अर्ज भरण्याची कायजपद्धती आणि सच
ु ना :1)

उमेदवाराचे नाव, वडीलाांच,े पतीचे नाव, आडनाव, वडडलाांचे नाव, आईचे नाव, जन्मददनाांक, भ्रमणध्वनी क्रमाांक,
छायाचचत्र, स्वाक्षरी ही मुलभूत मादहती आहे जी उमेदवाराला सववस्तर द्यावी लागेल.

2)

छायाचचत्र आणण स्वाक्षरी अपलोड करण्यासांबांधी मादहती - कृपया उां ची आणण रां दी प्रत्येककिी 200 pixel असलेले
छायाचचत्र स्कॅन करन अपलोड करा आणण अजाामध्ये अपलोड करा. प्रततमेची उां ची 60 वपक्सल आणण रां दी
140 वपक्सल असावी. प्रततमेचे आकारमान 3 KB

ते 50 KB च्या दरम्यान असावे. (दिप :- उमेदवाराचे

छायाचचत्र (फोिोग्राफ) माचगल 01 मदहना कालावधीच्या आतील असावे.)
3)

पत्ता िाकण्यासाठी उमेदवाराने आपल्या पत्त्याचा प्रकार तनश्चचत करावा. उदा. कायमस्वरपी पत्ता, तात्पुरता
पत्ता ककां वा दोन्ही आणण त्यानुसार आपले गाव, पोस्ि ऑकफस, राज्य, श्जल्हा, वपन कोड इ.सदहत मादहती
भरावी.

4)

त्यानांतर उमेदवाराने अततररक्त मादहतीच्या पयाायावर श्क्लक करावे आणण आपल्या जात प्रवगााबद्दल मादहती
भरावी. उमेदवाराकडे जात प्रमाणपत्र असल्यास त्याबद्दल ववचारणा केली जाईल. असल्यास ड्रॉपडाऊन मधून
त्याने / ततने आपला जात प्रवगा तनवडावा.

5)

ज्याांच्याकडे आधार क्रमाांक आहे त्याांनी तत्सांबांधी मादहती भरावी, तसेच उमेदवाराने आधार क्रमाांक/ आधार
नोंदणी क्रमाांक याबद्दलची मादहती द्यावी .

6)

तसेच मराठीभाषेतील प्राववण्य, MS-CIT प्रमाणपत्र , आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाांचे पाल्य यासांबांधीची मादहती
द्यावी लागेल .

7)

शैक्षणणक मादहतीच्या जागी उमेदवाराने आपली सववस्तर शैक्षणणक मादहती भरावी. शैक्षणणक पात्रतेमध्ये एस.
एस.सी. ची मादहती दे णे अतनवाया आहे . आपण शशपाई या पदासाठी अजा करत असाल तर एस.एस.सी

व

उवाररत पदाांसाठी अजा करण्यासाठी पदवीची मादहती दे णे आवचयक आहे .
8)

एकदा शैक्षणणक तपशशल प्रववष्ि केले किी अजादार पुढे या बिणावर श्क्लक रावे लागेल, त्या बिणावर श्क्लक
केल्यानांतर अजादाराकडून पुष्िीची ववनांती केली जाईल किी त्याांनी ते बिण श्क्लक केल्यास मागील तपशील
सांपाददत करण्याची परवानगी ददली जाणार नाही.

9)

येथे पदाचे ववभाजन ४ वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये करण्यात आले आहे . एका ग्रुपमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या
पदाांसाठी परीक्षा ही एकाच वेळी सवात्र घेण्यात येणार आहे . उमेदवारास पदासाठी एका ववभागाची (division)
तनवड करावी लागेल म्हणजेच उमेदवार हा एका ग्रुप मध्ये एक याप्रमाणे जास्तीत जास्त चार पदाांसाठी अजा
करू शकतो.

10)

त्यानांतर उमेदवारास सवा पदाांसाठी आवचयक असलेली लघुलेखन व िां कलेखन आणण इतर पात्रता याबद्दलची
मादहती दे ऊन ती सेव्ह करणे आवचयक आहे .

11)

उमेदवाराने नोंदणी अजाामध्ये ददल्याप्रमाणे पररक्षा केंद्राकररता तीन प्राधान्यक्रम तनवडू शकतो.

12)

उमेदवाराने सगळया तनयम व अिी वाचून मान्यता दशाववण्यासाठी ददलेल्या जागी श्क्लक करावे. त्यानांतर
ऑनलाईन पद्धतीने आवचयक तो परीक्षा शुल्क भरणा करावा. मान्यता दशाववल्यानांतरच अजा दाखल
करण्यासाठीचा सबशमि हा पयााय उपलब्ध होईल. उमेदवाराला त्याचा अजा डाऊनलोड ककां वा वप्रांि करण्याचा
पयााय असेल.

13)

ऑनलाईन अजा श्स्वकारण्याच्या अांततम तारखेस मध्यरात्री 12.00 वाजल्यानांतर सांकेतस्थळावरील शलांक बांद
केली जाईल.

14)

जर कोणत्याही उमेदवाराने एकापेक्षा अचधक लॉचगन आयडीसह नोंदणी केली असेल तर उमेदवाराांची पदहली
यशस्वी नोंदणी फक्त पुढील प्रकक्रया जसे हॉल ततकिीि, परीक्षेत उपश्स्थती, गुणवत्ता यादी आणण अन्य सांबांचधत
प्रकक्रयाांसाठी ववचारात घेण्यात येईल, कोणत्याही डुप्लीकेि नोंदणीस अवैध नोंदणी मानले जाईल आणण
कोणत्याही प्रकारचे पैसे परतफेड केले जाणार नाहीत. उमेदवाराद्वारे प्रथम यशस्वी नोंदणीमध्ये काही चुकिीची
मादहती

दे ण्यात

आली

असेल

तर

कृपया

या

ववषयाबद्दलची

योग्य

प्रकक्रया

जाणून

घेण्यासाठी

enquiry@mahapariksha.gov.in वर शलहा ककां वा िोल फ्रिी नांबर 180030007766 वर कॉल करा.
नोंद :- नोंदणी मधील तपशील जसे किी वापरकताा नाव, ई मेल आयडी, प्रवगा आरक्षण (लागू, समाांतर ककां वा
प्रवगा आरक्षण) , पसांतीचे स्थान, जन्मतारीख उमेदवाराचे छायाचचत्र (फोिोग्राफ) आणण स्वाक्षरी इत्यादी फॉमा
सादर केल्यानांतर बदलण्याची परवानगी ददली जाणार नाही.
अर्ाजतील माहितीचे पुर्ाजर्लोकन :1)

युजरनेम आणण पासवडा वापरन लॉगइन केल्यावर उमेदवार आपला सांक्षक्षप्त अजा पाहू शकतो.

2)

अजा वप्रांि करण्यासाठी “प्रिंट प्रव्ियू” या पयाायावर श्क्लक करा.

