
 

 

 

 

ऑनलाईन अजाासाठी महत्वाच्या  सूचना.        

   सदरची पुरूष व महहला प्रतीक्षाधीन यादी महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही हजल्यात कताव्य करण्यासाठी इच्छुक 

असलेल्या उमेदवाराांसाठी तयार करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्य सरुक्षा महामंडळाचे अस्थापनेवरील परुूष व महहला सरुक्षा रक्षक [कंत्राटी] प्रतीक्षाधीन यादी – 

सप्टेंबर २०१८ साठी ऄर्ज भरायला सरुूवात करण्यापवूी व ऄर्ज भरताना होणारा संभाव्य गोंधळ टाळण्यासाठी अवश्यक 

ऄसणारी सवज माहहती, कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे [सचूीप्रमाण]े हाताशी तयार ऄसल्याची खातरर्मा करून घ्या.  
 

1. सचूी [Check List] : 

भ्रमणध्वणी  

क्रमांक 

हनयमीत सचूना प्राप्त करण्यासाठी वैध भ्रमणध्वणी क्रमांक ऄर्ाजतील 09 नंबरच्या मदुय्ापढु े 

हलहहण ेअहनवाया अह.े अपल्या भ्रमणध्वणी क्रमांकावर एसएमएस द्वारे हनयहमत सचूना 

पाठहवल्या र्ातील. 

✓  

अधार क्रमांक ईमेदवारांनी ऄर्ज भरताना स्वतःच ेअधार काडज क्रमांक ऄचकू नमदु करण ेअहनवाया अह.े ✓  

PAN काडज 

क्रमांक  

PAN क्रमांक काढला ऄसल्यास नमदू करावा.  

[PAN काडज नसल्यास PAN काडजसाठी Apply करा. तसेच शारीररक चाचणीला येण्यापवूी 

PAN काडजसाठी ऄर्ज करून PAN हमळवावा] 

✓  

दस्तऐवर् आयत्ता बारावी ईत्तीणज गणुपहत्रका, ऄहधवास प्रमाणपत्र [महाराष्ट्राचा रहहवासी ऄसल्याचे] 

आत्यादी प्रमाणपत्र ेऄर्ज भरताना सोबत ठेवावीत ज्या योग ेऄचकू माहहती भरता येइल. 

✓  

प्रवेश शलु्क Rs. ३००/- ( Non Refundable) (Online पद्धतीन ेNEFT द्वारेच भराव)े ✓  
 

● ऄर्ाजवरील * ची खणू ऄहनवायजता दशजहवते. 

● वयोमयाजदा हनहितीकररता हदनांक (Cut Off Date) :-  १८ ते २८ वष े [३१/०९/१९९० ते ३१/०९/२००० 

दरम्यान र्न्मलेले ईमेदवारच पात्र ठरतात. वयात पात्र नसलेल्या ईमेदवारांचा Online ऄर्ज स्वीकारलाच र्ाणार 

नाही. [हदनांक २९/०९/१९९० व ०१/१०/२००० रोर्ी र्न्मलेले ईमेदवार पात्र ठरणार नाहीत] 

● ऄशा ईमेदवारांनी ऄर्ज केल्यास त्यांचा ऄर्ज नामंर्रू केला र्ाइल याची नोंद घ्यावी. 
 

१.१.  शैक्षहणक पात्रता :-  बारावी ईत्तीणज ऄसणे अवश्यक अह.े [First Attempt चे - Weightage] [सहवस्तर 

माहहतीसाठी र्ाहहरात पहावी] 
 

१.२.   अजा करण्याची पध्दत :-  

 अवेदन ऄर्ज [Application Form] :- प्रतीक्षाधीन यादीसाठी अवेदन ऄर्ज महामंडळाच े

www.mahasecurity.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे ऑनलाइन पध्दतीन े हस्वकारण्यात येतील. संपकज  

तपशीलामध्ये संपणूज पत्ता ऄचकू भरावा. शैक्षहणक तपशीला मध्ये गणुपहत्रकेनसुार माहहती भरावी.  

 आवेदन अजा कोठल्याही Internet Connection असलेल्या सांगणकावरून अथवा 3G / 4G / 

Wi-Fi Connection असलेल्या मोबईल फोन वरून भरता येईल.  

http://www.mahasecurity.gov.in/applicationform.php


 

 

१.३. सरुक्षा रक्षक प्रतीक्षाधीन यादीच्या ऄटी व शती महामंडळाचे www.mahasecurity.gov.in या 

संकेतस्थळावर Recruitment या tab मध्ये पहाव्यात. 

 

1. Online ऄर्ज भरण्यापवूी महाराष्ट्र राज्य सरुक्षा महामंडळाच्या HDFC बँकमधील खालील नमदू खात्यामध्ये 

प्रहक्रया शलु्क ु.. ३००/- केवळ NEFT द्वारेच भरावते.  प्रहक्रया शलु्क भरणा केल्यानंतर बँकेमार्ज त अपणास 

UTR/Reference नंबर प्राप्त होइल.  

१.१.  HDFC वगळता ऄन्य बँकेच्या कोठल्याही ब्ांचमध्ये शलु्क र्मा केल्यास त्याचा UTR नमदू 

करावा.  HDFC ते HDFC बँकेच्या शाखेत शलु्क ऄदा केल्यास UTR ऐवर्ी Reference नंबर 

हमळेल तो हलहावा.  ऄर्जदारांनी अन्य बँकाांच्या शाखेद्वारे / App द्वारे केवळ NEFT द्वारेच 

शुल्क अदा करावे.   

१.२.  प्रत्येक ईमेदवाराने त्यांचा बँकेकडून प्राप्त झालेला UTR/Referance नंबर ऄचकू नमदू करावा. 

तसेच प्राप्त UTR/Reference नंबर कोणासही दउे नये.  

१.३.  एकाच UTR/Reference नंबरवर एकापेक्षा र्ास्त ऄर्ज ऄसल्यास सदर ईमेदवारांना प्रवेश हदला 

र्ाणार नाही.     

2. Bank Details :- HDFC BANK LTD., HDFC CURRENT A/c No. 50200029300297, 

BRANCH- CHURCHGATE INDUSTRY HOUSE, CHURCHGATE MUMBAI, IFSC 

Code – HDFC0000501 MAHARASHTR STATE SECURITY CORPORATION च्या नावाने 

NEFT करावे. 

3. Online ऄर्ज भरताना प्राप्त झालेला UTR/Reference नंबर ऄचकू भरावा ऄन्यथा प्रवेश हदला र्ाणार 

नाही याची नोंद घ्यावी.   

4. UTR/Reference नंबर नमनुा खालीलप्रमाण ेटाकावा. 

उदा. 
UTR नांबर नमुना Reference नांबर नमुना 

UBINR52018048300129111   FT805222046983 

5. Online ऄर्ज भरल्यानंतर Submit बटनावर Click करावे.   

6.  ईमेदवारांनी ऄर्ज भरताना र्ो E-mail ID हदला अह.े त्यावर ईत्तरादाखल अलेल्या र्ॉमजची एक प्रत 

मैदानी चाचणीकररता येताना सोबत घेउन यावी. [र्ॉमज Submit झाल्यावर अपल्या E-mail ऄकाउंट चे 

Inbox ऄथवा Spam र्ोल्डर पहावे.] 

 

२.   मैदाणी चाचणी प्रहिया :- ऑनलाइन अवेदन ऄर्ज भरल्यानंतर ईमेदवारांना मैदानी चाचणी करीता ऄर्ाजत 

नमदू केलेल्या मोबाइल क्रमांकावर संदशे पाठहवण्यात येइल. या संदशामध्ये मैदानी चाचणी करीता हर्र राहण्याची 

तारीख, वेळ व हठकाण आत्यादी गोष्टीचा समावेश ऄसेल. उमेदवाराांनी मैदानी चाचणी करीता येताना ऑनलाईन 

अजा भरल्या बाबतची हप्रांट आऊट तसेच  UTR/Reference नांबरची पावती घेऊन यावी. अन्यथा प्रवेश 

हदला जाणार नाही. 
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 मैदानी चाचणी गुण प्रहिया :-   

 पुरूष उमेदवार [१६०० मीटर धावणे] :-  

(१) ५ हम. १० सेकंद हकंवा त्यापेक्षा कमी – ५० गणु  

(२) ५ हम. १० सेकंदापेक्षा र्ास्त परंत ु५ हम. ३० सेकंद हकंवा त्यापेक्षा कमी – ४० गणु  

(३) ५ हम. ३० सेकंदापेक्षा र्ास्त परंत ु५ हम. ५० सेकंद हकंवा त्यापेक्षा कमी – २० गणु  

(४) ५ हम. ५० सेकंदापेक्षा र्ास्त परंत ु६ हम. १० सेकंद हकंवा त्यापेक्षा कमी – १० गणु  

(५) ६ हम. १० सेकंदापेक्षा र्ास्त - अपात्र - ०० गुण  

 महहला उमेदवार [८०० मीटर धावणे] :- 

(१) २ हम. ५० सेकंद हकंवा त्यापेक्षा कमी - ५०  गणु. 

(२) २ हम. ५० सेकंदापेक्षा र्ास्त परंत ु३ हम. ०० सेकंद हकंवा त्यापेक्षा कमी - ३५ गणु.   

(३) ३ हम. ०० सेकंदापेक्षा र्ास्त परंत ु३ हम. १० सेकंद हकंवा त्यापेक्षा कमी - १५ गणु. 

(४) ३ हम. १० सेकंदापेक्षा र्ास्त परंत ु३ हम. २० सेकंद हकंवा त्यापेक्षा कमी - ०५ गणु. 

(५) ३ हम. २० सेकंदापेक्षा र्ास्त – अपात्र - ०० गुण  

 

३. प्रमाणपत्राांची हनहिती हदनाांक [Cut off Date] :- ऄर्ज भरण्याच्या शेवटच्या हदनांक ३०/०९/२०१८  

रोर्ीपयंत सवज शैक्षहणक प्रमाणपत्र े व ऄहजता प्राप्त करून घेण े ईमेदवारांवर बंधनकारक राहहल. ऄर्ज भरण्याच्या 

शेवटच्या हदनांका नंतर प्राप्त करून घेण्यात अलेली प्रमाणपत्रे ग्राहय धरण्यात येणार नाही.  

 

४. प्रतीक्षाधीन यादी :- ईमेदवारांच ेमैदानी चाचणी व बारावी पररक्षेतील प्राप्त गणु एकहत्रत करून प्रतीक्षाधीन यादी 

तयार करण्यात येइल. सदरबाबतची प्रतीक्षाधीन यादी www.mahasecurity.gov.in या संकेतस्थळावर प्रहसध्द 

करण्यात येइल. 

४.१    मैदानी चाचणी व शैक्षहणक गणुानसुार तात्पुरती प्रतीक्षाधीन यादी तयार करण्यात येइल. 

४.२.   प्रतीक्षाधीन यादीतील उमेदवाराांची हनयकु्ती कां त्राटी स्वरुपाची असेल. 

४.३.  र्ाहहरातीतील नमदू पदांची संख्या महामंडळाच्या अदशेाच्या ऄधीन ऄसेल.  

४.४.  प्रतीक्षाधीन यादीत चयन होणे म्हणजे Appointment नाही. याची सवा उमेदवाराांनी नोंद घ्यावी. 

४.५.  प्रतीक्षाधीन यादीतील ईमेदवारांना महामंडळाच्या अवश्यकतेनसुार पाचारण करण्यात येइल.  
 

 महत्वाची सूचना [Training] :-  

(१) प्रहशक्षणासाठी हर्र राहण्याबाबतचा संदशे प्राप्त झाल्यानंतर ईमेदवारास प्रहशक्षण र्ी ु.. ७५००/- 

(Refundable Subject to Condition) रोखीने भरण ेअवश्यक अह.े 

(२) प्रहशक्षण र्ी न-भरल्यास प्रवेश हदला र्ाणार नाही. 

(३) प्रहशक्षणासाठी हर्र राहहल्यानंतर प्रहशक्षण ऄधजवट सोडून गेल्यास प्रहशक्षण र्ी परत हदली र्ाणार नाही. 

(४) प्रहशक्षणास हजर राहताना उमेदवाराांना (परुूष/महहला) वैद्यकीयदृष््टया सक्षम असल्याचे MBBS 

डॉक्टरचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल, त्याहशवाय प्रवेश हदला जाणार नाही. 

 महामंडळाची भरती प्रहक्रया पणूजपण ेसंगणकीकृत अह ेअहण हनवड केवळ ईमेदवारांच्या गणुवत्तेवर अधारीत 

अह.े 

 महामंडळाचे ऄहधकृत संकेतस्थळ अहण वतृ्तपत्रे मधील र्ाहहरातींवरच हवश्वास ठेवा. 

http://www.mahasecurity.gov.in/


 

 

 महामंडळामध्ये नोकरी हमळहवण्याच्या खोट्या अश्वासानानी प्रभाव, पैसा ऄथवा आतर कोणत्याही ऄनहुचत 

मागाजने र्सवणकू करण्याऱ्या दलाल अहण र्ॉब रॅकेटसज पासनू सावध रहा. 

 लाच दणे ेऄथवा घेण ेगनु्हा अह.े 

 ऄनहुचत प्रकारांमध्ये समावेश ऄसलेल्या ईमेदवारांना ऄपात्र ठरहवले र्ाइल अहण त्यांच्या हवु.द्ध कायदशेीर 

कारवाइ करण्यात येइल. 

 केवळ गुणवते्तमुळे तुम्हाला महाराष्ट्र राज्य सरुक्षा महामांडळात नोकरी हमळू शकते. 

 र्र कोणी अपल्याला महामंडळामध्ये नोकरी हमळवनू दणे्याचा दावा करत ऄसेल अहण पैसे मागत ऄसेल तर  

र्वळच्या पोलीस ठाण्यात ऄथवा लाचलचुपत प्रहतबंधक हवभाग, येथे तक्रार दाखल करावी. तसेच महामंडळाचे 

ऄहधकाऱ्यांच्या हनदशजनास अणनू यावे.  

 

 

****** 


