
FAQ 

How to generate your new password? 

1)आपल्याला प्रथम "आपला नवीन पासवडर् तयार करण्यासाठ� येथे िक्लक करा" या �लकंवर िक्लक करावे लागेल. 

2) मग नवीन �वडंो उघडले. 

3) तुम्हाला तेच्या मध्ये युजर आयडी टाकाव ेलागेल आ�ण सब�मट बटणावर िक्लक करावे लागेल. 

4) मग तूमच्या न�दणीकृत मेल आयडीवर �लकं �मळण्यास सां�गतले जाईल।. 

5) �लकं बटणावर िक्लक केल्यानंतर �लकं पाठवल� असा �दसेल। 

6)तुमच्या न�दणीकृत मेल आयडीवर एक �लकं �मळेल. 

7. �लकंवर िक्लक केल्यानंतर, महाराष्ट्र पो�लसांची नवीन �वडंो उघडले आ�ण तुम्हाला नवीन पासवडर् तयार 

करावा लागेल आ�ण पासवडर्ची पुष्ट� देखील करावी लागेल. 
8. कन्फम�शन नंतर, तुम्हाला तुमच्या रिजस्टडर् मेल आयडी वर कन्फम�शन मेल �मळेल. 

Who can change their category? 
फक्त SEBC शे्रणीचे उमेदवार त्यांची (Category) शे्रणी बदलू शकतात. 

How to change the SEBC category? 

1. जर तुम्ह� SEBC उमेदवार असाल. मग तुम्हाला तुमची शे्रणी (Category) बदलण्यासाठ� खाल� नमूद केलेल्या 

चरणांच ेअनुसरण करावे लागेल. 

2. पासवडर् बदलल्यानंतर, तुम्हाला “लॉ�गन करण्यासाठ� येथे िक्लक करा” वर िक्लक करावे लागेल. 

3. पोटर्लमध्ये लॉ�गन करण्यासाठ�, आपले लॉ�गन के्रड��शयल्स (वापरकतार्नाव आ�ण पासवडर्) वापरा. 

4. लॉ�गन केल्यानंतर, तुम्हाला तुमचा वगर् फॉमर् SEBC EWS �कंवा, Open मध्ये बदलण्यास सां�गतले जाईल. 

5. तुमची (Category) वगर्वार� �नवडल्यानंतर तुम्हाला तुमची नवीन शे्रणी सब�मट करावी लागेल आ�ण तुमचा 

अजर् सब�मट करावा लागेल. 
6. तुम्हाला तुमच्या न�दणीकृत मेल आयडी वर एक पुष्ट�करण मेल प्राप्त होईल. 

How to update e-mail id? 

1. तुम्हाला प्रथम "तुमचा ई-मेल मी �वसरला आहे येथे िक्लक करा" या �लकंवर िक्लक करावे लागेल. 

2. त्यानंतर नवीन �वडंो उघडले. 



3. तुम्हाला तुमचा वैयिक्तक तपशील द्यावा लागेल (Application I’d) "अजर् मी, जन्मतार�ख, आईचे नाव                 

आ�ण व�डलांचे नाव. 
4. नंतर पुढ�ल बटणावर िक्लक करा. 

5. जर सवर् �दलेला डटेा बरोबर असेल तर नवीन �वडंो उघडले आ�ण तुम्हाला तुमचा(new email id and click on 

save button.)नवीन ईमेल आयडी द्यावा लागेल आ�ण सेव्ह बटणावर िक्लक करावे लागेल. 

When will the admit cards available? 

महाराष्ट्र पोल�स द्वारे जाह�र केले जाईल. 

• How to download/print admit card? 

• Police महाराष्ट्र पो�लसांनी प्रवेशपत्र प्रका�शत केल्याची घोषणा केल्यानंतर, आपल्याला पोटर्लमध्ये 

लॉग इन करावे लागेल आ�ण आपल्या प्रवेशपत्राच्या डाउनलोड/�प्रटंसाठ� प्रवेशपत्राच्या टॅबवर िक्लक 

करावे लागेल. 

• What is the date and time of examination? 

• क� द्र, वेळ आ�ण पर��ेची तार�ख Center प्रवेशपत्रांवर �दले जातील. 

• What if the photograph and signature not matched on the admit card? 

          हेल्पलाईन क्रमांकावर कॉल करा. 

• Can I change my center/city? 

• क� द्र बदलणार नाह�. 


