
Description 

1.  Phase I  
 

1.1 Home Page 
• उमेदवार https://aurangabadrangebharti.com/ या �लकंवर िक्लक करतो  

• खाल� �दलेले पान स्क्र�नवर �दसेल. 

 
 

• सवर् सूचना स्क्र�नच्या डाव्या कोपर्यात �दसतील. 

• उजव्या कोपर्यात हेल्पडसे्क सपोटर् नंबरवर, उमेदवार तेथून आमच्याशी संपकर्  साधेल. 
• वरच्या उजव्या कोपयार्त उमेदवार त्यांच्या सोयीनुसार त्यांची भाषा �नवडू शकतो. 

 
 
1.1.1 Generation of new password 
 

• �दलेल्या “तमुचा नवीन पासवडर् तयार करण्यासाठ� येथे िक्लक करा” वर िक्लक केल्यानंतर, खाल� �दलेल्या पानावर 
येईल स्क्र�नवर �दसते. 



• उमेदवार लॉ�गनसाठ� त्याचंा जुना वापरकतार् Id  आ�ण पासवडर् वापरेल. 

 
 

• उमेदवाराला त्याचंा वापरकतार् प्र�वष्ट करण्यास सां�गतले जाईल. युजर आयडी �दल्यानंतर उमेदवाराला पयार्य आहे 

पासवडर् तयार करण्यासाठ� त्यांच्या ईमेल द्वारे सत्या�पत करणे. 

 



  
 

• पाठवा बटणावर िक्लक केल्यानंतर, उमेदवाराला ईमेल सत्या�पत करावे लागेल आ�ण ते त्यांचे नवीन �मळवू 

शकतात पासवडर्. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
Via Mail authentication 

 उमेदवार ईमेल प्रमाणीकरणाद्वारे �नवडतो. मग त्यांना नवीन पासवडर् तयार करण्यासाठ� मेलवर एक �लकं   
�मळेल. खाल� नमूद केलेला मेल उमेदवाराच्या न�दणीकृत मेलवर प्राप्त होईल. 

 

• �दलेल्या �लकंवर िक्लक केल्यानंतर, उमेदवार नवीन �वडंोवर पुन�नर्द��शत होईल, िजथे ते असतील त्याचंा नवीन 

• पासवडर् तयार करण्यास सां�गतले. खाल� नमदू केलेले पान स्क्र�नवर �दसेल.. 

 
 

• लॉ�गनसाठ� उमेदवाराला त्याचंा नवीन पासवडर् द्यावा लागतो 



•  नवीन पासवडर् तयार केल्यानंतर उमेदवाराला पुन्हा पोटर्लवर लॉग इन करावे लागते. खाल�ल नवीन पासवडर् 
तयार केल्यानंतर नमूद केलेल� स्क्र�न �दसेल. 

• उमेदवाराला त्याचं्या न�दणीकृत मेल आयडीवर नवीन पासवडर् तयार करण्यासाठ� मेल प्राप्त होईल. 
 

 
उमेदवार त्याचं्या वापरकतार् Id आ�ण नवीन संकेतशब्दासह पुन्हा लॉग इन करा.

 

• उमेदवाराला त्याचंा पासवडर् अपडटे करण्यासाठ� मेल प्राप्त होईल. खाल� �दलेल्या मेल उमेदवाराला प्राप्त होतील. 



 

 

1.1.2 Forget E-mail I’d. 

• �दलेल्या “तुम्ह� तुमचा ईमेल मी �वसरलात तर येथे िक्लक करा” वर िक्लक केल्यानंतर, खाल� �दलेले पषृ्ठ �दसेल 

पडद्यावर. 

 
 



• उमेदवाराला सवर् �वचारलेले तपशील प्रदान करावे लागतील. 

• सवर् तपशील प्रदान केल्यानंतर, तपशील सत्या�पत केला जाईल आ�ण खाल� नमूद केलेल्या सत्यापनानंतर स्क्र�न 
�दसेल.त्यानंतर, उमेदवार मेल आयडी त्याचें ईमेल आयडी अपडटे करू शकतील. 

•  
 

1.1.3 SEBC Category Page 
 

Applying Category 

• जर उमेदवाराने SEBC शे्रणीसाठ� अजर् केला असेल तर त्यांना त्यांची शे्रणी "OPEN" आ�ण "EWS" म्हणून 

बदलावी लागेल. 
 



 

 

• Save सेव्ह आ�ण सब�मट बटणावर िक्लक केल्यानंतर खाल�ल प्रमाणे मेल वरती �दसेल। 



 
 

 

• SEBC उमेदवाराला �नवडलेल� वगर्वार� जतन करण्यास सां�गतले जाईल आ�ण नंतर खाल� �दलेल्या पॉप-अप 

स्क्र�नवर �दसेल. 
 

 

• SEBC शे्रणी बदलल्यानंतर, उमेदवार खाल� नमूद केल्याप्रमाणे त्यांचा अजर् दाखवेल. 
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