
Maharashtra Industrial Development Corporation(MIDC) -

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 
उजव्या बाजूला असलेल्या ‘सूचना’ या पयाायावर क्ललक करावे. ततथून उमेदवाराला थेट नोंदणीच्या पोटालवर नेले 
जाईल. पहिल्यांदाच नोंदणी केली जात असल्यास उमेदवाराने नोंदणीच्या पयाायावर क्ललक करून यूजर नेम, 
पासवर्ा आणण इमेल आयर्ी टाकावा. उमेदवाराला त्यानंतर त्याच्या/ततच्या प्रमाणणत इमेल आयर्ीवर सक्रीयतचेी 
ललकं लमळेल जी त्यांच्या साइनअपशी संबंधित असेल. उमेदवाराने त्याचे/ततच े खात े सक्रीय करण्यासाठी 
त्याच्या/ततच्या इमेल आयर्ीवर लमळालेल्या सक्रीयतचे्या ललकंवर क्ललक करावे. .( Activation ल िंक ही  २ 
दिवसािंकरिता activate  असे .). उमेदवाराने त्याची/ततची लॉगइनची माहिती गोपनीय ठेवावी. एकदा खात ेसक्रीय 
झाले की, उमेदवाराला त्यांच्या नोंदणी पोटालच ेयुजरनेम आणण पासवर्ा वापरून केव्िािी लॉग ऑन िोता येईल 

टीप : USERNAME आणि PASSWORD जतन किण्याची जबाबिािी उमेिवािाची असे . 

2) उमेिवािाच ेनाव, वडी ािंच,े पतीच ेनाव, आडनाव, वडड ािंच ेनाव, आईच ेनाव, जन्मदिनािंक, भ्रमिध्वनी क्रमािंक, 
छायाचचत्र, स्वाक्षिी ही मु भूत मादहती आहे जी उमेिवािा ा सववस्ति द्यावी  ागे . 

3) छायाचचत्र आणि स्वाक्षिी अप ोड किण्यासिंबिंधी मादहती -  कृपया उिंची आणि रिं िी प्रत्येकी 200 pixel अस े े 
छायाचचत्र स्कॅन करन अप ोड किा आणि अजाामध्ये अप ोड किा. प्रततमेची उिंची 60 वपक्स  आणि रिं िी 140 
वपक्स  असावी. प्रततमेच ेआकािमान 3 KB  त े50 KB च्या ििम्यान असावे. (दटप :- उमेिवािाने अ ीकडी  
छायाचचत्र (फोटोग्राफ)  अप ोड कििे आवश्यक आहे .) 

4) पत्ता टाकण्यासाठी उमेिवािाने आपल्या पत्त्याचा प्रकाि तनश्श्चत किावा. उिा. कायमस्वरपी पत्ता, तात्पुिता 
पत्ता ककिं वा िोन्ही आणि त्यानुसाि आप े गाव, पोस्ट ऑकफस, िाज्य, श्जल्हा, वपन कोड इ.सदहत मादहती भिावी.  

5) त्यानिंति उमेिवािाने अततरिक्त मादहतीच्या पयाायावि श्क् क किावे आणि आपल्या जात प्रवगााबद्द  मादहती 
भिावी. उमेिवािाकड ेजात प्रमािपत्र असल्यास त्याबद्द  ववचाििा के ी जाई . असल्यास ड्रॉपडाऊन मधून त्याने 
/ ततने आप ा जात प्रवगा तनवडावा. 

उमेिवािाने आपल्या जात प्रवगााची तनवड किण्याआधी जादहिात वाचिे अपेक्षक्षत आहे. ऑन ाईन पद्धतीने आवेिन 
अजा भिण्यापुवी उमेिवािाने ववस्ततृ जादहिातीिंच ेकाळजीपूवाक वाचन किावे. जादहिातीती  सूचना पूिापिे वाचूनच 
ऑन ाईन अजा भिण्याची िक्षता उमेिवािािंनी स्वतः घ्यावी. 

6) ज्यािंच्याकड ेआधाि क्रमािंक आहे त्यािंनी तत्सिंबिंधी मादहती भिावी, तसेच उमेिवािाने आधाि क्रमािंक/ आधाि नोंििी 
क्रमािंक याबद्द ची मादहती द्यावी . समािंति आिक्षि ( ागू असल्यास) त्यासिंबिंधीची मादहती द्यावी  ागे . 
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7) तसेच मिाठी भाषेती  प्राववण्य, MS-CIT प्रमािपत्र, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयािंच ेपाल्य, अपिंगत्वाचा प्रकाि ( ाग ू
असल्यास) यासिंबिंधीची मादहती द्यावी  ागे . 

8) शैक्षणिक मादहतीच्या जागी उमेिवािाने आप ी सववस्ति शैक्षणिक मादहती भिावी. शैक्षणिक पात्रतमेध्ये 
जादहिातीमध्ये नमूि केल्याप्रमािे मादहती िेिे अतनवाया आहे, तिच आपिास त्या पिासाठी अजा किता येई . 

9) एकिा शैक्षणिक तपलश  प्रववष्ट के े की अजािाि पुढे या बटिावि श्क् क किावे  ागे , त्या बटिावि श्क् क 
केल्यानिंति अजािािाकडून पुष्टीची ववनिंती के ी जाई  की त्यािंनी त े बटि श्क् क केल्यास मागी  तपशी  
सिंपादित किण्याची पिवानगी दि ी जािाि नाही. 

10) आता उमेिवािास पिाची तनवड किावी  ागे . 

उमेिवाि एकाच अजाामध्ये पात्र अस ेल्या (जादहिातीमध्ये नमूि के ेल्या शैक्षणिक पात्रता, वयाची अहाता आणि 
अन्य अहाता ववचािात घेऊन) सवा पिािंना (इच्छुक असल्यास) अजा करू शकतो, त्यामुळे पिानुसाि वेगळा अजा 
भिण्याची आवश्यकता नाही. 

Sr.No Post Name in English Post Name in Marathi 

1 Assistant सहाय्यक 
2 Clerk Typist ल वपक टिंक ेखक 
3 Steno (Lower Grade)  घु ेखक (तनम्न शे्रिी)   
4 Surveyor भूमापक 
5 Driver (Grade-II) वाहनचा क (शे्रिी-२) 
6 Senior Accountant वरिष्ठ  ेखापा  
7 Junior Engineer (Civil) कतनष्ठ अलभयिंता (स्थापत्य ) 
8 Junior Engineer (E&M) कतनष्ठ अलभयिंता (वववयािं ) 
9 Technical Assistant (Grade-II) तािंत्रत्रक सहाय्यक (शे्रिी-२) 

10 Electrician (Grade-II) ववजतिंत्री (शे्रिी-२) 
11 Fitter (Grade -II) जोडािी (शे्रिी-२) 
12 Pump Operator (Grade -II) पिंपचा क (शे्रिी-२) 
13 Peon लशपाई 
14 Helper    मितनीस 

 

 

11) त्यानिंति उमेिवािास सवा पिािंसाठी आवश्यक अस े ी पात्रतबेद्द ची मादहती िेऊन ती सेव्ह कििे आवश्यक आहे. 

12) उमेिवािाने नोंििी अजाामध्ये दिल्याप्रमािे परिक्षा कें द्राकरिता तीन प्राधान्यक्रम तनवडू शकतो. तीनही पसिंतीक्रमात 
उमेिवािाने तनवड ेल्या पयाायािंपैकी एकही पिीक्षा कें द्र उप ब्ध नसल्यास , उमेिवािास उप ब्ध कें द्रापैकी कें द्र 
नेमून िेण्यात येई . 



13) उमेिवािाने सगळया तनयम व अटी वाचून मान्यता िशाववण्यासाठी दि ेल्या जागी श्क् क किावे. त्यानिंति 
ऑन ाईन पद्धतीने (इिंटिनेट बँककिं ग, के्रडडट काडा /डते्रबट काडा, भीम UPI ) आवश्यक तो पिीक्षा शुल्क भििा 
किावा. मान्यता िशाववल्यानिंतिच अजा िाख  किण्यासाठीचा सबलमट हा पयााय उप ब्ध होई . उमेिवािा ा 
त्याचा अजा डाऊन ोड ककिं वा वप्र िंट किण्याचा पयााय असे .  

14)  ऑन ाईन अजा श्स्वकािण्याच्या अिंततम तािखसे मध्यिात्री 12.00 वाजल्यानिंति सिंकेतस्थळाविी  ल िंक बिंि 
के ी जाई .  

15) जि कोित्याही उमेिवािाने एकापेक्षा अचधक  ॉचगन आयडीसह नोंििी के ी असे  ति उमेिवािािंची पदह ी यशस्वी 
नोंििी फक्त पुढी  प्रकक्रया जसे हॉ  ततकीट, पिीक्षेत उपश्स्थती, गुिवत्ता यािी आणि अन्य सिंबिंचधत प्रकक्रयािंसाठी 
ववचािात घेण्यात येई , कोित्याही डुप् ीकेट नोंििीस अवैध नोंििी मान े जाई  आणि कोित्याही प्रकािच ेपैसे 
पितफेड के े जािाि नाहीत. उमेिवािाद्वािे प्रथम यशस्वी नोंििीमध्ये काही चुकीची मादहती िेण्यात आ ी असे  
ति कृपया या ववषयाबद्द ची योग्य प्रकक्रया जािून घेण्यासाठी enquiry@mahapariksha.gov.in वि ल हा ककिं वा 
टो  फ्री निंबि 180030007766 वि कॉ  किा. 

नोंद :- नोंििी मधी  तपशी  जसे की वापिकताा नाव (USERNAME), ई मे  आयडी, प्रवगा आिक्षि ( ागू, 
समािंति ककिं वा प्रवगा आिक्षि) , तनवड े े पि ,पसिंतीच ेस्थान१/२/३, जन्मतािीख, उमेिवािाच ेछायाचचत्र (फोटोग्राफ) 
आणि स्वाक्षिी, शैक्षणिक पात्रतचेा तपशी  इत्यािी फॉमा सािि केल्यानिंति बि ण्याची पिवानगी दि ी जािाि 
नाही. 

 अर्ाजतील माहितीच ेपूर्ाजर्लोकन:-  

1) युजिनेम आणि पासवडा वापरन  ॉगइन केल्यावि उमेिवाि आप ा सिंक्षक्षप्त अजा पाहू शकतो.  

2) अजा वप्र िंट किण्यासाठी “प्र िंट प्रव्ियू” या पयाायावि श्क् क किा. 

नोंि:उमेिवािाने आप ा PDF स्वरूपाती  अजा, पिीक्षा प्रवशे पत्र  सिंपूिा भिती प्रकक्रया पूिा होई पयतं स्वतः 
जवळ ठेवावा. 

 मित्तत्तर्ाच्या सूचना: 

  १)उमेिवािास िेण्यात आ े े पिीक्षा कें द्र कोित्याही परिश्स्थतीमध्ये बि ण्यात येिाि नाही.  

२) पिीक्षा कें द्र ककिं वा पिीक्षा शहि बि ण्याची ववनिंती कोित्याही परिश्स्थतीमध्ये (वैद्यकीय काििािंसाठी सुद्धा  
ककिं वा इति काििािंसाठी) स्वीकाि ी जािाि नाही. उमेिवािाने त्याची प्रवासाची व्यवस्था त्यानुसाि आधीच ठिवावी. 

३) उमेिवाि ज ेवेगवेगळे ववभाग/ वेगवेगळ्या पिािंसाठी अजा कित असती , अशा उमेिवािािंनी सवा ववभाग /पिे 
यािंकरिता सािखी पिीक्षा शहिािंची तनवड किावी . अन्यथा वेगवेगळ्या पिािंसाठीच्या पिीक्षेसाठी वेगवेगळे पिीक्षा 
कें द्र /शहि लमळण्याची शक्यता नाकािता येत नाही. 

४)उमेिवािाने आपल्या अजाात उप ब्ध करून िेण्यात आ ेल्या तीनही पसिंतीक्रमात उमेिवािाने तनवड ेल्या 
पयाायािंपैकी एकही पिीक्षा कें द्र उप ब्ध नसल्यास, उमेिवािास उप ब्ध कें द्रापैकी पिीक्षा कें द्र नेमून िेण्यात येई . 
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५) उमेिवािाने एका पिासाठी फक्त एकिाच अजा किावा, जि एका उमेिवािाने एकापेक्षा अचधक अजा के े िं 
आहेत असे आढळून आ े ति अशा उमेिवािािंची उमेिवािी िद्द के ी जाई . 

६) उमेिवािाने भििा के े े पिीक्षा शुल्क कोित्याही परिश्स्थतीमध्ये (अनेकिा अजा कििे, अजा चुकिे, काही 
काििास्तव पिीक्षेस बसू न शकिे, इत्यािी अशा काििािंसाठी) पित के े जािाि नाही . 

 

 


