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नगर र न           न  र      ग 
 

              -                       
                    “      र  न         र     न ”           

 
(अ)  अ    र             

कृपया सगळ्या सूचना वाचा अणण मग  ऄजज भरा. 
 
सूचन ाः 

          -2018 चे ऄजज भरण्याबाबत सूचना 
ऄजामध्ये खालील टप्पे अहेतः 
 

१  नोंदणी 
२  ऄजावरील माणहतीचे पूवावलोकन 
३  ऑनलाइन शुल्क भरणा 
४  ऄजाची प्रिंटअउट 

 
1. कृपय  अर्जासंबंधी ख लील सूचन  पह  

ईमेदवाराला www.mahapariksha.gov.in या संकेतस्थळावर लॉगआन कराव े लागेल.ईमेदवाराने 
अपल्या ईजव्या बाजूला ऄसलेल्या ‘सूचना’ या पयायावर क्ललक कराव.े णतथून ईमेदवाराला थेट 
नोंदणीच्या पोटजलवर नेले जाइल. पणहल्यादंाच नोंदणी केली जात ऄसल्यास ईमेदवाराने नोंदणीच्या 
पयायावर क्ललक करून यूजर नेम, पासवडज अणण आमेल अयडी टाकावा. ईमेदवाराला ्यानंतर 
्याच्या/णतच्या िंमाणणत आमेल अयडीवर सक्रीयतेची प्रलक णमळेल जी ्याचं्या साआनऄपशी सबंंणधत 
ऄसेल. ईमेदवाराने ्याचे/णतचे खाते सक्रीय करण्यासाठी ्याच्या/णतच्या आमेल अयडीवर णमळालेल्या 
सक्रीयतेच्या प्रलकवर क्ललक करावे. ईमेदवाराने ्याची/णतची लॉगआनची माणहती गोपनीय ठेवावी. एकदा 
खाते सक्रीय झाले की, ईमेदवाराला ्याचं्या नोंदणी पोटजलचे युजरनेम अणण पासवडज वापरून केव्हाही 
लॉग ऑन होता येइल. 

 

1) ईमेदवाराचे नाव, वणडलाचें/पतीचे नाव, अडनाव, वणडलाचें नाव, अइचे नाव, जन्मणदनाकं, 
भ्रमणध्वनी क्रमाकं, छायाणचत्र, स्वाक्षरी ही मुलभतू माणहती अहे जी ईमेदवाराला सणवस्तर द्यावी 
लागेल. 
 

2) छायाणचत्र अणण स्वाक्षरी ऄपलोड करण्यासंबंधी माणहती :  
अ  कृपया ईंची अणण रंदी िं्येकी २०० णपलसल ऄसलले े छायाणचत्र स्कॅन करून ऄपलोड 

कराव.े छायाणचत्राचे अकारमान २० केबी ते ५० केबीच्या दरम्यान ऄसावा. 
आ  ५x४.५ सेमीचा एक अयत काढा. ्या अयतामध्ये स्वाक्षरी करावी. ती िंणतमा स्कॅन करा 

अणण ऄजामध्ये ऄपलोड करा. िंणतमेची ईंची ६० णपलसल अणण रंदी १४० णपलसल ऄसावी. 
िंणतमेचे अकारमान 3 केबी ते ५० केबीच्या दरम्यान ऄसाव.े 
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3) पत्ता टाकण्यासाठी ईमेदवाराने अपल्या पत्त्याचा िंकार णनक्चचत करावा. ईदा. कायमस्वरूपी पत्ता, 
ता्पुरता पत्ता प्रकवा दोन्ही अणण ्यानुसार अपले गाव, पोस्ट ऑफीस, राज्य, णजल्हा, णपन कोड आ. 
सणहत माणहती भरावी. 
 

4) ्यानंतर ईमेदवाराने ऄणतणरलत माणहतीच्या पयायावर क्ललक करावे अणण अपल्या जात िंवगाबद्दल 
माणहती  भरावी. ईमेदवाराकडे जात िंमाणपत्र ऄसल्यास ्याबद्दल णवचारणा केली जाइल. ऄसल्यास 
ड्रॉपडाउन मधून ्याने/णतने अपला जात िंवगज णनवडावा                                –
                                                                                
        
 

5) ज्याचं्याकडे अधार क्रमाकं अहे ्यानंी त्संबधंी माणहती भरावी. ईमेदवाराकडे अधार क्रमाकं 
नसल्यास ्याने/णतने अधारकणरता नोंदणी करून ्याचंा अधार नोंदणी क्रमाकं द्यावा. 

 
6) ईमेदवारानंा ऄपंग अणण आतर अरक्षणाचंा पयाय पण णदलेला अहे.  

 
7)                                                                     . 

 
8) शैक्षणणक माणहतीच्या जागी ईमेदवाराने अपली सणवस्तर शैक्षणणक माणहती भरावी. पदवी कोण्या 

णवद्याणपठातून घेतली, णमळाललेे गुण, कमाल गुण, ईत्तीणज झाललेे वषज, णवद्यापीठाचे नाव आ. 
माणहतीसुद्धा भरण्यात यावी. ्यानुसार टलकेवारी काढली जाइल. 

 
9) एकदा शैक्षणणक तपणशल िंणवष्ट केले की ऄजजदारास पुढे या बटणावर क्ललक कराव े लागेल, ्या 

बटणावर क्ललक केल्यानंतर ऄजजदाराकंडून पुष्टीची णवनंती केली जाइल की ्यानंी ते बटण क्ललक 
केल्यास मागील तपशील संप दित करण्याची परवानगी णदली जाणार नाही. 

 
10) ् यानंतरचा ऄजज िं्येक णवभागानुसार अवचयक ्या माणहतीनुसार भरून घेतला जाइल. ईमेदवाराला 

्यानुसार माणहती द्यावी लागेल. 
 

11) पुढे जाण्यासाठी ऄजजदाराला परीक्ष  ि खव  ऑप्शन वर क्ललक कराव े लागेल. पुढे ऄजजदाराने ऄजज 
करण्यासाठी “         - 2018" हा पयाय णनवडणे अवचयक अहे ्यानंतर ्यास िंोणसड या 
बटनावर क्ललक कराव ेलागेल. 

 
12)                                                                                

                             
 

13) व्यावसाणयक पात्रता मध्ये                                                    . 
 

14) ईमेदवार नोंदणी ऄजामध्ये णदल्यािंमाणे तीन िंाधान्यक्रम णनवडू शकतो. 
 

15) ह्यानंतर ईमेदवाराने नोंदणी िंणक्रया पूणज करण्यासाठी ऑनलाआन शुल्क भराव.े 
 

16) ईमेदवाराने सगळ्या णनयम व ऄटी वाचनू मान्यता दशजवण्यासाठी णदलेल्या जागी क्ललक कराव.े 
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17) मान्यता दशजणवल्यानंतरच ऄजज दाखल करण्यासाठीचा सबणमट हा पयाय ईपलब्ध होइल. 
 

18) ईमेदवाराला ्याचा ऄजज डाउनलोड प्रकवा प्रिंट करण्याचा पयाय ऄसेल. 
 

2. अर्जातील म दहतीचे  पूवावलोकन: 
अ  युजरनेम अणण पासवडज वापरून लॉगआन केल्यावर ईमेदवार अपला सणंक्षप्त ऄजज पाहू शकतो. 
आ  ऄजज प्रिंट करण्यासाठी "प्रिंट णिंव्ह्य"ू या पयायावर क्ललक करा. 

 
3. ऑनल ईन भरण : 

 ईमेदवार के्रणडट काडज/ डेणबट काडज/एटीएम णपन/आटंरनेट बपँ्रकग/वलॅटे/कॅश काडज/अयएमपीएस द्वारे 
शुल्क भरणा करू शकतात. 

 
अ  ईमेदवार अपापल्या सोयीनुसार भरणा करू शकतात. 
आ  भरणा करण्याकणरता फलत ऑनलाइन पयाय ईपलब्ध अहेत. 
इ  ईमेदवाराला जर वीज परुवठा प्रकवा आटंरनेट सेवा खंणडत झाल्यामुळे शुल्क भरणा करता 

अला नाही तर ्याने पनु्हा लॉगआन करून भरणा िंणक्रया पूणज करावी. 
ई  शुल्क भरणा झाल्यावर ईमेदवाराला "भरणा यशस्वी" म्हणून संदेश णमळेल अणण 

झालेल्या व्यवहाराची सणवस्तर माणहती ऄजामध्ये अपोअप येइल. 
 

4. अर्जाची प्रिंट 
 

अ  ईमेदवाराने ऄजाची एक िंत अपल्याकडे ठेवावी. 
आ  ऄजज संबणंधत          जमा करण्याची अवचयकता नाही. 

       : 
 

                                                                                
                                                                                 
                                                                                
                                                                              
                                                                                 
                      enquiry@mahapariksha.gov.in                                
1800 3000 7766             
 
    :                                                                           

                                                                      
                                   

 
5.                                           12 00                                  
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(ब) अ    र                   न  :-  
1.                                                                           

                                                                               
                                                                                 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                           
                                                                                    
                                                                               
                                                                 

2.                                                                              
                                                                                   
                                                                        
                                                                            
                                                                         

3.                                                                                  
                                                                                
                                     

4.                                                                                      
                                                                              
                                                                               
                                                                                  
                                                                           
                                                                          
                                                                                  
                                                                      

5.                   200                 2                        100                  
                         110                                        90               
                                                                              
                                                                          2 
                                                                                   
                                                     2                              
1                                                                                 
                                                                                        
      

6.                                                                 

7.                                          82 2001        2000      415   -2  
   25 5 2001                                                                   
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                                             -        2017-18            
                                                                          
                                                  

8.                                                                 7       2007      
                                                  

9.                                                                                     
                                                  2001                  
                                                                             
                                                                                 
      -        2017-18                                                           
                                                                             

10.                                                                       -2002  
    68       -2     1      2016                                              
                                                           5                 
                       5                                                
                           43          .                                           
                                                                             
                                                                             
       -         -         -                                                    
          

11.                                          -1217      92 17  13-      5 10 2015 
                                                                                    
                                                                            
                                                                         “           
                  ”                                                           
                                                                              
                  

12.                                            -2011     212   -3         2 4 2018 
                                                                               
                                                                               
                                                                          
             

13.                                                                  -2011  
    4      -3     17      2011                                                      
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14.                                                                                    
                                                                                
           

15.                                                                                   
                                                                        

16.                                              ,                            
                                                                      

                        -                                       
                          –                                          
                  -                                                       

                                    
                 -                                                                 

                   
 )           -                                                                   
                              -                                                 
                         -                                                     
                                                                               
           -          2017-2018           
 )                        -                            -                   
 )                     -                                                     
 )                                          -                                    
            
                           -                                                    
                    –                                                    
 
                                                                              
                                                         

 
17.                                                                                  

                                                                                    
                                                                              
       

 
18.                                                                                       
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( ) इ र        र     न  :-  

1                                                                                         
                                            

2)                                                                                     
                                                                 

3                                                                                          
                                                                              
                                                                      

4                                                                                  
                                                                                     
                                                                             
                               

5)                                                                                    
                                                                              
                                                              

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



J:\Advertisement.docx 8 

 


