ऑनऱाइन अर्ज भरण्याची कायज ऩध्दती
१) प्रस्तत
ु पदभरतीशाठी केळल ऑनऱाईन पद्धतीने भरण्यात आऱेऱे अर्ज स्ळीकारण्यात येतीऱ.
ऑफऱाईन अर्ज स्स्ळकारऱे र्ाणार नाषी.
२) शळज वळभागाॊमध्ये ऱेखी परीसा षी एकाच ददळऴी ळ एकाच ळेलेश षोणार आषे .
३) उमेदळाराने ज्या वळभागाशाठी अर्ज केऱा अशेऱ, त्याच वळभागाशाठी उमेदळाराश पात्रतेच्या अधिन
राषून ऱेखी पररसेश बशता येईऱ ळ त्याच वळभागाशाठी गण
ु ळत्तेनश
ु ार ननळड केऱी र्ाईऱ.
४) ळरीऱ २ ळ ३ मध्ये र्री नमद
ु केऱे अशऱे तरी र्र उमेदळाराऱा एका पेसा र्ास्त वळभागामिून
अर्ज कराळयाचा अशल्याश प्रत्येक वळभागाशाठी स्ळतॊत्रपणे ऴल्
ु क भराळे ऱागेऱ ळ त्याशाठी एकच

USER NAME आणण

PASSWORD चा ळापर करता येईऱ.

५) एकापेसा र्ास्त वळभागाॊमध्ये अर्ज करणाऱ्या उमेदळाराऱा अर्ज केऱेल्या वळभागाचे प्रळेऴपत्र
उपऱब्ि षोतीऱ. परॊ तू उमेदळार ज्या वळभागाच्या प्रळेऴपत्राळर प्रवळष्ठ षोईऱ (परीसा दे ईऱ) त्याच
वळभागाचा अर्ज ननळडीशाठी ग्राह्य िरण्यात येईऱ याची उमेदळारानी नोंद घ्याळी.
६) ऩात्र उमेदवाराांना वेब बेस्ड (web based) ऑनऱाईन अर्ज www.mahaagri.gov.in या
वेबसाईटव्दारे दद. २९/१२/२०१५ ते दद. १२/०१/२०१६ या काऱावधीमध्ये सादर करणे आवश्यक राहीऱ.
७) अर्ज करू इस्च्िणाऱ्या अषजतािारक उमेदळाराने अर्ज करण्यापळ
ु ी र्ादषरातीतीऱ शळज मादषती ळ
शच
ु नाॊचे बारकाईने ळाचन कराळे.
८) उमेदळाराने कृवव वळभागाच्या www.mahaagri.gov.in या ळेबशाईटळर र्ाऊन कृवव शेळक
ऑनऱाईन

A^प्ऱीकेऴन

या लऱॊकळर स्लऱक कराळे.

९) Online फॉमज भरण्याशाठी आिी

नळीन नोंदणी

ह्या लऱॊकळर स्लऱक करून नळीन User

Name बनळन
ू रस्र्स्टर करुन घ्याळा.
१०) User Name व Password आपण र्ो टाकऱा आषे त्याची वप्रॊट काढून घ्याळी ककॊ ळा नोंद करून
ठे ळाळी.
११) User Name व Password टाकून Login बटनाळर स्लऱक कराळ.
१२) ज्या वळभागाशाठी आपणाऱा अर्ज कराळयाचा आषे त्या वळभागाशमोरीऱ “अर्ज भरा” या बटनाळर
स्लऱक कराळे.
१३) आळेदन पत्रामध्ये पाशपोटज फोटोची शाईर् (३.५ शे.मी × ४.५ शे.मी.) पेसा र्ास्त नशाळी ळ
स्ळासरीची शाईर् (३.५ शे.मी × १.५ शे.मी) पेसा र्ास्त नशाळी ळ ते JPG ह्या फॉरमेट मध्ये
स्कॅन करून ठे ळाळी ळ त्याची शाईर् ५० KB पेसा र्ास्त अशता कामा नये.
१४) Upload फोटो ह्या दठकाणी Select File ह्या बटनाळर स्लऱक करून फोटो upload कराळा.

१५) Upload Singnature ह्या दठकाणी Select File ह्या बटनाळर स्लऱक करून Sign Upload
कराळी.
१६) अर्जदाराने शॊपण
ू ज मादषती इॊग्रर्ी लऱपीमध्येच शळज चौकोनात अचक
ू मादषती भराळी.
१७) ज्या दठकाणी

*

अशे धचन्ष आषे त्या चौकोनात मादषती भरणे अननळायज आषे .

१८) उमेदळाराचे ओलखपत्र प्रकार:- ननळडणक
ू मतदार िाया धचत्र ओलखपत्र / आिार काडज / पॅन काडज
/ ळाषन चाऱक ऱायशन्श / राष्रीयकृत बॉक पाशबक
ु नश
ु ार खाते क्रमाॊक / पाशपोटज क्रमाॊक यापैकी
कोणत्याषी एका ओलखपत्राची ननळड करून त्याच्या क्रमाॊकाचा उल्ऱेख शॊगणकाळर Online
आळेदन पत्रात नोंदळाळा.
१९) उमेदळाराची ऴैसणणक मादषती या मिीऱ Education Detail ह्या बटनाळर स्लऱक करून आपऱी
ऴैक्षसणणक अषजता Add कराळी.
२०) ऴेळटी Form Preview ह्या बटनाळर स्लऱक कराळे. फॉमज मध्ये आपण भरऱेऱी मादषती अचक
ू
आषे का ळाचून खात्री कराळी ळ ज्या दठकाणी आपणाश दरु
ु स्ती षळी अशल्याश खाऱी ददऱेल्या
Edit Form या बटनाळर स्लऱक करून योग्य ती दरु
ु स्ती कराळी ळ पन्
ु षा Form Preview या
बटनाळर स्लऱक कराळे. र्र फॉमजमध्ये दरु
ु स्ती नशल्याश Submit Form ह्या बटनाळर स्लऱक
कराळे.
२१) उमेदळाराने शळज मादषती शॊगणकाळरीऱ अर्ाजत भरल्यानॊतर ती Submit Form ह्या बटनाळर
स्लऱक करण्यापळ
ू ी त्याची तपाशन
ू खात्री कराळी ळ नॊतरच Submit कराळी. अर्ज Submit
केल्यानॊतर मादषतीत बदऱ करता येणार नाषी.
२२) आपणाऱा “ Record Saved Succesfull ” अशा Message येईऱ तेव्षाच आपऱा फॉमज पण
ू ज
भरऱा गेऱा आषे अशे शमर्ाळे.
२३) वळकऱाॊग ळ मार्ी शैननक उमेदळाराॊना परीसा ऴल्
ु क ऱागू नाषी. म्षणून त्याॊनी अर्ज पण
ू ज भरून
झाल्यानॊतर अर्ाजची वप्रॊट काढता येईऱ.
२४) फॉमज पण
ु ज भरल्यानॊतर “चऱनप्रत” या बटनाळर स्लऱक कराळे. आपणाऱा ज्या बॉकेची ऴाखा र्ळल
आषे . (State Bank of India / State Bank of Hydrabad) त्या बॉकेचे चऱन वप्रॊट करून घ्याळे.
२५) चऱन बॉकेत भरल्यानॊतर पन्
ु षा User Name ळ Password ने Login करून पन्
ु षा Challan

Update या बटनाळर स्लऱक कराळे. त्या मध्ये आपणाऱा बॉकेने ददऱेऱा Transaction ID ळ
बॉकेत पैशे भरऱे आषे त त्या बॉकेचा Branch Code, Branch Name, बॉकेत ऴल्
ु क रलकम

भरल्याचा ददनाॊक, बॉकेत भरऱेऱी ऴल्
ु क रलकम ळ उमेदळाराचा चऱनाळरीऱ आळेदनपत्र
क्रमाॊक (Form Number) भरुन Submit Challan या बटनाळर स्लऱक कराळे.

२६) त्यानॊतर आपणाॊश आळेदन पत्राची वप्रॊट लमले ऱ.
२७) चऱनाची प्रत ळ आळेदनपत्र उमेदळाराने स्ळत:र्ळल शाॊभालून ठे ळाळे.
२८) शदर ऴल्
ु क षे ना परताळा राषीऱ. कोणत्याषी कारणास्तळ ते परत केऱे र्ाणार नाषी.

