ऒनलाईन अज सादर कर यासंदभात सू चना
१) उमेदवारास बे ट उप माकडे अज कर यासाठ उपरो

संकेत थळावर ल न दणी

कया पू ण

करणे गरजेचे आहे .
२) बे ट उप मात ऒन लाईन न दणीसाठ न दणी (Register)
थम या या वाहन परवाना
उमेदवाराने
नंतर

मांकाने

वत:चा मोबाईल

ा वक पाअंतगत उमेदवाराने

वत:ची न दणी करणे आव यक आहे . याचबरोबर

मांक (आव यक) आ ण ईमेल आयडी (वैकि पक) न दवावा.

नवर दश व या माणे याने आपला सोयी कर पासवड बनवायचा आहे . हा पासवड

पु हा एकदा टाईप करावयाचा आहे . वर ल मा हती भर यानंतर उमेदवाराने (Register)
बटणावर ि लक करावे. उमेदवारास याने केले या न दणीची मा हती या या ईमेल आयडीवर
(न दणी केल अस यास) अथवा मोबाईल
३) उमेदवाराने

मांकावर पाठवल जाईल.

ा न दणीनंतर याला लॉगीन

केलेला वाहन परवाना

न दसू लागेल. यात याने या या न दणी

मांक हा यु जर आयडी

हणू न वापरावयाचा आहे . व यानंतर याने

यो य तो पासवड टाईप करावा. जर उमेदवार याचा पासवड वसरला असेल तर याने
(Forget password) ऑ शनचा वापर करावा.
४) उमेदवाराने लॉगीन के यानंतर
आपल वैय
५)

ोफाईल (Profile)

न दसू लागेल. उमेदवाराने यात

क मा हती भरावयाची आहे .

यानंतर उमेदवाराने या या वाहन परवा याची मा हती भरावयाची आहे .

६) आपल वैय

क मा हती आ ण वाहन परवा याची मा हतीची न द के यानंतर उमेदवाराने

शेवट १० ते ५० केबी पयतचे आपले पासपोट आकाराचे छाया च

(फोटो) अपलोड करावयाचे

आहे व याचबरोबर उमेदवाराने आपला वाहन परवाना, आधार काड ( कं वा रे शन काड),
उमेदवाराचा ज मदाखला ( कं वा शाळा सोड याचा दाखला) आ ण शै
माणप ां या मू ळ
७)

ती अपलोड करा यात.

ोफाईल म ये मा हती भ न पु ण झा यानंतर जर उमेदवारास यात काह सु धारणा करायची
झा यास याने (Edit Profile)

८)

णक पा ता

यानंतर उमेदवाराने
(Courses)

या कोसला

ा ऑ शनवर

(Apply Now)

ा ऑ शनचा वापर करावा.
वेश

ल क करावे.

यावयाचा आहे तो कोस नवड यासाठ
या कोसला

वेश

नवर ल

यावयाचा आहे याखाल ल

ा ऑ शनवर ि लक क न उमेदवाराने यात याला सो य कर असलेल

कोसची वेळ नवडावी. (उमेदवाराची सदर कोससाठ

नवड झा यास याने नवडलेल वेळ

उपल ध असेल तरच यास ती वेळ मळू शकेल अ यथा उमेदवारास दुसर वेळ दे यात येईल
ाची कृ पया उमेदवाराने न द

यावी).

९) उमेदवाराने कोसची नवड के यानंतर याने शेवट (I Agree Terms and condition) हा
पयाय नवडू न (Apply Course) वर ि लक करावे.

ानंतर ि

नवर उमेदवारास याने

न दवलेल मा हती दसेल. उमेदवाराने या या मा हतीक रता या
ह च मा हती याने न दणी केले या ईमेल आयडीवर ( कं वा मोबाईल

वेश प केची

ट
ं काढावी.

माकांवर) सु ा पाठवल

जाईल.
१०) उमेदवाराने अज के या या ३० दवसा या आत दंडोशी
मू ळ

माणप ांस हत संपक साधावा.

श ण क , दंडोशी आगार येथे

