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कृपया सग या सूचना वाचा आ ण मग अज भरा.
सूचनाः
वेटर/ वाढपी / सफाईगार -2018 चे अज भर$याबाबत सूचना
अजाम'ये खाल*ल ट+पे आहे तः

१. न/दणी
२. अजावर*ल मा2हतीचे पूवाव ोकन
३. ऑनलाईन शु7क भरणा
४. अजाची 9:ंटआऊट
१.

कृपया अजासंबंधी खा ी

सू चना पहा

उमेदवाराला www.mahapariksha.gov.in या संकेत>थळावर लॉगइन करावे लागेल. उमे
दवारानेआप ् या उज ा बाजू ा
अस े ् या ‘सू चना’ या पयायावर िFलक करावे. Gतथून उमेदवाराला थेट न/दणीHया पोटलवर नेले जाईल. प2ह7यांदाच
न/दणी केल* जात अस7यास उमेदवाराने न/दणीHया पयायावर िFलक कJन यूजर नेम, पासवड आ ण इमेल आयडी
टाकावा. उमेदवाराला Mयानंतर MयाHया/GतHया :मा णत इमेल आयडीवर सNOयतेची Pलंक Pमळे ल जी MयांHया साइनअपशी
संबंQधत असेल. उमेदवाराने Mयाचे/Gतचे खाते सNOय कर$यासाठT MयाHया/GतHया इमेल आयडीवर Pमळाले7या
सNOयतेHया Pलंकवर िFलक करावे. उमेदवाराने Mयाची/Gतची लॉगइनची मा2हती गोपनीय ठे वावी. एकदा खाते सNOय
झाले कO, उमेदवाराला MयांHया न/दणी पोटलचे युजरनेम आ ण पासवड वापJन केWहाह* लॉग ऑन होता येईल.
१.

उमेदवाराचे नाव, वXडलांच/े पतीचे नाव, आडनाव, वXडलांचे नाव, आईचे नाव, जYम2दनांक, Zमण'वनी Nमांक,
छायाQच\, >वा]र* ह* मुलभूत मा2हती आहे जी उमेदवाराला स9व>तर ^यावी लागेल.

२.

छायाQच\ आ ण >वा]र* अपलोड कर$यासंबंधी मा2हती :
अ. कृपया उं ची आ ण _ं द* :MयेकO २०० 9पFसल असलेले छायाQच\ >कॅन कJन अपलोड करावे.
छायाQच\ाचे आकारमान २०केबी ते ५० केबीHया दरcयान असावा.
आ. ५x४.५ सेमीचा एक आयत काढा. Mया आयताम'ये >वा]र* करावी. ती :Gतमा >कॅन करा आ ण
अजाम'ये अपलोड करा. :Gतमेची उं ची ६० 9पFसल आ ण _ं द* १४० 9पFसल असावी. :Gतमेचे
आकारमान 3 केबी ते ५० केबीHया दरcयान असावे.

३.

पfा टाक$यासाठT उमेदवाराने आप7या पgयाचा :कार Gनिhचत करावा. उदा. कायम>वJपी पfा, ताMपुरता
पfा iकं वा दोYह* आ ण Mयानुसार आपले गाव, पो>ट ऑफOस, राjय, िज7हा, 9पन कोड इ.स2हत मा2हती
भरावी.

४.

Mयानंतर उमेदवाराने अGतkरFत मा2हतीHया पयायावर िFलक करावे आ ण आप7या जात :वगाब

मािहती

भरावी. उमेदवाराकडे जात :माणप\ अस7यास Mयाब^दल 9वचारणा केल* जाईल. अस7यास lॉपडाऊन मधून
Mयाने/Gतने आप ा जात वग िनवडावा.

५.

jयांHयाकडे आधार Nमांक आहे Mयांनी तMसंबंधी मा2हती भरावी. उमेदवाराकडे आधार Nमांक नस7यास
Mयाने/Gतने आधारकkरता न/दणी कJन Mयांचा आधार न/दणी Nमांक ^यावा.

६.

उमेदवारांना अपंग आ ण इतर आर]णांचा पयाय पण 2दलेला आहे .

७.

उमे
दवार महारा!"ाचा रिहवासी आहेिकंवा सीमा ां ताती ८६५ वाद'( गावां ती रिहवासी आहेहेआधी घोिषत करावे
ागे .

८.

,ै.िणक मािहती0ा जागी उमे
दवारानेआप ी सिव(र ,ै.िणक मािहती भरावी. पदवी कोणMया 9व^या9पठातून
घेतल*, िमळा े ेगु ण, कमा

गु ण, उ4ीण झा े ेवष, िव6ापीठाचेनाव इ. मािहती सु 9ा भर:ात यावी. ;ानुसार

ट=ेवारी काढ ी जाई .
९. एकदा शै.िणक तपिशल िव! केलेकी अजदारास पुढे या बटणावर CDक करावेलागे
ल, ;ा बटणावर CDक
केEानंतर अजदारां कडून पु !ीची िवनंती केली जाईल की ;ां नी तेबटण CDक केEास मागी तपशील संपािदत
कर:ाची परवानगी िदली जाणार नाही.
१०. ;ानंतरचा अज ;े
क िवभागानुसार आवFयक ;ा मािहतीनुसार भGन घे
त ा जाई . उमे
दवारा ा ;ानुसार मािहती
6ावी ागे .
११. पुढेजा:ासाठी अजदाराला परी ा दाखवा ऑIशन वर CDक करावेलागे
ल. पुढेअजदारानेअज कर:ासाठी “वेटर
- 2018"हा पयाय िनवडणेआवJक आहे;ानंतर ;ास ोिसड या बटनावर CDक करावेलागे
ल.
१२. उमे
दवारानेजर कोणते
ही शै .िणक मािहती िदली नसEास ;ाला " उमे
दवार कमीत कमी ४ थी पास आहे

का?" हेिवचारलेजाईल .
१३. WयावसाGयक पा\ता म'ये, अजदार WयावसाGयक Pश]ण अस7यास Mयाब^दल मा2हती भJ शकतो.
१४. उमे
दवार नोंदणी अजामPेिदEा माणेतीन ाधाQRम िनवडू शकतो.
१५. Sानंतर उमे
दवारानेनोंदणी िRया पूण कर:ासाठी ऑनलाइन शुT भरावे
.
१६. उमे
दवारानेसगUा िनयम व अटी वाचून माQता दशव:ासाठी िदले
Eा जागी CDक करावे
.
१७. माQता दशिवEानंतरच अज दाखल कर:ासाठीचा सबिमट हा पयाय उपलW होईल.
१८. उमे
दवाराला ;ाचा अज डाऊनलोड िकंवा ि ंट कर:ाचा पयाय असे
ल.

२.

अजाती

मािहतीचे पूवाव ोकन :
अ. यु जरने
म आिण पासवड वापGन ॉगइन के ् यावर उमे
दवार आप ा सं ि.Z अज पा[ ,कतो.
आ. अज ि ंट कर:ासाठी "ि ंट ि \्यू" या पयायावर C]क करा.

३.

ऑनलाईन भरणा:
उमेदवार NेXडट काड/डेsबट काड/एट*एम 9पन/इंटरनेट बँiकं ग/वॅलेट/कॅश काड/आयएमपीएस ^वारे शु7क भरणा
कJ शकतात.

अ. उमेदवार आपाप7या सोयीनुसार भरणा कJ शकतात.
आ. भरणा कर$याकkरता फFत ऑनलाईन पयाय उपलuध आहे त.
इ. उमेदवाराला जर वीज परु वठा iकं वा इंटरनेट सेवा खंXडत झा7यामळ
ु े शु7क भरणा करता आला
नाह* तर Mयाने पुYहा लॉगइन कJन भरणा :iNया पूण करावी.

ई. शु7क भरणा झा7यावर उमेदवाराला "भरणा यश>वी" cहणून संदेश Pमळे ल आ ण झाले7या
Wयवहाराची स9व>तर मा2हती अजाम'ये आपोआप येईल.

४.

अजाची

ट
ं

अ. उमेदवाराने अजाची एक :त आप7याकडे ठे वावी.
आ. अज संबंQधत 9वभागाकडे जमा कर$याची आवhयकता नाह*.

