाडू वग या आर णाचा लाभ घेता येईल. 

2.9  शासन िनणय, गहृ (पिरवहन) िवभाग, मांक:एम हीडी-1203/ . .372/पिर-4, िदनांक 08 ऑग ट, 2008 नसुार िवकलांग उमेदवार सदर 
पदाकरीता पा  नाहीत. िवकलांग उमेदवारांची पा ता शासनाकडून वेळोवेळी िनगिमत कर यात येणा-या आदेशानसुार राहील. 

2.10 समांतर आर णाबाबत शासन पिरप क, सामा य शासन िवभाग, मांक एसआर ही-1012/ . .16/12/16-अ, िदनांक 13 ऑग ट, 2014 आिण 
तदनंतर शासनाने यासंदभ त वेळोवेळी िनगिमत केले या आदेशानसुार कायवाही कर यात येईल. 

2.11 परी े या कोण याही ट यावर मागासवग यासाठी िविहत केलेली वयोमय दा, शु क तसेच इतर पा ता िवषयक अटी/िनकषांसंदभ त कोणतीही 
सटू/सवलत घेतली अस यास, अशा मागासवग य उमेदवारांची अमागास (सवसाधारण) पदावर िशफारस कर यात येणार नाही.  

2.12 अमागास उमेदवारांकरीता िविहत केले या वयोमय दा, शु क तसेच इतर पा ता िवषयक िनकषांसदभ तील अट ची पतुता करणा-या सव उमेदवारांचा 
अमागास सवसाधारण पदावरील िशफारश करीता िवचार होत अस याने सव आरि त वग तील उमेदवारांनी यां या वग साठी पद 
आरि त/उपल ध नसले तरी, अज म ये यां या आरि त वग संदभ तील स य मािहती अचकूपणे नमदू करणे बंधनकारक आहे. 

3. वेतन ेणी :-  
3.1   पये  9,300-34,800 ( ेड पे- 4,300) अिधक िनयमांनसुार भ े.  

4. पा ता :- 
4.1  भारतीय नागिरक व  

 
 



 
4.2  वयोमय दा :- 

वयोमय दा 
गण याचा 
िदनांक 

वय 
िकमान 

अमागास / 
मागासवग य 

कमाल ािव य ा त  
खेळाडू 

 

माजी सैिनक 
 

िवकलांग 
उमेदवार अमागास मागासवग य

अमागास मागासवग य अमागास मागासवग य
1 मे, 2017 19 38 43 43 43 38 + सेवा 

कालावधी + 3 वष 
43+ सेवा 

कालावधी + 3 वष
अपा   

4.3 िविहत वयोमय दा इतर कोण याही बाबतीत िशिथल केली जाणार नाही. 
4.4 अहता :- 

4.4.1 महारा  रा य मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण मंडळाची मा यिमक शालांत माणप  परी ा (एस.एस.सी.) कवा महारा  शासनाने 
एस.एस.सी. या समतु य हणनू घोिषत केलेली अहता, आिण 

4.4.2 मा यिम क शालांत माणप  परी ा उ ीण झा यानंतर वयंचल अिभयांि की (Automobile Engineering) वा यं  अिभयांि की 
(Mechanical Engineering) िवषयातील िकमान 3 वष ची पदिवका वा क  वा रा य शासनाने यास समक  हणनू घोिषत केलेली अहता. 

4.4.3 वयंचल अिभयांि की (Automobile Engineering) वा यं  अिभयांि की (Mechanical Engineering) िवषयातील मा यता ा त िवदयापीठाची 
पदवी कवा यापे ा अ यु च अहता धारण केलेले वा क  वा रा य शासनाने यास समक  हणनू घोिषत केले या अहता धारण केलेले उमेदवार 
देखील पा  राहतील.  

4.4.4 खालील अहता समतु य शै िणक अहता हणनू वीकाराह आहेत :-  
अ. . संदभ अहता 

1 
शासन प , गहृ िवभाग, मांक: एम हीडी-1216/ . .-301/पिर-3, 
िदनांक  23 जानेवारी, 2017  

 (1) िड लोमा इन ॉड शन टे नॉलॉजी 
 (2) िड लोमा इन ॉड शन इंिजिनअ रग 
 (3)िड लोमा इन मिशन टू स मे टेन स 
 (4)िड लोमा इन फॅि केशन टे नॉलॉजी 
 (5)िड लोमा इन फॅि केशन अँड इरे शन इंिजिनअ रग 
 (6)िड लोमा इन लॅ ट इंिजिनअ रग 
 (7) िड लोमा इन मेटलॅज  
  (8) बचॅलर िड ी इन मेकॅिनकल इंिजिनअर ग 
 (9) बचॅलर िड ी इन ॲटोमोबाईल इिंजिनअर ग 
 (10) बचॅलर िड ी इन ॉड शन इंिजिनअर ग 
 (11) बचॅलर िड ी इन इंड अल इंिजिनअर ग 

2 
शासन प , गहृ िवभाग, मांक: एम हीडी-1216/ . .-301/पिर-3, 
िदनांक  15 फे वुारी, 2017 

िड लोमा इन मेकॅ ॉिन स इंिजिनअ रग 

3 
शासन प , गहृ िवभाग, मांक: एम हीडी-1216/ . .-301/पिर-3, 
िदनांक  16 फे वुारी, 2017 

िड लोमा इन पकेॅ जग टे नॉलॉजी 

4 
शासन प , गहृ िवभाग, मांक: एम हीडी-1216/ . .-301/पिर-3, 
िदनांक  18 फे वुारी, 2017 

  4 Years Theoretical and Practical Training as an  
Artificer Apprentice  

4.4.5 सहायक मोटार वाहन िनरी क मु य परी ा - 2017 या वेशासाठी पा  ठरले या सव उमेदवारांनी सहायक मोटार वाहन िनरी क मु य 
परी ा - 2017 करीता अज वीकार यासाठी िविहत केले या अंितम िदनांकापयत संबंिधत शै िणक अहता धारण करणे अिनवाय आहे. 

4.4.6 अंतव िसता (Internship) कवा कायशाळेतील कामाचा अनभुव आव यक असेल अशा पदवी धारण करणा-या उमेदवारांनी सदर अट मु य 
परी ेचा अज वीकार या या अंितम िदनांकापयत पणू केली असेल तरच याला पदवीधर समज यात येईल. 

4.4.7 उमेदवाराला मराठी िलिहणे, वाचणे, बोलता येणे अ याव यक आहे.  
4.5 अनभुव :- 

4.5.1 वयंचल अिभयांि की वा यं  अिभयांि की मधील पदिवका/पदवी/अ यु च अहता अथवा वरील माणे समक  अहता धारण के यानंतर मु य 
परी ेकरीता अज सादर कर या या शेवट या िदनांकास हलकी मोटार वाहने, जड मालवाहू वाहने व जड वासी वाहने यांचे दु ती व देखभाल 
कर याचा पणू वेळ कमचारी हणनू क  अथवा रा य शासना या िवभागाम ये वा अंगीकृत यवसायांचे अख यारीतील यं शाळाम ये घेतलेला 
अथवा शासन वेळोवेळी िनदिशत करेल अशा सं थांम ये घेतलेला िकमान एक वष कालावधीचा अनभुव आव यक . 

4.5.2 अनभुवा या योजनाथ िश णाथ  अथवा ॲ िटस हणनू वरील िठकाणी घेतलेला अनभुव गिृहत धरला जाऊ शकेल. 
4.5.3 मु य परी ेस अज सादर कर या या शेवट या िदनांकास वर नमदू के या माणे िकमान एक वष कालावधीचा पणू वेळ कमचारी हणनू 

अनभुव नसेल यांनी िनयु तीनंतर पिरिव ाधीन कालावधीम ये शासना या िवभागात अथवा अंगीकृत यवसायाम ये अथवा शासन वेळोवेळी 
िनदिशत करेल अशा सं थांम ये  िकमान  1  वष कालावधीचा अनभुव घेणे बंधनकारक राहील.     

4.6 वैध अनु ती (License):- 
4.6.1 मु य परी ेकरीता अज सादर कर या या अंितम िदनांकास, िगअस असलेली मोटार सायकल, हलके मोटार वाहन आिण पिरवहन वाहन (जड 

मालवाहू वाहन आिण जड वासी वाहन) या संवग तील वाहन चालिव यासाठी स म ािधका-याने िदलेली वैध अनु ती (License) आव यक.  
4.6.2 अज सादर कर या या अंितम िदनांकास वर नमदू के या माणे जड माल वाहतकू वाहन कवा जड वासी वाहतकू वाहन यापैकी एखादी कवा 

दो ही वाहने चालिव याची अनु ती (License) नसेल तर अशा उमेदवारास अशी अनु ती, िनयु ती नंतर या दोन वष या पिरवी ा 
कालावधीम ये ा त करणे बंधनकारक असेल.  



 
4.6.3  पिरिव ा कालावधीम ये अशी अनु ती ा त न करणा-या उमेदवारास सेवेतनू कमी कर यात येईल. 
4.6.4  वाहन चालिव याची अनु ती वेळोवेळी नतूनीकरण केली असली पािहजे आिण  

4.7 शारीिरक अहता :- 
4.7.1 शारीिरक अहता खालील माणे आव यक :-   

पु ष उमेदवार मिहला उमेदवार 
(1) उंची - 163 स. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)   
(2) छाती - िकमान 79 से.मी.  ( सरणािशवाय) 
                व िकमान 5 से.मी.  ( सरण) 
                   

(1) उंची  - 155 स.मी. (अनवाणी)  
                 (कमीत कमी ) 
(2) वजन - 45 िक. .ॅ (कमीत कमी ) 

4.7.2 जे रंगांध नसनू, यांची दृ टी च यासह वा िशवाय चांगली आहे. 
5. सेवा वेशो र शत  :- 

5.1  वर नमदू के या माणे पिरिव ा कालावधीत नमदू अनभुव व अनु ती या अट ची पतूता करेपयत सदर उमेदवारास सहायक मोटार वाहन िनरी क 
पदाची कोणतीही कत ये अथवा जबाबदा-या पार पाडता येणार नाहीत. 

5.2  िनयु त केलेली य ती दोन वष या कालावधीकरीता पिरिव ाधीन असेल. पिरिव ाधीन कालावधी जा तीत जा त एका वष पयत वाढिवता येईल. 
5.3 पिरिव ाधीन कालावधीम ये िविहत केलेली िवभागीय परी ा उ ीण होणे आिण िविहत केलेले िश ण (कोणतेही अस यास) पणू करणे आिण 

पिरिव ाधीन कालावधी यश वीिर या पणू करणे आव यक असेल. जर िविहत केलेली िवभागीय परी ा कवा िश ण कवा पिरिव ाधीन कालावधी 
यश वीिर या पणू केला नाही तर ती य ती सेवा समा त कर यास पा  राहील. 

5.4 पिरिव ाधीन कालावधी यश वीिर या पणू के यानंतर िकमान पाच वष कालावधीसाठी मोटार वाहन िवभागात सेवा कर याचे बंधप  सादर करणे 
आव यक राहील. 

5.5 या संबंधात तयार कर यात आले या िनयमानसुार मराठी व हदी भाषा परी ा अगोदरच उ ीण झालेली नसेल कवा याला/ितला परी ा उ ीण 
हो यातनू सटू िमळालेली  नसेल तर याने/ितने या परी ा उ ीण होणे आव यक राहील. 

5.6 महारा  शासना या मािहती  तं ान संचालनालयाने वेळोवेळी िविहत कर यात आलेले संगणक हाताळणी िवषयक माणप  धारण करावे लागेल. 
5.7 सदर पदावर िनयु त केलेली य ती महारा  रा यात कोठेही बदली हो यास पा  राहील. 

6. परी ेचे ट पे - एक 
6.1 मु य परी ा - 300 गणु 
6.2 मु य परी ेतील एकूण गणुां या आधारे गणुव ेनसुार अंितम िनवड कर यात येईल.  

7. माणप  पडताळणी:- 
 7.1 आयोगाने िन चत केले या िकमान सीमारेषेनसुार िशफारसपा  ठरले या उमेदवारांची पा ता जािहरात/ शासन पिरप कातील अहता/अटी व शत नसुार 

मळू कागदप ा या आधारे िनयु तीपवू   स म ािधका-याकडून तपासली जाईल. 
7.2 अज तील दा यानसुार मळू कागदप े सादर करणा-या उमेदवारांची माणप  पडताळणी केली जाईल.  
7.3 अज तील दा यानसुार स म ािधका-याकडून कर यात आले या माणप  पडताळणी या आधारे पा  ठरले या उमेदवारांनाच िनयु ती दे याची 

कायवाही स म ािधका-यांकडून कर यात येईल. 
8. शु क पये : 8.1 :-  अमागास - 524/-   8.2 :- मागासवग य - 324/-  8.3 माजी सैिनक - 24/- 
9. अज कर याची प दत :-   
9.1  ततु परी ेसाठी फ त ऑनलाईन प तीने  अज वीकार यात येतील.   
9.2  पा  उमेदवाराला वेब-आधािरत (Web-based) ऑनलाईन अज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेत थळा ारे िदनांक 1 जलुै, 2017 ते 

िदनांक 15 जलु,ै 2017 या कालावधीतच सादर करणे आव यक राहील. 
9.3 ऑनलाईन प तीने अज सादर कर या या सिव तर सचूना आयोगा या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या 

संकेत थळावर उपल ध आहेत.   
9.4 आयोगास अज सादर करताना मा यिमक शालांत माणप ावर असले या नावा माणेच नावाची न दणी करणे व आयोगास अज सादर करणे आव यक 

आहे. अ यथा, आयोगा या सचूनांचे उ लंघन समजनू कारवाई कर यात येईल. 
9.5 आयोगास चकुीची मािहती सादर करणा-या उमेदवारास सदर परी ेसाठी व यापढुील सव िनवडीकिरता अपा  ठरिव यात येईल. 
9.6 आयोगास अज सादर के यानंतर िविहत मदुतीत परी ा शु क भर यािशवाय अज िवचारात घेतले जाणार नाहीत.   
9.7 परी ा शु काचा भरणा कर याकिरता उमेदवारांनी खाली नमदू केले या प त चा अवलंब करावा :- 

9.7.1  शु क भर याकरीता मु य पृ ठा या डा या भागावरील   माझे खाते   या लक वर लक करावे. 
9.7.2  “माझे खाते ”  या लक वर लक के यानंतर “माझे ॲ लीकेशन” सदरातील ' पध मक परी ा' या लकवर लक करावे.  
9.7.3 ' पध मक परी ा' या लक वर लक के यानंतर अज केले या पदांची यादी शु क भर या या/न भर या या न दीसह िदसेल. ‘Unpaid’ 

िलिहले या पद/परी ेसमोर ‘Pay Now’ अशी लक उपल ध असेल. 
9.7.4  “ Pay Now” या लक वर लक के यानंतर 3 पय य उपल ध होतील:- (अ) ऑनलाईन पेमट (ब) नागरी सिुवधा क  (क) चलना दारे  
9.7.5  े िडट काड, डेिबट काड अथवा नेटब ँकग या सहा याने ऑनलाईन परी ा शु क अदा करता येईल. 
9.7.6  नागरी सिुवधा क  हा पय य िनवड यास, उपल ध होणा-या पावतीची त घेऊन नागरी सिुवधा क  अथवा सं ाम क ात जाऊन शु काचा भरणा 

केला जाऊ शकतो. सदर कायवाही अज सादर कर या या अंितम िदनांकापवू  पणू करणे आव यक राहील. 
9.7.7 चलना दारे परी ा शु क भर याचा पय य िनवड यास उपल ध होणा-या चलनाची त घेऊन भारतीय टेट बकेँ या कोण याही शाखेत, बकेँ या 

काय लयीन वेळेत शु काचा भरणा केला जाऊ शकतो.  
9.7.8   भारतीय टेट बकेँम ये चलना ारे शु क भर याचा पय य िनवड यास अज सादर के या या दोन तासानंतर अथवा शेवट या िदवशी अज सादर 

के यास यापढुील कामकाजा या िदवशी बकेँ या काय लयीन वेळेत परी ा शु क भरणे आव यक आहे.  



 
 
9.7.9  िविहत प दतीने अज सादर क न शु क भर याची कायवाही, तसेच भारतीय टेट बकेँम ये चलना ारे परी ा शु क भरावयाचे झा यास 

चलनाची त घे याची कायवाही िदनांक 15 जलुै, 2017 रोजी  23.59 वाजेपयत पणू करणे आव यक आहे. यानंतर सदर वेब लक बंद 
होईल.  

9.7.10 चलना ारे परी ाशु क भरावयाचे झा यास भारतीय टेट बकेँम ये िदनांक 17 जलुै, 2017 पयत बकेॅ या काय लयीन वेळेत भरणे   
बंधनकारक आहे. िविहत िदनांकानंतर परी ा शु क भर यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परी ा  शु काचा परतावाही केला 
जाणार नाही.  

9.7.11 ऑनलाईन प दतीने परी ा शु काचा भरणा के यानंतर उमेदवाराला या या ोफाईलम ये परी ा शु काचा भरणा झाला आहे कवा कसे याची  
थती (status) अवगत होईल.  याची उमेदवाराने  अज सादर कर या या अंितम िदनांकापवू च तपासणी क न खा ी करणे अथवा परी ा 

शु काचा भरणा झा याबाबतची थती उपल ध नस यास पु हा शु क भर याची अथवा चलन घे याची कायवाही करणे आव यक आहे. िविहत 
िदनांकानंतर यासंदभ तील कोण याही कार या त ारीची दखल घेतली जाणार नाही. 

10.8 क  िनवड :- 
10.8.1 परी ा शु काचा भरणा के यानंतर उमेदवाराला परी ा क ाची िनवड करणे आव यक आहे. याकरीता "माझे खाते" मधील संबंिधत परी ेची 

िनवड करावी. यानंतर "क  िनवडा" या पय यावर लक करावे. सदर पय यांतगत िनवडले या क ाची मता दशिवली जाईल. क ा या 
मतेइत या अज त पवू  ा त झाले असतील, तर सदर क  उपल ध नसनू, दसुरे क  िनवडावे, असा संदेश ा त होईल. क ाची िनवड 

के यानंतर से ह बटनावर लक के यास क  िनवडीची व अज भर याची ि या पणू होईल.   
10.8.2 भारतीय टेट बकेँम ये चलना दारे शु क  भर याचा पय य िनवडलेले उमेदवार शु क भर या या िदनांका या दसु-या िदवशी क  िनवडीची ि या 

क  शकतील. दसुरा िदवस काय लयीन सटुटी अथवा रिववारचा असेल, तर सदर कायवाही यानंतर लगेच येणा-या पढुील काय लयीन 
कामकाजा या िदवशी करता येईल.  

10.8.3 वरील माणे क िनवडीची ि या पणू न के यास उमेदवाराने अज म ये िदले या प यवहारा या प यामधील नमदू िज हाक ावर कवा निजक या  
िज हाक ावर वेश दे यात येईल. याबाबत आयोगाचे या या वेळचे धोरण व आयोगाचा िनणय अंितम मान यात येईल. 

10.8.4 क  बदलाबाबतची िवनंती कोण याही पिर थतीत मा य कर यात येणार नाही.  
11. वेश माणप  :- 

11.1 ततु परी ेपवू  सवसाधारणपणे 7 िदवस अगोदर वेश माणप  उमेदवारा या ोफाईलदवारे उपल ध क न दे यात येईल. याची त परी ेपवू  
डाऊनलोड क न घेणे व परी े या वेळी सादर करणे आव यक आहे. 

11.2 परी े या वेळी उमेदवाराने वत:चे वेश माणप  आणणे स तीचे आहे. यािशवाय, परी ेस वेश िदला जाणार नाही. 
12. परी ेस वेश :- 

12.1 परी ेस येतेवेळी वत: या ओळखी या परुा यासाठी वत:चे आधार काड, िनवडणकू आयोगाचे ओळखप , पासपोट, पनॅ काड कवा माट काड कारचे 
ाय हग लायसे स यापैकी िकमान कोणतेही एक मळू ओळखप  व याची छायांिकत त सोबत आणणे अिनवाय आहे. 

12.2 फ त पेन, पे सल, वेश माणप , ओळखीचा मळू परुावा व याची छायांिकत त अथवा वेश माणप ावरील सचूनेनसुार आयोगाने परवानगी िदले या 
सािह यासह उमेदवाराला परी ा क ात वेश दे यात येईल. 

12.3 िडजीटल डायरी, पेजर, माय ोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अंतभतू असलेली कोण याही कारची साधने, िसमकाड, ल ू टूथ, दरूसंचार साधने हणनू 
वापर या यो य कोणतीही व त,ू इले ॉिनक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पु तके, ब ॅ ज, पिरगणक (calculator) इ यादी कारची साधने / 
सािह य परी ा क ा या पिरसरात तसेच परी ा क ात आण यास, वत:जवळ बाळग यास, याचा वापर कर यास अथवा या या वापरासाठी इतरांची 
मदत घे यास स त मनाई आहे. असे सािह य आण यास ते परी ा क ाबाहेर ठेव याची व या या सरुि ततेची जबाबदारी संबंिधत उमेदवाराची राहील.  

12.4  आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोण याही कारचे अनिधकृत साधन/सािह य परी े यावेळी संबंिधत उपक ा या मु य वेश ारावरच ठेवावे लागेल. 
अशा साधन/सािह या या सरुि ततेची जबाबदारी संबंिधत उमेदवाराची राहील. यासंदभ तील कोण याही कार या नकुसानीस आयोग, िज हा शासन 
कवा शाळा/महािव ालय यव थापन जबाबदार राहणार नाही. 

13.  ततु अिधसचूनेम ये परी ेसंदभ तील संि त तपशील िदलेला आहे. अज वीकार याची प दत, आव यक अहता, आर ण, वयोमय दा, शु क, िनवडीची 
सवसाधारण ि या, परी ा योजना, अ यास म इ यादीबाबत या सिव तर तपिशलासाठी आयोगा या www.mpsc.gov.in या संकेत थळावरील पध  
परी ेअंतगत 'उमेदवारांना सवसाधारण सचूना' तसेच "परी ा योजना" िवभागातील ‘सहायक मोटार वाहन िनरी क परी ा' म ये उपल ध क न 
दे यात आले या मािहतीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगा या संकेत थळावर िस द कर यात आलेली मािहती व अिधसचूना अिधकृत समज यात येईल.  

14. ततु परी ेचा सिव तर अ यास म आयोगा या www.mpsc.gov.in  या संकेत थळावर उपल ध आहे.  
15. सदर अिधसचूना आयोगा या  www.mpsc.gov.in तसेच  https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे.    

 
    िठकाण : मुंबई                                                                                                                                                                      सिुनल अवताडे 
    िदनांक : --  1 जलैु, 2017                                                                                                 उप सिचव 
                                                                                     महारा  लोकसेवा आयोग. 

(1) आयोगा या काय लयात, परी ा क ात, परी ा क ा या पिरसरात, तसेच, शारीिरक चाचणी व मलुाखती या वेळी मोबाईल फोन, अथवा इतर कोण याही 
कारची इले ॉिनक साधने आण यास व वापर यास स त मनाई आहे. (2) माणप  तपासणी या वेळी पा तेसंदभ तील सव मळू माणप े सादर न के यास 
िशफारस/िनयु तीसाठी िवचार कर यात येणार नाही.   

 
 


