
महारा  लोकसेवा आयोगमहारा  लोकसेवा आयोग  
आयोगाने िव ािपत केले या पदांसाठी / परी ेसाठी ऑनलाईन अज वीकृतीची यव था आता  www.mahaonline.gov.in या वेबसाईटवर 
कर यात आली आहे.  या तव अज कर याकिरता उमेदवारांनी सदर वेबसाईटवर न याने न दणी करणे आव यक असून, याबाबत या 
सूचना खालील माणे आहेत :- 

ऑनलाईन अज ूणालीबाबत सूचनाऑनलाईन अज ूणालीबाबत सूचना  
प ह या वेळ  ूोफाप ह या वेळ  ूोफाईईल आ ण अज भर यासाठ या सचूनाल आ ण अज भर यासाठ या सचूना  

अजदारा या ूोफाअजदारा या ूोफाईईलची प ह या वेळ  न द कर यासाठ या सूचनालची प ह या वेळ  न द कर यासाठ या सूचना  

१  वेब ॄाऊजरवर https://www.mahaonline.gov.in   टाईप करा. 
२. “एमपीएससी” दु यासह “ता या घडामोड ” नावाचा रकाना दसेल. 

३  “एमपीएससी” दु यावर लक करताच “एमपीएससी जा हरात” हे मु य पृ  ूदिशत होईल.   

प ह या वेळ चा वापरकताप ह या वेळ चा वापरकता  
अ.  या सेवेचा प ह या वेळ  वापर करणा-या वापरक याला ूोफाईलम ये मा हतीची न द कर यापूव  न दणी करावी लागेल. 

यासाठ  वापरक याने  “मा हती दाखल कर याकरता येथे लक करा” वर लक के यानंतर यंऽणा “लॉग इन” पृ  ूदिशत 
करेल. नवीन खाते ( वापरक याचे नाव आ ण पासवड) िनमाण कर यासाठ , या सेवेचा प ह या वेळ  वापर करणा-या 
वापरक याला “Register” या पयायावर लक करावे लागेल.    

ब. वापरक याचे नाव आ ण पासवडसह यशःवी र या लॉग इन के यानंतर यंऽणा  “न दणी अज” हा अज ूदिशत करेल.  

सवसाधारण वापरकतासवसाधारण वापरकता  
अ ूोफाईलम ये मा हतीची न द कर यासाठ  अथवा ती अ यावत कर यासाठ  वापरकता “ूथम वेळेस दाखल करावयाची 

अजदाराची मा हती”  समोर ल “मा हती दाखल कर याकरता येथे लक करा” या पयायावर  लक करेल. यंऽणा वापरक याचे 
नाव आ ण पासवडची वचारणा करेल.   

ब यशःवी र या लॉग इन के यानंतर यंऽणा “न दणी अज”  हा अज ूदिशत करेल.  

४. वापरकता  “न दणी अज”  या अजाम ये सव तपिशलांची न द करेल आ ण “Submit” बटनावर लक करेल.  मा हती 
यशःवी र या सादर झा यानतंर यंऽणा “आप या ूोफाईलची मा हती यशःवी र या जतन झाली” असा संदेश ूदिशत करेल.  

५.  जे हा वापरकता एखा ा जा हरातीसाठ  अज करेल, ते हा अजात लागू असेल तेथे ह  मा हती आपोआप ूदिशत होईल. 
 

पदासाठ  अज  कर यासाठ या सचूनापदासाठ  अज  कर यासाठ या सचूना  
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३  “एमपीएससी” दु यावर लक करताच “एमपीएससी जा हरात” हे मु य पृ  ूदिशत होईल.   

प ह या वेळ चा वापरकताप ह या वेळ चा वापरकता  
अ.  या सेवेचा प ह या वेळ  वापर करणा-या वापरक याला ूोफाईलम ये मा हतीची न द कर यापूव  न दणी करावी लागेल. 

यासाठ  वापरक याने  “मा हती दाखल कर याकरता येथे लक करा” वर लक के यानंतर यंऽणा “लॉग इन” पृ  ूदिशत 
करेल. नवीन खाते ( वापरक याचे नाव आ ण पासवड) िनमाण कर यासाठ , या सेवेचा प ह या वेळ  वापर करणाढया 
वापरक याला “Register” या पयायावर लक करावे लागेल.    

ब] वापरक याला प ह या भागात नमूद केले या सचूनांचे पालन करावे लागेल. (अजदारा या ूोफाईलची प ह या वेळ  न द 
कर यासाठ या सचूना) 

सवसाधारण वापरकतासवसाधारण वापरकता  
अ] सवसाधारण वापरकता जा हराती या उजवीकडे असले या  “अज कर यासाठ  येथे लक करा” या पयायावर थेट लक 

करेल. यंऽणा वापरक याचे नाव आ ण पासवडची वचारणा करेल.   

ब] यशःवी र या लॉग इन झा यानंतर यंऽणा वैधता तपासेल, वापरकता िनकष पूण कर त अस यास वापरक याला  अज 
भरता येईल. 



क] जा हरातीम ये नमूद केलेले िनकष वापरकता पूण कर त नस यास “मा हती संम हत होऊ शकत नाह ” असा संदेश यंऽणा 
ूदिशत करेल. वापरकता  अजात सव तपिशलांची न द करेल आ ण “Submit” वर लक करेल.  अज यशःवी र या सादर 
झा यानंतर “तुमचा अज यशःवी र या जतन झाला” असा संदेश यंऽणा ूदिशत करेल.   

४. “र कम भरा” या पयायावर लक क न अजदाराला बे डट काड/डेबीट काड/ नेट बँ कंग (३५+ बँका) ारे भरणा करता येईल. 

अथवा अजदार ऑनलाईन अज सादर क न संमाम कि / सीएससी (नाग रक सेवा कि) येथे शु काचा भरणा कर याचा पयाय 
ःवीका  शकेल.    

५. https://www.mahaonline.gov.in येथे संमाम कि (मामपंचायतींम ये) आ ण सीएससी ची सचूी उपल ध आहे.  

६. न दणी ू बयेम ये येणा-या अडचणींचे िनराकरण कर याक रता ०२२-६७०७७०७६,०२२-६७०७७०७७,०२२-६७०७७०८१,            
०२२-६७०७७०८२ या हे पलाईनशी संपक साधावा.   

   
दनांकदनांक  ::  1144  जूनजून,,  22001133                        सिचवसिचव,,  महारामहारा   लोकसेवालोकसेवा  आयोगआयोग  

 


