










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

महाराष्ट्र िासि 
गृह नवभाग 

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

मांत्रालय, मुांबई- 400 032. 
नदिाांक:  15 जूि, 2022 

िासि पनरपत्रक :  
महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील पोलीस उपनिरीक्षक सांवगातील एकूण 250 पदाांच्या भरतीकरीता 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्ग त िनिवार, नदिाांक 30 जुल,ै2022 रोजी पोलीस उपनिरीक्षक मयानदत 
नवभागीय स्पर्धा मुख्य परीक्षा- 2021 मुांबईसह महाराष्ट्रातील 6 नजल्हाकें द्ाांवर घेण्यात येईल:-  
2.  सांवगग/ पदाबाबत सवगसार्धारण तपिील :-   

2.1 सांवगग :- पोलीस उपनिरीक्षक, अराजपनत्रत, गट-ब 
2.2 वतेिश्रणेी :- रुपये S-14 : 38600-122800 अनर्धक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते.   
2.3 पदसांख्या :- 250 
2.4 मा. उच्च न्यायालय, मुांबई याांिी यानचका क्रमाांक 2797/2015 प्रकरणी नदिाांक 04 ऑगस्ट, 2017 

रोजी नदलले्या निकालाच्याआर्धारे सदर पदे प्रवगगनिहाय आरक्षणािुसार ि भरता गुणवत्तिुेसार 
भरण्यात येतील. 

3. पात्रता :- 
3.1 अहगता :-  

    3.1.1 महाराष्ट्र िासिाच्या गृह नवभागाच्या अखत्यारीतील सध्या कायगरत सहायक पोलीस 
उपनिरीक्षक, पोलीस हवालदार, पोलीस िाईक व पोलीस निपाई या सांवगातील कमगचारीच प्रस्तुत 
परीक्षसे पात्र असतील. 

        3.1.2 िैक्षनणक अहगतेसह 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 पूणग होणे आवश्यक आहे:-  

(1)  मान्यताप्राप्त नवद्यापीठाच्या कोणत्याही िाखेचा पदवीर्धर असलेल्या उमेदवाराांच्या बाबतीत - 4 वरे्ष 
नियनमत सेवा.  

(2) महाराष्ट्र माध्यनमक व उच्च माध्यनमक निक्षण मांडळाची एच.एस.सी. परीक्षा उत्तीणग ककवा महाराष्ट्र 
िासिािे एच.एस.सी. च्या समतुल्य म्हणिू मान्य केलेली अहगता, अिा उमेदवाराांच्या बाबतीत - 5 वर्ष े
नियनमत सेवा. 
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(3) महाराष्ट्र माध्यनमक व उच्च माध्यनमक निक्षण मांडळाची एस.एस.सी. परीक्षा उत्तीणग ककवा महाराष्ट्र 
िासिािे एस.एस.सी.च्या समतुल्य म्हणिू मान्य केलेली अहगता, अिा उमेदवाराांच्या बाबतीत - 6 वर्ष े
नियनमत सेवा. 

(दोि) नियनमत सेवचेा कालावर्धी खालीलप्रमाणे गणण्याांत येईल :- 
(1) िामनिदेििािे िेमणकू झालेल्या कमगचा-याांच्या नियनमत नियुक्तीच्या नदिाांकापासूि 
(2) अिुकां पा तत्वावर िेमणकू झालेल्या कमगचा-याांच्या नियुक्तीच्या नदिाांकापासूि 
(3) अन्य कारणास्तव सेवा नियनमत झालेल्या कमगचा-याांच्या बाबतीत त्याांच्या सवेा नियनमत केल्या सांबांर्धीच्या 

िासि आदेिाच्या नदिाांकापासूि.   
(4) पदोन्नत कमगचा-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 पूणग होण्यापूवी परीक्षचे्या सलग तीि सांर्धी नमळाल्या िसतील अिा 
उमेदवाराांिा कमाल वयोमयादेिांतर सलग होणा-या परीक्षसे बसण्याच्या उवगनरत सांर्धी देण्यात येतील. 
तथानप, कोणत्याही पनरस्स्थतीत या सलग सांर्धी तीि पेक्षा जास्त असणार िाहीत. 

(5) कमाल वयोमयादा पूणग होण्यापूवी परीक्षचे्या सलग तीि सांर्धी नमळूिही उमेदवारािे एखाद्या परीक्षसेाठी 
अजग केलेला िसेल तर सांबांनर्धत उमेदवारािे सदर परीक्षचेी सांर्धी घेतली असे मािण्यात येईल. 

(6) सेवाप्रविे नियमातील कमाल वयोमयादा पूणग होण्यापूवी अजग करणा-या उमेदवाराांिा परीक्षचे्या कमाल 
सांर्धी बाबत कोणतीही मयादा लागू िाही.  

(7)  नवनहत वयोमयादा इतर कोणत्याही बाबतीत निनथल केली जाणार िाही. 
3.3 िासि निणगय, 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 अहगता/पात्रतेनवर्षयक अटी नकमाि असूि नकमाि अहगता र्धारण केली म्हणिू उमेदवार 

मुलाखत/निर्ारिीसाठी पात्र असणार िाही. 
4.2 सेवा भरतीची सांपूणग प्रनक्रया पोलीस उप निरीक्षक, गट-ब (अराजपनत्रत) सेवाप्रविे नियम 1995 अथवा 

तदिांतर िासिाकडूि वळेोवळेी करण्यात येणा-या सुर्धारणा तसेच आयोगाकडूि वळेोवळेी सुर्धारण्यात 
येणाऱ्या कायगनियमावलीतील तरतुदींिुसार राबनवण्यात येईल. 

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

 (1) मुख्य परीक्षा - 300 गुण 
 (2) िारीनरक चाचणी - 100 गुण 
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5.2 मुख्य परीक्षा :- 
(1) प्रश्नपनत्रका :- एक. प्रश्नपनत्रकेचा तपिील पुढीलप्रमाणे :-   

सांकेताांक 
 क्रमाांक  

नवर्षय  
 

माध्यम प्रश्नसांख्या 
 व गुण 

कालावर्धी प्रश्नपनत्रकेच े
स्वरुप 

201 

नवर्धी 
(प्रमुख 

कायदे व 
इतर कायदे) 

इांग्रजी व 
मराठी 

150/300 दीड तास 
वस्तुनिष्ट्ठ 
बहुपयायी 

 (दोि) अभ्यासक्रम :-  
(1) परीक्षेचा सनवस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या सांकेतस्थळावरील “उमेदवाराांिा सूचिा” अांतगगत  

“अभ्यासक्रम ” या सदराखाली उपलब्र्ध आहे. 
(2) मुख्य परीक्षचेी परीक्षा योजिा व अभ्यासक्रम सोबतच्या नववरणपत्र - 1 प्रमाणे राहील. 

5.3 मुख्य परीक्षसे प्रविे :- 
(एक)  पूवग परीक्षचे्या निकालाआर्धारे पात्र उमेदवारास मुख्य परीक्षचे्या प्रविेासाठी पात्र समजण्यात येईल. 
(दोि) मखु्य परीक्षेकरीता िासिाकडूि पनरपत्रक प्रनसध्द झाल्यािांतर आयोगाच्या ऑिलाईि अजग प्रणालीच्या 

सांकेतस्थळाद्वारे मखु्य परीक्षेच्या प्रविेासाठी पात्र उमेदवाराांिा त्याांच्या प्रोर्ाईलद्वारे अजग करता येईल. 
त्यावळेी मखु्य लेखी परीक्षेच्या प्रविेासाठी आयोगािे नवनहत केलेल्या   कायगपद्धतीिुसार परीक्षा कें द् निवडूि 
परीक्षा िुल्क नवनहत मदुतीत सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानिवाय उमेदवारास मखु्य लेखी परीक्षेच्या 
प्रविेासाठी पात्र समजण्यात येणार िाही.  

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

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

(एक) आवश्यक असल्यास िैक्षनणक अहगतेबाबत खाते अद्ययावत करणे. पूवग परीक्षचे्या अजामध्ये िमूद िैक्षनणक 
अहगतेवयनतनरक्त इतर कोणत्याही मानहती / दावयामध्ये बदल करता येणार िाही. 

(दोि)  नवनहत कालावर्धीत तसेच नवनहत पध्दतीिे खालीलप्रमाणे लागू असेल त्याप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे 
अपलोड करुि अजग सादर करणे. 

(तीि)  परीक्षा िुल्काचा भरणा नवनहत पध्दतीिे करणे. 
(चार)   नजल्हा कें द् निवड करणे. 

6.2 नवनहत कागदपत्र/ेप्रमाणपत्रे अपलोड करणे :- 
(एक) प्रोर्ाईलद्वारे केलेल्या नवनवर्ध दावयाांच्या अिुर्षांगािे उमेदवाराांची पात्रता आजमावल्यािांतर (Check 

eligibility) उमेदवार जानहरातीिुसार पात्र ठरत असल्यास अजग सादर करतािा खालील कागदपत्रे/ 
प्रमाणपत्रे (लागू असलेली) अपलोड करणे अनिवायग आहे :- 
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अ. क्र. प्रमाणपत्र/कागदपत्र र्ाईल 
र्ॉमेट 

नकमाि र्ाईल 
साईज (KB) 

कमाल र्ाईल 
साईज (KB) 

1 एस.एस.सी. अथवा तत्सम िैक्षनणक 
अहगता 

PDF 50 500 

2 वयाचा पुरावा PDF 50 500 
3 िैक्षनणक अहगता इत्यादीचा पुरावा PDF 50 500 
4 सामानजकदृष्ट्टया मागासवगीय 

असल्याबाबतचा पुरावा 
PDF 50 500 

5 आर्थथकदृष्ट्टया दुबगल घटकातील 
असल्याबाबतचा पुरावा 

PDF 50 500 

6 वरै्ध िॉि-नक्रमीलेयर प्रमाणपत्र PDF 50 500 
7 पात्र माजी सैनिक असल्याचा पुरावा  PDF 50 500 
8 अिुभवाचा पुरावा PDF 50 500 
9 खेळाडूसाठीच्या आरक्षणाकरीता पात्र 

असल्याचा पुरावा 
PDF 50 500 

10 अिाथ आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा 
पुरावा 

PDF 50 500 

11 अराखीव मानहला, खेळाडू, माजी सैनिक, 
अिाथ आरक्षणाचा दावा असल्यास 
अनर्धवास प्रमाणपत्र 

PDF 50 500 

12 नववानहत नियाांच्या िावात बदल झाल्याचा 
पुरावा 

PDF 50 500 

13 मराठी भार्षेचे ज्ञाि असल्याचा पुरावा PDF 50 500 
   14 लहाि कुटुांबाचे प्रनतज्ञापि PDF 50 500 

 
(दोि) उपरोक्त प्रमाणपत्र/कागदपत्र ेआयोगाच्या सांकेतस्थळावरील “उमेदवाराांिा सवगसार्धारण सूचिा” प्रकरण 

क्रमाांक चार तसेच प्रस्तुत जानहरातीमध्ये िमूद केल्याप्रमाणे असणे अनिवायग आहे.  
(तीि) उमेदवार जानहरातीिुसार पात्र ठरत असल्यास अजग सादर करतािा िैक्षनणक अहगतेसह अिुभवासांदभात 

सोबतच्या नववरणपत्र - 2 मर्धील नवनहत िमुन्यात सक्षम प्रानर्धकाऱ्याचे प्रमाणपत्र अजासोबत अपलोड करणे 
अनिवायग आहे. 

  (चार) पात्रतेसांदभातील नवनवर्ध दावयाांच्या अिुर्षांगािे प्रमाणपत्रे/कागदपत्रे अपलोड केल्यानिवाय अजग सादर 
करता येणार िाही.  

  (पाच) िारीनरक चाचणी/प्रमाणपत्र तपासणीकरीता आमांनत्रत केल्यािांतर पात्रतेसांदभातील सवग आवश्यक मूळ 
प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.  
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  (सहा) पात्रतेसांदभातील सवग मूळ प्रमाणपत्रे तपासणीच्या वळेी सादर ि केल्यास िानररीक चाचणी अथवा 
निर्ारिीसाठी नवचार करण्यात येणार िाही.   

6.3 सवगसार्धारण :-  
(एक) अजग र्क्त आयोगाच्या ऑिलाईि अजग प्रणालीद्वारे स्वीकारण्यात येतील.  
(दोि) अजग सादर करण्याकरीता सांकेतस्थळ :- https://mpsconline.gov.in  
(तीि)अजग सादर करण्याच्या सनवस्तर सूचिा आयोगाच्या https://mpsconline.gov.in तसेच https://mpsc.gov.in 

या सांकेतस्थळावर उपलब्र्ध आहेत. 
(चार) आयोगास अजग सादर केल्यािांतर नवनहत मुदतीत परीक्षा िुल्क भरल्यानिवाय अजग नवचारात घेतला जाणार 

िाही. 
6.4 अजग सादर करण्याचा कालावर्धी:-नदिाांक 15 जिू, 2022 रोजी 14.00 वाजल्यापासिू नदिाांक 29 जिू, 2022 रोजी 

23.59 वाजपेयतं. 
6.5 नजल्हा कें द् निवड :-  

   6.5.1 मुख्य परीक्षा खालील सहा नजल्हाकें द्ाांवर घेण्यात येईल :- 
कें द् कें द्ाचा साांकेताांक  कें द् कें द्ाचा साांकेताांक 

अमरावती 14  िागपूर 32 
औरांगाबाद 15  िानिक 35 

मुांबई 30  पुणे 38 
 

6.5.2 अजग सादर करतािाच नजल्हा कें द्ाची निवड करणे आवश्यक आहे. 
6.5.3 नजल्हा कें द् बदलाबाबतची नविांती कोणत्याही पनरस्स्थतीत अथवा कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात 

येणार िाही. 
 
6.6 िुल्क (रुपये) :-         

(एक) अमागास -  रु. 844/-  
(दोि) मागासवगीय/आ.दु.घ./अिाथ -  रु. 544/- 
(तीि) उपरोक्त परीक्षा िुल्कावयनतनरक्त बँक चाजेस तसेच त्यावरील देय कर अनतनरक्त असतील.   

  (चार) परीक्षा िुल्क िा-परतावा (Non-refundable) आहे.  
 

6.7 परीक्षा िुल्काचा भरणा करण्याकरीता खाली िमूद केलले्या पद्धतींचा अवलांब करावा:- 
6.7.1 अजग सादरीकरणाच ेटप्पे पूणग झाल्यावर उपलब्र्ध होणाऱ्या “Submit and Pay fees” या बटिावर स्क्लक 

केल्यािांतर ककवा मुख पृष्ट्ठावरील 'माझे खाते' या सदराखालील अजग केलेल्या यादीतील “Fees not 
Paid” अिी सद्यस्स्थती नलनहलले्या जानहरात/पद/परीक्षसेमोरील ' Pay Now' या कलकवर स्क्लक करुि 
परीक्षा िुल्काचा भरणा करता येईल. 
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6.7.2 परीक्षा िुल्काचा भरणा खालील दोि पध्दतीिे करता येईल:-  
(एक) ऑिलाईि पध्दतीिे :- 

(1) भारतीय स्टेट बँक तसेच स्क्वकवॉलेट यापैकी कोणत्याही एका पेमेंट गेटवचे्या माध्यमातूि के्रनडट काडग, 
डेनबट काडग अथवा िेटबँककगद्वारे परीक्षा िुल्क अदा करता येईल. 

(2) परीक्षा िुल्काचा भरणा करतािा बँक खात्यामरू्धि परीक्षा िुल्काच्या रकमेची वजावट झाल्यावर परीक्षा 
िुल्काचा भरणा यिस्वीपणे झाला (Payment Successful) असल्याचा सांदेि आयोगाच्या ऑिलाईि 
अजगप्रणालीच्या पृष्ट्ठावर प्रदर्थित झाल्यानिवाय व परीक्षा िुल्काची पावती तयार झाल्यानिवाय 
सांकेतस्थळावरील सांबांनर्धत पृष्ट्ठावरूि आनण/अथवा खात्यातूि लॉगआऊट होऊ िये. 

(3) परीक्षा िुल्काचा भरणा केल्यािांतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोर्ाईलमध्ये परीक्षा िुल्काचा भरणा यिस्वी 
झाला आहे ककवा कसे, याची स्स्थती (status) लगेचच अवगत होईल. खात्यातूि Logout होण्यापूवी परीक्षा 
िुल्क यिस्वीपणे भरल े असल्याबाबत व बँकेकडूि वयवहार (Transaction) पूणग झाला असल्याबाबत 
खात्री करण्याची जबाबदारी उमेदवाराची आहे.  

(4) कोणत्याही कारणामुळे नवनहत कालावर्धीत ऑिलाईि पद्धतीिे परीक्षा िुल्काचा भरणा यिस्वीपणे करणे 
िक्य ि झाल्यास अजग करण्याच्या अांनतम नदिाांकािांतर दोि नदवसापयंत परीक्षािुल्काचा भरणा 
ऑर्लाईि पद्धतीिे करण्याकरीता चलिाची प्रत घेता येईल.  

 (दोि) ऑर्लाईि पध्दतीिे :-चलिाद्वारे  
(1) चलिाद्वारे परीक्षा िुल्काचा भरणा करण्याचा नवकल्प निवडल्यास उपलब्र्ध होणारी चलिाची प्रत घेऊि 

भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही िाखेत बँकेच्या कायालयीि वळेेत नवनहत अांनतम नदिाांकापूवी परीक्षा 
िुल्काचा भरणा करता येईल. तथानप, चलिाची प्रत घेणे व बँकेत िुल्क जमा करणे, यामध्ये नकमाि तीि 
तासाांचे कालावर्धी राहील, याची  दक्षता घ्यावी. 

(2) परीक्षा िुल्काचा भरणा यिस्वी ि झाल्यास पुन्हा िुल्क भरण्याची अथवा चलि घेण्याबाबतची कायगवाही 
प्रस्तुत जानहरातीच्या/अनर्धसूचिेच्या अिुर्षांगािे नवनहत नदिाांकापूवीच करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही 
कारणास्तव वयवहार अयिस्वी ठरल्यास यासांदभातील तक्रारीची आयोगाकडूि दखल घेतली जाणार 
िाही.  

(3) नवनहत मुदतीत परीक्षा िुल्काचा भरणा करु ि िकलेल्या उमेदवाराांचा सांबांनर्धत भरतीप्रनक्रयेकरीता नवचार 
केला जाणार िाही. यासांदभात आयोगाच्या सांकेतस्थळावरील उमेदवाराांिा सवगसार्धारण सूचिाांमर्धील 
सांबांनर्धत तरतुदींचे अवलोकि करणे उमेदवाराांच्या नहताचे राहील.  

  (4) परीक्षा िुल्काचा भरणा करण्यासांदभातील कायगवाही खालील नवनहत नदिाांकापूवी पूणग करावी:- 
 (एक) ऑिलाईि पध्दतीिे परीक्षा िुल्क भरण्याकरीता नवनहत अांनतम नदिाांक 29 जूि, 2022 रोजी 23:59 

वाजेपयंत. 
 (दोि) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलिाद्वारे परीक्षा िुल्क भरावयाचे झाल्यास चलिाची प्रत घेणे याकरीता नवनहत 

अांनतम नदिाांक 01 जुल,ै 2022 रोजी 23.59 वाजेपयंत. 
 (तीि) चलिाद्वारे परीक्षािुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये िुल्क भरण्याचा अांनतम नदिाांक 02 

जुल,ै 2022 - बँकेच्या कायालयीि वळेेत. 
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 6.8 ऑिलाईि पध्दतीिे आयोगास सादर केलेल्या अजाच्या प्रतीसह अजग केल्याबाबतची मानहती उमेदवाराांिी 
स्वत: आपल्या नवभाग/कायालय प्रमुखाांिा कळनवणे आवश्यक आहे. 

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

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

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

7.  अजात िमूद केलेल्या मानहतीच्या आर्धारे उमेदवार पनरपत्रकातील नवनहत अहगतेबाबतच्या अटींची व ितींची 
पुतगता करतात असे समजूि पात्रता ि तपासता आयोगाकडूि उमेदवाराांिा तात्पुरता प्रविे नदला जाईल. परांत ु
परीक्षपेूवी अथवा परीक्षिेांतर कोणत्याही टप्प्यावर, उमेदवारािे अजात िमूद केलेली मानहती चकुीची वा खोटी 
असल्याचे अथवा उमेदवार नवनहत अहगतेची पुतगता करीत िसल्याच ेआढळल्यास अिा उमेदवाराांची उमेदवारी 
कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल तसचे सांबांनर्धत उमेदवाराची कृती ही आयोगाची र्सवणकू समजूि 
त्याच्यावर कायदेिीर कारवाई करण्यात येईल. यावयनतनरक्त आयोगाच्या स्वचे्छानर्धकारािुसार सांबांनर्धत 
उमेदवाराला प्रनतरोनर्धत (Debar) करण्याची कारवाई करण्यात येईल आनण त्याबाबतचा आयोगाचा निणगय 
अांनतम रानहल. 

8. िारीनरक चाचणीबाबत :- 
8.1   मुख्य लेखी परीक्षचे्या निकालाआर्धारे िारीनरक चाचणीसाठी अहगताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवाराांिा िारीनरक 

चाचणी द्यावी लागते हे नवचारात घेऊि उमेदवाराांिी वळेीच त्यासाठी सराव व पूवगतयारी करावी. मुख्य लेखी 
परीक्षचे्या निकालािांतर सवगसार्धारणपणे 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 यणेार िाही. 

8.2   आयोगाकडूि िारीनरक चाचणीचा कायगक्रम निनित होताच तो आयोगाच्या सांकेतस्थळावर प्रनसध्द करण्यात 
येईल. तसेच, आयोगाच्या ऑिलाईि अजग प्रणालीतील सांबांनर्धत पात्र उमेदवाराांिा त्याांच्या प्रोर्ाईलद्वारे 
कळनवण्यात येईल. 

8.3   आयोगािे निनित केलेल्या नदिाांकास व नठकाणी सांबांनर्धत उमेदवारािे िारीनरक चाचणीसाठी उपस्स्थत राहणे 
आवश्यक आहे. िारीनरक चाचणीसाठी निनित केलेल्या नदिाांक व वळेेमध्य े बदल करण्याबाबतची नविांती 
मान्य केली जाणार िाही व त्यामुळे उमेदवाराची िारीनरक चाचणीची सांर्धी वाया गेल्यास त्याची जबाबदारी 
सांबांनर्धत उमेदवाराची असेल. 
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8.4  केवळ िारीनरक चाचणीच्या नदविी प्रत्यक्ष उपस्स्थत राहूि वदै्यकीय कारणास्तव िारीनरक चाचणीचा नदिाांक 
बदलूि देण्याची नविांती करणा-या उमेदवाराांिा वदै्यकीय प्रमाणपत्रामध्ये िमूद केलेल्या आजार/दुखापत, 
त्याचे स्वरुप, गाांभीयग व सत्यता तपासणीसाठी लगेचच आयोगािे निनित केलेल्या नठकाणी व वळेेस सक्षम 
वदै्यकीय मांडळापुढे पाठनवण्यात येईल.तसेच वदै्यकीय मांडळािे नर्टिेस (Fitness) प्रमाणपत्र प्रदाि केले तरच 
त्याांिा 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 र्सवणकू करण्याचा प्रयत्ि समजूि 
सांबांनर्धत उमेदवाराांवर कायदेिीर कारवाई करण्यात येईल. निवाय उमेदवाराची सांबांनर्धत परीक्षचेी उमेदवारी 
रद्द करण्यात येऊि आयोगाच्या स्वचे्छानर्धकारािुसार आयोगामार्ग त आयोनजत सवग परीक्षा व निवडीपासूि 
उमेदवाराला  प्रनतरोनर्धत (Debar) करण्यात येईल. त्यावयनतनरक्त सांबांनर्धत उमेदवाराांवर निस्तभांगनवर्षयक 
कारवाई करण्यात येईल. 

8.6  अत्यांत अपवादात्मक पनरस्स्थतीत तसेच समथगिीय कारणासह अजग केलले्या उमेदवाराांिा िारीनरक चाचणीचा 
नदिाांक व वळे बदलूि देण्याच्या नविांतीबाबत आयोगाच्या स्वचे्छानर्धकारािुसार, नवचार करण्यात येईल. 
एखाद्या प्रकरणी आयोगािे नविांती अमान्य केली असेल तर सांबांनर्धत उमेदवाराला पूवग 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 नदलले्या उमेदवाराांची प्रविेप्रमाणपत्रे आयोगाच्या ऑिलाईि अजगप्रणालीच्या सांकेतस्थळावर 

(https://mpsconline.gov.in) उमेदवाराांच्या प्रोर्ाईलद्वारे परीक्षपेूवी सवगसार्धारणपणे 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 अजग सादर केल्याच्या आवश्यक 
पुरावयासह आयोगाच्या कायालयाकडे सांपकग  सार्धावा. 

9.5  परीक्षचे्यावळेी स्वत:च्या ओळखीच्या पुरावयासाठी स्वत:चे आर्धार काडग, निवडणकू आयोगाचे ओळखपत्र, 
पासपोटग, पॅि काडग  ककवा र्क्त स्माटग काडग प्रकारच े ड्रायव्वहग लायसेन्स यापैकी नकमाि कोणतेही एक मूळ 
ओळखपत्र तसचे मूळ ओळखपत्राची छायाांनकत प्रत सोबत आणणे अनिवायग आहे. 
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9.6  आर्धार काडगच्या ऐवजी भारतीय नवनिष्ट्ट ओळख प्रानर्धकरण (UIDAI) च्या सांकेतस्थळावरुि डाऊिलोड 
केलेले ई-आर्धार सादर करणा-या उमेदवाराांच्या बाबतीत ई-आर्धार वर उमेदवाराचे िाव, पत्ता, कलग, र्ोटो, 
जन्मनदिाांक या तपिीलासह आर्धार निर्थमतीचा नदिाांक (Date of Aadhaar generation) व आर्धार 
डाऊिलोड केल्याचा नदिाांक असल्यासच तसेच सुस्पष्ट्ट र्ोटोसह रांगीत कप्रट मध्ये आर्धार डाऊिलोड केल े
असल्यासच ई-आर्धार वरै्ध मािण्यात येईल. 

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 अनिवायग आहे. अन्यथा आयोगाच्या सचूिाांचे उल्लांघि समजूि आयोगाच्या 
स्वचे्छानर्धकािुसार कारवाई करण्यात येईल.  

11. प्रस्तुत जानहरातीमध्ये परीक्षसेांदभातील सांनक्षप्त तपिील नदलेला आहे. अजग स्वीकारण्याची पध्दत, आवश्यक 
अहगता, वयोमयादा, िुल्क, निवडीची  सवगसार्धारण प्रनक्रया, परीक्षा योजिा, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबतच्या 
सनवस्तर तपनिलासाठी आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या सांकेतस्थळावरील “ उमेदवाराांकरीता मानहती ” 
नवभागातील “  सूचिा ” अांतगगत “ सवगसार्धारण सूचिा ”  तसेच “ परीक्षा ” या सदराखालील “ परीक्षा योजिा ” 
नवभागातील  “ पोलीस उपनिरीक्षक मयानदत नवभागीय परीक्षा ” मध्ये उपलब्र्ध करुि देण्यात आलेल्या मानहतीचे 
कृपया अवलोकि कराव.े  

12. आयोगाच्या सांकेतस्थळावर प्रनसध्द करण्यात आलेली मानहती/जानहरात अनर्धकृत समजण्यात येईल.  
13. प्रस्तुत पनरपत्रक आयोगाच्या https://mpsc.gov.in तसेच https://mpsconline.gov.in या सांकेतस्थळावर 

उपलब्र्ध आहे. 
14. सदर पनरपत्रक रजेवर/प्रनतनियुक्तीवर असणा-या कमगचा-याांसह सवग सांबांनर्धताांच्या निदिगिास आणाव.े 
 

15. सदर िासि पनरपत्रक महाराष्ट्र िासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्र्ध करण्यात 
आले असूि त्याचा सांकेताक 202206151125372029 असा आहे. हे पनरपत्रक नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत 
करुि काढण्यात येत आहे.  

    महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेिािुसार व िावािे,  
 

 
                                                                                                            ( अ. ए. कुलकणी ) 

                          सह सनचव, महाराष्ट्र िासि 
प्रत, 

1. सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, (पत्रािे) 
 
 

ANIL EKNATH 
KULKARNI
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नववरणपत्र-1 

पोलीस उपनिरीक्षक मयानदत नवभागीय स्पर्धा मुख्य परीक्षचेी परीक्षा योजिा व अभ्यासक्रम  

-: परीक्षा योजिा :- 

नवर्षय 
(सांकेताांक क्रमाांक - 

201) 

माध्यम प्रश्नसांख्या व गुण कालावर्धी प्रश्नपनत्रकेचे स्वरुप 

नवर्धी (प्रमुख कायदे व 
इतर कायदे) 

इांग्रजी व मराठी 150/300 दीड तास वस्तुनिष्ट्ठ 
बहुपयायी 

 
-: अभ्यासक्रम :- 

[ 

                                 Law (Major Acts) 
   

Topics 
No. of 

Questions 

Marks 

1) Constitution of India 15 30 

2) Indian Penal Code, 1860 (30 Questions 60 Marks) 

Chapters with their Nos. Sections  

(II)     General Explanation 

 

10, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

28, 29, 29-A, 30, 34, 39, 40, 44, 52.  
10 20 

(III)    Punishments 75. 

(IV)   General Exceptions 76, 79 to 86, 90, 94 to 106. 

(V)    Abetment 107 to 109, 114, 115, 116. 

(VA)  Criminal Conspiracy 120-A, 120-B. 

(VIII) Offences against the Public Tranquillity 141 to 149, 159, 160. 

(IX) Offences by or relating to Public Servants. 167, 170, 171. 10 20 

(X) Contempts of the Lawful Authority of Public 

Servants  

177, 179, 180, 182, 186, 187, 188. 

(XI)   False Evidence & Offences against Public Justice 191, 193, 201, 211, 224, 225. 

(XII) Offences relating to Coin & Government 

Stamps. 

231, 233. 

(XIV) Offences affecting the Public Health, Safety,    

Convenience, Decency & Morals. 

279, 293, 294. 

 

(XV) Offences relating to religion. 

 

295, 295-A, 298. 

 

(XVI) Offences Affecting the Human Body. 

 

299 to 302, 304, 304-A, 304-B, 

306, 307, 309, 317 to 320, 323 to 

326, 326A, 326B, 330, 332, 336 to 

343, 348 to 354, 354A, 354B, 

354C, 354D, 359  to 364, 366, 366-

A, 375, 376,  

376 (A),(B),(C), (D) & (E),  377. 

10 20 

(XVII) Offences against Property 

 

378 to 383, 390 to 395, 396, 399, 

403, 404 to 412, 414 to 417, 419, 

420, 425, 429 to 432,  436,  441 to 

448,   451, 453,  457,  458,  461.  

(XVIII) Offences relating to documents & to property 

marks. 

463,  471,  477-A. 

(XX)   Offences relating to Marriage. 494, 497, 498.  
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(XX-A) Cruetly by husband or his relatives. 498-A. 

(XXII) Criminal Intimidation, Insult & Annoyance. 504, 506, 509. 

(XXIII) Attempts to commit offences 511. 

 

 

3) Code of Criminal Procedure, 1973 (20 Questions 40 Marks) 

Chapters with their Numbers Sections  

(I)     Preliminary 2. 5 10 

 (II)    Constitution of Criminal Courts &  offices 6 to 21. 

(IV) (A) Powers of Superior Officers of  Police 36. 

(V) Arrest of Persons 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 42, 46, 

47, 50, 50A, 51 to 54, 53A, 54A, 

55A, 57, 58, 60A. 

(VI)    Process to compel appearance 61 to 90. 5 10 

 (VII)   Processes to compel the production of things. 91 to 102. 

(VIII) Security for keeping the peace & for good 

behaviour. 

107, 109 & 110. 10 20 

 

(X)   Maintenance of Public Order & Tranquillity 129, 144, 145. 

(XI)  Preventive action of the Police. 149 to 153. 

(XII) Information to the Police & their Powers to 

investigate. 

154 to 176. 

(XIV) Conditions requisite for initiation of 

proceedings. 

196, 197. 

(XXVII)  The Judgement. 357-A, 357-B, 357-C. 

(XXXIII) Provisions as to bail and bonds. 436, 437, 438. 

4) Indian Evidence Act, 1872  

Chapters with their Nos. Sections 10 20 

(I)     Preliminary 1 to 4.   

(II)   The Relavancy of facts 8, 9, 24 to 32 (1), 45, 47, 53, 54. 

(IV)  Oral Evidence 59, 60. 

(V)   Documentary Evidence 61 to 63, 74 to 76. 

(VII) The Burden of Proof 101, 113-A, 113-B. 114-A 

(IX)  Witnesses 125. 

(X)  Examination of Witnesses 146.                                

 

   Law (Minor Acts & Other Acts) 
 

(A) Minor Acts (40 Questions 80 Marks) 

Sr.No Name of Act Sections No. of 

Quest. 

Marks 

1 The Maharashtra Police Act, 1951 2(3), (5A), (9), (10), (11), (13), 14, 

28, 33, 36 to 38,  41, 55 to57,  62, 

63-A, 64 to73, 79 to 82, 99, 108,  

110, 112, 115 to 124, 126, 130A, 

131, 134, 136, 137, 140, 141 to 

143, 143-A, 145, 147, 148, 151, 

159 to 161, 163. 

5 10 

2 

 

 

The Maharashtra Prohibition Act, 1949 2(2), (7), (8), (10), (10-A), (22), 

(23), (24), (30), 11 to 24-A, 65 to 

68, 83 to 86, 89, 119, 123, 126, 

127. 

2 4 

3   The Maharashtra Prevention of Gambling Act, 

1887 

3 to 7, 12 (a) 2 4 

4 The Protection of Civil Rights Act, 1955 

including untouchability. 

2 to 4, 7, 10, 14-A. 2 4 

5 The Arms Act, 1959. 1 to 3, 4, 5, 20, 25, 25(a), 29, 39. 2 4 
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6 The Motor Vehicles Act, 1988. 2(28), 2(34), 2(40), 2(47), 3, 4, 5, 

119, 133, 134,177, 179, 182, 183, 

184, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 

192-A, 194, 196, 197, 198, 202, 206, 

207, 209. 

3 6 

 

7   The Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989 20, 23, 52, 95, 102, 103, 117, 222, 

237(1). 

8 The Mental Health Act, 1987 2(L)/(M)/(S), 23, 25, 28, 36, 48, 81. 1 2 

 9 Representation of People Act, 1951 125, 126, 127(1), 127(2) (3), 

127(A), 129, 130(1) (2), 131, 132, 

133, 135(1), 135(A), 136(B) (C). 

1 2 

10 Juvenile Justice (Care and Protection of 

Children) Act, 2000. 

All. 3 6 

11 Prevention of Corruption Act, 1988. 2, 7, 11, 12, 13, 17. 2 4 

12 The Scheduled Castes & Scheduled Tribes 

(Prevention of Atrocities) Act, 1989 

3, 4.  2 4 

 

13 The N.D.P.S. Act, 1985. 2, 8, 14, 18, 20, 36-A, 41 to 44, 49 to 

51. 
2 4 

14     Maharashtra Prevention of Dangerous Activities 

of Slumlords, Bootleggers & Drug Offenders Act, 

1981 

Object of the Act, 

2, 3, 8, 13. 
2 4 

15 Maharashtra State Control of Organised Crime 

Act, 1999 

Object of the Act,  

2, 3, 4, 14, 16, 18, 23, 24. 
2 4 

16 Maharashtra Protection of Interests of 

Depositors. (Into Financial Establishments) 

Act, 1999. 

Object of the Act, 

2, 3, 4. 

 

2 4 

17 Information Technology Act, 2000 (Cyber 

law) 

Object of the Act, 

2, 3, 43, 65 to 67, 78, 80, 85. 
3 6 

18 Protection of Children from Sexual Offences 

Act, 2012. 

All. 2 4 

19 Pre- Conception & Pre-Natal Diagnostic  

Techniques Act (PCPNDT Act), 1994 

All. 2 4 

 

(B) Crime Investigation (10 Questions 20 Marks) 

      (1) Crime Investigation (Practical approach) 8 16 

(a) Crime Scene Panchnama,   

(b) Arrest   Panchnama, 

(c) Seizure Search Panchnama, 

(d) Inquest Panchnama, 

(e) Memorandum Panchnama u/s 27 of IEA. 

     ( 2) Proposals of externment proceedings & Chapter proceedings. 2 4 

(C)   Scientific Aids to Crime  Investigation 

   गुन्ह ेअन्वेषणासाठी सहाय्यभूत ठरणाऱ्या वैज्ञानिक पध्दती/साधि े (Scientific Aids to Crime  

Investigation):-  संगणक तसेच अन्य आधुनिक साधिांच्या नवशेष अभ्यासासह. 

5 10 

 (D)  Forensic Science :- 5 10 

         (i)  Physical evidence :- nature, search, handling, packing and forwarding.   

        (ii)  Finger prints & Foot prints :-  Importance, finding them on the scene of 

crime, their development and recording. 

      (iii) Explosives:- Its names, commonly  used explosives, home bombs,  

 Handling and collection of explosive residues and their examination. 

(E) Forensic Medicines : 10 20 

        (i) Introduction:- Scope & importance to police.  Examination of scene of 

occurrence from the point of view of medico-legal evidence.  
  

     (ii) Medico Legal definition of death, difference between dead & alive persons. 

       (iii) Identity of dead persons, Post Mortem. 

       (iv) Violent Asphyxial death - hanging, suffocation & drowning. 



िासि पनरपत्रक क्रमाांकः पोलीस-1820/प्र.क्र.135/पोल-५अ, नद. 15 जूि, 2022 
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 (v) Medico legal aspects of different types of wounds, by fire-arms, sharp edged 

or pointed weapons. 

(vi)  Sexual offences - rape. 

(vii)  Poison commonly used in India in the commission of crime.          

 (F) Human Rights – (i) Its awareness, Principles of handcuffing as per directions of the 

Supreme court.  

(ii) National Human Rights Commission.  

(iii) State Human Rights Commission.  

(iv) State Police Complaints Authority. 
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