
1 

 

 

प्रथम वषष अभियाांभिकी व तांिज्ञान अभ्यासक्रमाच्या कें द्रीिूत प्रवशे 
प्रभक्रया सन-२०२०-२१साठी ऑनलाईन अर्ष िरण्याची माभहती पभुततका 

 

बारावी पररक्षा व ाऄभियाांभिकी प्रवेशासाठी ाऄसणारी सामााइक प्रवेश पररक्षा ाईत्तीणण 
झाल्यानांतर जे भवद्याथी व्यावसायीक ाऄभ्यासक्रमास प्रवेश घेाउ ाआच्छीत ाअहेत ाऄशा 
भवद्यार्थयाांसाठी राज्य सामााइक प्रवेश पररक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य याांच्या मार्ण त घेण्यात येणा-
या पदवीपवूण प्रथम वषण ाऄभियाांभिकी व तांिज्ञान  ाऄभ्यासक्रमाच्या कें द्रीितू प्रवेश प्रभक्रयेचे 

ऑनलााइन ाऄजण िरण्याची सुभवधा http://fe2020.mahacet.org या सांकेतस्थळावर ाईपलब्ध 

ाअहे. त्यावर प्रामुख्याने वेगवेगळे मेन्यु ाअहेत जसे भक महत्वाचे भदनाांक, सुचना, प्रवेश 
प्रभक्रयेचे भनयम, हेल्पलााइन क्रमाांक व नभवन ाऄजण नददणी करण्याचे बनन तसेच खालील 
पुष्ठ िागावर पाठीमाभगल ३ वषाणचे प्रत्येक महाभवद्यालय व ाऄभ्यासक्रमानुसार कन ऑर् 
ाईमेदवाराांच्या  माभहतीसाठी दशणभवलेले ाअहेत. तसेच डाव्या बाजुच्या मेन्यु मध्ये ाईमेदवाराांना 
ाऄजण िरण्याची माभहती पुभस्तका, ाऄजण िरण्याचा भव्हडीओ, प्रवेश प्रभक्रयेची माभहती पुभस्तका व 
शासनाचे प्रवेशासांबांधीत भनयम प्रभसध्द केलेले ाअहेत. 
 प्रथम वषण ाऄभियाांभिकी व तांिज्ञान या ाऄभ्यासक्रमाच्या सांकेतस्थळावरील 
मुख्यपषृ्ठावर New Registration या बनन वर भललक करुन ाईमेदवारास नददणी करता 
येाइल. 
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 पभहला नप्पा – ाईमेदवारी प्रकार भनवडा :- 

 सामााइक पररक्षा भनवड :- 
 यामध्ये ाईमेदवाराांस ाऄभियाांभिकी व तांिज्ञान ाऄभ्यासक्रमासाठी भदलेल्या सामााइक पररके्षची भनवड 
करावयाची ाअहे. प्रथम ाईमेदवाराांस MHT-CET 2020 पररक्षा ाईत्तीणण ाअहेत का भवचारले ाअहे. जर 
ाईमेदवाराने Yes बनन वर भललक केल्यास ाईमेदवारास सामााइक पररके्षचा ाऄजण क्रमाांक व पररके्षचा ाअसन 
क्रमाांक नमुद करुन Check CET Details या बनन वर भललक करावयाचे ाअहे. त्यानांतर ाईमेदवारास 
सामााइक पररके्षत प्राप्त गुण दशणभवले जातील. त्यानांतर खालील Save & Proceed या बनन वर भललक 
करावयाचे ाअहे. जर ाईमेदवाराने MHT-CET 2020 पररक्षा भदलेली नसल्यास ाईमेदवाराने No या बनन वर 
भललक करावे. 
 

 
 
 
त्यानांतर पुढे ाईमेदवाराांस JEE (Main) 2020 पररक्षा ाईत्तीणण ाअहेत का भवचारले ाअहे. जर ाईमेदवाराने Yes 
बनन वर भललक केल्यास ाईमेदवारास पुढील नप्प्यावरील माहीती िरावयाची ाअहे. ाऄन्यथा No या बनन वर 
भललक करुन पुढे ाईमेदवाराांस Foreign National / NRI / PIO / OCI / CIWGC / NEUT / JKSSS या 
ाईमेदवारी प्रकारात मोडत ाऄसेल तर Yes बनन वर भललक करावे ाऄन्यथा No या बनन वर भललक करुन 
पुढे ाईमेदवाराांस ाऄभियाांभिकी व तांिज्ञान पदभवका ाईत्तीणण ाअहे का ाऄसे भवचारले ाअहे. ाईमेदवार पदभवका 
ाईत्तीणण ाऄसल्यास खालील Yes बनन वर भललक करावे व  ाईमेदवाराने पुढील नप्प्यावरील माहीती 
िरावयाची ाअहे. 
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 वयैक्तीक माभहतीची नददणी :- 
 ऑनलााइन नददणी ाऄजण ाईघडल्यानांतर ाईमेदवाराांस प्रथम स्वतााःचे सांपुणण पुणण नाव, वभडलाांचे नाव, 
ाअाइचे नाव, भलांग, जन्म तारीख, धमण , प्रदेश, मातिृाषा, वाषीक कौनांबीक ाईत्पन्न व राष्ट्रीयत्व ाआ. माहीती 
ाऄचुक िरावयाची ाअहे. 
 

 
 

 पि व्यवहार तपभशल :- 
 ऑनलााइन नददणी ाऄजाणतील या नप्प्यात ाईमेदवाराचा पि व्यवहाराचा पत्ता, राज्य, भजल्हा, तालुका, 
गाव, भपन कोड, दुरध्वनी क्रमाांक ( नसल्यास हरकत नाही ) भ्रमणध्वनी क्रमाांक व ाइमेल ाअय.डी. ाआ. 
माहीती भवचारलेली ाऄसुन वररल माहीतीच्या ाअधारे ाईमेदवाराांस सांपकण / पिव्यवहार / सुचना प्राप्त होणार 
ाऄसल्याने ाईमेदवाराांनी ाऄचुक माहीती िरावयाची ाअहे. 
 

 
 

 पासवडण (सांकेतशब्द) तपभशल :- 
 ऑनलााइन नददणी ाऄजाणतील या नप्प्यात ाईमेदवाराांना सांकेतस्थळावर खाते तयार करण्यासाठी 

भस्क्रन वरील भदलेल्या सुचनेनुसार पासवडण  (सांकेतशब्द) दुबार नमुद करावा व खालील Save & 

Proceed  या बनन वर भललक करावे. 
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 ओ.नी.पी. तपासणी :- 
 ऑनलााइन नददणी ाऄजाणतील या नप्प्यात ाईमेदवाराने नमुद केलेल्या भ्रमणध्वनी क्रमाांकावर 

तपासणीसाठी सांगणभकय प्रणाली द्वारे ओ.नी.पी (OTP) पाठभवण्यात येाइल. भस्क्रन वररल बॉलस मध्ये 

भ्रमणध्वनी वर प्राप्त ओ.नी.पी नमुद करुन खालील Verify OTP या बनन वर भललक करावे. जर ाअपल्या 

भ्रमणध्वनी वर ओ.नी.पी प्राप्त न झाल्यास बाजुच्या Retry on Call या बनन वर भललक करावे. 

 
 ाऄजण क्रमाांक प्राप्त तपभशल :- 

 ऑनलााइन नददणी ाऄजाणतील ाईमेदवाराने िरलेली माहीती ही खरी ाअहे ाऄसे समजवुन सांगणभकय 
प्रणालीद्वारे ाईमेदवाराांस ाऄजण क्रमाांक भदला जााइल. सदर ाऄजण क्रमाांक / युजर ाअय.डी ाईमेदवाराने 
कायमस्वरुपी जतन करुन ठेवायचा ाअहे. 
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 खाते लॉगीन :- 
  ऑनलााइन नददणी झाल्यानांतर सांगणभकय प्रणालीद्वारे प्राप्त झालेला ाऄजण क्रमाांक / युजर नेम व 

नददणी करतानी नमुद केलेला पासवडण  (सांकेतशब्द) हे लॉगीनच्या भस्क्रन वर नमुद करुन खालील Sign 

In  या बनन वर भललक करावे. 

 
 

 

 

 नप्पा क्रमाांक. १ – वयैक्तीक माहीती :- 
ाईमेदवाराच्या लॉगीन डॅशबोडण  वर ाऄजाणच्या एकुण १० नप्पे दशणभवले ाअहेत व त्यापकैी पभहला नप्पा 

ाअपला पुणण झालेला ाअहे व पुढील ाईवणरीत नप्पे ाईमेदवाराांस पुणण करणे ाअवश्यक ाअहे. जो पयणत डॅशबोडण  
वरील एकुण ०९ नप्पे पुणण होत नाहीत तो पयणत ाईमेदवाराांचा ऑनलााइन ाऄजण सुभवधा कें द्रावर ाइ-
छाणनीसाठी पाठभवता येणार नाही. तसेच ाऄजाणची सद्यभस्थती काय ाअहे त्याबाबत सांदेश मुख्य पषृ्ठावर 
दाखभवलेला ाअहे.  
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 नप्पा क्रमाांक. २ - ाईमेदवारी प्रकार भनवडा :- 
यामध्ये ाईमेदवारास प्रामुख्याने ाईमेदवारी प्रकाराची भनवड करावयाची ाअहे. प्रथमता ाअपण 

ाईमेदवारी प्रकार कोण-कोणते ाअहेत व त्यामध्ये कोणत्या ाईमेदवाराांचा समावेश होतो याभवषयी 
थोडलयात पाहुयात.  

 ाईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र – ाऄ –  यामध्ये ज्या ाईमेदवाराांचा ाऄभधवास / जन्म महाराष्ट्रात झालेला ाअहे 
व दहावी व बारावी ाऄथवा समतुल्य पररक्षा ाईत्तीणण महाराष्ट्रातुन झालेले ाईमेदवार या प्रकारात मोडत 
ाअहेत. 

 ाईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र – ब – यामध्ये ाईमेदवार भकां वा ाअाइ भकां वा वभडल यापकैी एकाचा ाऄभधवास / 
जन्म महाराष्ट्रातील ाऄसेल व ाईमेदवाराची दहावी ाईत्तीणण महाराष्ट्राबाहेरील राज्यातुन झालेली ाऄसेल 
व बारावी ाऄथवा समतुल्य पररक्षा महाराष्ट्रातुन झालेली ाऄसेल ाऄसे ाईमेदवार या प्रकारात मोडत 
ाअहेत.  

 ाईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र – क – यामध्ये ाऄजण िरण्याच्या ाऄांभतम भदनाांकापयणत ज्या ाईमेदवाराचे ाअाइ 
भकां वा वभडल कें द्रीय शासभकय कायाणलयात सेवेत ाऄथवा कें भद्रय प्राभधकरणाच्या कायाणलयात 
शासभकय सेवेत ाअहेत ाऄशा कमणचा-याांची मुले या ाईमेदवारी प्रकारत मोडत ाअहेत. 

 ाईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र – ड –  यामध्ये ज्या ाईमेदवाराचे ाअाइ भकां वा वभडल महाराष्ट्रात शासभकय 
कायाणलयात सेवेत ाऄथवा प्राभधकरणाच्या कायाणलयात शासभकय सेवेत भकां वा सेवाभनवतृ्तीनांतर 
महाराष्ट्रात स्थाभयक ाअहेत ाऄशा कमणचा-याांची मुले या ाईमेदवारी प्रकारत मोडत ाअहेत. 

 ाईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र – ाइ –  यामध्ये ज्या ाईमेदवार दहावी व बारावी ाऄथवा समतुल्य पररक्षा 
महाराष्ट्रात- कनाणनक भसमािागातुन ाईत्तीणण झालेले ाऄसतील ाऄसे ाईमेदवार या प्रकारात मोडतात. 

 ाईमेदवारी प्रकार – महाराष्ट्रराज्याबाहेरील ाईमेदवार (ओ.एम.एस)–  यामध्ये ज्या ाईमेदवाराांचे ाऄभधवास 
प्रमाणपि महाराष्ट्राबाहेरील राज्यातुन व दहावी व बारावी ाऄथवा समतुल्य पररक्षा महाराष्ट्राबाहेरील 
राज्यातुन ाईत्तीणण झालेली ाऄसेल ाऄसे ाईमेदवार या प्रकारात मोडतात. 

 
ाऄशा प्रकारे वरील प्रमाणे ाईमेदवारी प्रकार ाअहेत. त्यानुसार ाईमेदवाराांनी ाअपण ज्या प्रकारात 

मोडत ाअहे तो प्रकार भनवडून खालील Save & Proceed या बनन भललक करावे.  

 
 

 
 



7 

 

 नप्पा क्रमाांक. ३  - मुळ भवद्यापीठ व सामाभजक प्रवणग भनवडा – 

 मुळ भवद्यापीठ - यामध्ये ाईमेदवाराने जो ाईमेदवारी प्रवगण भनवडलेला ाअहे त्यानुसार माभहती 
िरावयाची ाअहे. प्रथम ाअपण ाईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र –ाऄ भनवडल्या नांतर ाईमेदवारास िरावयाची 
माहीती थोडलयात पाहुयात.  

 ाईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र – ाऄ –   
a) ज्या ाईमेदवाराने महाराष्ट्र – ाऄ प्रकार भनवडलेला ाअहे ाऄशा ाईमेदवाराांसाठी ाईमेदवार 

महाराष्ट्रात रभहवाशी ाऄसल्याबाबत जन्म प्रमाणपि भकां वा ाऄभधवास प्रमाणपि भकां वा शाळा 
सोडल्याचा दाखला यापकैी एका कागदपिाची भनवड करुन ाऄजण िरतेवेळी प्रमाणपि 
ाऄपलोड करावयाचे ाअहे.  

b) तसेच ाईमेदवाराने दहावी कोणत्या भजल्हयातुन ाईत्तीणण केली ाअहे तो भजल्हा भनवडावा. 
c) तसेच ाईमेदवाराने बारावी ाऄथवा समतुल्य परीक्षा ाईत्तीणण भजल्हा व तालुका याची भनवड करावी. 

 ाईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र – ब –   
a) ज्या ाईमेदवाराने महाराष्ट्र – ब प्रकार भनवडलेला ाअहे ाऄशा ाईमेदवाराांसाठी ाईमेदवार भकां वा ाअाइ 

भकां वा वभडल यापकैी एकाचे ाऄभधवास प्रमाणपि ाऄसल्याचे भनवड करुन ाऄजण िरतेवेळी 
प्रमाणपि ाऄपलोड करावयाचे ाअहे.  

b) तसेच वररल भनवड केलेल्या व्यभक्तचे ाऄभधवास ाऄसलेला भजल्हा व तालुका याची भनवड 
करावी. 

 ाईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र – क –   
a) ज्या ाईमेदवाराने महाराष्ट्र – क प्रकार भनवडलेला ाअहे ाऄशा ाईमेदवाराांसाठी ाईमेदवाराचे ाअाइ 

भकां वा वभडल जे सध्या कें द्रीय शासभकय कायाणलयात सेवेत ाऄथवा कें भद्रय प्राभधकरणाच्या 
कायाणलयात शासभकय सेवेत ाअहेत त्यापकैी एकाची भनवड करावी त्याबाबतचे प्रोर्ामाण –ाऄ चा 
नमुना ाऄजण िरतेवेळी ाऄपलोड करावयाचे ाअहे.  

b) तसेच ाईमेदवाराचे वभडल भकां वा ाअाइ नोकरी कररत ाऄसलेला महाराष्ट्रातील भजल्हा व तालुका 
याची भनवड करावी. 

 ाईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र – ड –   
a) ज्या ाईमेदवाराने महाराष्ट्र – ड प्रकार भनवडलेला ाअहे ाऄशा ाईमेदवाराांसाठी ाईमेदवाराचे ाअाइ 

भकां वा वभडल यापकैी जे सध्या महाराष्ट्रात शासभकय कायाणलयात सेवेत ाऄथवा प्राभधकरणाच्या 
कायाणलयात शासभकय सेवेत भकां वा सेवाभनवतृ्तीनांतर महाराष्ट्रात स्थाभयक ाअहेत त्यापकैी 
एकाची भनवड करुन त्याबाबतचे प्रोर्ामाण – ब चा नमुना ाऄजण िरतेवेळी ाऄपलोड करावयाचे 
ाअहे.  

b) तसेच ाईमेदवाराचे वभडल भकां वा ाअाइ नोकरी कररत ाऄसलेला / सेवाभनवतृ्तीनांतर स्थायीक 
झालेला भजल्हा व तालुका याची भनवड करावी.  

 ाईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र – ाइ –   
a) ज्या ाईमेदवाराने महाराष्ट्र – ाइ प्रकार भनवडलेला ाअहे ाऄशा ाईमेदवाराांसाठी ाईमेदवार 

महाराष्ट्रात- कनाणनक भसमािागातुन कोणत्या भजल्हयातुन दहावी ाईत्तीणण केली ाअहे तो 
भजल्हा भनवडावा.  

b) तसेच ाईमेदवाराने बारावी ाऄथवा समतुल्य परीक्षा ाईत्तीणण भजल्हा व तालुका याची भनवड करावी 
व महाराष्ट्रात- कनाणनक भसमािागात रभहवाशी ाऄसल्याबाबत प्रोर्ामाण – जी-1 व जी-2 ाऄजण 
िरतेवेळी ाऄपलोड करावयाचे ाअहे. 
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ाऄशा प्रकारे ाईमेदवारी प्रकारासांबांधीत ाईमेदवाराांनी माहीती िरावी व खालील सामाभजक प्रवगाणची भनवड 
करावी. 

 

 सामाभजक प्रवणग – जे ाईमेदवार वरील महाराष्ट्र- ाऄ ते महाराष्ट्र –ाइ या ाईमेदवारी प्रकारामध्ये मोडतात 
ाऄशा ाईमेदवाराांसाठी खालील एकुण ९ मुख्य सामाभजक प्रवगण ाअहेत. ाईमेदवाराने ाअपण ज्या 
सामाभजक प्रवगाणत मोडत ाअहे त्याची भनवड करावयाची ाअहे. जर ाईमेदवार मागास प्रवगाणत मोडत 
ाऄसेल तर ाईमेदवाराांस त्यास ाऄनुसरुन ाऄसलेल्या ाआतर बाबीची भनवड करावी व त्या सांबांधीत 
कागदपिे ाअपल्याकडे ाऄसल्याच्या भस्थतीची भनवड करावयाची ाअहे व खालील Save & Proceed 
या बनन भललक करावे.  

प्रथम ाअपण सवण सामाभजक प्रवणगाांची थोडलयात माहीती पाहुयात.  
 

 खुला (Open) – सामाभजक प्रवगाणतील खुला (Open) प्रवगण भनवडल्यानांतर यामधील ाईमेदवाराांकडे  
महाराष्ट्र राज्यातील सामाभजक सांवगाणचे कोणतेही ाअरक्षण नाही ाऄसे सवण ाईमेदवार खुला (Open) 
प्रवागाणत मोडतात.  

a) त्यानांतर ाईमेदवाराांनी वयैक्तीक माभहती िरतानी नमुद केलेले कुनुांबाांचे एकभित ाईत्पन्न नमुद 
केलेले ाअहे. त्यानुसार ज्या ाईमेदवाराांच्या कुनुांबाांचे सवण मागाणने भमळणारे एकभित ाईत्पन्न 
कमाल रु. ८ लक्ष पयांत ाऄसेल ाऄसे ाईमेदवाराांस ाअभथणक दृष््टया दुबणल घनक (EWS) या प्रवगाणस 
पाि ाऄसतात.  

b) ाऄशा ाईमेदवाराांना ाअभथणक दृष््टया दुबणल घनक (EWS) या प्रवगाणत ाऄजण करू ाआभच्छत ाअहेत का 
भवचारले गेले ाअहे. ाईमेदवाराांस ाअभथणक दृष््टया दुबणल घनक (EWS) या प्रवगाणचा लाि 
घ्यावयाचा ाऄसेल तर Drop Down मधील Yes भनवडावे. ाऄन्यथा Drop Down मधील No 
भनवडावे. 

c) त्यानांतर खुल्या प्रवगाणतील जातीचे नाव नमुद करावे. 
d)  त्यानांतर ाअभथणक दृष््टया दुबणल घनक (EWS) या प्रवगाणचे प्रमाणपि ाईपलब्ध ाऄसल्याची 

भस्थती Available, Apply But Not Received या पकैी एका भस्थतीची भनवड करावयाची ाअहे. 
जर ाईमेदवाराने Available भस्थती भनवडल्यास ाईमेदवारास पुढील नप्प्यात प्रमाणपि ाऄपलोड 
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करावयाचे ाअहे व Apply But Not Received भस्थती भनवडल्यास ाईमेदवारास ाऄजाणच्या 
पावतीवरील ाऄजाणचा क्रमाांक, ाऄजाणचा भदनाांक, ाऄजण सादर केलेला भजल्हा व तालुका याची 
भनवड करुन पुढील नप्प्यात ाऄजाणची पावती ाऄपलोड करावयाचे ाअहे. 

 ाऄनुसुभचत जाती (SC) / ाऄनुसुभचत जमाती (ST)  –   
a) यामध्ये ाऄनुसुभचत जाती / जमाती या प्रवगाणतील ाईमेदवाराांसाठी एकसारखी माभहती 

िरावयाची ाअहे. 
b) सुरवातीला ाऄनुसुभचत जाती / जमाती या प्रवगाणत मोडत ाऄसलेल्या ाईमेदवाराांनी ाऄनुसुभचत 

जाती (SC) / ाऄनुसुभचत जमाती (ST) प्रवगाणची भनवड करावी. 
c)  प्रवगाणची भनवड केल्यानांतर ाईमेदवाराांस मुळ जातीची भनवड करावयाची ाअहे. 
d)  त्यानांतर ाईमेदवाराांस जात / जमात वधैता प्रमाणपिाची भस्थती भवचारलेली ाअहे. त्यामधील 

Available, Apply But Not Received, Not Applied या पकैी एका भस्थतीची भनवड 
करावयाची ाअहे.  

e) जर ाईमेदवाराने Available भस्थती भनवडल्यास ाईमेदवारास पुढील नप्प्यात जाती / जमाती  
वधैता प्रमाणपि ाऄपलोड करावयाचे ाअहे भकां वा जर ाईमेदवाराने Apply But Not Received या 
भस्थतीची भनवड केल्यास ाईमेदवाराांस जात / जमात वधैता प्रमाणपिाचा ाऄजण क्रमाांक, ाऄजण 
भदनाांक, प्रमाणपि भनगणभमत प्राभधकरणाचे नाव , प्रमाणपि भनगणभमत भजल्हा, जात / जमात 
वधैता प्रमाणपिाप्रमाणे नाव व जात / जमात प्रमाणपि क्रमाांक ाआ. माहीती नमुद करावयाची 
ाअहे. भकां वा जर ाईमेदवाराने Not Applied भस्थती भनवडल्यास ाईमेदवारास प्रवेश प्रभक्रयेमध्ये 
सांबांधीत प्रवगाणचे ाअरक्षण व सवलती वगळुन ाईवणरीत पाितेच्या ाअधारे सदर ाऄजाणचा भवचार 
केला जााइल. 

 भवमुक्त जाती / िनलया जमाती (DT/VJ) / िनलया जमाती-ब (NT1(NT-B) / िनलया जमाती-क 
(NT2(NT-C) / िनलया जमाती-ड (NT3(NT-D) / ाआ.मा.व (OBC)  / भव.मा.प्र (SBC)  –  

a) यामध्ये भवमुक्त जाती / िनलया जमाती (DT/VJ) / िनलया जमाती-ब (NT1(NT-B) / िनलया 
जमाती-क (NT2(NT-C) / िनलया जमाती-ड (NT3(NT-D) / ाआ.मा.व (OBC)  / भव.मा.प्र (SBC) 
या प्रवगाणतील ाईमेदवाराांसाठी एकसारखी माभहती िरावयाची ाअहे. 

b) सुरवातीला भवमुक्त जाती / िनलया जमाती (DT/VJ) / िनलया जमाती-ब (NT1(NT-B) / 
िनलया जमाती-क (NT2(NT-C) / िनलया जमाती-ड (NT3(NT-D) / ाआ.मा.व (OBC)  / भव.मा.प्र 
(SBC) प्रवगाणची भनवड करावी. 

c) प्रवगाणची भनवड केल्यानांतर ाईमेदवाराांस मुळ जातीची भनवड करावयाची ाअहे. 
d) त्यानांतर ाईमेदवाराांस जात / जमात वधैता प्रमाणपिाची भस्थती भवचारलेली ाअहे. त्यामधील 

Available, Apply But Not Received, Not Applied या पकैी एका भस्थतीची भनवड करावयाची 
ाअहे. 

e) जर ाईमेदवाराने Available भस्थती भनवडल्यास ाईमेदवारास पुढील नप्प्यात जाती / जमाती  
वधैता प्रमाणपि ाऄपलोड करावयाचे ाअहे भकां वा जर ाईमेदवाराने Apply But Not Received या 
भस्थतीची भनवड केल्यास ाईमेदवाराांस जात / जमात वधैता प्रमाणपिाचा ाऄजण क्रमाांक, ाऄजण 
भदनाांक, प्रमाणपि भनगणभमत प्राभधकरणाचे नाव , प्रमाणपि भनगणभमत भजल्हा, जात / जमात 
वधैता प्रमाणपिाप्रमाणे नाव व जात / जमात प्रमाणपि क्रमाांक ाआ. माहीती नमुद करावयाची 
ाअहे. भकां वा जर ाईमेदवाराने Not Applied भस्थती भनवडल्यास ाईमेदवारास प्रवेश प्रभक्रयेमध्ये 
सांबांधीत प्रवगाणचे ाअरक्षण व सवलती वगळुन ाईवणरीत पाितेच्या ाअधारे सदर ाऄजाणचा भवचार 
केला जााइल.  

f) त्यानांतर ाईमेदवाराांस नॉन-भक्रमी लेयर प्रमाणपिाची भस्थती भवचारलेली ाअहे. 
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g) जर ाईमेदवाराने नॉन-भक्रमी लेयर प्रमाणपिाची Available भस्थती भनवडल्यास ाईमेदवारास 
पुढील नप्प्यात नॉन-भक्रमी लेयर प्रमाणपि ाऄपलोड करावयाचे ाअहे भकां वा जर ाईमेदवाराने 
Apply But Not Received या भस्थतीची भनवड केल्यास ाईमेदवाराांस नॉन-भक्रमी लेयर ाऄजाणचा 
ाऄजण क्रमाांक, ाऄजण भदनाांक, प्रमाणपि भनगणभमत प्राभधकरणाचे नाव, ाआ. माहीती नमुद 
करावयाची ाअहे. भकां वा जर ाईमेदवाराने Not Applied भस्थती भनवडल्यास ाईमेदवारास प्रवेश 
प्रभक्रयेमध्ये सांबांधीत प्रवगाणचे ाअरक्षण व सवलती वगळुन ाईवणरीत पाितेच्या ाअधारे सदर 
ाऄजाणचा भवचार केला जााइल. 

 
 

 चौथा नप्पा – समाांतर ाअरक्षण भनवडा – 
यामध्ये ाईमेदवारास सामाभजक प्रवगाणव्यभतररक्त ाआतर समाांतर ाअरक्षण व ाआतर बाबीची माभहती 

भवचारलेली ाअहे त्याबाबत माहीती िरावयाची ाअहे. त्यामध्ये प्रथम ाऄांपग व भदव्याांग प्रवगण भवचारले ाअहे 
त्याबाबत ाअपण थोडलयात माभहती पाहुयात. 

a) ाऄांपग / भदव्याांग प्रवगण –  यामध्ये ाईमेदवार जर ाऄांपग / भदव्याांग प्रवगाणत मोडत ाऄसेल तर 
समोरील Drop Down मधील ाऄांपग / भदव्याांग प्रवगाणतील प्रकाराची भनवड करावयाची ाअहे व 
पुढील नप्प्यात  भकमान ४०% ाऄांपग / भदव्याांगाचे प्रमाणपि ाऄपलोड करावयाचे ाअहे. जर 
ाईमेदवार या प्रकारात मोडत नसल्यास ाईमेदवाराने Not Applicable याची भनवड करावी.  

b) पालक सांरक्षण सेवेतील प्रवगण –  यामध्ये ाईमेदवाराचे पालक जर सांरक्षण सेवेत कायणरत 
ाऄसतील ाऄथवा सांरक्षण सेवेतुन सेवाभनवतृ्त झाले ाऄसतील तर समोरील Drop Down मधील 
सांरक्षण सेवेतील प्रकाराची भनवड करावयाची ाअहे व पुढील नप्प्यात  प्रोर्ामाण – C व ाऄभधवास   
प्रमाणपि ाऄपलोड करावयाचे ाअहे.  जर ाईमेदवार या प्रकारात मोडत नसल्यास ाईमेदवाराने 
Not Applicable याची भनवड करावी.  

c) भशक्षण शुल्क मार्ी योजना-  यामध्ये ाईमेदवाराांनी वयैक्तीक माभहती िरतानी नमुद केलेले 
कुनुांबाांचे सवण मागाणने भमळणारे एकभित ाईत्पन्न कमाल रु. ८ लक्ष पयांत ाऄसेल ाऄशा 
ाईमेदवाराांस भशक्षण शुल्क मार्ी योजना (TFWS) या योजनेसाठी ाऄजण करावयाचा ाअहे काय 
याबाबत भवचारले ाअहे. जर ाईमेदवारास भशक्षण शुल्क मार्ी योजना (TFWS) या योजनेचा 
लाि घ्यावयाचा ाऄसेल तर समोरील Drop Down मधील Yes भनवडावे व पुढील नप्प्यात  
ाईत्पन्नाचा दाखला ाऄपलोड करावयाचे ाअहे. ाऄन्यथा ाईत्पन्न रु. ८ लक्षापेक्षा जास्त ाऄसणा-
या ाईमेदवाराांनी Drop Down मधील No भनवडावे. 

d) ाऄनाथ प्रवगण – यामध्ये जे ाईमेदवार ाऄनाथ ाऄसतील व त्याांना महाराष्ट्र शासनाच्या मभहला व 
बालभवकास भविागाने ाऄनाथ प्रमाणपि भदलेले ाऄसेल ाऄशा ाईमेदवाराांनी समोरील Drop Down 
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मधील Yes भनवडावे व पुढील नप्प्यात ाऄनाथ प्रमाणपि ाऄपलोड करावयाचे ाअहे. ाऄन्यथा  जे 
ाईमेदवार ाऄनाथ प्रवगाणत मोडत नसतील त्याांनी समोरील Drop Down मधील No भनवडावे.  

e)  ाऄल्पसख्याांक प्रवगण  – यामध्ये ाईमेदवाराांनी ाऄजण िरतानी नमुद केलेला धमण व मातिृाषा 
यानुसार ाईमेदवाराचा ाऄल्पसांख्याांक प्रवगण येतो. त्यानुसार ाईमेदवारास खालील Linguistic 
Minority (िाषावर ाअधाररत) व Religious Minority (धमाणवर ाअधाररत) ाऄसे दोन 
ाऄल्पसांख्याांक प्रवगाणत मोडत ाऄसल्याचे भवचारले ाअहे. जे ाईमेदवार ाऄल्पसांख्याांक प्रवगाणत 
मोडत ाऄसल्यास Linguistic Minority (िाषावर ाअधाररत) व Religious Minority (धमाणवर 
ाअधाररत) समोरील बॉलस वर भललक करावे व त्यानांतर ाऄल्पसांख्याांक प्रवगाणतील Linguistic 
Minority Type (िाषीक ाऄल्पसांख्याक प्रकार) व Religious Minority Type (धाभमणक 
ाऄल्पसांख्याक प्रकार) भनवडावे व खालील Save & Proceed या बनन भललक करावे.  

 
 

 नप्पा क्रमाांक. ५ - शकै्षभणक ाऄहणता भनवडा :- 
a) दहावी ाईत्तीणण पररक्षा - यामध्ये सुरवातीला ाईमेदवाराने दहावी ाईत्तीणण बोडण  व ाईत्तीणण वषण भनवडावे 

व ाअसन क्रमाांक नमुद करावा. त्यानांतर गभणत, भवज्ञान, ाआांग्रजी भवषयाचे गुण व सवण भवषयाांचे 
एकुण गुण नमुद करावे.  

 
 

b) बारावी ाईत्तीणण पररक्षा – त्यानांतर ाईमेदवारास बारावी भकां वा समकक्ष ाऄसणा-या पररके्षची 
माहीती िरावयाची ाअहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने बारवी ाईत्तीणण शाळेचे नाव, बोडाणचे नाव, ाईत्तीणण 
वषण, ाअसन क्रमाांक व ाईमेदवराचे नाव नमुद करावयाचा ाअहे. जर ाईमेदवार २०१८,२०१९ व 
२०२० मध्ये बारवी महाराष्ट्र बोडण  मधुन ाईत्तीणण झाला ाऄसेल तर ाऄशा ाईमेदवाराांना भवषयानुसार 
गुण िरावयाची ाअवश्यकता नाही. खालील Gate HSC Data या बनन वर भललक केल्यास 
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सांगणकीय प्रणाली द्वारे ाअपोाअप गुण दशणभवले जातील. पण ाईवणरीत वषाणत ाईतीणण झालेल्या 
ाईमेदवाराांना स्वतााः गुण नमुद करावे लागतील. 

 
 

c) पदभवका ाऄभियाांभिकी व तांिज्ञान पररक्षा – यामध्ये ाईमेदवाराने बारावी पररके्षस समकक्ष 
ाऄसलेला दहावी नांतरचा ाऄभियाांभिकी व तांिज्ञान पदभवका ाऄभ्यासक्रम ाईत्तीणण केला ाऄसेल तर 
ाईमेदवाराांस पदभवका पररक्षा मांडळाचे स्थान, नाव, पदभवका ाईत्तीणण वषण, पदभवका ाअसन 
क्रमाांक, पदभवका ाईत्तीणणची भस्थती व पदभवकेतील गुणाचा प्रकार भनवडुन माहीती िरावयाची 
ाअहे. 

 

 
 

 नप्पा क्रमाांक. ६ - जेाइाइ (मुख्य) २०२० पेपर-१ एन.नी.ए. पररक्षा भनवडा :- 
यामध्ये ाईमेदवाराांस ाऄभियाांभिकी व तांिज्ञान ाऄभ्यासक्रमासाठी भदलेल्या जेाइाइ (मुख्य) २०२० पेपर 

-१ एननीए  पररक्षा ाईत्तीणण ाअहेत का भवचारले ाअहे. जर ाईमेदवाराने Yes बनन वर भललक केल्यास 
ाईमेदवारास सामााइक पररके्षचा ाअसन क्रमाांक, जेाइाइ पािता ाईत्तीणण पररके्षचा मभहना व वषण, िौभतकशास् ि, 
रसायनशास् ि, गभणत व एकुण गुण नमुद करावयाचे ाअहेत. त्यानांतर खालील Save & Proceed या बनन 
वर भललक करावयाचे ाअहे. जर ाईमेदवाराने जेाइाइ (मुख्य) २०२० पेपर -१ एननीए  पररक्षा भदलेली 
नसल्यास ाईमेदवाराने No या बनन वर भललक करावे. 
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 नप्पा क्रमाांक. ७ - ाईमेदवाराचे छायाभचि भनवडा :- 
यामध्ये सुरवतीला ाईमेदवाराला छायाभचिाची भनवड करावयाची ाअहे. यामध्ये सुरवातीला 

छायाभचि भनवडून समोरील र्ााइल, कॅमेरा यापकैी एकाची भनवड करावी. यामध्ये ाईमेदवार मोबााइल 
वरुन ाऄजण करत ाऄसेल त्यावेळी कॅमेरा या बनन वर भललक करावे भकां वा ाईमेदवार सांगणकावरुन भकां वा 
लॅपनॉप वरुन ाऄजण करत ाऄसेल तर र्ााइल या बनन वर भललक करावे व छायाभचिाची भनवड करावी. 
तसेच भनवड झालेले छायाभचि कमी –जास्त सााइज मध्ये करण्यासाठी Crop या बनन वर भललक करुन 
छायाभचि ाऄपलोड करावे व खालील Save & Proceed या बनन वर भललक करावे. 
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 नप्पा क्रमाांक. ८ - कागदपिे व प्रमाणपि ाऄपलोड :- 
a) ाईमेदवाराने वरील  ७ नप्प्यामध्ये जी माभहती िरलेली ाअहे त्यासांबांधीत कागदपिे व शकै्षभणक 

गुणपिक याांची मागणी केलेली ाअहे. 
b)  ाईमेदवाराला िारतीय नागररकत्व, ाऄभधवास प्रमाणपि, मागसवगीय ाईमेदवार ाऄसल्यास जात 

/ जमात प्रमाणपि, जात / जमात वधैता प्रमाणपि भकां वा ाऄजण सादर केल्याची पावती, ाईन्नत व 
प्रगत गनात मोडत नसलेल्या बाबतचे प्रमाणपि भकां वा ाऄजण सादर केल्याची पावती, तसेच 
ाअभथणक दृष््टया दुबणल घनक (EWS) प्रमाणपि भकां वा ाऄजण सादर केल्याची पावती, ाआतर समाांतर 
ाअरक्षण भनवडले ाऄसल्यास त्या सांबांभधत प्रमाणपि व शकै्षभणक गुणपिक (दहावी व बारावी) व 
सामााइक प्रवेश पररक्षाचे गुणपिक ाआ. कागदपिे / प्रमाणपिे ाऄपलोड करावयाचे ाअहेत. 

c) ाईमेदवार मोबााइल वरुन ऑनलााइन ाऄजण करत ाऄसेल त्यावेळी कॅमेरा या बनन वर भललक 
करुन प्रत्यक्ष कागदपिाचे र्ोनो काढुन ाऄपलोड करु शकतो भकां वा ाईमेदवार सांगणकावरुन 
भकां वा लॅपनॉप वरुन ाऄजण करत ाऄसेल तर र्ााइल या बनन वर भललक करुन प्रमाणपि व 
शकै्षभणक गुणपिकाची भनवड करुन कागदपिे ाऄपलोड करु शकतो. तसेच भनवड केलेले 
कागदपि jpg, jpeg, png या प्रकारातील ाऄसतील तर ाऄशा कागदपिाांची सााइज कमी–जास्त 
करण्यासाठी Crop या बनन वर भललक करुन ाऄपलोड या बनन वर भललक करेल व खालील 
Save & Proceed या बनन वर भललक करावे. 

 

 
 नप्पा क्रमाांक. ९ – ऑनलााइन ाऄजाणचे शुल्क िरणे :- 

a) ाईमेदवारास ाऄजाणत भनवडलेल्या सामाभजक प्रवगण व समातांर ाअरक्षणानुसार प्रवेश प्रभक्रयेसाठी 
ाऄजाणचे शुल्क िरण्यासाठी भवचारलेले ाअहे. ाईमेदवारास एकुण ाऄजाणचे शुल्क भकती िरावयाचे 
ाअहे हे दाखभवले ाअहे.  

b) जर ाईमेदवाराने MHT-CET 2020 सामााइक प्रवेश पररक्षा भदलेली ाऄसल्यास त्या पररके्षसाठी 
िरलेले शुल्क वगळता ाईवणरीत शुल्क ाईमेदवाराांस ऑनलााइन िरण्यासाठी भवचारले ाअहे.   

c) प्रवेश ाऄजाणचे प्रवेश शुल्क िरण्यासाठी खालील Proceed To Payment  या बनन वर भललक 
करावे. त्यानांतर ाईमेदवाराने पेमेंन गेनवेच्या पेजवरील ऑनलााइन शुल्क िरण्यासाठी Proceed 
या बनन वर भललक करावे. त्यानांतर ाईमेदवार ऑनलााइन शुल्क िरण्यासाठी काडण , नेन 
बँकीग, वॉलेन, युपीाअय व लयुाअर कोड या माध्यमापकैी एका माध्यमाची भनवड करुन प्रवेश 
ाऄजाणचे शुल्क िरु शकतो.  
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 दहावा नप्पा – ाऄजाणची प्रत व ऑनलााइन ाऄजण सबभमन :- 
a) यामध्ये ाईमेदवाराने िरलेली माहीती व ाऄपलोड केलेले कागदपि / प्रमाणपि यानुसार 

ाईमेदवारास ाऄजाणची प्रत दाखभवलेली ाअहे.  
b) ाईमेदवाराांनी िरलेली माहीती तपासुन घ्यावी व जर ाऄजाणत काही बदल करावयाचा ाऄसल्यास 

ाईमेदवाराांनी डाव्या बाजुच्या सांबांधीत नप्प्यावर भललक केल्यास ाईमेदवारास िरलेल्या 
माहीतीत बदल करता येाइल. ाईमेदवाराने योग्य ते बदल करुन खालील Save & Proceed या 
बनन वर भललक करावे.  

c) त्यानांतर ाईमेदवाराने केलेले बदल ाऄजाणच्या प्रत वर ाईमेदवाराने तपासुन घ्यावे व योग्य 
ाऄसल्यास खालील Submit  Application Form For E-Verification या बनन वर भललक करावे.  

d) त्यानांतर ाईमेदवाराांस लॉगीन पासवडण  भवचारला जााइल. ाईमेदवाराने लॉगीन पासवडण नमुद 
करुन खालील Verify Password या बनन वर भललक करावे.  

e) त्यानांतर ाईमेदवाराांस ाऄजाणत नमुद केलेल्या भ्रमणध्वनी क्रमाांकावर ओ.नी.पी तपासणीसाठी 
पाभठभवला जााइल तो ाईमेदवाराने नमुद करावा व खालील Verify OTP या बनन वर भललक 
करावे. ाऄशा प्रकारे ाईमेदवाराांचा ाऄजण ाइ-छानणीसाठी पाठभवण्यात ाअलेला ाअहे व पाठभवलेल्या 
ाऄजाणची प्रत ाईपलब्ध करुन देण्यात ाअलेली ाअहे.  
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 ाऄजण लॉक करणे :- 
ाऄजण ऑनलााइन ाइ- छाणनीकररता पाठभवण्यासाठी सुरवातीला लॉगीन खात्याचा पासवडण  नमुद करावा व 

खालील Verify Password या बनन वर भललक करावे.  

 
 

  ओ.नी.पी. तपासणी :- 
त्यानांतर ाईमेदवाराने नमुद केलेल्या भ्रमणध्वनी क्रमाांकावर सांगणभकय प्रणाली द्वारे ओ.नी.पी 

पाठभवण्यात येाइल. भस्क्रन वरील बॉलस मध्ये भ्रमणध्वनी वर प्राप्त ओ.नी.पी नमुद करुन खालील Verify 

OTP या बनन वर भललक करावे. जर ाअपल्या भ्रमणध्वनी वर ओ.नी.पी प्राप्त न झाल्यास बाजुच्या Retry 

on Call या बनन वर भललक करावे.  

 
 

 ाऄजाणची प्रत :- 
ाईमेदवाराांस ाइ-छाणनी कररता पाठभवलेल्या ाऄजाणची प्रत ाईपलब्ध होाइल.  
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 लॉगीन डॅशबोडण  ∶-  

ाईमेदवाराांनी ाइ-छाणनीकररता ाऄजण पाठभवल्यानांतर त्याच्या डॅशबोडणवर खालील प्रमाणे छाणनीची 
भस्थती दाखभवली ाअहे.  

 
 

 ाऄजण लॉक केल्यानांतर बदल करण्यासाठी∶-  

ाइ-छाणनीकररता ाऄजण पाठभवल्यानांतर ाईमेदवारास जर ाऄजाणत काही बदल करावयाचे ाऄसल्यास 

डॅशबोडण  वररल डाव्या बाजुच्या Unlock Application Form या भलांक वर भललक करावे व लॉगीनचा 
पासवडण  नमुद करावा. छाणनी ाऄभधकारी ाऄजण ाइ-छाणनीसाठी घेण्यापुवी ाईमेदवार मुळ ाऄजाणत बदल करु 
शकेल. परां तु छाणनी ाऄभधका-याांनी ाइ-छाणनीसाठी ाऄजण घेतल्यावर ाईमेदवाराचा ाऄजण लॉक केला जााइल व 
ाऄशा वेळी ाईमेदवारास जो पयांत छाणनी पुणण होत नाही तोपयांत कोणतेही बदल करता येणार नाही.  

 
 

 ाइ- छाणनी भस्थती ∶- 

1) छाणनी ाऄभधका-याने ाईमेदवाराांचा ाऄजण छाणनी प्रभक्रयेसाठी घेतल्यावर ाईमेदवाराांच्या डॅशबोडणवर 
खालील प्रमाणे ाऄजाणची भस्थती दाखवली जााइल. 
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2) छाणनी ाऄभधका-याने ाईमेदवाराांच्या ाऄजाणची ाइ-छाणनी केल्यास ाईमेदवाराांच्या डॅशबोडण  वर छाणनी पुणण 
झाल्याची खालील प्रमाणे भस्थती दाखवली जााइल. 

 
 
3) छाणनी ाऄभधका-याांने ाईमेदवाराांच्या ाऄजाणची ाइ-छाणनी करतानी ाअवश्यक बाबी ाऄजाणत न भमळाल्यास 

भकां वा काही कागदपिे / माभहती चुभकची िरली ाऄसल्यास / िुनी ाअढळल्यास सांगणभकय प्रणालीद्वारे 
ाऄसे ाऄजण ाईमेदवाराच्या लॉगीन मध्ये पाठीमाघारी पाठभवले जातील. ाऄशा वेळी ाईमेदवाराांच्या डॅशबोडण 
वर खालील प्रमाणे छाणनीच्या िुनी दाखभवल्या जातील. 

 

 

4) छाणनी ाऄभधका-याने ाईमेदवाराांच्या ाऄजाणची ाइ-छाणनी करतानी एखाद्या सामाभजक ाअरक्षणाच्या 
कागदपिात िुनी ाअढळल्यास सांगणभकय प्रणालीद्वारे ाऄशा ाईमेदवाराांचे िुनीयुक्त प्रवगाणचे ाअरक्षण 
वगळुन ाईवणरीत िरलेल्या माभहतीच्या ाअधारे पाि ाऄसलेल्या प्रवगाणत रुपातांररत केले जााइल. ाऄशा 
वेळी ाईमेदवाराांच्या डॅशबोडण  वर खालील प्रमाणे छाणनीच्या िुनी दाखभवल्या जातील. 
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 रे्र ाऄजण ाइ-छाणनीस सादर करणे∶- 

छाणनी ाऄभधका-याने ाईमेदवाराांच्या ाऄजाणची ाइ-छाणनी करतानी िुनी काढल्यानांतर ाईमेदवार 

लॉगीन डॅशबोडण  वरील Click To Edit या भलांकवर भललक करुन िरलेल्या माभहतीत बदल करु 
शकतो. तसेच  कागदपिे व प्रमाणपिे रद्द करुन नव्याने ाऄपलोड करुन रे्र ाऄजण ाइ-छाणनीस सादर 
करु शकतो.  

 
 

 ाइ- तक्रार ाऄजण∶- 

वरील ाइ- छाणनी भस्थती मधील ाऄ.क्र. २ व ४ मधील ाईमेदवार याांना ाइ- तक्रार ाऄजण सादर करता 
येाइल. ाईमेदवाराांच्या ाऄजाणची छाणनी झाल्यानांतर ाईमेदवाराांस ाऄजाणत काही बदल करावयाचा ाऄसल्यास ाइ-

छाणनीच्या शेवनच्या तारखेपयांत ाईमेदवार त्याच्या लॉगीन मधुन Send Grievance या भलांकद्वारे 
ाऄजाणत बदल करण्याचे कारण भनवड करुन ाइ-तक्रार दाखल करता येाइल. तसेच ाइ-छाणनी ाऄभधका-याने 

त्यास बदल करण्यास मान्यता भदल्यास ाईमेदवारास त्याच्या लॉगीन Check Grievance Status मध्ये 
भस्थती पहाता येाइल. ाइ-छाणनी ाऄभधका-याने तक्रार मान्य केल्यास ाईमेदवाराचा ाऄजण ाऄनलॉक केला 
जााइल. 
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