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1. ऑनलाइन फॉर्ज कसे सादर करावे?








ऑनलाइन अर्ज करताना अपलोड करणार असलेले दस्तऐवर् स्कॅ न करावा.
स्कॅ न के लेल्या प्रततर्ा एका फोल्डरर्ध्ये र्तन करा.
नोंदणी करा व उपलब्ध लॉग इन करून ऑनलाइन फॉर्ज भरणे सुरु करा.
उपरोक्त फोल्डरर्धून स्कॅ न के लेले प्रततर्ा योग्य त्या क्रदलेल्या पयाजया र्ध्ये
अपलोडकराव्यात.
ऑनलाइन अर्ज र्धील सांपूणज स्वरुपात सवज तपशील भरावा.
अर्ज शुल्क भरणा ऑनलाइन पेर्ेंट द्वारे करावा.
देयक यशस्वी झाल्यानांतरच आपला फॉर्ज सबतर्ट के ला र्ाईल

2. फॉर्ज प्प्रांट कसा करावा?
प्रवेश प्रक्रिया ति कागद तवरतित असल्यार्ुळे सांगणक प्रणाली र्ध्ये अर्ज
छपाईची सुतवधा देण्यात आलेली नािी.

3. र्ी र्ाझा पासवडज तवसरलो/तवसरले,कसा रीसेट करू?






वेबसाइटला भेट द्या
लॉतगन बटणाांच्या शेर्ारीच असलेल्या "Forgot Password" बटण वर तललक के ले
असता एक सांवाद बॉलस उघडेल.
आपला नोंदणीकृ त र्ोबाईल िर्ाांक प्रतवष्ट करा.
पासवडज तर्ळवा (Get Password) बटनावर तललक करा.
आपल्याला एसएर्एसद्वारे आपला पासवडज प्राप्त िोईल.

4.अपूणज फॉर्ज कसा सादर करावा?





वेबसाइटला भेट द्या व लॉतगन करा.
आपण तपशील भरण्यासाठी ककां वा दस्तऐवर् अपलोड करण्याच्या टॅबवर भेट देवून अपलोड
करावे.
साराांश (summary) टॅब ला भेट द्या आतण "अर्ज सबतर्ट करा" बटण वर तललक
करा.
पेर्ेंट यशस्वी झाले असल्यास फॉर्ज सबतर्ट करणे शलय आिे.

5.र्ाझा सबतर्ट के लेला अर्ज योग्यप्रकारे सबतर्ट झाला ककां वा नािी िे
कसे पािावे?


आपला वैध लॉतगन व पासवडज वापर करून साइटवर लॉग इन करा. आपल्याला फॉर्जची
सद्य तस्िती दाखवली र्ाईल.
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6.र्ी फॉर्ज सबतर्ट के ला आिे परां त,
ु र्ी कागदपत्र प्रततर्ा अपलोड
करण्यास तवसरले आिे / र्ी दस्तऐवर् प्रततर्ा अपलोड करू शकत
नािी कारण ते उपलब्ध नव्िते.
तिार तनवारणाच्या कालखांडात आपण दस्तऐवर् प्रततर्ा / अपलोड करू शकतो.

7.र्ाझ्या अर्ाजचे ऑनलाईन पेर्टें िोत नािी व र्ाझा फॉर्ज ऑनलाइन
सबर्ीट पण िोत नािी.


ऑनलाइन देयकाांत अनेक कारणाांर्ुळे प्रततसादात तवलांब िोत असतो. कृ पया आपण प्रतीक्षा
करा ककां वा लॉग आउट आतण कािी काळानांतर पुन्िा लॉतगन करून, ऑनलाइन सबतर्ट
करून पिा. प्रततसादात तवलांब / प्रतीक्षा कालावधी िा 24-48 तासाांपयंत असू शकतो.
पेर्ेंट पूणज झाल्यावर फॉर्ज सबर्ीट करता येईल.
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