सूचना
कृपया सगळ्या सूचना वाचा आणि मग अर्ज भरा.
सूचन ाः
अधिकपरिचािीका -2018 चे अर्ज भरण्याबाबत सूचना
अर्ाजमध्ये खालील टप्पे आहे तः

१. नोंदिी

२. अर्ाजवरील माहहतीचे पूर्वा र्लोकन
३. ऑनलाईन शुल्क भरिा
४. अर्ाजची प्रिंटआऊट
१.

कृपया अर्ाा संबंधी खालील सू चना पहा

उमेदवाराला www.mahapariksha.gov.in या संकेतस्थळावि लॉगइन किावे लागेल. उमेदर्वरवने आपल् यव उजव्यव बवजूलव
असले ल् यव ‘सू चनव’ यव पयाायावि क्ललक किावे. ततथून उमेदवाराला थेट नोंदिीच्या पोटज लवर नेले र्ाईल. पहहल्यािंदाच
नोंदिी केली र्ात असल्यास उमेदवाराने नोंदिीच्या पयाजयावर क्ललक करून यूर्र नेम, पासवर्ज आणि इमेल आयर्ी
टाकावा. उमेदवाराला त्यानिंतर त्याच्या/ततच्या रमाणित इमेल आयर्ीवर सक्रीयतेची ललिंक लमळे ल र्ी त्यािंच्या साइनअपशी
सिंबिंधित असेल. उमेदवाराने त्याचे/ततचे खाते सक्रीय करण्यासाठी त्याच्या/ततच्या इमेल आयर्ीवर लमळालेल्या
सक्रीयतेच्या ललिंकवर क्ललक करावे. उमेदवाराने त्याची/ततची लॉगइनची माहहती गोपनीय ठे वावी. एकदा खाते सक्रीय
झाले की, उमेदवाराला त्यािंच्या नोंदिी पोटज लचे युर्रनेम आणि पासवर्ज वापरून केव्हाही लॉग ऑन होता येईल.
१.

उमेदवािाचे नाव, वडिलांच/े पतीचे नाव, आिनाव, वडिलांचे नाव, आईचे नाव, जन्मददनांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक,
छायाधचत्र, स्वाक्षिी ही मुलभूत मादहती आहे जी उमेदवािाला सववस्ति द्यावी लागेल.

२.

छायाधचत्र आणि स्वाक्षरी अपलोर् करण्यासिंबिंिी माहहती :
अ. कृपया उं ची आणण रं दी प्रत्येकी २०० वपलसल असलेले छायाधचत्र स्कॅन करून अपलोि किावे.
छायाधचत्राचे आकािमान २०केबी ते ५० केबीच्या दिम्यान असावा.
आ. ५x४.५ सेमीचा एक आयत काढा. त्या आयतामध्ये काळ्या पेनने स्वाक्षरी करावी. ती रततमा
स्कॅन करा आणि अर्ाजमध्ये अपलोर् करा. रततमेची उिं ची ६० प्पलसल आणि रिं दी १४० प्पलसल
असावी. रततमेचे आकारमान 3 केबी ते ५० केबीच्या दरम्यान असावे.

३.

पत्ता टाकण्यासाठी उमेदवाराने आपल्या पत्त्याचा रकार तनक्चचत करावा. उदा. कायमस्वरूपी पत्ता, तात्परु ता
पत्ता ककिं वा दोन्ही आणि त्यानुसार आपले गाव, पोस्ट ऑफीस, राज्य, क्र्ल्हा, प्पन कोर् इ.सहहत माहहती
भरावी.

४.

त्यानंति उमेदवािाने अततरिलत मादहतीच्या पयाायावि क्ललक किावे आणण आपल्या जात प्रर्र्वा बद्दल मवहिती
भिावी. उमेदवािाकिे जात प्रमाणपत्र असल्यास त्याबद्दल ववचािणा केली जाईल. असल्यास ड्रॉपिाऊन मिून
त्याने/ततने आपलव जवत प्रर्र्ा हनर्डवर्व.

५.

ज्यािंच्याकर्े आिार क्रमािंक आहे त्यािंनी तत्सिंबिंिी माहहती भरावी. उमेदवाराकर्े आिार क्रमािंक नसल्यास
त्याने/ततने आिारकररता नोंदिी करून त्यािंचा आिार नोंदिी क्रमािंक द्यावा.

६.

उमेदवारािंना अपिंग आणि इतर आरक्षिािंचा पयाजय पि हदलेला आहे .

७.

उमेदर्वर मिवरवष्ट्रवचव रहिर्वसी आिे हकिंर्व सीमवप्रविं तवतील ८६५ र्वदग्रस्त र्वर्विं तील रहिर्वसी आिे िे आधी घोहित करवर्े
लवर्े ल.

८.

शैक्षहिक मवहितीच्यव जवर्ी उमेदर्वरवने आपली सहर्स्तर शैक्षहिक मवहिती भरवर्ी. पदवी कोित्या प्वद्याप्पठातून
घेतली, हमळवले ले र्ु ि, कमवल र्ु ि, उत्तीिा झवले ले र्िा, हर्द्यवपीठवचे नवर् इ. मवहिती सु द्धव भरण्यवत यवर्ी. त्यवनुसवर

टक्केर्वरी कवढली जवईल.
९. एकदव शैक्षहिक तपहशल प्रहर्ष्ट् केले की अजादवरवस पुढे यव बटिवर्र क्लिक करवर्े लवर्े ल, त्यव बटिवर्र क्लिक
केल्यवनिंतर अजादवरविं कडून पु ष्ट्ीची हर्निंती केली जवईल की त्यविं नी ते बटि क्लिक केल्यवस मवर्ील तपशील संपादित
करण्यवची परर्वनर्ी हदली जविवर नविी.
१०. त्यवनिंतरचव अजा प्रत्येक हर्भवर्वनुसवर आर्श्यक त्यव मवहितीनुसवर भरून घेतलव जवईल. उमेदर्वरवलव त्यवनुसवर मवहिती
द्यवर्ी लवर्े ल.
११. पुढे जवण्यवसवठी अजादवरवलव परीक्षा िाखवा ऑप्शन र्र क्लिक करवर्े लवर्े ल. पुढे अजादवरवने अजा करण्यवसवठी

“अधिकपरिचािीका - 2018"िव पयवा य हनर्डिे आर्श्यक आिे त्यवनिंतर त्यवस प्रोहसड यव बटनवर्र क्लिक करवर्े लवर्े ल.

१२. व्यावसातयक पात्रता मध्ये, अर्जदाराने त्याच्या शैक्षणिक तपशील G.N.M. , PB B.Sc, B.Sc Nursing,

M.Sc.साठी मादहती द्यावी लागेल.
१३. उमेदर्वर नोिंदिी अजवा मध्ये हदल्यवप्रमविे हजल्ह्यवनुसवर तीन प्रवधवन्यक्रम हनर्डू शकतो.
१४. यवनिंतर उमेदर्वरवने नोिंदिी प्रहक्रयव पूिा करण्यवसवठी ऑनलवइन शुल्क भरवर्े .

१५. उमेदर्वरवने सर्ळ्यव हनयम र् अटी र्वचून मवन्यतव दशार्ण्यवसवठी हदलेल्यव जवर्ी क्लिक करवर्े .
१६. मवन्यतव दशाहर्ल्यवनिंतरच अजा दवखल करण्यवसवठीचव सबहमट िव पयवा य उपलब्ध िोईल.
१७. उमेदर्वरवलव त्यवचव अजा डवऊनलोड हकिंर्व हप्रिंट करण्यवचव पयवा य असे ल.

२.

अर्ाा तील मादहतीचे पूवाा वलोकन :
अ. यु जरनेम आहि पवसर्डा र्वपरून लॉर्इन केल् यवर्र उमेदर्वर आपलव सिं हक्षप्त अजा पवहू शकतो.
आ. अजा हप्रिंट करण्यवसवठी "हप्रिंट हप्रव्ह्यू" यव पयवा यवर्र क्लिक करव.

३.

ऑनल ईन भरण :
उमेदवार क्रेडर्ट कार्ज/र्ेबबट कार्ज/एटीएम प्पन/इिंटरनेट बँककिं ग/वॅलेट/कॅश कार्ज/आयएमपीएस द्वारे शुल्क भरिा
करू शकतात.

अ. उमेदवाि आपापल्या सोयीनुसाि भिणा करू शकतात.

आ. भरिा करण्याकररता फलत ऑनलाईन पयाजय उपलब्ि आहे त.

इ. उमेदवाराला र्र वीर् पुरवठा ककिं वा इिंटरनेट सेवा खिंडर्त झाल्यामुळे शुल्क भरिा करता आला
नाही तर त्याने पुन्हा लॉगइन करून भरिा रकक्रया पूिज करावी.

ई. शुल्क भरिा झाल्यावर उमेदवाराला "भरिा यशस्वी" म्हिन
ू सिंदेश लमळे ल आणि झालेल्या
व्यवहाराची सप्वस्तर माहहती अर्ाजमध्ये आपोआप येईल.

४.

अर् ाची प्रिंट

अ. उमेदवािाने अजााची एक प्रत आपल्याकिे ठे वावी.

आ. अर्ज सिंबिंधित वैद्यकीय शशक्षण व औषि द्रव्ये ववभागाकिे र्मा करण्याची आवचयकता नाही.

