
आयकु्त, राज्य कामगार विमा योजना 
महाराष्ट्र राज्य  

6 वा मजला, पंचदीप भवन, ना.म. जोशी मागग, लोअर परळ, म ंबई -400013 
 

क्ष- वकरण तंत्रज्ञ, क्ष-वकरण सहाय्यक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा सहाय्यक, 
व्यिसायोपचारतज्ञ, भौवतकोपचार तज्ञ, आहारतज्ञ, हृदयस्पंदन आलेख तंत्रज्ञ, वमश्रक, 

पवरचावरका-गट-क पदाची सरळसेिा भरती 
 

 राज्य कामगार ववमा योजनेमधील गट-क संवगातील क्ष- वकरण तंत्रज्ञ, क्ष-वकरण सहाय्यक, 
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा सहाय्यक, व्यिसायोपचार तज्ञ, भौवतकोपचार तज्ञ, आहारतज्ञ, 
हृदयस्पंदन आलेख तंत्रज्ञ, वमश्रक, पवरचावरका या पदांकवरता पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन 
(Online) पद्धतीने वववहत नम न्यात अजग मागववण्यात येत आहेत. ऑनलाईन (Online) पद्धतीने अजग सादर 

करण्याबाबत सववस्तर सचूना महाऑनलाईनच्या maharecruitment.mahaonline.gov.in या 
संकेतस्थळावर  उपलब्ध आहेत. अजग भरण्यापवूी उमेदवाराने संपणूग जावहरात काळजीपवूगक वाचावी.  
  

  वर नमदू केलेल्या पदांचा अन शेष, सामावजक व समांतर आरक्षण तसेच वरक्त पदांची 
संख्या ववचारात घेऊन भरावयाच्या पदांचा तपशील, तयांची वेतनश्रेणी, शैक्षवणक अहगता तसेच अन भव 
याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे. 
 
 

1) क्ष- वकरण तंत्रज्ञ 
 

 अ) भराियाची वरक्त पदे - 11 
 

 ब) िेतनशे्रणी - रु. 9300-34800, गे्रड पे रु. 4200/- 
 

 क) शैक्षवणक अहहता - बी.एस.सी. (भौवतकशास्त्र, रसायनशास्त्र ककवा जीवशास्त्र या ववषयांसह) 
 
 

पदनाम अजा अज विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

क्ष-किरण तंत्रज्ञ १ १ ० १ ० ० ० २ ६ ११ 
 

पदनाम  अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

क्ष-वकरण 
तंत्रज्ञ 

 

मवहला 30% ० ० ० ० ० ० ० १ २ ३ 

माजी सैवनक 15% ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 
सवगसाधारण  १ १ ० १ ० ० ० १ ३ ७ 
एकूण १ १ ० १ ० ० ० २ ६ ११ 
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2) क्ष-वकरण सहाय्यक 
 

 अ) भराियाची वरक्त पदे - 06 
 

 ब) िेतनशे्रणी - रु. ५२००-२०२००, गे्रड पे रु.२०००/-  
 

 क) शैक्षवणक अहहता - एस.एस.सी. 
 

पदनाम अजा अज विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

क्ष-वकरण सहाय्यक २ १ ० ० ० ० ० १ २ ६ 
  

पदनाम  अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

क्ष-वकरण 
सहाय्यक 

 

मकिला 30% १ ० ० ० ० ० ० ० १ २ 

सर्वसाधारण १ १ ० ० ० ० ० १ १ ४ 
एकूण २ १ ० ० ० ० ० १ २ ६ 

 

3) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 
 

 अ) भराियाची  वरक्त पदे - 12 
 

 ब) िेतनशे्रणी - रु. ९३००-३४८००, गे्रड पे रु.४२००/- 
 

 क) शैक्षवणक अहहता : 1) बी.एस.सी. (भौवतकशास्त्र, रसायनशास्त्र ककवा जीवशास्त्र या   
       ववषयांसह)  
 

             2) हाफवकन संस्थेचे डी.एम.एल.टी. पदवीधारकास प्राधान्य. 
 

पदनाम अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ २ १ ० १ ० ० १ ० ७ १२ 

 

पदनाम  अजा अज विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

प्रयोगशाळा 
तंत्रज्ञ 

 

मवहला 30% १ ० ० ० ० ० ० ० २ ३ 
माजी सैवनक 15% ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

प्रकल्पग्रस्त 5% ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

खेळाडू  5% ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 
सर्वसाधारण १ १ ० १ ० ० १ ० २ ६ 
एकूण २ १ ० १ ० ० १ ० ७ १२ 
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4) प्रयोगशाळा सहाय्यक 
 

 अ) भराियाची  वरक्त पदे - 11 
 

 ब) िेतनशे्रणी - रु. ५२००-२०२००, गे्रड पे रु.२०००/- 
 

 क) शैक्षवणक अहहता : एस.एस.सी. 
 

पदनाम अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

प्रयोगशाळा सिाय्यि १ १ १ ० ० ० ० ३ ५ ११ 
  

पदनाम  अजा अज विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

प्रयोगशाळा 
सहाय्यक 

 

मवहला 30% ० ० ० ० ० ० ० १ २ ३ 

माजी सैवनक 
15% 

० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

सवगसाधारण १ १ १ ० ० ० ० २ २ ७ 

एकूण १ १ १ ० ० ० ० ३ ५ ११ 
 

5) व्यिसायोपचार तज्ञ 
 

 अ) भराियाची  वरक्त पदे - 05 
 

 ब) िेतनशे्रणी - रु. ९३००-३४८००, गे्रड पे रु.४३००/- 
 

 क) शैक्षवणक अहहता : व्यवसायोपचार या ववषयातील पदवी (B.O.T.) 
 

पदनाम अजा अज विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

व्यिसायोपचार तज्ञ १ १ १ ० ० ० ० ० २ ५ 

 

पदनाम  अजा अज विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

व्यर्सायोपचार 
तज्ञ 

 

मवहला 30% ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

सर्वसाधारण १ १ १ ० ० ० ० ० १ ४ 

एकूण १ १ १ ० ० ० ० ० २ ५ 
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6) भौवतकोपचार तज्ञ 
 

 अ) भराियाची  वरक्त पदे - 06 
 

 ब) िेतनशे्रणी - रु. ९३००-३४८००, गे्रड पे रु.४३००/- 
 

 क) शैक्षवणक अहहता : भौवतकोपचार या ववषयातील पदवी (B.P.T.) 
 

पदनाम अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

भौवतकोपचार तज्ञ १ १ ० ० ० ० ० १ ३ ६ 

 

पदनाम  अजा अज विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

भौकतिोपचार 
तज्ञ 

मकिला 30% ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

सर्वसाधारण १ १ ० ० ० ० ० १ २ ५ 

एकूण १ १ ० ० ० ० ० १ ३ ६ 
 
 

7) आहारतज्ञ 
 

 अ) भराियाची  वरक्त पदे - 08 
 

 ब) िेतनशे्रणी - रु. ९३००-३४८००, गे्रड पे रु.४३००/- 
 

 क) शैक्षवणक अहहता : बी.एस.सी. (Home Science) 
 

पदनाम अजा अज विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

आहारतज्ञ २ १ १ ० ० ० ० १ ३ ८ 

 

पदनाम  अजा अज विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

आहारतज्ञ 
 

मवहला 30% १ ० ० ० ० ० ० ० १ २ 

सवगसाधारण १ १ १ ० ० ० ० १ २ ६ 

एकूण २ १ १ ० ० ० ० १ ३ ८ 
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8) हृदयस्पंदन आलेख तंत्रज्ञ 
 

 अ) भराियाची  वरक्त पदे - 09 
 

 ब) िेतनशे्रणी - रु. ९३००-३४८००, गे्रड पे रु. ४२००/- 
 

 क) शैक्षवणक अहहता : एस.एस.सी. ककवा ततसम  
 

 ड) अनभुि - रुग्णालयात ई.सी.जी. मशीन हाताळल्याचे 6 मवहन्याचे अन भव प्रमाणपत्र. 
 

पदनाम अजा अज विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) 

विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

हृदयस्पंदन आलेख तंत्रज्ञ १ १ १ ० ० ० ० २ ४ ९ 
 

पदनाम  अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

हृदय 
स्पंदन 
आलेख 
तंत्रज्ञ 

 

मवहला 30% ० ० ० ० ० ० ० १ १ २ 

माजी सैवनक 15% ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

सवगसाधारण १ १ १ ० ० ० ० १ २ ६ 

एकूण १ १ १ ० ० ० ० २ ४ ९ 

 

9) वमश्रक / औषध वनमाता  
 

 अ) भराियाची  वरक्त पदे - 83 
 

 ब) िेतनशे्रणी - रु. ५२००-२०२००, गे्रड पे रु. २८००/- 
 

 क) शैक्षवणक अहहता : 1) एस.एस.सी. ककवा ततसम  
             2) बीफामग मध्ये पदवी ककवा पदववका.   
             3) महाराष्ट्र राज्य औषध वनमाण पवरषद (Maharashtra State   
       Pharmacy Council) यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र  अथवा भारतीय औषध  
       वनमाण संस्था, महाराष्ट्र शासन शाखा (Indian Pharmaceutical  
       Association, Maharashtra Branch) यांचे वमश्रक / औषध वनमाता  
       प्रवशक्षण प्रमाणपत्र.  
 

पदनाम अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

वमश्रक/औषध वनमाता ११ ६ ३ ० ४ ३ ० ३ ५३ ८३ 
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पदनाम  अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

वमश्रक/ 
औषध 
वनमाता 

 

मवहला 30% ३ २ १ ० १ १ ० १ १६ २५ 
अपंग ३% 
कणगबवधर/अस्स्थव्यंग 
(एक हात + एक पाय 
बावधत) 

० ० ० ० ० ० ० ० २ २ 

माजी सैवनक 15% २ १ ० ० १ ० ० ० ८ १२ 
प्रकल्पग्रस्त 5% १ ० ० ० ० ० ० ० ३ ४ 

भकंूपग्रस्त २% ० ० ० ० ० ० ० ० १ १ 

खेळाडू    5% १ ० ० ० ० ० ० ० ३ ४ 
सवगसाधारण ४ ३ २ ० २ २ ० २ २० ३५ 
एकूण ११ ६ ३ ० ४ ३ ० ३ ५३ ८३ 

 

10) पवरचावरका  
 अ) भराियाची  वरक्त पदे - 582 
 

 ब) िेतनशे्रणी - रु. ९३००-३४८००, गे्रड पे रु.४२००/- 
 

 क) शैक्षवणक अहहता : 1) महाराष्ट्र नवसिंग ॲण्ड वमडवायफरी कोसग (G.N.M) ककवा बी.एस.सी.  
                 (नवसिंग)  
    2) महाराष्ट्र नवसिंग कौस्न्सलचे नोंदणी प्रमाणपत्र. 
 

पदनाम अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

पवरचावरका ७६ ४१ १७ १० २० १२ १२ ११० २८४ ५८२ 
 

पदनाम  अजा अज 
विजा 
(अ) 

भज 
(ब) 

भज 
(क) 

भज 
(ड) विमाप्र इमाि खलुा एकूण 

पवरचावरका 
 

मवहला 30% २३ १२ ५ ३ ६ ४ ४ ३३ ८५ १७५ 
अपंग ३% 
अल्पदषृ्ट्टी/अस्स्थव्यंग 
(एक पाय बावधत) 

२ १ १ ० १ ० ० ३ ९ १७ 

माजी सैवनक 15% ११ ६ ३ २ ३ २ २ १७ ४३ ८७ 
प्रकल्पग्रस्त  5% ४ २ १ १ १ १ १ ६ १४ ३१ 
भकंूपग्रस्त  २% २ १ ० ० ० ० ० २ ६ ११ 
खेळाडू    5% ४ २ १ १ १ १ १ ६ १४ ३१ 
सवगसाधारण ३० १७ ६ ३ ८ ४ ४ ४३ ११३ २२८ 
एकूण ७६ ४१ १७ १० २० १२ १२ ११० २८४ ५८२ 
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िरील सिह पदांकरीता ियोमयादा :  
 

                   वदनांक 31/8/2017 रोजी उमेदवाराचे वय 18 वषांपेक्षा कमी व 38 वषांपेक्षा जास्त नसाव.े 
 

 वटप :   1) मागासवगीयांसाठी कमाल वयोमयादा 5 वषे वशवथलक्षम राहील.  
 

  2) अपंग उमेदवारांकवरता सवगसाधारण कमाल वयोमयादा सरसकट 45 वषापयिंत  
                           वशवथलक्षम राहील. 
 

  3)  माझी सैवनकांसाठी कमाल वयोमयादा ही 45 वषाची राहील. 
  

  4) प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत महाराष्ट्र शासन वनणगय क्र.प्रकल्प/1006/   
                          म .स.396/प्र.क्र.56/06/16-अ, वद.03.02.2007 न सार ख ल्या व   
                          मागासवगीय उमेदवारांसाठी कमाल वयोमयादा सरसकट 45 वषे राहील. 
   

सिहसाधारण अटी :-   
 

1. जावहरातीमध्ये दशगववण्यात आलेली प्रवगगवनहाय पदसंख्या कमी, जास्त अथवा रद्द होण्याची शक्यता 
आहे. आरक्षणात बदल होण्याची शक्यता आहे. पदसंख्येत / आरक्षणात बदल झाल्यास 
तयाबाबतचा वेगळा ख लासा जावहरातीद्वारे वा अन्य मागाने करण्यात येणार नाही.  
 

2. जावहरातीतील नमदू केलेल्या पदांसाठी आवश्यक ती अहगता धारण करीत असलेल्या पात्र 
उमेदवारांनीच अजग करावा. संबंवधत पदासाठी अजग केलेल्या उमेदवारांची ऑनलाईन पवरक्षा ही 
उमेदवारांची कोणतीही कागदपते्र व शैक्षवणक अहगता यांची पवूगतपासणी न करता घेतली जाणार 
असल्याम ळे या पवरक्षेत वमळालेल्या ग णांच्या आधारे उमेदवाराला वनवडीबाबतचे कोणतेही हक्क 
राहणार नाहीत.  उमेदवाराने ऑनलॉईन पध्दतीने अजग भरताना अजात भरलेल्या मावहतीच्या 
अन षंगाने कागदपत्रांच्या पणूग छाननीनंतरच तसेच शैक्षवणक पात्रता पतूगतेच्या अधीन राहून 
उमेदवारांची ग णवते्तच्या आधारे सामावजक / समांतर आरक्षणवनहाय वनवड केली जाईल.  
 

3. शासकीय/वनमशासकीय कायालयांमध्ये कायगरत असलेल्या कमगचाऱयांनी तयांच्या ववभागामाफग त / 
योग्य अवधकारी वगामाफग त वदलेल्या स चनेन सार वववहत म दतीत अजग सादर करावा.  
 

4. महाराष्ट्र वसव्हील (Declaration of Small Family) अवधवनयम, 2005 अंतगगत वववहत केलेल्या 
छोटे क ट ंब व्याख्येमध्ये मोडणे ही एक आवश्यक पात्रता आहे.  

 

मागासिगाचे आरक्षणासंबंधी अटी / वनयम :-  
 

 अन सवूचत जाती, अन सवूचत जमाती, ववम क्ती जाती, भटक्या जमाती, ववशेष मागासप्रवगग व इतर 
मागासवगग यासाठी आरक्षण अवधवनयम, 2001 (सन 2004 च्या महाराष्ट्र अवधवनयम क्र.08) हा 
अवधवनयम महाराष्ट्र शासनाने वदनांक 29/01/2004 पासनू अंमलात आणला आहे.  
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     उपरोक्त अवधवनयमान सार आरक्षणासंबंधीच्या तरत दी लाग ूहोतील.  
 

1. वरील अवधवनयमान सार फक्त अन सवूचत जाती व अन सवूचत जमाती यांना सोडून उवगवरत 
मागासवगातील सवग जाती प्रवगातील म्हणजे वव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड), 
वव.मा.प्र., इतर मागासवगग यांना उन्नत / प्रगत गटाचे (वक्रवमलेअर) ततव लाग ूकेले आहे. तया  
 प्रवगातील उमेदवारांनी उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे जावहरातीस अन सरुन अजग 
करण्याच्या शेवटच्या वदनांकापवूी प्राप्त केलेले व वदनांक 31/8/2017 रोजी वैध असलेले नॉन 
वक्रवमलेअर प्रमाणपत्र धारण केले असले पावहजे.  
 

2. मागास प्रवगातील उमेदवारांनी जातीच्या दाखल्याबरोबरच जात पडताळणी सवमतीने वैध ठरववलेले 
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. शासन वनणगय क्र.बीसीसी-
2011/प्र.क्र.1064/2011/16-ब, वद. 12/12/2011 न सार जात वैधता प्रमाणपत्र वमळणेकवरता 
संबंवधत जात वैधता सवमतीस आवश्यक ते दस्तऐवज सादर केल्याची पोचपावती सादर 
केल्यानंतरच तात्परुत्या स्वरुपाची वनय क्ती देण्यात येईल. जात िैधता प्रमाणपत्र सादर करणे 
ही सिहस्िी वनिड झालेल्या उमेदिारांची जबाबदारी राहील.  

 

3. अन सवूचत जमाती प्रवगाच्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच वनय क्ती देण्यात 
येईल.  

 

4. मागासवगीय उमेदवाराची ग णवते्तवर वनवड झाल्यास तयाची वनवड ही ख ल्या प्रवगात झाल्याचे 
समजण्यात येईल.  

 

5. ऑनलाईन पद्धतीने अजग सादर करताना आवश्यक शैक्षवणक अहगता व उमेदवारांकरीता लाग ू
असलेली सवग कागदपते्र / प्रमाणपते्र व अजात भरलेली मावहती वसद्ध करण्याच्या अन षंगाने 
आवश्यक असलेली सवग कागदपते्र / प्रमाणपते्र जसे उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र, कायमस्वरुपी अपंग असल्याचे प्रमाणपत्र, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र, भकंूपग्रस्त प्रमाणपत्र, 
खेळाडू प्रमाणपत्र, माजी सैवनक कायगम क्त प्रमाणपत्र, अवधवास प्रमाणपत्र, पदवी प्रमाणपत्र इतयादी 
सवग जावहरातीच्या शेवटच्या वदनांकापवूी प्राप्त केलेले व वदनांक 31/8/2017 रोजी वैध असणे 
आवश्यक आहे. जे उमेदवार जावहरातीस अन सरुन अजग सादर करण्याच्या शेवटच्या वदनांकापयिंत 
प्राप्त व वैध प्रमाणपत्र धारण करणार नाहीत तयांचे अजग अवैध ठरववण्यात येतील. 
  

समांतर आरक्षणासंबंधीचे अटी / वनयम:-  
 

1. शासन वनणगय, मवहला व बाल ववकास ववभाग क्र.82/2001/मसंआ-2000/प्र.क्र.415/का-2, 
वदनांक 25.05.2001 मधील तरत दीन सार मवहलांसाठी 30 टक्के आरक्षण राहील. (मवहला 
आरक्षणांतगगत मवहला उमेदवारांनी अजग करतांना उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे जावहरातीस 

अन सरुन अजग करण्याच्या शेवटच्या वदनांकापवूी प्राप्त केलेले व वदनांक 31/8/2017 रोजी 
9... 



...9... 
 
पयिंत वैध असलेले नॉन वक्रमीलेअर प्रमाणपत्र धारण केले असले पावहजे). (अन सवूचत जाती व 
जमाती प्रवगातील मवहला वगळून) 
 

2. अपंग प्रवगासाठी एक हात व एक पाय बावधत, अल्पदषृ्ट्टी व कणगबधीर याकरीता एकूण 3 टक्के 
आरक्षण राहील. अपंग प्रवगाच्या उमेदवाराजवळ अपंगतवाचे प्रमाण 40 टक्क्यापेक्षा कमी 
अपंगतव नसल्याचे कायालयीन पवरपत्रक कार्ममक मंत्रालय, भाषा सरकार नवी वदल्ली 
क्र.36035/3/2004  ईएसटीटी (आरईएस), वद.29/12/2005  प्रमाणे मेवडकल बोडाचे प्रमाणपत्र 
असणे आवश्यक आहे. अशा पात्र उमेदवारांमधनू शासन पत्र क्र.अपंग-2002/प्र.क्र.331/स धार-3, 
वद..07.06.2006 अन सार वनवडीस / वनय क्तीस पात्र उमेदवारांची वनवड करण्यात येईल. ज्या 
अपंग उमेदवारांजवळ कायमस्वरुपी अपंग असल्याचे जावहरातीस अन सरुन अजग करण्याच्या 
शेवटच्या वदनांकापवूी प्राप्त केलेले व किनांि 31/8/2017 रोजी वधै असलेले प्रमाणपत्र उपलब्ध 
असेल, अशाच अपंग उमेदवारांनी अपंग आरक्षणांतगगत अजग सादर करावा.  
 

3. माजी सैवनकांसाठी 15 टक्के आरक्षण राहील. माजी सैवनक असणाऱयांनी वजल्हा सैवनक कल्याण 
अवधकारी कायालय यांच्याकडे नांव नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. सदरचे आरक्षण हे 
केवळ माजी सैवनकांनाच लाग ूअसनू तयांच्या वारसांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही याची 
नोंद घ्यावी. माजी सैवनकांकडे सेवेतनू कायगम क्त करण्यात आल्याचे कायगम क्त प्रमाणपत्र 
(Discharge Certificate) असणे आवश्यक आहे.  
 

4. अ) शासन वनणगय, सामान्य प्रशासन ववभाग क्र.न्यायप्र-1009/प्र.क्र.202/09/16-अ, वदनांक 
27/10/2009 मधील  तरत दीन सार प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती व तयांच्यावर अवलंबनू 
असणाऱया व्यक्तींना 5% आरक्षण रावहल.  

 

ब)  प्रकल्पग्रस्त म्हणनू अजग करणा-या उमेदवाराकडे महाराष्ट्र शासन वनणगय, सामान्य प्रशासन 
ववभाग क्र.एईएम-1080/35/16-अ, वदनांक 21/01/1980 न सार वववहत नम न्यात 
प्रकल्पग्रस्तांचे प्राधान्यक्रम दाखला (प्रपत्र) असणे अतयावश्यक आहे.  

 

5. शासन वनणगय, सामान्य प्रशासन ववभाग, क्रमांक भकंूप -1009/प्र.क्र.207/2009/16-अ, 
वद.27/08/2009 मधील तरत दीन सार भकंूपग्रस्त व्यक्तींसाठी 2 टक्के समांतर आरक्षण राहील. 
शासन वनणगय, वन व महसलू ववभाग क्रमांक इक्यआूर-१०९४/प्र.क्र.७६८/भूपूि-१, वदनांक 
९/८/१९९५ न सार संबंवधत वजल्हावधकाऱयांकडून प्रमावणत केलेला भकंूपग्रस्त असल्याचा 
दाखला/प्रमाणपत्र सादर करणे अतयावश्यक आहे. 
 

6. अतय च्च ग णवत्ताधारक खेळाडंूसाठी महाराष्ट्र शासन वनणगय, शालेय वशक्षण व वक्रडा ववभाग 
क्र.राक्रीधो 2002/प्र.क्र.68/क्रीय से-2, वद. 30.04.2005 अन सार 5 % आरक्षण राहील. खेळाडू  
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आरक्षणांतगगत केवळ राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पधांमधील वैयस्क्तक अथवा सांवघक वक्रडा 
स्पधांमध्ये प्रथम, वद्वतीय अथवा ततृीय स्थान प्राप्त केलेल्या अथवा स वणग, रौप्य ककवा कांस्य पदक 
प्राप्त केलेल्या उमेदवारांनीच अजग करावेत.   
 

महत्िाच्या सचूना : 
 

1. उमेदवाराने ऑनलाईन अजग भरतेवेळी स्वत:चा मोबाईल नंबर व ई-मेल आय-डी नोंदणी 
करतेवेळी काळजीपवूगक भरावा. उमेदवारांनी तयांचा ई-मेल आय-डी व मोबाईल नंबर भरती - 
प्रवक्रया पणूग होईपयिंत वापरात ठेवणे, ही सवगस्वी उमेदवाराची जबाबदारी आहे. उमेदवाराचा ई-मेल 
आयडी व मोबाईल नंबर बंद झाल्यास अथवा बदलला गेल्यास उमेदवारास मेल अथवा संदेश 
प्राप्त न झाल्यास हे कायालय जबाबदार राहणार नाही, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.  

 

2. या संदभातील अवधक मावहती महाऑनलाईनच्या maharecruitment.mahaonline.gov.in   या  
संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल.  
 

3. अ) उमेदवारांचे अजग ऑनलाईन (online) पद्धतीने स्स्वकारण्यात येणार असल्याने अजग करतांना                                                  
शैक्षवणक प्रमाणपते्र, अन्य प्रमाणपते्र जोडणे आवश्यक नाही. तथावप, ऑनलाईन अजामध्ये 
संपणूग मावहती भरणे आवश्यक आहे व अजात भरलेल्या मावहतीच्या अन षंगाने ती वसद्ध 
करण्याकरीता आवश्यक कागदपते्र ही पडताळणीवेळी सादर करणे ही सवगस्वी उमेदवारांची 
जबाबदारी आहे. ऑनलाईन पद्धतीने अजग भरताना काही त्र टी रावहल्यास अजग संगणकाद्वारे 
स्स्वकारला जाणार नाही तयाम ळे उमेदवारांनी अजग पवरपणूग भरण्याची दक्षता घ्यावी. ऑनलाईन 
अजग काळजीपवूगक भरावा. अचकू अजग भरण्याची जबाबदारी उमेदवाराची राहील.  
 

ब)   उमेदवाराने अजात अचकू मावहती भरणे ही तयांची वैयस्क्तक जबाबदारी आहे. एकदा भरलेली      
      मावहती उदा. जात, धमग, प्रकल्पग्रस्त, खेळाडू, भकंूपग्रस्त, मवहला आरक्षण, माजी सैवनक, 

अपंग इतयादी बाबतीत भववष्ट्यात कोणताही बदलासंबंवधत अजग स्स्वकारला जाणार नाही ककवा 
तसा कोणताही बदल केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.  

 

 

4. उमेदवारांची ऑनलाईन परीक्षा मराठी भाषेत घेण्यात येईल, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.  
 

5. ऑनलाईन अजग स्स्वकृत करण्यापवूी उमेदवार तयांनी भरलेल्या मावहतीमध्ये बदल करु शकतात. 
परंत  एकदा अजग स्स्वकृत (Submit) करण्यात आल्यानंतर कोणतयाही प्रकारचा बदल उमेदवारास 
करता येणार नाही व शेवटी भरलेली मावहती ही अंवतम समजण्यात येईल. तयासाठी अजग करतेवेळी 
उमेदवाराने आवश्यक सवग तपशील व अजग योग्य पद्धतीने भरला आहे याची खात्री करावी. अजाची 
प्रत स्वत:जवळ तयार ठेवावी व अंवतम वनवडीपवूग अजग व  कागदपते्र तपासणीसाठी मावगतली 
जातील तयावेळी सदर कागदपते्र सादर करणे आवश्यक राहील.  
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6. ऑनलाईन पद्धतीने अजग सादर केल्यानंतर तयाची प्रत ही उमेदवारांनी पद भरती प्रवक्रया पणूग 
होईपयिंत स्वत:जवळ बाळगणे ही सवगस्वी उमेदवारांची जबाबदारी राहील. ऑनलाईन अजाची प्रत 
हरववल्यास, गहाळ झाल्यास तयास हे कायालय कोणतयाही प्रकारे जबाबदार राहणार नाही.  
 

7. ऑनलाईन अजग भरत असताना काही अडचणी आल्यास तयासंबंधीची मावहती 
maharecruitment.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या जावहरातीच्या 
Login पेजवर '' Frequently ask question'' अंतगगत उपलब्ध ई-मेल आयडीवर नोंदवावी.   

 
उमेदिारांना इतर महत्िाच्या सचूना : 

 

1. शासवकय, वनमशासवकय, शासकीय उपक्रम सेवेतील कमगचा-याने वर नमदू केलेल्या पदांकवरता 
अजग केला असेल, तर सदर कमगचा-याला सक्षम अवधका-याने ववतरीत केलेले खातयाचे ना हरकत 
प्रमाणपत्र अंवतम वनवडपवूग कागदपते्र तपासणीवेळी सादर करणे आवश्यक राहील.  
 

2. पदासाठी    असणारी वकमान शैक्षवणक अहगता  आवण पात्रता   धारण करणा-या व ऑनलाईन 
पवरक्षेस  पात्र   ठरणा-या   उमेदवारांना या पदांसाठी घेण्यात येणा-या पवरक्षेची रुपरेषा, वेळापत्रक, 
पवरक्षा कें द्र, बैठक क्रमांक इतयादी बाबतची मावहती महाऑनलाईनच्या 
maharecruitment.mahaonline.gov.in  या संकेतस्थळावर वेळोवेळी उपलब्ध करुन देण्यात 
येईल.  
 
 

3. माजी सैवनक (Ex-Serviceman) उमेदवारांनी तयांचे व्यवसाय (Trade) प्रमाणपत्र हे जावहरातीत 
शैक्षवणक अहगतेमध्ये दशगववण्यात आलेल्या कोणाही एका व्यवसायाशी (Trade) समत ल्य 
असल्याबाबतचे प्रमाणत्र वजल्हा सैवनक बोडाकड न घेवनू अंवतम वनवड प्रवक्रयेवेळी सादर करणे ही 
सवगस्वी उमेदवारांची जबाबदारी राहील, याची नोंद घ्यावी.  
 

4. उमेदवाराने अजग करण्यापवूी / भरती प्रवक्रया श ल्क भरण्यापवूी तो संबंवधत पदाची अहगता पणूग 
करतो की नाही याची खात्री करावी. भरतीच्या कोणत्याही टप्पप्पयािर अजह अपात्र ठरला तर 
उमेदिाराने भरलेली भरती प्रविया शुल्काची रक्कम परत केली जाणार नाही, तसेच इतर 
कोणत्याही कारणास्ति भरती प्रविया शुल्क परत केले जाणार नाही. उमेदवाराने भरतीच्या 
कोणतयाही टप्प्यावर राजकीय तसेच अन्य कोणतयाही प्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयतन केल्यास 
ककवा अन वचत माध्यमाचा अवलंब केल्याचे ककवा तोतया व्यक्तीची व्यवस्था केल्याचे 
आढळल्यास ककवा वनय क्तीनंतर कोणतयाही क्षणी उमेदवाराने च कीची मावहती वदल्याचे तसेच 
प्रमाणपते्र / कागदपते्र ककवा कोणतीही मावहती दडवून ठेवल्याचे वनदशगनास आल्यास तयाची / वतची 
उमेदवारी रद्दबातल करण्यात येईल तसेच वनय क्ती झाली असल्यास कोणतीही पवूग सचूना न देता 
तयांची वनय क्ती समाप्त करण्यात येईल.  
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5. उमेदवारांना ऑनलाईन पवरक्षेसाठी वनयोवजत स्थळी व वेळी स्व:खचाने उपस्स्थत रहावे लागेल.  
 

6. पवरक्षेच्या वेळी पवरक्षा कक्षामध्ये ककवा पवरक्षा कें द्राच्या पवरसरात भ्रमणध्वनी अथवा इतर संपकाची 
साधने वापरण्यास मनाई आहे.  
 

7. समांतर आरक्षण हे सामावजक आरक्षणांतगगत कप्पीकृत असनू ते तया-तया सामावजक आरक्षणाच्या 
गटातनू भरण्यात येते. उपरोक्त समांतर आरक्षणान सार उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पदे 
तयाच जाती प्रवगातील इतर उमेदवारांमधनू भरण्यात येतील.  
 

8. उमेदवारास मराठी भाषेचे ज्ञान पणूगपणे अवगत असणे आवश्यक आहे याची उमेदवारांनी ववशेष 
नोंद  घ्यावी. 
 

9. उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा अवधवासी असावा. तसेच उमेदवाराजवळ महाराष्ट्र राज्याचा अवधवासी 
असल्याबाबतचे स्वत:च्या नावे असलेले अवधवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) 
जावहरातीस अन सरुन अजग करण्याच्या शेवटच्या वदनांकापवूी प्राप्त केलेले व वदनांक 31/8/2017 
रोजी वैध असलेले उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. 
 

10. अ)  वव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड), वव.मा.प्र., इतर मागासवगग या मागासप्रवगातील        
उमेदवारांना सामावजक आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी तयांनी उन्नत व प्रगत गटात मोडत 
नसल्याचे सक्षम प्रावधका-याने वदलेले जावहरातीस अन सरुन अजग करण्याच्या शेवटच्या 
वदनांकापवूी प्राप्त केलेले व वदनांक 31/8/2017 रोजी वैध असलेले प्रमाणपत्र (नॉन 
वक्रमीलेअर सर्मटवफकेट) अंवतम  वनवडपवूग कागदपत्र तपासणीवेळी सादर करणे आवश्यक 
आहे.  

ब)  वव.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड), वव.मा.प्र., इतर मागासवगग आवण ख ल्या  
गटातील मवहलांना 30 टक्के मवहला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी तयांनी उन्नत व प्रगत गटात 
मोडत नसल्याचे सक्षम प्रावधका-याने वदलेले जावहरातीस अन सरुन अजग करण्याच्या शेवटच्या 
वदनांकापवूी प्राप्त केलेले व वदनांक 31/8/2017 रोजी वैध असलेले प्रमाणपत्र (नॉन 
वक्रमीलेअर सर्मटवफकेट) अंवतम वनवडपवूग कागदपत्र तपासणीवेळी सादर करणे आवश्यक 
आहे.  
 

11. अन सवूचत जमाती प्रवगग वगळून  इतर सवग मागासवगीय प्रवगातील वनवड झालेल्या उमेदवारांना 
कामावर रुज ूहोण्यापवूीच सवग कागदपते्र प्रस्तावासह जात प्रमाणपत्र पडताळणी सवमतीकडे सादर 
करुन 6 मवहन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे ही संबंवधत उमेदवाराची जबाबदारी 
राहील. अन्यथा सदर उमेदवारांची राज्य कामगार ववमा योजनेतील सेवा समाप्त करण्यात येईल.  
 

12. ऑनलाईन पवरक्षेतील ग णान क्रमे वनवडीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना मागणी केल्यान सार  
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कागदपते्र तपासणीवेळी शैक्षवणक अहगतेचे प्रमाणपत्र, ग णपवत्रका, अन भव, समांतर 
आरक्षणासंबंधीची कागदपते्र, अवधवास (डोमीसाईल), ववशेष प्राधान्य गटात मोडत असल्याचे 
प्रमाणपत्र, शासकीय सेवेतील उमेदवारासाठी वनय क्ती प्रावधका-याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, लहान 
क ट ंब असल्याचे प्रवतज्ञापत्र तसेच मागासवगग जाती प्रमाणपत्र इतयादी जे-जे उमेदवारास लाग ूहोते 
तया दाखल्यांच्या साक्षांवकत प्रत व ऑनलाईन पद्धतीने अजग सादर करताना अजात भरलेली मावहती 
वसद्ध करण्याच्या अन षंगाने आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या साक्षांवकत प्रती (Attested 
copies) या स्व-साक्षांवकत करुन अजासोबत सादर करणे आवश्यक राहील. 
  

13. जावहरातीमध्ये वदलेल्या पदांची संख्या बदलण्यासापेक्ष आहे. वनवड झालेल्या उमेदवारांना उपलब्ध 
वरक्त जागा व आवश्यकतेन सार राज्य कामगार ववमा योजनेतील रुग्णालये/कायालयांमध्ये 
नेमणकूा देण्यात येतील.  
 

14. सदर भरती प्रवक्रया पणूगत: वा अंशत: रद्द करण्याचे अथवा तयात बदल करण्याचे अवधकार 
आयकु्त, राज्य कामगार विमा योजना राखनू ठेवत आहे.  
 

15. अजग सादर करताना आवश्यक शैक्षवणक अहगता व उमेदवारांकवरता लाग ूअसलेली सवग कागदपते्र/ 
प्रमाणपते्र व ऑनलाईन पद्धतीने अजग सादर करताना अजात भरलेली मावहती वसद्ध करण्याच्या 
अन षंगाने आवश्यक असलेली सवग कागदपते्र / प्रमाणपते्र ही जावहरातीच्या शेवटच्या वदनांकापवूी 
प्राप्त केलेले व किनांि 31/8/2017 रोजी वैध असणे आवश्यक आहे. ऑनलाईन अजग स्स्वकृत 
(Submit) करण्यापवूी उमेदवार तयांनी भरलेल्या मावहतीमध्ये बदल करु शकतात. तदनंतर एकदा 
अजग स्स्वकृत (Submit) करण्यात आल्यानंतर उमेदवाराची कोणतीही द रुस्ती ववचारात घेतली 
जाणार नाही. सदर बाबतीत कोणताही पत्रव्यवहार ववचारात घेतला जाणार नाही याची उमेदवारांनी 
ववशेष नोंद घ्यावी.  

 

अजह करण्याची पद्धत : 
 

1. उमेदवारांची मावहती संगणकावर एकवत्रत करण्यात येणार असल्याने पवरक्षेसाठी वववहत केलेला 
नम ना अजग व मावहती महाऑनलाईनच्या maharecruitment.mahaonline.gov.in   या  
संकेतस्थळावर     उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. वर दशगववलेल्या कलकवर ऑनलाईन अजग 
भरण्याबाबतच्या मागगदशगक सचूना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. (Guidelines for 
online application are available on the link above.) तयान सार उमेदवारांना ऑनलाईन अजग 
भरणे आवश्यक आहे.  
 

2. उमेदवार पवरक्षा श ल्क भरण्यासाठी  Net Banking/के्रडीट काडग/डेवबट काडग या स ववधा वापरुन 
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पवरक्षा श ल्क भरु शकतील. उमेदवारांनी खाली दशगववल्याप्रमाणे पवरक्षा श ल्क उपरोक्त पद्धतीद्वारे 
भरावयाचे आहे. अपंग आवण माजी सैवनक उमेदवारांकरीता सदर फी भरण्यापासनू सटू देण्यात 
आली आहे.  
 

       ख ल्या प्रवगातील उमेदवार :          रुपये ८००/-         
       मागासवगीय उमेदवार  :  रुपये ४००/-   
             

3. वववहत नम न्यातील ऑनलाईन अजग महाऑनलाईनच्या maharecruitment.mahaonline.gov.in   
या संकेतस्थळावर वदनांक 17/8/2017 पासनू उपलब्ध राहील. सदर अजग स्स्वकारण्याची अंवतम 
वदनांक 31/08/2017 रोजी २३.५९ वाजेपयिंतच राहील. उमेदवारांचे ऑनलाईन भरलेले अजगच 
स्स्वकारले जातील. अन्य कोणतयाही प्रकारे केलेले अजग ववचारात घेतले जाणार नाहीत याची 
उमेदवारांनी ववशेष नोंद घ्यावी.  
 

4. अजामध्ये नमदू केलेल्या बाबी / वववरणपते्र ग्राह्य धरण्यात येतील व ती वसद्ध करणे ही सवगस्वी 
उमेदवारांची जबाबदारी राहील. अजग सादर केल्यानंतर वदलेली मावहती/ वववरणपते्र ग्राह्य धरण्यात 
येणार नाहीत.  
 

5. ऑनलाईन पद्धतीने सादर केलेल्या अजामधील सवग मावहतीची सतयता तपासण्यासाठी आवश्यक 
कागदपत्रांचा प रावा जसे की शैक्षवणक अहगता, वय तसेच जातीचा दाखला, जात वैधता प्रमाणपत्र, 
नॉन वक्रवमलेअर दाखला, अपंगतवाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, खेळाची प्रमाणपते्र, प्रकल्पग्रस्ताचा 
दाखला, भकंूपग्रस्त दाखला, माजी सैवनक असल्याचे प्रमाणपत्र इतयादी प्रमाणपत्रांच्या  
स्व-साक्षांवकत केलेल्या प्रती वसस्टीम जनरेटेड अजासोबत मागणी केल्यानंतर देणे क्रमप्राप्त आहे.  
 

6. अजामध्ये केलेला दावा व सादर केलेल्या कागदपत्रांतील दावा यामध्ये फरक आढळून आल्यास 
अजामधील मावहती खोटी समजण्यात येईल. अजामधील मावहती संदभातील कागदोपत्री प रावे 
सादर करु न शकल्यास उमेदवारी रद्द करण्यात येईल. 
     

7. शासकीय / वनमशासकीय महामंडळ कायालयतील कमगचा-यांनी तयांचे अजासोबत कायगरत 
कायालयातनू  वनय क्ती प्रावधका-याने स्वसाक्षांकीत केलेली  ' ना हरकत प्रमाणपत्राची ' प्रत 
अजासोबत जोडावी.      

  
वनिड पद्धती : 

 

1. जावहरातीस अन सरुन पात्र झालेल्या अजगदारांची ऑनलाईन पवरक्षा घेण्यात येईल. 
  

2. उमेदवारांना ऑनलाईन परीक्षेत प्राप्त झालेल्या ग णांन सार तसेच जावहरातीमध्ये दशगववण्यात 
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आलेल्या वरक्त जागांन सार सामावजक आवण समांतर आरक्षण ववचारात घेऊन 
वनवडसचूी यादी तयार करण्यात येईल. सदरची वनवडसचूी महाऑनलाईनच्या 
maharecruitment.mahaonline.gov.in  या संकेत स्थळावर उमेदवारांच्या मावहतीकवरता 
उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
 

3. उमेदवारांची ज्येष्ट्ठता ही तयांना ऑनलाईन परीक्षेत वमळालेल्या ग णांस अन सरुन वनस्श्चत करण्यात 
येईल याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.  
 

4. उमेदवारांकडून मागणी केल्यानंतर सादर केलेल्या अजाची सववस्तर छाननी वनवडसचूी बनववते 
वेळी केली जाईल. अजामध्ये दशगववलेल्या मावहती पषृ्ट्यथग योग्य ते दस्तऐवज जमा करणे ही 
सवगस्वी उमेदवारांची जबाबदारी राहील, अन्यथा तयांची वनवड रद्द करण्यात येईल.  
 

5. उमेदवाराने एकापेक्षा जास्त वेळेस अजाची नोंदणी केली असल्यास आवण तयामधील जातीचा प्रवगग 
व अजाची फी भरल्याची वववरणे समान असल्यास फक्त शेवटची नोंदणी ग्राह्य धरण्यात येईल व 
इतर नोंदी रद्दबातल समजल्या जातील.  
 

6. वनवडसचूी बनववतांना ज्या उमेदवारांचे एकूण ग ण समान असतील तर सदर उमेदवारांची 
जन्मतारीख ववचारात घेऊन तयांच्यातील जेष्ट्ठताक्रम ठरववण्यात येईल.  
 

7. वनवड झालेल्या उमेदवारांनी वसस्टीम जनरेटेड अजामध्ये दशगववलेली तयांची शैक्षवणक अहगता, वय, 
जात, उन्नत-प्रगत गटात मोडत नसणे, प्रकल्पग्रस्त, खेळामधील प्राववण्य, शावररीक 
बावधत/व्यंगतवाचे प्रमाण, माझी सैवनक, भकंूपग्रस्त इतयादी वसद्ध करणे हे सवगस्वी उमेदवारांची 
जबाबदारी रावहल. यापैकी कोणतीही बाब उमेदवार वसद्ध करु न शकल्यास तयाची वनवड रद्द 
करण्यात येईल. तसेच सदर बाबतीत कोणतयाही प्रकारचा पत्रव्यवहार ववचारात घेतला जाणार 
नाही.  
 

8. दस्तऐवज सादर करण्याच्या कालावधीमध्ये उमेदवाराने दस्तऐवज सादर न केल्यास तयाची 
उमेदवारी रद्द करण्यात येईल.    

 

महत्िाच्या तारखा :  
 

ऑनलाईन अजग करण्याचा कालावधी  वद. 17.08.2017 ते वद. 31.08.2017 

Net Banking द्वारे फी भरण्याचा कालावधी  वद. 17.08.2017 ते वद. 31.08.2017 

बकेँच्या चलनाद्वारे फी भरण्याचा कालावधी वद. 17.08.2017 ते वद. 01.09.2017 
ऑनलाईन पवरक्षेची तारीख  अंदाजे माहे सप्टेंबर 2017 चा शेवटचा आठवडा 
तक्रार असल्यास संपकग  क्रमांक 022-61316403 / 24950847 
ई-मेल आयडी  mr.support@mahaonline.gov.in 



 


