दि मबुं ई महानगरपादिका दिक्षण दिभाग सहकारी बँक दि,मबुं ई – ०७
जादहरात
सरळ सेिा भरती २०१८.
भरतीप्रदिये बाबत उमेििाराुंसाठी सिव साधारण सच
ू ना
दि मबुं ई महानगरपादिका दिक्षण दिभाग सहकारी बँक दि,मबुं ई.०७ या सहकारी बँकेत खािी नमिू के िेल्या सिुं गाातीि ररक्त
पिे सरळ सेिा प्रिेिाने भरण्यासाठी प्रस्तत जादहरातीत नमिू के ल्याप्रमाणे पिाचुं ी िैक्षदणक अहताा ि इतर बाबीची पतू ाता करणाऱ्या
पात्र उमेििाराक
ुं डून https://maharecruitment.mahaonline.gov.in या सक
ुं े त स्थळािर ऑन िाईन पद्धतीने अजा मागदिण्यात
येत आहेत.
ऑनिाईन अजव भरण्यासिुं भी िेळा पत्रक
१]
२]
३]

ऑन िाईन पद्धतीने अजा सरु होण्याचा दिनाुंक
ऑन िाईन पद्धतीने अजा भरण्याचा अदुं तम
दिनाुंक
सगुं णकीय चिनाद्वारे स्टेट बँक ऑफ इदुं डया
याुंच्या िाखेमध्ये फी स्िीकृ तीचा कािािधी

दि.०९.०१.२०१९
दि.१८.०१.२०१९
दि.१८.०१.२०१९

१.पिाचे नाुंि, पिश्रेणी, पिसख्ुं या, अहताव खािीि प्रमाणे.
i]पिाचे नाुंि :- िाखा व्यिस्थापक,एकूण पिे :- ३
िेतन श्रेणी :- िोन िर्ाापयंत रु.२०,०००/-मादसक सुंकदित िेतन दमळे ि ति् नुंतर बँकेच्या सेिेत कायम झाल्यास पढीि
िेतन श्रेणी नसार िेतन ि इतर भत्ते दििे जातीि.
िेतन श्रेणी :- ६६००-१७०-७४५०-१८०-८३५०-१९०-९३००-२००-१०३००-२१५-११३७५-२३०-१२५२५
अहताा :- बी.कॉम दद्वतीय श्रेणी दकुंिा एम.कॉम तसेच बेदसक सुंगणक कोसा आदण सहकारातीि उच्च पििी दकुंिा
जी.डी.सी अँड ए परीक्षा उत्तीणा.
अनभि :- कोणत्याही सहकारी बँकेत दकुंिा सहकारी सुंस्थेत अदधकारी पिािर ३ िर्े काम के ल्याचा अनभि अदनिाया.
ियो मयाािा :- िय िर्ा ३५ पेक्षा जास्त नाही
ii]पिाचे नाुंि :- दिदपक, एकूण पिे :- १३.
िेतन श्रेणी :- िोन िर्ाापयंत रु.१५,०००/-मादसक सुंकदित िेतन दमळे ि ति् नुंतर बँकेच्या सेिेत कायम झाल्यास पढीि
िेतन श्रेणी नसार िेतन ि इत्तर भत्ते दििे जातीि .
िेतन श्रेणी :- ४७००-११०-५२०-१२०-५८५०-१३०-६५००-१४०-७२००-१५०-७९५०-१६०-८७५०
अहताा :- कोणताही िाखेचा पििीधर ि बेदसक सुंगणक कोसा अदनिाया.
ियो मयाािा :- िय िर्ा ३५ पेक्षा जास्त नाही

iii]पिाचे नािुं :- दिपाई, एकूण पिे :- १०.
िेतन श्रेणी :- िोन िर्ाापयंत रु.१२,०००/-मादसक सुंकदित िेतन दमळे ि ति् नुंतर बँकेच्या सेिेत कायम झाल्यास पढीि
िेतन श्रेणी नसार िेतन ि इत्तर भत्ते दििे जातीि .
िेतन श्रेणी :- ४०००-८०-४४०-९०-४८५०-१००-५३५०-११०-५९००-१२०-६५००-१३०-७१५०
अहताा :-इयत्ता १०िी पास
ियो मयाािा :- िय िर्ा ४० पेक्षा जास्त नाही
२.अजव,अहताव,परीक्षा िल्क इत्यािी
1. १.ऑन िाईन पद्धतीदििाय अन्य कोणत्याही प्रकारे अजा स्िीकारिे जाणार नाही.अजा स्िीकारण्यासाठी दिदहत के िेिा
दिनाक
ुं ि िेळेनतुं र अका स्िीकारिे जाणार नाहीत.
2. अजा करणाऱ्या उमेििारानुं ी जादहरातीचे दिनाक
ुं ास,ज्या पिासाठी अजा के िा आहे,त्या पिाच्या आिश्यकतेप्रमाणे िैक्षदणक
अहताा,अनभि ि इतर सिा अहताा धारण करणे / अटींची पतू ाता करणे आिश्यक आहे.
3. उपरोक्त पिासुं ाठी दिदहत के िेिे अजा https://maharecruitment.mahaonline.gov.in या सक
ुं े तस्थळािर
दि.०९.०१.२०१९ ते दि.१८.०१.२०१९ पयंत उपिब्ध होतीि.
अजव िल्क ि परीक्षा िल्क :१.खल्या प्रिगाातीि उमेििारासाठी रु.७००/- (िाखा व्यिस्थापक ि दिदपक)
२.मागास/इतर मागास प्रिगाातीि उमेििाराुंसाठी रु.६००/- (िाखा व्यिस्थापक ि दिदपक)
३.दिपाई पिाच्या उमेििारासाठी अजा िल्क रु.१००/४.परीक्षा िल्क भरल्याबाबतची बँक चिनाची प्रत कागिपत्रे तपासणीचे िेळी सािर करणे आिश्यक आहे.
३.इतर सिव साधारण अटीं/िथी/सच
ू ना :1. पात्रता / आरक्षणसुं ुंिभाात अजाामध्ये िािा के िेिा असणे आिश्यक आहे.अजाामध्ये प्रत्येक िाव्याच्या पष्ट्यथा आिश्यक
कागिपात्राुंची पतू ाता के ल्यादििाय पात्रता / आरक्षणाचा िािा ग्राह्य समाजािा जाणार नाही.
2. अजािार हा महाराष्ट्र राज्याचा अदधिासी असािा.अजािाराकडे अदधिास प्रमाणपत्र उपिब्ध नसल्यास जन्म िाखिा दकुंिा
िाळा सोडल्याचा िाखिा सािर करणे आिश्यक आहे.सिर जन्म िाखिा दकुंिा िाळा सोडल्याचा िाखिा या मध्ये
अजािाराचा जन्म महाराष्ट्र राज्यात झािा असल्याची नोंि असणे आिश्यक आहे.
3. उमेििाराुंना ऑनिाईन परीक्षेची प्रिेिपत्रे,परीक्षेचे िेळापत्रक,बैठक व्यिस्था या िेळोिेळी
https://maharecruitment.mahaonline.gov.in या सुंकेतस्थळािर प्रदसद्ध करण्यात येतीि.त्या बाबत उमेििाराुंना
िेखी पत्रव्यिहार के िा जाणार नाही.त्यामळे उमेििाराुंनी भरती प्रदिया पणू ा होई पयंत िेळोिेळी सुंकेत स्थळािरीि सचू ना
पहाव्यात सुंकेत स्थळािरीि सचू ना पदहल्या नाहीत या करणास्ति आिेल्या कोणत्याही तिारीची िाखि घेतिी जाणार
नाही.
4. सिर ऑनिाईन परीक्षा मध्ये उत्तीणा झािेल्या उमेििाराुंची मिाखात परीक्षा घेतिी जाईि.
5. जे उमेििार दनिड के िे जातीि त्याुंनी मिाखतीच्या िेळी आपल्याकडीि सिा ओररदजनि सदटादफके ट,कामाचा अनभि
प्रमाणपत्र ,जात प्रमाणपत्र घेऊन येणे आिश्यक आहे.
6. दनिड उमेििारास मिाखती साठी बोिाििे जाईि ,ि त्यासाठी उमेििाराने उपिब्ध साईट िर िेळोिेळी जाऊन मादहती घेत
राहणे.
7. दनिड झािेिा उमेििाराचा प्रोबेिन कािािधी २ िर्ााचा असेि.

8. सक
ू योग्य नसल्यास आपणास कामािरून कमी करण्याचा
ुं दित िेतनाच्या काळात आपिी सेिा अथिा आपिी िागणक
अदधकार सुंचािक मुंडळास राहीि.
9. दनिड उमेििारास मिाखती साठी मिाखत कें द्रािर स्िखचााने येण.े
10. ऑनिाईन परीक्षा झाल्यानतुं र मिाखती साठी दनिड यािी सुंकेत स्थळािर प्रदसद्ध करण्यात येईि. मिाखतीची िेळ ि
तारीख उमेििारास सक
ुं े त स्थळािरून कळदिण्यात येईि.
11. काही कारणास्ति ऑनिाईन परीक्षेची तारीख बििल्यास ,सिरहू बिि त्याप्रमाणे कळदिण्यात येईि.
12. उमेििारास मराठी ि इग्रुं जी भार्ेचे ज्ञान असणे आिश्यक आहे.
13. उमेििारानुं े के िेल्या अजाात नमिू के िेिी मादहती ही अदुं तम समजण्यात येईि.अजाातीि मादहती बििाबाबत नतुं र
कोणत्याही प्रकारचे अजा स्िीकारिे जाणार नाहीत अथिा बिि दिचारात घेतिे जाणार नाहीत.
14. दनिड प्रदिया सरु झाल्यानतुं र उमेििाराची दनिड झाल्यािर दकुंिा दनयक्ती दिल्यानतुं र कोणत्याही क्षणी उमेििाराने
अजाात ि ऑनिाईन परीक्षेच्या िेळी दििेिी मादहती अगर कागिपत्रे खोटी सािर के ल्याचे दकुंिा खरी मादहत
िडिनू ठे िल्याचे दनििानास आल्यास,त्या उमेििाराची उमेििारी दनिड कोणत्याही टप्यािर रद्द करण्यात येईि.
15. दिक
ुं बिुं होण्या अगोिर चिनाची प्रत डाऊनिोड करून ठे िािी.
16. उमेििाराचे िय ३१ दडसेंबर २०१८ या तारखेनसार ग्राह्य धरण्यात येईि.
17. उमेििाराने परीक्षेिा उपदस्थत राहताना स्िताची ओळख पटदिण्यासाठी आिश्यक ती मळ
ू कागिपत्रे,परीक्षेच्या
प्रिेि पत्रा सह सिर करणे आिश्यक आहे.परीक्षेच्या प्रिेि पत्रािरीि नाुंि (परीक्षेसाठी नोंिणी के ल्यानसार) सोबत
सािर करण्यात येणाऱ्या ओळख पात्रािी तुंतोतुंत जळणे आिश्यक आहे.ज्या उमेििाराच्या
पदहल्या/मधल्या/िेिटच्या नािात दििाह नुंतर बिि घडिा असेि त्याुंनी याबाबत दििेर् खबरिारी घेणे आिश्यक
आहे.सिर मदहिा उमेििाराने नािात बिि झाल्याबद्दि चे राजपत्र/दििाह नोंिणी प्रमाण पत्र यापैकी एक परािा
सािर करणे आिश्यक आहे.परीक्षेचे प्रिेि पत्र ि सािर करण्यात आिेिे फोटो ओळखपत्र या मधीि नािात
कोणतीही तफाित अधाल्यास उमेििारास परीक्षेिा उपदस्थत राहू िेणार नाही.

४.अजव भरणे ि सािर करणे बाबत आिश्यक सच
ू ना :1. उमेििाराने अजा भरण्यापिू ी https://maharecruitment.mahaonline.gov.in या सक
ुं े त स्थळािर जािनू जादहरात
सदिस्तर अभ्यासािी.भराियाची सिा मादहती उपिब्ध आहे याची खात्री करािी ि नतुं रच आपिा अजा भरािा.अजा फक्त
ऑनिाईन पद्धतीनेच स्िीकारिे जातीि.
2. पात्र
उमेििारािा
ऑनिाईन
अजा
दि.१८.०१.२०१९
याकािािाधीतच
https://maharecruitment.mahaonline.gov.in या सक
ुं े त स्थळािर सािर करणे आिश्यक राहीि.इतर कोणत्याही
प्रकारे अजा स्िीकारण्यात येणार नाही.
3. अजाात हेतू परस्सर खोटी मादहती िेणे दकुंिा त्यात बद्दि करणे,परीक्षा कक्षातीि गैर ितान,परीक्षेच्या िेळी नक्कि करणे अथिा
परीक्षे नतुं र ही गैर प्रकार करणाऱ्या उमेििारानुं ा कोणत्याही टप्प्यािर दनिड होण्यास अपात्र ठरे ि.
4. िय,िैक्षदणक अहताा,अनभि पात्रता इत्यािी सुंिभाात न चकता अजाामध्ये उल्िेख करणे आिश्यक आहे.अजाातीि सुंबुंदधत
रकान्यात स्पष्टपणे उल्िेख के िा नसल्यास सुंबुंदधत अजााचा दिचार के िा जाणार नाही.उमेििाराने ऑनिाईन अजा भरल्यानुंतर
त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बिि करता येणार नाही.
5. गणाुंऐिजी श्रेणी पद्धत असल्यास गणपत्रकासोबत श्रेणीची यािी सािर करािी.
ऑन िाईन पद्धतीने अजव सािर करण्याची सिवसाधारण प्रदिया खािीिप्रमाणे आहे.
1. प्रोफाईि दनदमात / प्रोफाईि अद्याित करणे.
2. अजा सािरीकरण

3. िल्क भरणा
प्रोफाईिदनदमवत / प्रोफाईि अद्याित करणे.
1. https://maharecruitment.mahaonline.gov.in या सुंकेतस्थळािर िापरकत्यााने प्रोफाईि दनदमाती करण्याकररता निीन
िापरकत्यााची नोंिणी िर दक्िक के ल्यानतुं र यत्रुं णा िॉग-इन पृष्ठ प्रिदिात करे ि.निीन खाते (िापरकत्यााचे नािुं Login ि
Password) दनमााण करण्यासाठी िॉग-इन पृष्ठाद्वारे दिचारिेिी सिा मादहती भरून नोंिणीची प्रदिया पणू ा करािी.
2. प्रोफाईि मादहती भरताना उमेििाराने स्ितःचाच ई-मेि आयडी,मोबईि िमाक
ुं ि जन्म दिनाक
ुं नोंिदिणे आिश्यक आहे.
3. उमेििाराकडे दनत्य िापरत असेि असा ई-मेि आयडी ि भ्रमणध्िनी िमाुंक असणे आिश्यक आहे.तसेच भरती
प्रिीयेिरम्यान पत्रव्यिहार,प्रिेिपत्र आदण इतर मादहती ऑन िाईन िेण्यात येणार असल्याकारणामळे भरती प्रदियेच्या सपुं णू ा
कािािधीमध्ये नोंिणीकृ त सिर ई-मेि आयडी ि भ्रमणध्िनी िमाक
ुं िैध / कायारत रहाणे आिश्यक आहे.
4. िरीि प्रमाणे प्रोफाईि दनदमाती झाल्यानतुं र िापरकत्यााने स्ितःच्या Login ि Password द्वारे प्रिेि करून प्रोफाईिमध्ये
दिचारिेिी िैयदक्तक मादहती,सुंपका तपिीि,इतर मादहती,िैक्षदणक अहताा,अनभि इत्यािी सिुं भाातीि तपदििाची अचक
ू
नोंि करािी.
5. फोटो ि स्िाक्षरी अपिोड करणे :नोंिणीची प्रदिया ि प्रोफाईिद्वारे दिचारिेिी मादहती भरून झाल्यानुंतर उमेििाराने स्ितःचे छायादचत्र / फोटो
(रुुंिी.३.५से.मी X उुंची ४.५से.मी) ि स्ितःची स्िाक्षरी स्कॅ न करून खािीिप्रमाणे अपिोड करािी.
१] एक पाुंढऱ्या स्िच कागिािर दिदहत आकाराचा फोटो दचकटिािा.फोटोिर स्िाक्षरी करून नये .िरीि सचू नाुंनसार फोटो
कागिािर व्यिदस्थत दचकटिािा, स्टॅपि अथिा दपदनुंग करू नये.फक्त स्कॅ नरिर ठे िनू स्कॅ न करता येईि.
२] फोटोच आकार खािीिप्रमाणे असणे गरजेचे आहे
रुुंिी ३.५ से.मी

उुंची ४.५ से.मी

३] छायादचत्र अजााच्या दिनाक
ुं ाच्या सहा मदहन्याहून आधी काढिेिे नसािे आदण ते ऑनिाईन परीक्षेच्या िेळी
उमेििाराच्या रूपािी जळणारे असािे.
४] दिदहत आकार /क्षमतेप्रमाणे काळ्या िाईच्या पेनाने स्िच कागिािर स्िाक्षरी करािी.
५] उमेििाराने स्ितःस्िाक्षरी करणे आिश्यक आहे.अन्य कोणत्याही व्यक्तीने स्िाक्षरी के ल्यास ती ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
६] िरीि प्रमाणे दिदहत आकारातीि फोटो ि स्िाक्षरी िेळोिेळी स्कॅ न करािी.सुंपणू ा पृष्ठ अथिा फोटो ि स्िाक्षरी एकदत्रत
स्कॅ न करू नये.
७] फोटो ि स्िाक्षरी चे प्रत्येकाची सपुं णू ा इमेज ची स्कॅ न करून JPG फोमेट मध्ये सगुं णकािर िेगिेगळ्या फाइल्स मध्ये स्ितत्रुं
पणे जतन (SAVE) करािी.तसेच स्िाक्षरी इमेज प्रत्येकी 50 KB पेक्षा जास्त असता कामा नये.यापेक्षा जास्त क्षमतेची इमेज
प्रणािीिर स्िीकारिी जात नाही.इमेज ची साईज 50KB पेक्षा जास्त असल्यास स्कॅ नरचे DPI RESOLUTION,NO.OF
COLOURS etc द्वारे स्कॅ दनुंगच्या िेळी Setting Adjust करािे.

८] स्कॅ नकरून अपिोड के िेिी स्िाक्षरी,प्रिेिपत्र/हजेरी पट ि तत्सम करण्यासाठी िापरण्यात येईि.परीक्षेच्या िेळी,प्रत्येक
कागिपत्रे तपासणीच्या िेळी ि अन्य कोणत्याही िेळी अजा भरताना के िेिी स्िाक्षरी दकुंिा फोटो न जळल्यास अपात्र ठरदिण्यात
येईि अथिा अन्य कायिेिीर कारिाई करण्यात येईि.
९] नोंिणी ि अजा करण्याची प्रदिया उमेििाराुंनी स्ितः करणे आिश्यक आहे.
१०] अजा मराठी ि इग्रुं जी मध्ये उपिब्ध करून िेण्यात आिा असिा तरी सगुं णक प्रिीये करीता अजा इग्रुं जीमध्ये भरणे
आिश्यक आहे.अजााची सपुं णू ा मादहत (Capital Letter) मध्ये भरािी.सदुं क्षप्तपणे (Abbservation) ि अध्याक्षरे (Initials) न
िेता सपुं णू ा नािुं ि सपुं णू ा पता नमिू करािा.नािाच्या / पत्याच्या िोन भागानमध्ये एका स्पेसने जागा सोडािी.
११] एस.एस.सी अथिा तत्सम प्रमाणपत्रािरीि नािा प्रमाणे अजा भरािेत.त्याुंनुंतर नाुंि बिििेिे असल्यास अथिा प्रमाण
पत्रातीि नािात कोणत्याही प्रकारचा बद्दि झािा असल्यास,त्या सुंबुंधीच्या बििा सुंिभाातीि राजपत्राची प्रत कागि पत्र
पडताळदनच्या िेळी सिर करािी.
१२] पत्र व्यिहाराचा स्ितःचा पत्ता इग्रुं जीमध्ये दिहािा व्यािसादयक मागाििान कें द्र,स्ियुं अध्ययन मागाििान कें द्र / िगा
अथिा तत्सम स्िरूपाच्या कोणत्याही मागाििाक कें द्राचा / सस्ुं थेचा पत्ता पत्रव्यिहारासाठी िेऊ नये.
१३] सुंबुंदधत पिाच्या/परीक्षेच्या जादहरात / अदधसचनेमध्ये दििेल्या सिा सचू नाुंचे काळजीपिू ाक अििोकन करूनच अजा
सािर करािा.अजाामध्ये दििेल्या मादहतीच्या आधारे च पात्रता आजमाििी जाईि ि त्याच्या आधारे दनिड प्रदिया पणू ा होईि.
१४] िरीि कायापद्धती ही अजा करण्याची योग्य पद्धत आहे.या दििाय िसऱ्या पद्धतीने के िेिे अजा हे अिैध ठरदिण्यात
येतीि.
१५] उमेििाराने अजाात स्िताचे नाुंि,सामादजक प्रिगा,कोणत्याही प्रिगाातनू अजा करून इदच्छत आहे तो प्रिगा,जन्म
दिनाुंक,भ्रमणध्िनी िुं. ि ई-मेि आयडी इत्यािी मादहती काळजी पिू ाक भरािी.सिरची मादहती चकल्यास त्यास के िळ उमेििार
जबाबिार राहीि.
१६] उमेििाराने अजाािर के िेिी स्िाक्षरी ही त्याच्या प्रिेि पत्रािर/उपदस्थत पत्रािर एकाच प्रकारची असेि याची िक्षता
घ्यािी.तसेच उमेििाराने ऑन िाईन अजाािर अपिोड के िेिे छायादचत्र िरीि प्रमाणे सिा दठकाणी एकच असेि त्याची िक्षता
घ्यािी.
१७] पणू ता ः मादहती भरिेल्या अजााची दप्रटुं ऑऊट काढून घ्यािी.दप्रटुं काढिेल्या अजााची प्रत जपनू ठे िािी.अजााची दप्रटुं
परीक्षेच्या िेळी तसेच कागिपत्र तपासणीच्या िेळी सोबत आणणे आिश्यक आहे.
१८] अजा सािर के िेल्या उमेििारास कागिपत्राुंच्या छाननी दििाय ऑन िाईन परीक्षेस बसण्याची परिानगी िेण्यात येत
आहे.त्यामळे उमेििार ऑन िाईन परीक्षा उत्तीणा झािा तरी आिश्यक ती िैक्षदणक ि इतर अहताा असल्यादििाय ि आिश्यक
कागिपत्राुंची पतू ाता के ल्यादििाय दनिडीस पात्र राहणार नाही.के िळ ऑन िाईन परीक्षा उत्तीणा झाल्यामळे उमेििारास दनिडीचा
कोणताही हक्क प्राप्त होणार नाही.त्यामळे उमेििाराुंनी सुंबुंदधत पिाुंच्या पात्रतेच्या अटीं अभ्यासनू च अजा करािा.
१९] दिदहत दिनाक
ुं ानतुं र ि दिदहत िेळे नतुं र आिेिा कोणताही अजा सगुं णकीय प्रणािीमध्ये दस्िकृ त के िा जाणार नाही.
२०] ऑन िाईन प्रदियेबाबत कोणतीही तिार असल्यास ०२२-६१३१६४०३ या िरू ध्िनी िमाुंकािर सोमिार ते िििार
सकाळी ९.०० ते रात्री ८.००,िदनिार ि रदििार सकाळी.९.३० ते सायुंकाळी.६.३० या िेळेत सुंपका साधािा दकुंिा अजा
भरण्यासुंबुंधी,प्रिेि पत्र उपिब्ध होण्यासाठी mr.support@mahaonline.gov.in यािर ई-मेि पाठदिल्यानुंतर उमेििाराुंना
त्याुंच्या अडचणीचे दनराकरण करून उमेििाराुंच्या भ्रमणध्िनी िर दकुंिा ई-मेि आयडीिर सुंपका पाठदिण्यात येईि.उमेििारानुं ी
अजांमध्ये त्याुंचा भ्रमणध्िनी िमाुंक ि ई-मेि आयडी इत्यािी अचक
ू पणे बहराने अदनिााया आहे

२१] उमेििाराने आपिा िैध ई-मेि आयडी ि भ्रमणध्िनी िुं नोंिदिणे आिश्यक आहे.तसेच सिर ई-मेि आयडी ि
भ्रमणध्िनी िुं.ऑन िाईन परीक्षेचा अदुं तम दनकाि िागेपयंत कायारत असणे आिश्यक आहे.उमेििाराने ऑन िाईन अजाात
नोंिदििेिा ई-मेि आयडी ि भ्रमणध्िनी िुं चकीचा / अपणू ा असल्यास तसेच भ्रमणध्िनी िुं.NCPR रदजस्टड (DND)
असल्यामळे सुंपणू ा भरती प्रिीये िरम्यान पाठदिल्या जाणाऱ्या सचू ना,सुंिि
े ि मादहती उमेििाराुंना प्राप्त न झाल्यास त्याची सुंपूणा
जबाबिारी सुंबुंदधत उमेििाराची राहीि.तसेच ई-मेि आयडी ि भ्रमणध्िनी िर सुंिि
े िहनात येणाऱ्या ताुंदत्रक अडचणींना दि
मुंबई महानगरपादिका दिक्षण दिभाग सहकारी बँक दि,जबाबिार राहणार नाही.प्रिेि पत्र डाऊनिोड करण्याबाबतचा सुंिि
े
एस.एम.एस. द्वारे कळदिण्यात येईि.एखाद्या उमेििाराचा िैध ई-मेि आयडी नसल्यास त्याने अजा करण्यापिू ी स्ितःचा ई-मेि
आयडी तयार करणे आिश्यक आहे.
अजव सािरीकरण :1. https://maharecruitment.mahaonline.gov.in या सुंकेतस्थळािर िापरकत्यााने स्ितःच्या यजर आयडी ि पासिडाद्वारे
यिस्िीरीत्या प्रिेि के ल्यानुंतर “ऑन िाईन अजा”येथे दक्िक करािे.जादहरातीद्वारे प्रदसद्ध के िेल्या पिाबाबतची यािी या
दठकाणी उपिब्ध होईि.
2. ज्या पिासाठी अजा कराियाचा असेि त्या पिाच्या उजिीकडे असिेल्या”अजा करण्यासाठी येथे दक्िक करा”या दठकाणी
दक्िक करािे.
3. उमेििाराच्या प्रोफाईिच्या आधारे युंत्रणा िैधता तपासेि.िापरकताा जादहरातीतीि दनकर् पणू ा करीत असल्यास
िापरकत्याािा अजा सािर करता येईि.
4. जादहरातीमध्ये नमिू के िेिे दनकर् िापरकताा पणू ा करीत नसल्यास मादहती सुंग्रदहत होऊ िकत नाही.असा सुंिि
े युंत्रणा
प्रिदिात करे ि.अजा यिस्िीरीत्या सािर झाल्यानुंतर तमचा अजा यिस्िीरीत्या जतन झािा असा सुंिि
े युंत्रणा प्रिदिात करे ि.
5. “रक्कम भरा”या पयाायािर दक्िक करून अजािारािा िे डीट काडा/डेदबट काडा/नेट बँदकुंग द्वारे भरणा करता येईि.अथिा
अजािार ऑन िाईन अजा सािर करून भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चिनाद्वारे ,सग्रुं ाम कें द्र /सीएससी (नागररक सेिा कें द्र) येथे
चिनाद्वारे िल्काचा भरणा करण्याचा पयााय स्िीकारू िके ि.
िल्कभरणा :यिस्िीरीत्या अजा सािर के ल्यानुंतर परीक्षा िल्काचा भरणा करण्याकररता खािीि नमिू के िेल्या पद्धतीचा अििबुं करािा.
1. िल्क भरण्याकररता मख्य पृष्ठाच्या डाव्याभागातीि “माझे खाते” या दिुंकिर दक्िक करािे.
2. “ माझे खाते ” या दिुंकिर दक्िक के ल्यानुंतर अजा के िेल्या कायााियाचे नाुंि दनिडल्यानुंतर उमेििाराने अजा के िेल्या
पिाची यािी िल्क भरल्यास / न भरल्यास नोंिीसह दिसेि.ज्या पिासमोर “UNPAID”असे दिदहिेिे असेि त्या
दठकाणी “PAY NOW”अिी दिुंक उपिब्ध असेि.
3. “PAY NOW”या दिुंकिर दक्िक के ल्यानुंतर तीन पयााय उपिब्ध होतीि.(अ) ऑन िाईन पेमेंट (ब) नागरी सदिधा
कें द्र (क) चिनाद्वारे
4. िे डीट काडा/डेदबट काडा अथिा नेट बँदकुंग सहाय्याने ऑन िाईन पेमेंट करता येईि.
5. नागरी सदिधा कें द्र हा पयााय दनिडल्यास उपिब्ध होणाऱ्या पाितीची प्रत घेिनू नागरी सदिध कें द्र अथिा सुंग्राम कें द्रात
जाऊन िल्कास भरणा के ि जाऊ िकतो.सिर कायािाही अजा सािर करण्याच्या अुंदतम दिनाुंकापिी पणू ा करणे
आिश्यक राहीि.
6. चिनाद्वारे हा पयााय दनिडल्यास,उपिब्ध होणाऱ्या चिनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही
िाखेत,बँकेच्या कायााियीन िेळेत िल्काचा भरणा के िा जाऊ िकतो.

7. भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चिनाद्वारे िल्क भराियाचा पयााय दनिडल्यास अजा सािर के ल्याचा िोन तासानुंतर अथिा
िेिटच्या दिििी अजा सािर के ल्यास त्यापढीि कामकाजाच्या दिििी बँकेच्या कायााियीन िेळेत परीक्षा िल्क भरणे
आिश्यक राहीि.
8. चिनाद्वारे िल्क स्िीकारण्याकररता भारतीय स्टेट बँक उमेििाराकडून परीक्षा िल्क व्यदतररक्त दनयमानसार सेिा िल्क
आकारिे.अिा प्रकारे उमेििारास चिनाद्वारे िल्क भरताना परीक्षा िल्क अदधक बँकेचे सेिािल्क भरािे िागतीि.
ऑनिाईन परीक्षा :1. जादहरातीत नमिू करण्यात आिेल्या दिदपक ि िाखा व्यिस्थापक या पिासाठी ऑन िाईन परीक्षा िेगिेगळी घेण्यात
येईि.
2. परीक्षेसाठी इग्रुं जी,सामान्य ज्ञान,अक
ुं गदणत/बदद्धमत्ता चाचणी ि दिर्यज्ञान या दिर्यािर िस्तदू नष्ठ बहुपयाायी प्रश्न
असतीि.सिर परीक्षेचा िजाा हा सबुं दुं धत पिाकररता दिदहत करण्यात आिेल्या दकमान िैक्षदणक अहतेनसार तसेच सबुं दुं धत
पिासाठी आिश्यक असिेल्या कौिल्य तपासनीस परू क राहीि.
प्रश्नपदत्रका िस्तदनष्ठ बहुपयाायी स्िरूपाच्या असतीि.प्रश्नपदत्रके तीि प्रत्येक प्रश्नास २ गण असतीि.
1. जादहरातीत नमिू पिाकरीता अजा के िेल्या ऑन िाईन परीक्षेकररता पात्र ठरिेल्या उमेििाराचुं े ऑन िाईन परीक्षेचे प्रिेिपत्र
https://maharecruitment.mahaonline.gov.in या सुंकेत स्थळािर ऑन िाईन परीक्षेच्या दकमान ८ (आठ) दििस
अगोिर टाकण्यात येतीि(अपिोड करण्यात येतीि) उमेििाराुंनी सुंकेतस्थळािरून ऑन िाईन परीक्षा प्रिेिपत्र स्ितः काढून
घ्यािे.प्रिेिपत्राद्वारे उमेििाराुंना ऑन िाईन परीक्षेचा दिनाुंक,िेळ ि परीक्षा कें द्र या बाबतची मादहती प्राप्त होईि.तसेच
उमेििाराुंच्या भ्रमणध्िनी िर परीक्षेचा दिनाुंक ि िेळ या बाबत सुंिि
े पाठदिण्यात येईि.
2. परीक्षेच्या िेळी उमेििाराने प्रिेिपत्र आणणे बुंधनकारक आहे.त्यादििाय कोणत्याही उमेििारास परीक्षेस बसण्यास परिानगी
दमळणार नाही.परीक्षेनुंतर प्रिेिपत्र स्ितः जिळ जपनू ठे िािे.
3. काही अपररहाया कारणास्ति ऑन िाईन परीक्षेच्या तारखेमध्ये/परीक्षेच्या दठकाणामध्ये बिि करािा िागल्यास त्याबाबतची
मादहती https://maharecruitment.mahaonline.gov.in या सुंकेत स्थळािर प्रदसद्ध करण्यात येईि.यािाित िेखी
स्िरुपात कोणत्याही प्रकारे पत्रव्यिहार के िा जाणार नाही.
4. उमेििाराने ऑनिाईन परीक्षेच्या दठकाणाुंमध्ये बिि करण्यासुंबुंधी के िेल्या दिनुंतीचा दिचार करण्यात येणार नाही.
ओळख पटिणे :1. परीक्षा कें द्रािर प्रिेिपत्रासह उमेििाराचे ओळख पटणारे मळ
ू कागिपत्रासह ि उमेििाराचा अिीकडीि फोटो दचकटििेिे
िैध फोटो ओळखपत्र जसे पॅन काडा (PAN CARD)/पारपत्र (PASSPORT) /िाहनचािक परिाना(DRIVING
LICENSE)/मतिार ओळखपत्र(VOTER ID)/आधार काडा/फोटो सादहताचे पासबक /कमाचारी ओळखपत्र/फोटो सदहत
असणारे बार कौदन्सिचे ओळखपत्र समिेक्षक/पयािेक्षकािा सािर कराबे आिश्यक आहे.उमेििाराची ओळख उमेििाराचे
प्रिेि पत्र /हजेरीपत्र/उपदस्थतीपत्र आदण त्याने सािर के िेल्या कागिपत्राुंच्या आधारे पटििी जाईि.जर उमेििाराने ओळख
पटिण्याबाबत काही िुंक उपदस्थत झाल्यास दकुंिा ओळख िुंकास्पि असल्यास त्यािा परीक्षेसाठी उपदस्थत राहू दििे
जाणार नाही.

