महारा

लोकसेवा आयोग

(िद. 17 माच, 2018)

िवषय:- उमेदवारां या माग या व डमी उमेदवारांबाबत व तु थती.
शासकीय पदांवरील नेमणुकीसाठी होणा-या िनवड
होत अस या या बात या
ि यांशी महारा

ि ये त डमी उमेदवार बसवून गैर कार

िस दी मा यमातुन अलीकडे ये त आहे त. यामधील बहू तांश िनवड

लोकसेवा आयोगाचा संबंध नसला तरी, याबाबत “MPSC घोटाळा” कवा

“MPSC Scam” अशा िशषकाने

िस दी िदली जात अस याने सव सामा यांची व उमेदवारांची

िदशाभूल होवून आयोगाबाबत चुकीचे िच

िनम ण होत आहे . याचबरोबर MPSC या परी े या

उमेदवारांकडू न िविवध माग याही के या जात आहे . यातील काही माग यांचा आयोगाशी संबंध
नाही तर काह चा आयोगाशी संबंध आहे . याबाबतची व तु थती तसेच आयोगामाफत केलेली/
केली जात असलेली कायवाही उमेदवारां या मािहतीकिरता खालील माणे

िस

कर यात ये त

आहे . तरी आयोगा या परी े त गैर कार करणा-यांवर जा तीत जा त कठोर कारवाई केली जाईल
याची उमेदवारांनी खा ी बाळगावी.
मागणी:- रा य सेवा परी े या पदसं ये त वाढ करावी. 30% पदकपात र करावी.
व तु थती:- ही शासना या अख यारीतील बाब आहे . पदभरतीकिरता मागणीप े पाठिवणे, पदसं येत
वाढ/कपात, भरावया या पदांचे आर ण हे िवषय शासनाचे अख यारीतील आहे त. आयोगा या
कायक ेतील नाहीत.
मागणी:- PSI/STI/ASO किरता संयु त पध परी ा र क न वतं परी ा या यात.
व तु थती:- पूव या पदांसाठी संयु त परी ा होत असे. PSI पदभरतीसंबंधातील यायालयीन करणांतील
िवलंबामुळे म यंतरी वतं पुव परी ा सु झाली. उमेदवारांचे वेळेतील व खच तील बचत, परी ेचे
वेळाप काची अंमलबजावणी अशा िविवध बाब चा साक याने िवचार क नच गतवष आयोगाने संयु त
पूव परी ेचा िनणय घे तला. या ितनही पदां या पुव परी ांचा अ यास म व परी ायोजना एकच आहे .
संयु त पुव परी ा उमेदवारां या िहताचीच आहे . पुव परी ेचा िनकाल संवगिनहाय वतं लावला जातो.
मु य परी ासु ा वतं घे तली जाते.
मागणी:- आयोगाने बायो-मॅ ीक प तीने हजेरी यावी. उमेदवारांची 3-4 वेळा तपासणी करावी.
व तु थती:- बायो-म ॅ ीक हजेरी या उ े शानेच एि ल, 2016 म ये घोषणा क न उमेदवारांना आधार काड
विरत काढ याबाबत या सूचना िद या हो या. माच, 2017 पासून ऑनलाईन अज णालीत आधारकाड चा
तपिशल न दिव याची सोय केली. आतापयत सुमारे सात लाख उमेदवारांनी यां या ोफाईलम ये
आधारकाड चा तपिशल न दिवला आहे . यातील चुका तातडीने दु त कर याबाबत आयोगाने िद.
12.02.2018 रोजी या घोषणे ारे उमेदवारांना पु हा अंितम मुदत िदलेली आहे . िद. 11.03.2018
रोजी लघुलेखक परी ेत नेहमी या हजेरी यितिर त बायो-म ॅ ीक हजेरीची ायोिगक त वावर अंमलबजावणी
सु केली आहे . यासाठी उमेदवारांना परी े या वेळेपव
ू अध तास ऐवजी दीड तास अगोदर बोलािवले होते.
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मागणी:- परी ाक ांवर मोबाईल-जॅमरचा वापर करावा.
व तु थती:- मोबाईल-ज ॅमरचा योग आयोगाने स टबर, 2016 म ये केला. यानंतर सात मह वा या
परी ांम ये मोबाईल-जॅमरचा वापर केला आहे . पुढेही यो य तो कायवाही केली जाईल.
मागणी:-उ रपि केवर बारकोडचा वापर करावा.
व तु थती:- गे या अनेक वष पासून आयोगा या परी ांत उ रपि कांवर बारकोडचा वापर केला जात
आहे .
मागणी:- सव िनवड ि यांम ये ित ा यादी लावावी.
व तु थती:- काही मोज या बहु संवग य िनवड ि यांचा अपवाद वगळता (रा य सेवा, अिभयांि की
सेवा) उविरत सव िनवड ि यांत गुणव ायादीचा वापर ित ा यादी हणून केला जातो. रा य
सेवेसार या बहु पय यी िनवड ि येत ित ा यादीचा वापर यवहाय होत नाही. एखा ा बदलांमळ
ु े सु ा अनेक
संवग तील िशफारश म ये बदल होतात, संवग बदलतात, ये ठता बदलते. ये ठता व पदो नतीबाबतचे वाद
व यायालयीन करणे उ वतात. पध परी ा, िवभागीय परी ा व सरळ सेवा परी ांचा एकि त िवचार
करता, सुमारे 98% िनवड ि यांम ये गुणव ायादी ही ित ा यादी हणून वापरली जाते. आयोगा या
संकेत थळावर ती िस ही केली जाते.
मागणी:- परी ांत गैर कार करणा-या उमेदवारांना काळया यादीत टाकणे.
व तु थती:- आयोगा या परी ांत मोबाईलचा वापर करणे, कॉपीचा य न करणे, तोतयेिगरीचा य न अशा
गैर कारांसाठी उमेदवारांस कारणे दाखवा नोटीस बजावून व बाजू मांड याची संधी दे वन
ू नंतर काळया
यादीत टाकले जाते. दोषी उमेदवारांना आयोगा या सव परी ांना बस यापासून काही वष साठी कवा
कायम व पी ितरोिधत केले जाते. काळी यादी आयोगा या संकेत थळावर िस कर याचाही िनणय
घे तला आहे .
मागणी:- महारा लोकसेवा आयोगाने तािमळनाडू पॅटन राबवावा.
व तु थती:- उमेदवारांची ही मागणी प ट नाही. पध परी ांचे वेळाप क, परी ा िदनांक, मुलाखत
िदनांक, िनकालाचा िदनांक, िशफारस िदनांक, नेमणुक िदनांक आगाऊरी या जाहीर कर यासंबंधातील
तािमळनाडू पॅटन यवहाय नस याने, तािमळनाडू आयोगाने नंतर तो बं द के याचे िनदशनास आले
आहे .
मागणी:- UPSC या धत वर महारा लोकसेवा आयोगाने सी-सॅट पेपर केवळ पा तेसाठी ाहय
धरावा.
व तु थती:- याबाबत कधी ामीण भागातील उमेदवारांवर अ याय होत आहे , तर कधी कला व वािण य
शाखे तील उमेदवारांवर अ याय होतो अशी कारणे िदली जातात. तथािप, यात त य आढळलेले नाही.
रा य सेवे या पुव परी ेतील दुस-या पेपरम ये उ ीण होणे अिनवाय के यास पिह या पेपरम ये उ कृ ट गुण
िमळवणारे उमेदवारही पधतून बाद होतील. शासनातील मह वा या राजपि त पदांसाठी उमेदवारांची
आकलनश ती, समज, िव लेषण, आकलनाचा वेग, सु म िनरी णे इ. गुणांचे परी ण होणे आव यकच
आहे .
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मागणी:- पध परी े तील डमी उमेदवारांवर कारवाई करावी.
व तु थती:- सी.आय.डी. औरं गाबाद यांचेकडू न ा त पोलीस अहवालानुसार डमी उमेदवार बसवून
यश वी / िनवड झालेले बहु तांश (15 पैकी 14) उमदे वार हे िज हा तरीय िनवड ि ये तील असून
आयोगा या परी े शी संबंिधत नाहीत. अटक झाले या 15 उमेदवारांपैकी एक उमेदवार महारा
लोकसेवा आयोगा या िलिपक-टं कलेखक परी े शी संबंिधत आहे . डमी उमेदवार करणातील दोष वर;
याला काळया यादीत टाकणे, आयोगा या सव परी ांपासून ितरोिधत करणे, िशफारस झाली अस यास र
करणे, अशी कडक कारवाई केली जाईल. तसेच या या िनलंबनाबाबत शासन िवभागास कळिवले जाईल.
पोलीस तपासणीतील अंितम िन कष व कागदोप ी पूरावे ा त होताच दोष िस दी माणे िशफारस र
कर याची कारवाईही केली जाईल. व शासनास नेमणूक र कर यासाठी कळिवले जातील. अशा
करणांम ये दोषी उमेदवारांवर कठोर कारवाई कर याची आयोगाची भुिमका आहे .
मागणी:- परी े तील
न र के यास कवा उ राचा पय य बदल यास आयोगाने संदभ सह
प टीकरण ावे.
व तु थती:- या िवषयातील गोपनीयता, संवेदनशीलता व यवहायता तपासून िनणय घे यात येईल.
मागणी:- रा य व िज हापातळीवरील िर त जागा आयोगाने भरा यात.
व तु थती:- ही मागणी शासनाशी संबंिधत आहे .
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सिचव,
लोकसेवा आयोग

