
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, जजल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष, ठाणे 

कंत्राटी पध्दतीने ववववध पद िरतीसाठी जाहहरात २०१८. 
जाहहरात क्रमाकं १/२०१८ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीजीवनोन्नती अभियानाांतर्गत जजल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष, ठाणे मार्ग त इांटेजन्िव्ह तालुक्यात 

स्वयांिहाय्यता िमूहाची स्थापना, िक्षमीकरण, बळकटीकरण, िांर्ोपन, क्षमता बाांधणी इ. कामे करण्यािाठी कां त्राटी 
पध्दतीने ११ महहन्याच्या कालावधीकररता जजल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष व तालकुा अभियान व्यवस्थापन कक्षा 
तीप्रिार्िमन्वयक(ClusterCo.Ordinator) व िहाय्यक कमगचाऱयाांची ररक्त अिलेली पदे िरण्याकररता अहगता प्राप्त 

उमेदवाराांकडून ववहहत नमुन्यात र्क्त ऑनलाईन पध्दतीनेच www.mahapariksha.gov.in यािांकेत स्थळावर अधधकृत 
अजग मार्ववण्यात येत आहेत िदर पदे केवळ मानधनी व कां त्राटी अिल्यामुळे कधीच शािकीय िेवेमध्ये कायम करण्यात 
येणार नाहीत. िांवर्ग ननहाय ररक्त पदाांची िांख्या – प्रिार्िमन्वयक (ClusterCo-Ordinator) १७, 
प्रशािनवलेखािहाय्यक(Admin & account Assistant)-३, डटेाएन्रीऑपरेटर(Data Entry Operator)-३, 
भशपाई(Peon)-३. 

परीक्षेचा निश्चचत दििाांक हा महापरीक्षा पोर्टल याांच े www.mahapariksha.gov.in या सांकेतस्थळावर प्रससद्ध 
करण्यात येईल आणि याची मादहती सवट िोंििीकृत उमेिवाराांिा कळवण्यात येईल . 

 
 
 
 
 
 
 

 
अ.क्रां  पदनाम एकुण 

पदाांची 
िांख्या 

पदाांच ेआरक्षण ननयकु्तीच े
हठकाण 

दरमहाएकत्रत्रत 
मानधन 

2. प्रशािन व लेखा 
िहाय्यक 

03 (अ.जा.1 व 
खलुा – 2( 
पैकी महहला- 
1) अशी 
एकुण - 3) 

मरुबाड, 
कल्याण, 
अांबरनाथ 

15,000/- 

3. डटेाएन्रीऑपरेटर 03 (अ.जा.1 व 
खलुा – 2( 

पैकी महहला- 
1)  अशी 
एकुण - 3 

मरुबाड, 
कल्याण, 
अांबरनाथ 

10,000/- 

4. भशपाई 03 (अ.जा.1 व 
खलुा – 2 ( 
पैकी महहला- 

मरुबाड, 
कल्याण, 
अांबरनाथ 

8,000/- 

अ.क्रां  पदनाम एकुण 
पदाांची 
िांख्या 

ननयुक्तीचे हठकाण दरमहा एकत्रत्रत 
मानधन 

1. क्लस्टरको-
ऑडीनेटर 

17 मरुबाड, कल्याण, 
अांबरनाथ 

20,500/- 
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1) अशी 
एकुण - 3 

पदाांचे 
आरक्षण 

अनुिधूचत 
जाती - 

2 
 
 

अनुिधूचत 
जमाती -

1, 
 

ववमकु्त 
जाती 
(अ)-1, 
 

िटक्या 
जमाती 
(ब)-1, 
 

इतर 
मार्ाि 
वर्ग   
- 3 
 

िवगिाधारण 
-      9 
 

एकुण 

िवगिाधरण 0 1 1 1 1 2 6 
महहला 
30% 

1 0 0 0 1 3 5 

अपांर् 3% 0 0 0 0 0 1 1 
माजी 
िनैनक 
15% 

1 0 0 0 1 1 3 

प्रकल्पग्रस्त 
10% 

0 0 0 0 0 2 2 

एकुण 2 1 1 1 3 9 17 
 
ककमान शकै्षणणक पात्रता व अनिुव 

पदनाम ककमान शैक्षणणक पात्रता अनुिव 
क्लस्टरको-
ऑडीनेटर 

कोणत्याही शाखेतील 
पदवीधर,िमाजकायग,कृषी यातील 

पदवी तिेच 
िमाजकायगएम.त्रब.ए.,ग्रामीण 
ववकाि, ग्रामीण व्यवस्थापन 
यातील पदव्युत्तर पदवी याांना 

प्राधान्य. 

महहला,अपांर्,अनुिुधचतजाती,जमाती आणण इतर मार्ाि 
वर्ागतील महहलाांच ेिामाजजक िांघटन व 

िांजस्थयबाांधणी,ग्रामीणववकाि,र्रीबीननमुगलनउपजजववकावधृ्दी 
कायगक्रम इत्यादी क्षेत्रातील शािककय, ननमशािककय, 
स्वांयिेवी िांस्था मधील ककमान 3 वषागचा अनुिव. 

 

पदनाम ककमान शैक्षणणक पात्रता अनुिव 
प्रशािन व लेखा िहाय्यक वाणणज्य शाखेतील पदवी (B.Com), 

आणण इांग्रजी टायवपांर् वेर् 40 
wpm, मराठी टायवपांर् वेर् 30 
wpm परीक्षा उत्तीणग अिणे 

आवश्यक, Tally व MS-CIT ककां वा 
िमकक्ष परीक्षाउत्तीणगआवश्यक 

ककमान 3 वषे प्रशािककय व 
लेखाववषयक कामाचा अनुिव 

डटेाएन्रीऑपरेटर माध्यभमक शालाांत पररक्षा 
उत्तीणगआणण इांग्रजी टायवपांर् वेर् 40 

wpm, मराठी टायवपांर् वेर् 30 
wpm परीक्षा उत्तीणग अिणे 

आवश्यक व MS-CIT ककां वा िमकक्ष 
परीक्षाउत्तीणग अिणे आवश्यक 

माध्यभमक शालाांत पररक्षा उत्तीणग 
झाल्यानांतर ककमान 3 वषे 
डटेाएन्रीऑपरेटर(िांर्णक 
पररचालन)कामाचा अनुिव 

भशपाई 10 वी ची परीक्षा उत्तीणग अिणे 
आवश्यक आहे. 

ककमान 3 वष ेशािकीय 
कायागलय/िांस्था/ 
कां पनी मधील कामाचा अनुिव 
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परीक्षेचा निश्चचत दििाांक हा महापरीक्षा पोर्टल याांच े www.mahapariksha.gov.in या सांकेतस्थळावर प्रससद्ध 
करण्यात येईल आणि याची मादहती सवट िोंििीकृत उमेिवाराांिा कळवण्यात येईल . 

 
 अजज िरण्याची कार्यपद्धती आणण सुचना :-  

1) उमेदवाराला www.mahapariksha.gov.in या िांकेतस्थळावर लॉर्इन कराव ेलारे्ल. उमेदवाराने आपल्या 

उजव्या बाजूला अिलेल्या ‘िूचना’ या पयागयावर जक्लक करावे. नतथून उमेदवाराला थेट नोंदणीच्या पोटगलवर 
नेले जाईल. पहहल्याांदाच नोंदणी केली जात अिल्याि उमेदवाराने नोंदणीच्या पयागयावर जक्लक करून यूजर 
नेम, पािवडग आणण इमेल आयडी टाकावा. उमेदवाराला त्यानांतर त्याच्या/नतच्या प्रमाणणत इमेल आयडीवर 
िक्रीयतचेी भलांक भमळेल जी त्याांच्या िाइनअपशी िांबांधधत अिेल. उमेदवाराने त्याच/ेनतच े खात े िक्रीय 
करण्यािाठी त्याच्या/नतच्या इमेल आयडीवर भमळालेल्या िक्रीयतचे्या भलांकवर जक्लक करावे. उमेदवाराने 
त्याची/नतची लॉर्इनची माहहती र्ोपनीय ठेवावी. एकदा खात ेिक्रीय झाले की, उमेदवाराला त्याांच्या नोंदणी 
पोटगलच ेयुजरनेम आणण पािवडग वापरून केव्हाही लॉर् ऑन होता येईल 

र्ीप : USERNAME आणण PASSWORD जति  करण्याची जबाबिारी उमेिवाराची असेल . 

2) उमेदवाराच े नाव, वडीलाांच,े पतीच े नाव, आडनाव, वडडलाांचे नाव, आईच े नाव, जन्महदनाांक, भ्रमणध्वनी 
क्रमाांक, छायाधचत्र, स्वाक्षरी ही मुलिूत माहहती आहे जी उमेदवाराला िववस्तर द्यावी लारे्ल. 

3) छायाधचत्र आणण स्वाक्षरी अपलोड करण्यािांबांधी माहहती -  कृपया उांची आणण रां दी प्रत्येकी 200 pixel 
अिलेले छायाधचत्र स्कॅन करन अपलोड करा आणण अजागमध्ये अपलोड करा. प्रनतमेची उांची 60 वपक्िल 
आणण रां दी 140 वपक्िल अिावी. प्रनतमेच ेआकारमान 3 KB  त े50 KB च्या दरम्यान अिावे. (हटप :- 
उमेिवारािे अलीकडील छायाचचत्र (फोर्ोग्राफ)  अपलोड करिे आवचयक आहे .) 

4) पत्ता टाकण्यािाठी उमेदवाराने आपल्या पत्त्याचा प्रकार ननजश्चत करावा. उदा. कायमस्वरपी पत्ता, तात्पुरता 
पत्ता ककां वा दोन्ही आणण त्यानुिार आपले र्ाव, पोस्ट ऑकर्ि, राज्य, जजल्हा, वपन कोड इ.िहहत माहहती 
िरावी. 

5) त्यानांतर उमेदवाराने अनतररक्त माहहतीच्या पयागयावर जक्लक करावे आणण आपल्या जात प्रवर्ागबद्दल माहहती 
िरावी. उमेदवाराकड ेजात प्रमाणपत्र अिल्याि त्याबद्दल ववचारणा केली जाईल. अिल्याि ड्रॉपडाऊन मधून 
त्याने / नतने आपला जात प्रवर्ग ननवडावा. 

6) ज्याांच्याकड ेआधार क्रमाांक आहे त्याांनी तत्िांबांधी माहहती िरावी, तसेच उमेिवारािे आधार क्रमाांक/ आधार 
िोंििी क्रमाांक याबद्दलची मादहती द्यावी . तसेच उमेिवार शारीररकदृष्ट्या ववकलाांग असल्यास त्याला 
आपल्या ववकलाांगतचेा प्रकार निवडिे आवचयक आहे (कृपया पिािुसार  लाग ू असलेल्या शारीररक 
ववकलाांगता प्रकारासाठी जादहरात पहा). 

7) तसेच मराठीभाषेतील प्राववण्य, MS-CIT प्रमािपत्र , आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाांच ेपाल्य, आणि इतर समाांतर 
आरक्षि (लाग ूअसल्यास ) यासांबांधीची मादहती द्यावी लागेल . 

ऑनलाईन अजग जस्वकारण्याची तारीख हदनाांक: 25/10 /2018 
ऑनलाईन अजग िरण्याची शेवटची तारीख हदनाांक- 11/11 /2018 
ऑनलाईन अजग करणे, परीक्षेचे प्रवेशपत्र 
डाउनलोड करणे, परीक्षा हदनाांक,  स्थळ 
इ.माहहती भमळणेिाठी  िांकेतस्थळ 

www.mahapariksha.gov.in 

परीक्षा शुल्क मार्ािवर्ीय 
उमेदवाराांकररता 

खुल्या प्रवर्ागतील 
उमेदवाराांकररता 

रक्कम र. 274/- रक्कम र. 374/- 
हेल्पलाईन क्रमाांक 1800-3000-7766 
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8) शैक्षणणक माहहतीच्या जार्ी उमेदवाराने आपली िववस्तर शैक्षणणक माहहती िरावी. शैक्षणिक पात्रतमेध्ये एस. 
एस.सी. ची मादहती िेिे अनिवायट आहे. तसेच पिाच्या अहटतेिुसार आवचयक ती शैक्षणिक मादहती िेिे 
आवचयक आहे तरच आपिास त्या पिासाठी अजट करता येईल. 

9) एकदा शैक्षणणक तपभशल प्रववष्ट्ट केले की अजगदार पुढे या बटणावर जक्लक रावे लारे्ल, त्या बटणावर जक्लक 
केल्यानांतर अजगदाराकडून पुष्ट्टीची ववनांती केली जाईल की त्याांनी त ेबटण जक्लक केल्याि मार्ील तपशील 
िांपाहदत करण्याची परवानर्ी हदली जाणार नाही. 

10) आता उमेिवारास पिाांची निवड करावी लागेल. अजट सािर केल्यािांतर जर उमेिवारास उवटररत पिाांसाठी अजट 
करण्याची इच्छा असल्यास तेच USERNAME आणि PASSWORD वापरूि उवटररत पिाांसाठी अजट करू 
शकतो. त्यासाठी िसुऱयाांिा वेगळा अजट करण्याची आवचयकता िाही. येथे पिाच े ववभाजि ४ वेगवेगळ्या 
ग्रुपमध्ये करण्यात आले आहे. एका ग्रुपमध्ये िमूि करण्यात आलेल्या पिाांसाठी परीक्षा ही एकाच वेळी सवटत्र 
घेण्यात येिार आहे.  उमेिवार हा एका ग्रुप मध्ये एक याप्रमािे जास्तीत जास्त ४ पिाांसाठी अजट करू 
शकतो. 

गट अ गट ब 

1) Cluster Co-ordinator_Thane 1) Administration and Account 
Assistant _Thane 

2) Cluster Co-ordinator_Palghar 2) Administration and Account 
Assistant_Palghar 

  

गट क गट ड 

1) Data Entry Operator_Thane 1) Peon_Thane 

2) Data Entry Operator_Palghar 2) Peon_Palghar 

11) त्यािांतर उमेिवारास सवट पिाांसाठी आवचयक असलेली पात्रतबेद्दलची मादहती िेऊि ती सेव्ह करिे आवचयक 
आहे. 

12) उमेदवाराने नोंदणी अजागमध्ये हदल्याप्रमाणे पररक्षा कें द्राकररता तीन प्राधान्यक्रम ननवडू शकतो. 

13) उमेदवाराने िर्ळया ननयम व अटी वाचून मान्यता दशगववण्यािाठी हदलेल्या जार्ी जक्लक करावे. त्यािांतर 
ऑिलाईि पद्धतीिे आवचयक तो परीक्षा शुल्क भरिा करावा. परीक्षेचा शुल्क भरिा हा फक्त ऑिलाईि 
पद्धतीिे (के्रडडर्  काडट , डबेबर् काडट , ऑिलाईि बँककां ग , भीम upi ) करता येईल .  मान्यता 
दशगववल्यानांतरच अजग दाखल करण्यािाठीचा िबभमट हा पयागय उपलब्ध होईल. उमेदवाराला त्याचा अजग 
डाऊनलोड ककां वा वप्र ांट करण्याचा पयागय अिेल.  

14)  ऑनलाईन अजग जस्वकारण्याच्या अांनतम तारखिे मध्यरात्री 12.00 वाजल्यानांतर िांकेतस्थळावरील भलांक बांद 
केली जाईल.  

15) जर कोणत्याही उमेदवाराने एकापेक्षा अधधक लॉधर्न आयडीिह नोंदणी केली अिेल तर उमेदवाराांची पहहली 
यशस्वी नोंदणी र्क्त पुढील प्रकक्रया जिे हॉल नतकीट, परीक्षेत उपजस्थती, र्ुणवत्ता यादी आणण अन्य 
िांबांधधत प्रकक्रयाांिाठी ववचारात घेण्यात येईल, कोणत्याही डुप्लीकेट नोंदणीि अवैध नोंदणी मानले जाईल 
आणण कोणत्याही प्रकारच ेपैिे परतरे्ड केले जाणार नाहीत. उमेदवाराद्वारे प्रथम यशस्वी नोंदणीमध्ये काही 
चुकीची माहहती देण्यात आली अिेल तर कृपया या ववषयाबद्दलची योग्य प्रकक्रया जाणून घेण्यािाठी 
enquiry@mahapariksha.gov.in वर भलहा ककां वा टोल फ्री नांबर 180030007766 वर कॉल करा. 

नोंद :- नोंदणी मधील तपशील जिे की वापरकताग नाव (USERNAME), ई मेल आयडी, प्रवर्ग आरक्षण 
(लार्ू, िमाांतर ककां वा प्रवर्ग आरक्षण) , पिांतीच ेस्थान, जन्मतारीख उमेदवाराच ेछायाधचत्र (र्ोटोग्रार्) आणण 
स्वाक्षरी इत्यादी र्ॉमग िादर केल्यानांतर बदलण्याची परवानर्ी हदली जाणार नाही. 

 अजाजतील माहहतीच ेपूर्ायर्लोकन:-  

1) युजरनेम आणण पािवडग वापरन लॉर्इन केल्यावर उमेदवार आपला िांक्षक्षप्त अजग पाहू शकतो.  
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2) अजग वप्र ांट करण्यािाठी “वरटं वरव्हयू” या पयागयावर जक्लक करा. उमेिवारािे पुढील प्रकक्रयेसाठी आपल्या  
अजाटची प्रत (Soft/Hard Copy) आपल्याबरोबर ठेविे गरजेच ेआहे. 

 
 
 
 
                                                     मुख्य कायगकारी अधधकारी 
                                                     जज.प.तथा जजल्हा अभियान िांचालक 
                                                     एमएिआरएलएम ठाणे 
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