अज भर याची कायप धती आ ण सुचना :1)

उमेदवाराला

www.mahapariksha.gov.in या संकेत थळावर लॉगइन करावे लागेल. उमेदवाराने आप या

उज या बाजूला असले या ‘सूचना’ या पयायावर ि"लक करावे. #तथून उमेदवाराला थेट न%दणी(या पोटलवर
नेले जाईल. प+ह यांदाच न%दणी केल- जात अस यास उमेदवाराने न%दणी(या पयायावर ि"लक क.न यूजर
नेम, पासवड आ1ण इमेल आयडी टाकावा. उमेदवाराला 2यानंतर 2या(या/#त(या 4मा1णत इमेल आयडीवर
स56यतेची 7लंक 7मळे ल जी 2यां(या साइनअपशी संबं9धत असेल. उमेदवाराने 2याचे/#तचे खाते स56य
कर<यासाठ> 2या(या/#त(या इमेल आयडीवर 7मळाले या स56यते(या 7लंकवर ि"लक करावे. उमेदवाराने
2याची/#तची लॉगइनची मा+हती गोपनीय ठे वावी. एकदा खाते स56य झाले क6, उमेदवाराला 2यां(या न%दणी
पोटलचे युजरनेम आ1ण पासवड वाप.न के हाह- लॉग ऑन होता येईल
ट-प : USERNAME आ1ण PASSWORD जतन
2)

उमेदवाराचे नाव, वडीलांच,े पतीचे नाव, आडनाव, वOडलांचे नाव, आईचे नाव, जPम+दनांक, QमणRवनी 5मांक,
छाया9चT,

3)

वाUर- ह- मल
ु भत
ू मा+हती आहे जी उमेदवाराला सWव तर Xयावी लागेल.

छाया9चT आ1ण
छाया9चT

वाUर- अपलोड कर<यासंबंधी मा+हती - कृपया उं ची आ1ण [ं द- 42येक6 200 pixel असलेले

कॅन क[न अपलोड करा आ1ण अजामRये अपलोड करा. 4#तमेची उं ची 60 Wप"सल आ1ण [ं द-

140 Wप"सल असावी. 4#तमेचे आकारमान 3 KB
अल-कडील छाया9चT (फोटोnाफ)
4)

कर<याची जबाबदार- उमेदवाराची असेल .

ते 50 KB (या दरkयान असावे. (+टप :- उमेदवाराने

अपलोड करणे आवpयक आहे .)

पqा टाक<यासाठ> उमेदवाराने आप या पrयाचा 4कार #निpचत करावा. उदा. कायम व[पी पqा, ता2पुरता पqा
sकं वा दोPह- आ1ण 2यानुसार आपले गाव, पो ट ऑsफस, राtय, िज हा, Wपन कोड इ.स+हत मा+हती भरावी.

5)

2यानंतर उमेदवाराने अ#तuर"त मा+हती(या पयायावर ि"लक करावे आ1ण आप या जात 4वगाबXदल मा+हती
भरावी. उमेदवाराकडे जात 4माणपT अस यास 2याबXदल Wवचारणा केल- जाईल. अस यास vॉपडाऊन मधून
2याने / #तने आपला जात 4वग #नवडावा.

6)

tयां(याकडे आधार 5मांक आहे 2यांनी त2संबंधी मा+हती भरावी, तसेच उमेदवाराने आधार 5मांक/ आधार
न%दणी 5मांक याबXदलची मा+हती Xयावी . तसेच उमेदवारास आप या शार-uरक पाTतेसंबंधीची जसे क6 वजन
, उं ची इ . आ1ण समांतर आरUण (लागू अस यास ) 2यासंबध
ं ीची मा+हती Xयावी लागेल .

7)

तसेच मराठ>भाषेतील 4ाWव<य, MS-CIT 4माणपT , आ2मह2याn त शेतक|यांचे पा य यासंबंधीची मा+हती
Xयावी लागेल .

8)

शैU1णक मा+हती(या जागी उमेदवाराने आपल- सWव तर शैU1णक मा+हती भरावी. शैU1णक पाTतेमRये एस.
एस.सी. ची मा+हती दे णे अ#नवाय आहे . तसेच पदा(या अहतेनस
ु ार आवpयक ती शैU1णक मा+हती दे णे
आवpयक आहे तरच आपणास 2या पदासाठ> अज करता येईल.

9)

एकदा शैU1णक तप7शल 4Wव~ट केले क6 अजदार पुढे या बटणावर ि"लक रावे लागेल, 2या बटणावर ि"लक
के यानंतर अजदाराकडून प~ु ट-ची Wवनंती केल- जाईल क6 2यांनी ते बटण ि"लक के यास मागील तपशील
संपा+दत कर<याची परवानगी +दल- जाणार नाह-.

10)

आता उमेदवारास पदांची #नवड करावी लागेल. अज सादर के यानंतर जर उमेदवारास उवuरत पदांसाठ> अज
कर<याची इ(छा अस यास तेच USERNAME आ1ण PASSWORD वाप.न उवuरत पदांसाठ> अज क.
शकतो. 2यासाठ> दस
ु |यांदा वेगळा अज कर<याची आवpयकता नाह-. येथे पदाचे Wवभाजन २ वेगवेग•या
nुपमRये कर<यात आले आहे . एका nुपमRये नमूद कर<यात आले या पदांसाठ> पर-Uा ह- एकाच वेळी सवT
घे<यात येणार आहे .

उमेदवार हा एका nुप मRये एक या4माणे जा तीत जा त दोन पदांसाठ> अज क.

शकतो.
गट अ

गट ब

1) टाफ नस/नस 7मडवाईफ

1) र"ƒपेढ- तंT„

2) 4योगशाळा तंT„

2) ऑि"झलर- नस/7मडवाईफ
3) श Ts5यागह
ृ सहा…यक़
4) ई.सी.जी. तंT„

11)

2यानंतर उमेदवारास सव पदांसाठ> आवpयक असलेल- पाTतेबXदलची मा+हती दे ऊन ती से ह करणे आवpयक
आहे .

12)

उमेदवाराने न%दणी अजामRये +द या4माणे पuरUा क‡ˆाकuरता तीन 4ाधाPय5म #नवडू शकतो.

13)

उमेदवाराने सगळया #नयम व अट- वाचून माPयता दशWव<यासाठ> +दले या जागी ि"लक करावे. 2यानंतर
ऑनलाईन पXधतीने आवpयक तो पर-Uा शु क भरणा करावा. माPयता दशWव यानंतरच अज दाखल
कर<यासाठ>चा सब7मट हा पयाय उपल‰ध होईल. उमेदवाराला 2याचा अज डाऊनलोड sकं वा W4ंट कर<याचा
पयाय असेल.

14)

ऑनलाईन अज ि वकार<या(या अं#तम तारखेस मRयराTी 12.00 वाज यानंतर संकेत थळावर-ल 7लंक बंद
केल- जाईल.

15)

जर कोण2याह- उमेदवाराने एकापेUा अ9धक लॉ9गन आयडीसह न%दणी केल- असेल तर उमेदवारांची प+हलयश वी न%दणी फ"त पुढ-ल 4s5या जसे हॉल #तक6ट, पर-Uेत उपि थती, गुणवqा याद- आ1ण अPय संबं9धत
4s5यांसाठ> Wवचारात घे<यात येईल, कोण2याह- डुŠल-केट न%दणीस अवैध न%दणी मानले जाईल आ1ण
कोण2याह- 4कारचे पैसे परतफेड केले जाणार नाह-त. उमेदवाराXवारे 4थम यश वी न%दणीमRये काह- चुक6ची

मा+हती

दे <यात

आल-

असेल

तर

कृपया

या

WवषयाबXदलची

यो‹य

4s5या

जाणून

घे<यासाठ>

enquiry@mahapariksha.gov.in वर 7लहा sकं वा टोल š6 नंबर 180030007766 वर कॉल करा.
न'द :- न%दणी मधील तपशील जसे क6 वापरकता नाव (USERNAME), ई मेल आयडी, 4वग आरUण (लागू,
समांतर sकं वा 4वग आरUण) , पसंतीचे

थान, जPमतार-ख उमेदवाराचे छाया9चT (फोटोnाफ) आ1ण

इ2याद- फॉम सादर के यानंतर बदल<याची परवानगी +दल- जाणार नाह-.
अजातील मा+हतीचे पूवावलोकन:1)

युजरनेम आ1ण पासवड वाप[न लॉगइन के यावर उमेदवार आपला सं•UŠत अज पाहू शकतो.

2)

अज W4ंट कर<यासाठ> “12ंट 124हयू” या पयायावर ि"लक करा.

वाUर-

