ऑनलाइन अज भर याची काय प दती
१) पा उमेदवारांना वेब बे ड (web based) ऑनलाईन अज www.aurangabadexam.in या
वेबसाईट दारे िद. ३०/०८/२०१९ ते िद. ०५/०९/२०१९ या कालावधीम ये सादर करणे आव यक राहील.
२) अज क% इि(छणा*या अहताधारक उमेदवाराने अज कर,यापुव. जािहरातीतील सव मािहती व सचु नांचे
बारकाईने वाचन करावे.
३) ऑनलाईन फॉम भर,यासाठी आधी नवीन न5दणी 6ा िलंकवर ि7लक क%न नवीन User Name बनवनू
रिज टर क9न :यावे.
४) युजरनेम व पासवड आपण जो टाकला आहे =याची ि>ंट काढून :यावी िकंवा न5द क%न ठे वावी.
५) युजरनेम व पासवड टाकून लॉिगन बटनावर ि7लक कराव.
६) आपणाला अज करावयाचा आहे =या पदासमोरील “अज भरा” या बटनावर ि7लक करावे.
७) आवेदन प ाम ये पासपोट फोटोची साईज (३.५ से.मी × ४.५ से.मी.) पेEा जा त नसावी व वाEरीची
साईज (३.५ से.मी × १.५ से.मी) पेEा जा त नसावी व ते JPG 6ा फॉरमेट म ये कॅ न क%न ठे वावी व
=याची साईज ५० KB पेEा जा त असता कामा नये.
८) Upload Photo 6ा िठकाणी Select File 6ा बटनावर ि7लक क%न फोटो अपलोड करावा.
९) Upload Singnature 6ा िठकाणी Select File 6ा बटनावर ि7लक क%न Sign अपलोड करावी.
१०) अजदाराने सपं णू मािहती इKं जी िलपीम येच सव चौकोनात अचक
ू मािहती भरावी.
११) Mया िठकाणी * असे िचNह आहे =या चौकोनात मािहती भरणे अिनवाय आहे.
१२) उमेदवाराचे ओळखप >कार:- िनवडणक
ू मतदार छाया िच ओळखप / आधार काड / पॅन काड /
वाहन चालक लायसNस / राUVीयकृ त बँक पासबुक नसु ार खाते Yमांक / पासपोट Yमांक यापैक[ कोण=याही
एका ओळखप ाची िनवड क%न =या(या Yमांकाचा उ]लेख संगणकावर ऑनलाईन आवेदन प ात
न5दवावा.
१३) उमेदवाराची शैEिणक मािहती या मधील मािहती भ%न Add Education 6ा बटनावर ि7लक क%न
आपली शैिEिणक अहता Add करावी.
१४) उमेदवाराचा अनभु वाचा तपशील या मधील मािहती भ%न Add Experiance 6ा बटनावर ि7लक
क%न आपला अनुभव Add करावा.

१५) शेवटी Form Preview 6ा बटनावर ि7लक करावे. फॉम म ये आपण भरलेली मािहती अचक
ू आहे
का वाचनू खा ी करावी व Mया िठकाणी आपणास द9ु ती हवी अस]यास खाली िदले]या Edit Form या
बटनावर ि7लक क%न योsय ती द9ु ती करावी व पNु हा Form Preview या बटनावर ि7लक करावे. जर
फॉमम ये द9ु ती नस]यास Submit Form 6ा बटनावर ि7लक करावे.
१६) उमेदवाराने सव मािहती सगं णकावरील अजात भर]यानंतर ती Submit Form 6ा बटनावर ि7लक
कर,यापवू . =याची तपासनू खा ी करावी व नतं रच Submit करावी. अज Submit के ]यानतं र मािहतीत
बदल करता येणार नाही.
१७) आपणाला “ Record Saved Succesfull ” असा मेसेज येईल ते हाच आपला फॉम पणू भरला
गेला आहे असे समजावे.
१८) फॉम पणु भर]यानंतर “परीEा श]ु क भरा” अशी िलक
ं उपल|ध असेल.
१९) “परीEा श]ु क भरा” या िलंक वर ि7लक के ]यानंतर Yे डीट काड,डेिबट काड, अथवा नेटबँिकंग (या
सहा•याने ऑनलाईनपरीEा श]ु क भरावे लागेल.
२०) =यानंतर आपणांस आवेदन प ाची ि>ंट िमळे ल.
२१) ऑनलाईन पैसे भर]याची चलनाची >त व आवेदनप उमेदवाराने वत: जवळ सांभाळून ठे वावे.
२२) सदर श]ु क हे ना परतावा राहील. कोण=याही कारणा तव ते परत के ले जाणार नाही.

