Finance Department:
अर्ज भरण्याची कायजपद्धती आणि सुचना :1)

उमेदवाराला

www.mahapariksha.gov.in+ या संकेतस्थळावर लॉगइन करावे लागेल. उमेदवाराने

आपल्या उजव्या बाजल
ू ा असलेल्या ‘सच
ू ना’ या पयाायावर क्ललक करावे. ततथन
ू उमेदवाराला थेट नोंदणीच्या
पोटा लवर नेले जाईल. पहिल्यांदाच नोंदणी केली जात असल्यास उमेदवाराने नोंदणीच्या पयाायावर क्ललक करून
यज
ू र नेम, पासवर्ा आणण इमेल आयर्ी टाकावा. उमेदवाराला त्यानंतर त्याच्या/ततच्या प्रमाणणत इमेल आयर्ीवर
सक्रीयतेची ललंक लमळे ल जी त्यांच्या साइनअपशी संबंधित असेल. उमेदवाराने त्याचे/ततचे खाते सक्रीय
करण्यासाठी त्याच्या/ततच्या इमेल आयर्ीवर लमळालेल्या सक्रीयतेच्या ललंकवर क्ललक करावे. (

Activation

ल क
िं ही २ दिवसािंकररता activate असे .) उमेदवाराने त्याची/ततची लॉगइनची माहिती गोपनीय
ठे वावी. एकदा खाते सक्रीय झाले की, उमेदवाराला त्यांच्या नोंदणी पोटा लचे युजरनेम आणण पासवर्ा वापरून
केव्िािी लॉग इन िोता येईल

टीप : USERNAME आणण PASSWORD र्तन करण्याची र्बाबिारी उमेिवाराची असे
2)

उमेिवाराचे नाव, वडी ािंच,े पतीचे नाव, आडनाव, वडड ािंचे नाव, आईचे नाव, र्न्मदिनािंक, भ्रमिध्वनी क्रमािंक,
छायाचचत्र, स्वाक्षरी ही मु भत
ू मादहती आहे र्ी उमेिवारा ा सववस्तर द्यावी

3)

ागे .

छायाचचत्र आणि स्वाक्षरी अप ोड करण्यासिंबिंधी मादहती - कृपया उिं ची आणि रिं िी प्रत्येकी 200 pixel अस े े
छायाचचत्र स्कॅन करन अर्ाजमध्ये अप ोड करा. प्रततमेची उिं ची 60 वपक्स
प्रततमेचे आकारमान 3 KB
(फोटोग्राफ)

4)

.

आणि रिं िी 140 वपक्स

ते 50 KB च्या िरम्यान असावे. (दटप :- उमेिवाराने अ ीकडी

असावी.
छायाचचत्र

अप ोड करिे आवश्यक आहे .)

पत्ता टाकण्यासाठी उमेिवाराने आपल्या पत्त्याचा प्रकार तनश्श्चत करावा. उिा. कायमस्वरपी पत्ता, तात्पुरता पत्ता
ककिं वा िोन्ही आणि त्यानुसार आप े गाव, पोस्ट ऑकफस, राज्य, श्र्ल्हा, वपन कोड इ.सदहत मादहती भरावी.

5)

त्यानिंतर उमेिवाराने अततररक्त मादहतीच्या पयाजयावर श्क् क करावे आणि आपल्या र्ात प्रवगाजबद्ि
भरावी. उमेिवाराकडे र्ात प्रमािपत्र असल्यास त्याबद्ि

मादहती

ववचारिा के ी र्ाई . असल्यास ड्रॉपडाऊन मधून

त्याने / ततने आप ा र्ात प्रवगज तनवडावा.
6)

र्र एका उमेिवाराने एकापेक्षा अचधक अर्ज के े असल्याचे

आढळून आ े तर अशा उमेिवारािंची उमेिवारी

रद्ि के ी र्ाई .
7)

ज्यािंच्याकडे आधार क्रमािंक आहे त्यािंनी तत्सिंबिंधी मादहती भरावी, तसेच उमेिवाराने आधार क्रमािंक/ आधार
नोंििी क्रमािंक याबद्ि ची मादहती द्यावी .

8)

समािंतर आरक्षि ( ागू असल्यास ) त्यासिंबिंधीची मादहती द्यावी

ागे

.

9)

तसेच मराठी भाषेती

प्राववण्य, MS-CIT प्रमािपत्र, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयािंचे पाल्य, अपिंगत्वाचा प्रकार

( ागू असल्यास ) यासिंबिंधीची मादहती द्यावी
प्रमािपत्र नसे
10)

ागे

. उमेिवाराकडे MS-CIT प्रमािपत्र ककिं वा समतल्
ु य IT

तर तो अर्ज करू शकिार नाही.

शैक्षणिक अहज ता भरताना उमेिवाराने आप ी सववस्तर शैक्षणिक मादहती भरावी. शैक्षणिक पात्रतेमध्ये
र्ादहरातीमध्ये नमि
ू केल्याप्रमािे मादहती िे िे अतनवायज आहे , तरच आपिास त्या पिासाठी अर्ज करता येई .

11)

एकिा शैक्षणिक तपलश

प्रववष्ट के े की अर्जिार ‘पुढे’

(NEXT) या बटिावर श्क् क करावे

बटिावर श्क् क केल्यानिंतर अर्जिारा ा ‘पुष्टीची’ (CONFIRM) ववनिंती के ी र्ाई
केल्यास मागी
12)

तपशी

की त्यािंनी ते बटि श्क् क

सिंपादित करण्याची परवानगी दि ी र्ािार नाही.

उमेिवार हा एका गटाती

पिािंसाठी अर्ज करे

तेव्हा तो एकाच महसू ी ववभागासाठी अर्ज करे . उमेिवार

त्याच्या शैक्षणिक अहजतन
े ुसार गट क्रमािंक 1 ककिं वा गट क्रमािंक 2 ककिं वा िोन्ही गटाती
शके .

ागे , त्या

गट क्रमािंक 1 तसेच

गट क्रमािंक 2 या िोन्ही गटाती

पिािंसाठी अर्ज करू

पिािंसाठी अर्ज करिाऱया

उमेिवारास िोन वेगवेगळया महसु ी ववभागाची तनवड करण्याची मभ
ु ा राही .
गट क्र. 1
•
•
•
•

गट क्र.2

Junior

•

Account Clerk/Audit Clerk_Amravati

Accountant/JuniorAuditor_Amravati

•

Account Clerk/Audit

Junior

Clerk_Aurangabad

Accountant/JuniorAuditor_Aurangabad

•

Account Clerk/Audit Clerk_Konkan

Junior Accountant/Junior

•

Account Clerk/Audit Clerk_Pune

Auditor_Konkan

•

Account Clerk/Audit Clerk_Nashik

Junior Accountant/Junior

•

Account Clerk/Audit Clerk_Nagpur

Auditor_Pune
•

Junior Accountant/Junior
Auditor_Nashik

•

Junior Accountant/Junior
Auditor_Nagpur

13)

त्यानिंतर उमेिवारास सवज पिािंसाठी आवश्यक अस े ी पात्रतेबद्ि ची मादहती िे ऊन ती सेव्ह करिे आवश्यक
आहे .

14)

उमेिवार नोंििी अर्ाजमध्ये दिल्याप्रमािे पररक्षा केंद्राकररता तीन प्राधान्यक्रम तनवडू शकतो. तीनही पसिंतीक्रमात
उमेिवाराने तनवड ेल्या पयाजयािंपैकी एकही परीक्षा केंद्र उप ब्ध नसल्यास , उमेिवारास उप ब्ध केंद्रापैकी एक
केंद्र नेमन
ू िे ण्यात येई .

15)

उमेिवाराने सगळया तनयम व अटी वाचन
ू मान्यता िशजववण्यासाठी दि ेल्या र्ागी श्क् क करावे. त्यानिंतर
ऑन ाईन पद्धतीने (इिंटरनेट बँककिं ग, क्रेडडट काडज /डेबबट काडज, भीम UPI) आवश्यक तो परीक्षा शुल्क भरिा
करावा. मान्यता िशजववल्यानिंतरच अर्ज िाख

करण्यासाठीचा ‘सबलमट’ हा पयाजय उप ब्ध होई . उमेिवारा ा

त्याचा अर्ज डाऊन ोड ककिं वा वप्रिंट करण्याचा पयाजय असे .
16)

ऑन ाईन अर्ज श्स्वकारण्याच्या अिंततम तारखेस मध्यरात्री 12.00 वार्ता सिंकेतस्थळावरी

ल क
िं बिंि के ी

र्ाई .
17)

र्र कोित्याही उमेिवाराने एकापेक्षा अचधक

ॉचगन आयडीसह नोंििी के ी असे

पदह ी यशस्वी नोंििी पुढी

हॉ

प्रकक्रया र्से,

तर उमेिवारािंची फक्त

ततकीट, परीक्षेत उपश्स्थती, गुिवत्ता यािी आणि अन्य

सिंबिंचधत प्रकक्रयािंसाठी ववचारात घेण्यात येई , कोित्याही डुप् ीकेट नोंििीस अवैध नोंििी मान े र्ाई

आणि

भर ेल्या परीक्षा शुल्काचा परतावा के ा र्ािार नाही. उमेिवाराद्वारे प्रथम यशस्वी नोंििीमध्ये काही चुकीची
मादहती

िे ण्यात

आ ी

असे

तर

कृपया

या

enquiry@mahapariksha.gov.in वर ल हा ककिं वा टो
नोंि :- नोंििी मधी

तपशी

ववषयाबद्ि ची

योग्य

प्रकक्रया

र्ािून

फ्री निंबर 180030007766 वर कॉ

र्से की वापरकताज नाव (USERNAME), ई मे

घेण्यासाठी

करा.

आयडी, प्रवगज आरक्षि ( ाग,ू

समािंतर ककिं वा प्रवगज आरक्षि) , पसिंतीचे स्थान, र्न्मतारीख उमेिवाराचे छायाचचत्र (फोटोग्राफ) आणि स्वाक्षरी
इत्यािी फॉमज सािर केल्यानिंतर बि ण्याची परवानगी दि ी र्ािार नाही.
अर्ाजती

मादहतीचे पूवाजव ोकन:-

1)

युर्रनेम आणि पासवडज वापरन

ॉगइन केल्यावर उमेिवार आप ा सिंक्षक्षप्त अर्ज पाहू शकतो.

2)

अर्ज वप्रिंट करण्यासाठी “वप्रिंट वप्रव्हयू” या पयाजयावर श्क् क करा.
नोंि :उमेिवाराने आप ा PDF स्वरूपाती

अर्ज, परीक्षा प्रवेश पत्र सिंपूिज भरती प्रकक्रया पि
ू ज होई पयंत स्वतः

र्वळ ठे वावा.
महत्त्वाच्या सच
ू ना:
1)उमेिवाराने आपल्या अर्ाजत उप ब्ध करून िे ण्यात आ ेल्या तीनही पसिंतीक्रमाच्या यािीती

प्रत्येकी एका

पयाजयािंची तनवड करिे आवश्यक आहे . तीनही पसिंतीक्रमात उमेिवाराने तनवड ेल्या पयाजयािंपैकी एकही परीक्षा
केंद्र उप ब्ध नसल्यास, उमेिवारास उप ब्ध केंद्रापैकी

र्वळी

परीक्षा केंद्र नेमन
ू िे ण्यात येई .

२) उमेिवारास िे ण्यात आ े े परीक्षा केंद्र कोित्याही पररश्स्थतीमध्ये बि ण्यात येिार नाही.
3) परीक्षा केंद्र ककिं वा परीक्षा केंद्राचे शहर बि ण्याची ववनिंती कोित्याही पररश्स्थतीमध्ये (वैद्यकीय ककिं वा इतर
कारिािंसाठी) स्वीकार ी र्ािार नाही. उमेिवाराने त्याची प्रवासाची व्यवस्था त्यानस
ु ार आधीच ठरवावी.
4) र्र एका उमेिवाराने एकापेक्षा अचधक अर्ज के े असल्याचे आढळून आ े तर अशा उमेिवारािंची उमेिवारी
रद्ि के ी र्ाई .

5) उमेिवाराने भरिा के े े परीक्षा शुल्क कोित्याही पररश्स्थतीमध्ये (अनेकिा अर्ज करिे, अर्ज चुकिे, काही
कारिास्तव परीक्षेस बसू न शकिे, इत्यािी अशा कारिािंसाठी) परत के े र्ािार नाही.

