गिरणी कामिार ऑनलाइन नावनोंदणी
मदत फाइल
ऑनलाईन अर्जभरण्या करीता मदत फाईल

ऑनलाईन नोंदणी अर्ज भरण्यासाठी महत्वाच्या सूचना :-

1. अर्ज दाराने प्रथम त्याच्या मोबाईल क्रमाांकाची नोंदणी करून काळर्ीपर्ू ज क ऑनलाईन अर्ज
भरार्ा.
2. ऑनलाईन अर्ाज मध्ये " * " अशा पद्दतीने दशज वर्लेल्या बाबी भरणे अवनर्ायज राहतील.
3. ऑनलाईन अर्ज सोपे होण्यासाठी खालील मावहती अर्ज दाराने आपल्यार्र्ळ ठे र्ार्ी.
3.1 अर्ज दाराच्या फोटोची सॉफ्ट कॉपी (५ केबी ते ३०० केबी) र्र्ळ ठे र्णे आर्श्यक
आहे .
3.2 या पैकी कोणते ही एक कागदपत्र ओळखपत्र / सेर्ा प्रमाणपत्र क्रमाांक, वतकीट नांबर,
प्रॉवहहडां ट फांड क्रमाांक, ESIC क्रमाांक, वडस्चार्ज ऑडज र क्रमाांक (लाल पास) आवण वगरणी
हयर्स्थापनाकडून सेर्ाकालार्धीचा प्राप्त झालेल्या पत्राचा क्रमाांक र् वदनाांक.
3.3

अर्जदाराची

र्न्म तारीख.

3.4 अर्ज दाराच्या वनर्ासस्थान पत्ता आवण पोस्ट वपन क्रमाांक.

4. ऑनलाईन अर्ज भरताना कोणत्याही मदतीसाठी या क्रमाांकार्र सांपकज करार्ा
९८६९९८८००० वकांर्ा dycoeastmb@mhada.gov.in या ई-मे ल र्र मेल वलहार्ा.

नोंदणी प्रवक्रया सुरू करण्यासाठी, खालील र्ेबसाइटला भेट द्या.

millworker.mhada.gov.in”

“

टप्पा 1)

मोबाइल नंबर नोंदणी.

"नोंदणी" पॅनेल अांतगज त, आपला र्ापरात असलेला मोबाइल नांबर आवण खाली वदलेला कॅप्चा कोड
प्रवर्स्ट करा. नांतर "ओटीपी घ्या" बटणार्र वललक करा.तसेच आपण नार्नोंदणी फॉमज भरण्यासाठी
इांग्रर्ी / मराठी आपल्या आर्डत्या भाषेची वनर्ड करू शकता.

आकृती क्र.१ : नावनोंदणी

ओटीपी
आपण "ओटीपी घ्या" बटणार्र वललक केल्यानांतर , ओटीपी आपला मोबाइल नांबर र्र पाठवर्ले र्ाईल.
वदलेल्या बॉलसमध्ये प्राप्त ओटीपी प्रवर्ष्ट करा आवण "पढ
ु े र्ा" या बटणार्र वललक करा.

आकृती क्र.१.१: ओटीपी र्नरे शन

टप्पा 2) सत्यागपत करा / अर्ाजचे पैसे भरा.
अर्ज दाराने खालील तपशील प्रवर्ष्ट करणे आर्श्यक आहे .
•
ड्रॉप डाऊन मे न्य ू पासन
ू योग्य नार्नोंदणी प्रकार वनर्डा.
•
ड्रॉप डाऊन मे न्य ू मधन
ू वगरणी कोड र् वगरणीचे नार् वनर्डा.
•
वगरणी कामगाराांचे पवहले नार्.
•
वगरणी कामगाराांचे र्वडलाांचे / पतीचे नार्. [पयाज यी]
•
वगरणी कामगाराांचे आडनार् .
•
•
•
•
•
•
•

खालील पैकी कोणत्याही एक आयडी:
1. ओळख काडज नांबर / सेर्ा प्रमाणपत्र क्रमाांक.
2. वतकीट नांबर.
3. भवर्ष्य वनर्ाज ह वनधी क्रमाांक/ प्रॉवहहडां ट फांड क्रमाांक.
4. ई.एस.आय. वस क्रमाांक (ESIC Number).
5. वडस्चार्ज ऑडज र क्रमाांक (लाल पास)
6. वगरणी हयर्स्थापनाकडून सेर्ाकालार्धीचा प्राप्त झालेल्या पत्राचा क्रमाांक र् वदनाांक.

आपण कायदे शीर र्ारस म्हणन
ू नोंदणी प्रकार वनर्डल्यास, नांतर खालील अवतररक्त फील्ड भरा :•
र्ारसाचे पवहले नार्.
•
र्ारसाचे र्वडलाांचे / पतीचे नार्. [पयाज यी]
•
र्ारसाचे आडनार्.

आकृती क्र.२: सत्यागपत करा / अर्ाजचे पैसे भरा.

टप्पा 2.1)

रक्कम भरा.

अर्ज दार दोन रीती र्ापरून शल्ु क भरणा ऑनलाइन वकांर्ा ऑफलाइन (कॅश काउां टर) भरू शकतो.
टप्पा 2.1.1) ऑनलाइन पेमटें करा.

ऑनलाईन भरणा करण्यासाठी ऑनलाईन पैसे भरा या बटणार्र वललक करा. त्यानांतर ऑनलाईन
भरार्े वर्ांडो ओपन होईल. त्यामध्ये दे य तपशील आणी मोड ऑफ पेमेंट्स दशज वर्ले आहे . दे य तपशील मधे
मोबाइल नांबर आवण अर्ज फी रलकम दशज वर्ली आहे त. ऑनलाईन भरणा सांदभाज त बँकेचे वनयम आवण अटी
सांबांवधत महत्त्र्ाची टीप चा दे खील उल्लेख केला आहे . त्याांना काळर्ीपर्ू ज क र्ाचा, चेकबॉलस वललक
करून अटी आवण वनयमाांच्या स्र्ीकार करा, आवण "पे करा " या बटनार्र वललक करून पढ
ु ील
प्रवक्रया पण
ू ज करा.

आकृती क्र.२.१ :ऑनलाइन पेमटें करा.

टप्पा 2.1.2) ऑफलाइन पेमटें करा.
आपण र्र कॅश काउां टर र्र पैसे भरा हा दे य पयाज य वनर्डत असाल, तर एक चलन वनमाज ण करण्यासाठी
वर्ांडो उघडे ल. आपल्या पसांतीच्या भाषेत चलन मुद्रण करा. यादी मधन
ू शहराचे नार् वनर्डल्यार्र,
शहरातील काउां टर चा पत्ता दशज वर्ल्या र्ाईल. त्या नांतर तुम्ही बँके मध्ये र्ाऊन अर्ाज चे पैसे भरू शकता.

आकृती क्र.२.२ :ऑफलाईन पेमटें करा.

टप्पा 3)

नावनोंदणी अर्ज भरा.

खालील फील्ड नार्नोंदणी फॉमज भरताना पण
ू ज करणे आर्श्यक आहे :नोट : हे " * " वचन्ह दशज र्णारी मावहती अवनर्ायज आहे.
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ड्रॉप डाऊन मे न्य ू पासन
ू नोंदणीचा प्रकार वनर्डा.
ड्रॉप डाऊन मे न्य ू पासन
ू वगरणी कोड - वगरणीचे नार् वनर्डा.
फोटो अपलोड करा.
पॅनकाडज क्रमाांक आवण आधार काडज क्रमाांक. [पयाज यी]
शीषज क वनर्डा.
पासन
ू वदनाांक आवण पयं त वदनाांक सेर्ा कालार्धी नमदू करा . [पयाज यी]
नोकरी समाप्तीचे कारण वनर्डा
मळ
ू वगरणी कामगाराांच्या एकूण र्ारसाची सांख्या
र्न्म तारीख.
वनर्ासी दरू ध्र्नी क्रमाांक. [पयाज यी]
ई-मे ल आयडी
पत्र हयर्हाराचा पत्ता
वपनकोड
सरासरी मावसक उत्पन्न.
राज्य
उर्ज ररत पयाज य र्ाचुन "हो" वकांर्ा "नाही" मध्ये वनर्डा. [पयाज यी]

नोट : कृपया "हो" वकांर्ा "नाही" वनर्डा,र्र काहीच वनर्डले नाही तर "नाही" वनर्डले र्ाईल.

र्ाहीरनामा र्ाचन
ू चेकबॉलस र्र चेक करून अटी र् शती स्र्ीकारा आवण बटण सबवमट र्र वललक करा.

आकृती क्र.३:नावनोंदणी अर्ज भरा.

टप्पा 4)

फोटो गनयंत्रण.

खालील स्क्रीन आपला फोटो वनयांत्रण म्हाडा अवधकाऱयाांकडून प्रलांवबत आहे हे दशज र्ेल. अर्ाज ची
यशस्र्ीरीत्या नोंदणी केल्या पासन
ू 24 तासाांच्या आत आपल्या फोटो योग्य असल्यास मांर्रु ी
वकांर्ा त्रुटी असल्यास नकार सवू चत करतील.

आकृती क्र.४: फोटो गनयंत्रण प्रलंगबत

फोटो प्रपांच स्टेर् दरम्यान वनवदज ष्ट केलेल्या स्र्रूपनानुसार र्र फोटो असेल तर यशस्र्ीररत्या मांर्रू
केला र्ाईल. त्या नांतर आपणास टप्प 5 मध्ये दशज वर्ल्या प्रमाणे पोचपार्ती छापा वह वर्ांडो स्क्रीन
वदसेल.आपला फोटो र्र म्हाडा कायाज लयाने नाकारला असेल तर, खालील वर्ांडो वदसेल. त्यामध्ये
तुम्हाला पुन्हा, हयर्वस्थत आवण स्पष्ट फोटो अपलोड करून, पुढील प्रवक्रया पण
ू ज करार्ी .

आकृती क्र.४.१:फोटो रद्द झाला

टप्पा 5)

पोचपावती गप्रंट.

फोटो वनयांत्रण पण
ू ज झाल्यानांतर आपण वप्रांट पोचपार्ती बटण एकतर इांग्रर्ी वकांर्ा मराठी वललक
करून आपले पोचपार्ती मुवद्रत करू शकता तसेच आपण त्या वलांक र्र वललक करून वगरणी
कामगाराांच्या तपशील आवण दे य तपशील पाहू शकता.

आकृती क्र.५: पोचपावती गप्रंट.

!!!…अभिनंदन…!!!
आपला अर्ज यशस्वीरित्या ििला गेला आहे .
धन्यवाद

