Rural Development Department-Instructions to candidate (How to fill
application Form)
अर्ज भरण्याची कायजपद्धती आणि सुचना :1)

उमेदवाराला www.mahapariksha.gov.in या संकेतस्थळावर लॉगइन करावे लागेल. उमेदवाराने
आपल्या उर्व्या बार्ूला असलेल्या ‘सूचना’ या पयाजयावर क्ललक करावे. ततथन
ू उमेदवाराला थेट
नोंदिीच्या पोटज लवर नेले र्ाईल. पहिल्यांदाच नोंदिी केली र्ात असल्यास उमेदवाराने नोंदिीच्या
पयाजयावर क्ललक करून यूर्र नेम, पासवर्ज आणि इमेल आयर्ी टाकावा. उमेदवाराला त्यानंतर
त्याच्या/ततच्या प्रमाणित इमेल आयर्ीवर सक्रीयतेची ललंक लमळे ल र्ी त्यांच्या साइनअपशी संबंधधत
असेल. उमेदवाराने त्याचे/ततचे खाते सक्रीय करण्यासाठी त्याच्या/ततच्या इमेल आयर्ीवर लमळालेल्या
सक्रीयतेच्या ललंकवर क्ललक करावे. (Activation ललंकिी २ हदवसांकररता activate असेल.) उमेदवाराने
त्याची/ततची लॉगइनची माहिती गोपनीय ठे वावी. एकदा खाते सक्रीय झाले की, उमेदवाराला त्यांच्या
नोंदिी पोटज लचे युर्रनेम आणि पासवर्ज वापरून केव्िािी लॉग ऑन िोता येईल
टीप : USERNAME आणि PASSWORDर्तन करण्याची र्बाबदारी उमेदवाराची असेल .

2

उमेदवाराचे नाव, वर्ीलांचे, पतीचे नाव, आर्नाव, वडर्लांचे नाव, आईचे नाव, र्न्महदनांक, भ्रमिध्वनी
क्रमांक, छायाधचत्र, स्वाक्षरी िी मल
ु भत
ू माहिती आिे र्ी उमेदवाराला सववस्तर द्यावी लागेल.

3

छायाधचत्र आणि स्वाक्षरी अपलोर् करण्यासंबंधी माहिती -

कृपया उं ची आणि रं दी प्रत्येकी 200 pixel

असलेले छायाधचत्र स्कॅन करन अपलोर् करा आणि अर्ाजमध्ये अपलोर् करा. प्रततमेची उं ची 60 वपलसल
आणि रं दी 140 वपलसल असावी. प्रततमेचे आकारमान 3 KB ते 50 KB च्या दरम्यान असावे. (हटप:उमेदवाराने अली कर्ील छायाधचत्र (फोटोग्राफ) अपलोर् करिे आवश्यक आिे .)
4

पत्ता टाकण्यासाठी उमेदवाराने आपल्या पत्त्याचा प्रकार तनक्श्चत करावा. उदा. कायमस्वरपी पत्ता, तात्पुरता
पत्ता ककंवा दोन्िी आणि त्यानस
ु ार आपले गाव, पोस्ट ऑकफस, राज्य, क्र्ल्िा, वपन कोर् इ. सहित
माहिती भरावी.

5)

त्यानंतर उमेदवाराने अततररलत माहितीच्या पयाजयावर क्ललक करावे आणि आपल्या र्ात प्रवगाजबद्दल
माहिती भरावी. उमेदवाराकर्े र्ात प्रमािपत्र असल्यास त्याबद्दल ववचारिा केली र्ाईल. असल्यास
ड्रॉपर्ाऊन मधन
ू त्याने / ततने आपला र्ात प्रवगज तनवर्ावा.

उमेदवाराने आपल्या र्ात प्रवगाजची तनवर् करण्या आधी र्ाहिरात वाचिे अपेक्षक्षत आिे . ऑनलाईन
पद्धतीने

आवेदनअर्ज

भरण्यापुवी

उमेदवाराने

ववस्तत
ृ

र्ाहिरातींचे

काळर्ीपूवक
ज

वाचन

करावे

र्ाहिरातीतील सूचना पूिप
ज िे वाचन
ू च ऑनलाईन अर्ज भरण्याची दक्षता उमेदवारांनी स्वतः घ्यावी .
उमेदवार र्र ST प्रवगाजत मोर्त असेल तर त्यास तो ST-PESA प्रवगाज मध्ये अर्ज करू इक्च्छतो का
नािी याची तनवर् करावी लागेल. उमेदवारास ST -PESA साठी अर्ज करावयाचा असल्यास त्याच्या कर्े
स्वत: ककंवा त्यांचे आई-वर्ील ककंवा आर्ी-आर्ोबासंबंधधत क्र्ल्ियाच्या अनुसूधचतक्षेत्रामध्ये हद.26
र्ानेवारी 1950 पासून सातत्याने वास्तव्य करीत आिे त या संबंधीचा मिसुली पुरावा असिे आवश्यक
आिे .
6)

ज्यांच्याकर्े आधार क्रमांक आिे त्यांनी तत्संबंधी माहिती भरावी, तसेच उमेदवाराने आधार क्रमांक/
आधार नोंदिी क्रमांक याबद्दलची माहिती द्यावी .समांतर आरक्षि (लागू असल्यास) त्यासंबंधीची

माहिती द्यावी. तसेच उमेदवार शारीररकदृष्टया ववकलांग असल्यास त्याला आपल्या ववकलांगतेचा प्रकार
तनवर्िे आवश्यक आिे .
(कृपया पदानस
ु ार लागू असलेल्या शारीररक ववकलांगता प्रकारासाठी र्ाहिरात पिा.)
7

तसेच मराठी भाषेतील प्राववण्य, MS-CIT प्रमािपत्र, आत्मित्याग्रस्त शेतकऱयांचे पाल्य, अपंगत्वाचा
प्रकार (लागू असल्यास) या संबंधीची माहिती द्यावी लागेल.

8

शैक्षणिक माहितीच्या र्ागी उमेदवाराने आपली सववस्तर शैक्षणिक माहिती भरावी. शैक्षणिक पात्रते मध्ये
र्ाहिरातीमध्ये नमूद केल्या प्रमािे माहिती दे िे अतनवायज आिे , तसेच पदाच्या अिजतेनुसार आवश्यक ती
शैक्षणिक माहिती दे िे आवश्यक आिे . तरच आपिास त्यापदासाठी अर्ज करता येईल.

9

एकदा शैक्षणिक तपलशल प्रववष्ट केले की अर्जदार पुढे या बटिावर क्ललक करावे लागेल, त्या बटिावर
क्ललक केल्यानंतर अर्जदाराकर्ून पुष्टीची ववनंती केली र्ाईल की त्यांनी ते बटि क्ललक केल्यास मागील
तपशील संपाहदत करण्याची परवानगी हदली र्ािार नािी.

10)

त्यानंतर उमेदवारास पदांची तनवर् करावी लागेल.
उमेदवार एकाच अर्ाजमध्ये पात्र असलेल्या (र्ाहिरातीमध्ये नमद
ू केलेली शैक्षणिक पात्रता,
वयाची अिजता आणि अन्य अिज ता ववचारात घेवन
ू ) सवज पदांना (इच्छूक असल्यास ) अर्ज करू शकतो.
त्यामूळे पदांनुसार वेगळा अर्ज भरण्याची आवश्यकता नािी.

परं त,ु प्रत्येक पदासाठी त्याला स्वतंत्र

परीक्षा शुल्क आकारले र्ाईल. ववहित केलेल्या त्या त्या पदांसाठीची परीक्षा िी एकाच वेळी सवजत्र
घेण्यात येिार आिे .
अनु.

पदाचे नाव इंग्रर्ी मध्ये

पदाचे नाव मराठी मध्ये

न.

1

Junior Engineer (Civil)

कतनष्ठ अलभयंता (स्थापत्य)

2

Junior Engineer (Electrical)

3

Junior Engineer (Mechanical)

कतनष्ठ अलभयंता (ववदयुत

4

Extension Officer (Panchayat)

ववस्तार अधधकारी (पंचायत)

5

Gramsevak  ހContractual

ग्रामसेवक - कंत्राटी

6

Health Supervisor

आरोग्य पयजवेक्षक

7

Pharmacist

औषध तनमाजता

8

Laboratory Technician

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

9 A

Health worker (Male)

9 B

Health worker (Male-Seasonal

आरोग्य सेवक (पर
ु ष)

spraying)

कतनष्ठ अलभयंता (यांत्रत्रकी)

आरोग्य सेवक (पर
ु ष) िं गामी
फवारिी कमजचारी

10

Health Worker (Female)

आरोग्य सेववका

11

Extension Officer(Agriculture)

12

Civil Engineering Assistant

ववस्तार अधधकारी (कृषी)

13

Live Stock Supervisor (Animal
Husbandry)

स्थापत्य अलभयांत्रत्रकी सिाय्यक
पशुधन पयजवेक्षक

14

Senior Assistant (Account)

वररष्ठ सिाय्यक (लेखा)

15

Supervisor (ICDS)

पयजवेक्षक्षका (अंगिवार्ी)

(Nomination)

11

16

Senior Assistant (Ministerial)

वररष्ठ सिाय्यक (ललवपक)

17

Junior Assistant (Ministerial)

कतनष्ठ सिाय्यक (ललवपक)

18

Extension Officer (Statistical)

ववस्तार अधधकारी (सांक्ययकी)

19

Junior Account's Officer

कतनष्ठ लेखाअधधकारी

20

Junior Mechanic

कतनष्ठ यांत्रत्रकी

त्यानंतर उमेदवारांस त्या पदासाठी आवश्यक असलेली पात्रतेबद्दलची माहिती दे वन
ू ती सेव्ि करिे
आवश्यक आिे .

12

उमेदवारास तनवर् केलेल्या प्रत्येक पदासाठी आपि अर्ज करू इक्च्छत असलेल्या क्र्ल्िा पररषदे ची तनवर्
करावी लागेल. कृपया पदानुसार क्र्ल्िा पररषदे ची तनवर् करण्या आधी र्ाहिरात वाचावी, येथे यादी मध्ये
तनवर् करण्यासाठी उपलब्ध असलेले क्र्ल्िे िे र्ाहिराती मध्ये नमूद केल्या प्रमािे ररलत पदांचा ववचार
करून दाखवण्यात आलेले आिे त.
उमेदवाराचा ववचार िा फलत त्याने पदासाठी तनवर् केलेल्या क्र्ल्िा पररषदे साठीच केला र्ाईल.

13

उमेदवाराने नोंदिी अर्ाजमध्ये हदल्याप्रमािे पररक्षा केंद्राकररता तीन प्राधान्यक्रम तनवर्ू शकतो. तीनिी
पसंती क्रमात उमेदवाराने तनवर्लेल्या पयाजयांपैकी एकिी परीक्षाकेंद्र उपलब्ध नसल्यास उमेदवारास उपलब्ध
केंद्रापैकी केंद्र नेमून दे ण्यात येईल.

14

उमेदवाराने सगळया तनयम व अटी वाचन
ू मान्यता दशजववण्यासाठी

हदलेल्या र्ागी क्ललक करावे.

त्यानंतर ऑनलाईन पध्दतीने आवश्यक तो परीक्षा शल्
ु क भरिा करावा. परीक्षेचा शल्
ु क भरिा िा फलत
ऑनलाईन पध्दतीने (नेट बँकींग, क्रेडर्ट कार्ज/ र्ेत्रबट कार्ज, ई-वॉलेट, भारतीय स्टे ट बँकेच्या चलनाद्वारे )
करता येईल. मान्यता दशजववल्यानंतरच अर्ज दाखल करण्यासाठीचा सबलमट िा पयाजय उपलब्ध िोईल.
उमेदवाराला त्याचा अर्ज र्ाऊनलोर् ककंवा वप्रंट काढण्याचा पयाजय असेल.
15

ऑनलाईन अर्ज क्स्वकारण्याच्या अंततम तारखेस मध्यरात्री 11.59 वार्ल्यानंतर संकेतस्थळा वरील
ललंक बंद केली र्ाईल.

16) र्र कोित्यािी उमेदवाराने एकापेक्षा अधधक लॉधगन आयर्ीसि नोंदिी केली असेल तर उमेदवारांची
पहिली यशस्वी नोंदिी फलत पुढील प्रकक्रया र्से िॉल ततकीट, परीक्षेत उपक्स्थती, गुिवत्ता यादी आणि
अन्य संबंधधत प्रकक्रयांसाठी ववचारात घेण्यात येईल, कोित्यािी र्ुप्लीकेट नोंदिीस अवैध नोंदिी मानले
र्ाईल आणि कोित्यािी प्रकारचे पैसे परतफेर् केले र्ािार नािीत. उमेदवाराद्वारे प्रथम यशस्वी
नोंदिीमध्ये कािी चक
ु ीची माहिती दे ण्यात आली असेल तर कृपया या ववषयाबद्दलची योग्य प्रकक्रया
र्ािन
ू घेण्यासाठी enquiry@mahapariksha.gov.in वर ललिा ककंवा टोल फ्री नंबर 180030007766 वर
कॉल करा.
नोंद :-नोंदिी मधील तपशील र्से की वापरकताज नाव (USERNAME), ई मेल आयर्ी, प्रवगज आरक्षि
(लाग,ू समांतर ककंवा प्रवगज आरक्षि), तनवर्लेले पद ,पसंतीचे स्थान १/२/३, र्न्मतारीख, उमेदवाराचे
छायाधचत्र (फोटोग्राफ) आणि स्वाक्षरी, शैक्षणिक पात्रतेचा तपशील,पदासाठी तनवर् केलेली क्र्ल्िा पररषद
इत्यादी फॉमज सादर केल्यानंतर बदलण्याची परवानगी हदली र्ािार नािी.

(8) अर्ाजतील माहितीचे पूवाजवलोकन:1)

युर्रनेम आणि पासवर्ज वापरन लॉगइन केल्यावर उमेदवार आपला संक्षक्षप्त अर्ज पािू शकतो.

2)

अर्ज वप्रंट करण्यासाठी “वप्रंट वप्रव्ियू” या पयाजयावर क्ललक करा.
नोंद:उमेदवाराने आपला PDF स्वरूपातील अर्ज,परीक्षा प्रवेश पत्र संपि
ू ज भरती प्रकक्रया पि
ू ज िोईपयंत
स्वतःर्वळ ठे वावा.

3)

प्रत्येक अर्जदाराने केलेल्या ऑनलाईन अर्ाजची पीर्ीएफ प्रत र्ाऊनलोर् करन त्याची प्रत (hard copy)
पदभरती प्रकक्रया व नोंदिी प्रकक्रया पूिज िोईपयंत र्तन करन ठे विेची आिे . र्र अर्जदाराने अर्ाजच्या

फॉमजची पीर्ीएफ प्रत नोंदिी स्क्रीन वरन र्ाऊनलोर् केली नसेल अथवा ती िरवली असेल तर त्यास

MAHA IT ककंवा UST Global अथवा तनयुलती प्राधधकारी र्बाबदार राििार नािी. याची कृपया नोंद
घ्यावी.
4)

संगिकावर आधारीत पररक्षा संपल्यानंतर िॉल ततकीट र्ाऊनलोर् करण्याची सवु वधा उपलब्ध राििार
नािी, याची उमेदवारांनी स्पष्ट नोंद घ्यावी.

(9) मित्त्वाच्या सूचना:
1)

1)उमेदवारास दे ण्यात आलेले परीक्षा केंद्र कोित्यािी पररक्स्थतीमध्ये बदलण्यात येिार नािी.
2) परीक्षा केंद्र ककंवा परीक्षा शिर बदलण्याची ववनंती कोित्यािी पररक्स्थती मध्ये (वैद्यकीय ककंवा इतर
कारिांसाठी सुध्दा) स्वीकारली र्ािार नािी. उमेदवाराने त्याची प्रवासाची व्यवस्था त्यानुसार आधीच
ठरवावी.
3) उमेदवार र्े वेगवेगळे ववभाग/ वेगवेगळ्या पदांसाठी अर्ज करत असतील, अशा उमेदवारांनी सवज
ववभाग /पदे यां कररता सारखी परीक्षा शिरांची तनवर् करावी. अन्यथा वेगवेगळ्या पदांसाठीच्या परीक्षे
साठी वेगवेगळे परीक्षा केंद्र /शिर लमळण्याची शलयता नाकारता येत नािी.
4)उमेदवाराने आपल्या अर्ाजत उपलब्ध करून दे ण्यात आलेल्या तीनिी पसंती क्रमात उमेदवाराने
तनवर्लेल्या पयाजयांपैकी एकिी परीक्षा केंद्र उपलब्ध नसल्यास, उमेदवारास उपलब्ध केंद्रापैकी र्वळील
परीक्षा केंद्र नेमून दे ण्यात येईल.
5) उमेदवाराने एका पदासाठी फलत एकदाच अर्ज करावा, र्र एका उमेदवाराने एका पदासाठी, एकापेक्षा
अधधक अर्ज केलेले आिे त असे आढळून आले, तर अशा उमेदवारांची उमेदवारी रद्द केली र्ाईल.

6) उमेदवाराने भरिा केलेले परीक्षा शल्
ु क कोित्यािी पररक्स्थती मध्ये (अनेकदा अर्ज करिे, अर्ज चक
ु िे,
कािी कारिास्तव परीक्षेस बसू न शकिे, इत्यादी अशा कारिांसाठी) परत केले र्ािार नािी.

