
 

प्रथम वर्ष अभिय ांभिकी व तांिज्ञ न अभ्य सक्रम च्य  

कें द्रीितू प्रवेश प्रभक्रय  सन २०२२-२३ स ठी 

ऑनल ईन अर्ष िरण्य ची म भिती पुभततक  

 

बारावी परीक्षा  व अभियाांभिकी प्रवेशासाठी असणारी सामाईक प्रवेश परीक्षा उत्तीणण झाल्यानांतर ज ेभवद्यार्थी व्यावसायीक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊ इच्छीत आहते अशा भवद्यार्थयाांसाठी राज्य 

सामाईक प्रवेश परीक्षा  कक्ष, महाराष्ट्र राज्य याांच्या मार्ण त घेण्यात येण्याऱ्या पदवीपूवण प्रर्थम वर्ण अभियाांभिकी व तांिज्ञान अभ्यासक्रमाच्या कें द्रीितू प्रवेश प्रभक्रयेच ेऑनलाईन अजण िरण्याची 

सुभवधा https://fe2022.mahacet.org/StaticPages/HomePage या सांकेतस्र्थळावर उपलब्ध आह.े 

नवीन अर्ष नोंदणी  

प्रर्थम वर्ण अभियाांभिकी व तांिज्ञान या अभ्यासक्रमाच्या सांकेतस्र्थळावरील मुख्यपषृ्ठावर  “New Registration”  या बटन वर भललक करुन उमेदवारास नोंदणी करता येईल. 

 

उमेदवारी प्रकार भनवडा : 

यामध्ये उमेदवाराांस अभियाांभिकी व तांिज्ञान अभ्यासक्रमासाठी भदलले्या सामाईक पररक्षचेी भनवड करावयाची आह.े  

प्रर्थम उमेदवाराांस MHT-CET 2022 परीक्षा  उत्तीणण आहते का भवचारल ेआह.े जर उमेदवारान ेYes बटन वर भललक केल्यास उमेदवाराांस सामाईक पररक्षचेा अजण क्रमाांक व परीक्षेचा आसन 

क्रमाांक आभण जन्म तारीख  नमुद करुन Check CET Details या बटन वर भललक करावे. त्यानांतर उमेदवाराांस सामाईक परीक्षेत प्राप्त गुण दशणभवले जातील. जर उमदेवाराने MHT-CET 

२०२२ परीक्षा  भदलेली नसल्यास उमेदवारान ेNo या बटन वर भललक करावे. 

पुढे उमेदवाराांस JEE (Main) २०२२ परीक्षा  उत्तीणण आहते का भवचारले आह ेजर उमदेवार JEE (Main) २०२२ परीक्षा  उत्तीणण असेल तर  Yes या बटन वर भललक कराव ेमाहीती 

िरावयाची आह.े अन्यर्था No या बटन वर  भललक करावे. 

पुढे उमेदवाराांस Foreign National / NRI / PIO / OCI / CIWGC / NEUT / JKSSS या उमेदवारी प्रकारात मोडत असेल तर Yes या बटन वर भललक करावे अन्यर्था No या बटन वर  

भललक करावे.  

पुढे उमेदवाराांस अभियाांभिकी व तांिज्ञान पदभवका उत्तीणण आह ेका अस ेभवचारले आह.े उमेदवार पदभवका उत्तीणण असल्यास खालील Yes बटन वर भललक. 

 

https://fe2022.mahacet.org/StaticPages/HomePage


वैयक्तीक म भितीची नोंदणी : 

ऑनलाईन नोंदणी अजण उघडल्यानांतर उमेदवाराांस प्रर्थम स्वता:चे सांपुणण पुणण नाव, वभडलाांचे नाव, आईचे नाव, भलांग, जन्म तारीख, धमण, प्रदेश, मातिृार्ा, वार्ीक कौटांबीक उत्पन्न व राष्ट्रीयत्व 

इ. माहीती अचकु िरावयाची आह.े 

 

पि व्यवि र तपभशल : 

उमेदवाराचा पि व्यवहाराचा पत्ता, राज्य, भजल्हा, तालुका, गाव, भपन कोड, दरुध्वनी भ्रमणध्वनी क्रमाांक व ईमले आय.डी. इ. माहीती भवचारललेी असुन वररल माहीतीच्या आधारे उमेदवाराांस 

सांपकण / पिव्यवहार / सुचना प्राप्त होणार असल्यान ेउमेदवाराांनी अचकु माहीती िरावयाची आह.े 

 

प सवर्ष (सांकेतशब्द) तपभशल : 

उमेदवाराांना सांकेतस्र्थळावर खात ेतयार करण्यासाठी भस्क्रन वरील भदलेल्या सुचनेनुसार पासवडण (सांकेतशब्द) दबुार नमुद करावा व  खालील Save & Proceed या बटन पर भललक करावे. 

 



ओ.टी.पी. तप सणी : ऑनलाईन नोंदणी अजाणतील या टप्पप्पयात उमदेवारान ेनमुद केलले्या भ्रमणध्वनी क्रमाांकावर तपासणीसाठी सांगणभकय प्रणाली द्वारे ओ.टी.पी (OTP) पाठभवण्यात येईल. 

भस्क्रन वररल बॉलस मध्ये भ्रमणध्वनी वर प्राप्त ओ.टी.पी नमुद करुन खालील Verify OTP या बटन वर भललक करावे.  

 

अर्ष क्रम ांक प्र प्त तपभशल :  

सांगणभकय प्रणालीद्वारे उमेदवाराांस अजण क्रमाांक भदला जाईल. सदर अजण क्रमाांक (युजर आय.डी) उमेदवाराने कायमस्वरुपी जतन करून ठेवायचा आह.े 

 

अर्ष लॉगीन : 

ऑनलाईन नोंदणी झाल्यानांतर सांगणभकय प्रणालीद्वारे प्राप्त झाललेा अजण क्रमाांक (यजुर नमे) व नमुद केललेा पासवडण ह ेलॉगीनच्या भस्क्रन वर नमुद करुन “Sign In” या बटन वर भललक करावे. 

 

 

वैयक्तीक म िीती :  

उमेदवाराच्या लॉगीन डॅशबोडण वर अजाणच्या एकुण १० टप्पपे दशणभवले आहते व त्यापैकी पभहला टप्पपा पुणण झालेला आह ेव पुढील उवणरीत टप्पप ेउमेदवाराांस पुणण करण ेआवश्यक आह.े तसेच 

अजाणची सद्यभस्र्थती बाबतच ेसांदेश मुख्य पषृ्ठावर दाखभवण्यात आले आहते. 



 

 

उवणररत अजण िरण्यासाठी Step 2 समोरील “Incomplete” या बटन वर भललक कराव.े  

उमेदवारी प्रकार ची भनवड यामध्ये भदलेली माभहती वाचनू त्यानुसार उमेदवाराांनी आपण ज्या प्रकारात मोडत आह ेतो उमदेवारीचा प्रकार भनवडून खालील “Save and Proceed” या बटन 

भललक करावे. 

 

मुळ भवद्यापीठ व सामाभजक प्रवणग भनवडा: 

मुळ भवद्यापीठ ची भनवड करण्यासाठी प्रकारानुसार प्रमाणपिची  भनवडा करा, तसचे उमेदवाराने दहावी उत्तीणण केलेला भजल्हा,तालुका ची भनवड करा. वरील माभहतीच्या आधाररत उमेदवारास 

मुळ भवद्यापीठचे नाव दभशणभवण्यात येईन.  

 



 

प्रवणग माभहती-  

यामध्ये उमेदवारास आपला प्रवगण भनवडायच ेआह.े “ Save and Proceed” या बटन वर भललक करा.  

 

Note 

The SC, ST, VJ/DT- NT(A), NT(B), NT(C), NT(D), OBC, SBC and EWS Candidates who submitted receipt of Caste/Tribe Validity Certificate, Non 

Creamy Layer Certificate, EWS Certificate during physical document verification and confirmation period should scan and submit Caste/ Tribe Validity 

Certificate, Non Creamy Layer Certificate, EWS Certificate in online mode and submit original certificate at Allotted institute on or before last date of 

CAP ROUND III to 05.00 p.m. otherwise such admission get automatically cancelled and candidate shall be considered as Open category candidate for 

next institutional vacancy round provided candidate full fill eligibility criteria for open category. 

भवशेर् आरक्षणची  भनवड – 

a) अांपग / भदव्याांग प्रवगण यामध्ये उमेदवार जर अांपग / भदव्याांग प्रवगाणत मोडत असेल तर समोरील Drop Down मधील अपग / भदव्याांग प्रवगाणतील प्रकाराची भनवड करावयाची आह ेव पुढील 

टप्पप्पयात भकमान ४०% अपांग / भदव्याांगाच ेप्रमाणपि अपलोड करावयाचे आह.े जर उमेदवार या प्रकारात मोडत नसल्यास उमेदवारान ेNot Applicable याची भनवड करावी. 

b) पालक सांरक्षण सवेेतील प्रवगण यामध्ये उमदेवाराच ेपालक जर सांरक्षण सेवेत कायणरत असतील अर्थवा सांरक्षण सवेेतुन सवेाभनवतृ्त झाले असतील तर समोरील Drop Down मधील सांरक्षण 

सेवेतील प्रकाराची भनवड करावयाची आह ेव पुढील टप्पप्पयात प्रोर्ामाण - C व अभधवास प्रमाणपि अपलोड करावयाचे आह.े जर उमदेवार या प्रकारात मोडत नसल्यास उमदेवाराने Not 

Applicable याची भनवड करावी. 

c) भशक्षण शुल्क मार्ी योजना- यामध्ये उमेदवाराांनी वयैक्तीक माभहती िरतानी नमुद केलेले कुटुांबाांचे सवण मागाणन ेभमळणारे एकभित उत्पन्न कमाल रु. ८ लक्ष पयांत असेल अशा उमेदवाराांस 

भशक्षण शुल्क मार्ी योजना (TFWS) या योजनेसाठी अजण करावयाचा आह ेकाय याबाबत भवचारले आह.े जर उमेदवारास भशक्षण शुल्क मार्ी योजना (TFWS) या योजनचेा लाि घ्यावयाचा 

असेल तर समोरील Drop Down मधील Yes भनवडावे व पुढील टप्पप्पयात उत्पन्नाचा दाखला अपलोड करावयाचे आह.े अन्यर्था उत्पन्न रु. ८ लक्षापेक्षा जास्त असणा या उमेदवाराांनी Drop 

Down मधील No भनवडावे. 

d) अनार्थ प्रवगण- यामध्ये ज ेउमदेवार अनार्थ असतील व त्याांना महाराष्ट्र शासनाच्या मभहला व बालभवकास भविागान ेअनार्थ प्रमाणपि भदललेे असले अशा उमेदवाराांनी समोरील Drop 

Down मधनू Yes भनवडावे व पुढील टप्पप्पयात अनार्थ प्रमाणपि अपलोड करावयाचे आह.े अन्यर्था जे उमेदवार अनार्थ प्रवगाणत मोडत नसतील त्याांनी समोरील Drop Down मधील No 

भनवडावे. E) अल्पसख्याांक प्रवगण यामध्ये उमेदवाराांनी अजण िरतानी नमुद केललेा धमण व मातिृार्ा यानुसार उमेदवाराचा अल्पसांख्याांक प्रवगण येतो त्यानुसार उमेदवारास खालील Linguistic 

Minority (िार्ावर आधाररत) व Religious Minority (धमाणवर आधाररत) असे दोन अल्पसांख्याांक प्रवगाणत मोडत असल्याच ेभवचारले आह.े जे उमेदवार अल्पसांख्याांक प्रवगाणत मोडत 



असल्यास Linguistic Minority (िार्ावर आधाररत) व Religious Minority (धमाणवर आधाररत) समोरील बॉलस वर भललक करावे व त्यानांतर अल्पसांख्याांक प्रवगाणतील Linguistic 

Minority Type (िार्ीक अल्पसांख्याक प्रकार) व Religious Minority Type (धाभमणक अल्पसांख्याक प्रकार) भनवडाव ेव खालील Save & Proceed या बटन भललक करावे. 

शैक्षभणक अिषत  भनवर्  : 

दहावी उत्तीणण परीक्षा  - यामध्ये सरुवातीला उमेदवाराने दहावी उत्तीणण बोडण व उत्तीणण वर्ण भनवडावे व आसन क्रमाांक नमुद करावा. त्यानांतर गभणत, भवज्ञान, इांग्रजी भवर्याचे गुण व सवण भवर्याांच े

एकुण गुण नमुद कराव े

 

उमेदवारास बारावी भकां वा समकक्ष असणा-या पररक्षेची माहीती िरावयाची आह.े 

जर उमेदवार  सन  भकां वा २०२२  मध्ये महाराष्ट्र बोडण मधनु उत्तीणण झाला असले तर अशा उमेदवाराांना भवर्यानुसार गुण िरावयाची आवश्यकता नाही. बारावीचा आसन क्रमाांक व आई चे नाव 

नमूद करून खालील Gate HSC Data या बटन वर भललक केल्यास सांगणकीय प्रणाली द्वारे आपोआप गुण दशणभवल ेजातील.  

पण उवणरीत वर्ाणत उतीणण झालेल्या उमेदवाराांना स्वतााः गुण नमुद करावे लागतील. 

 

c) पदभवका अभियाांभिकी व तांिज्ञान परीक्षा – 

 यामध्ये उमेदवाराने बारावी पररक्षसे समकक्ष,असलेला दहावी नांतरचा अभियाांभिकी व तांिज्ञान पदभवका अभ्यासक्रम उत्तीणण केला असेल तर उमेदवाराांस पदभवका परीक्षा  मांडळाचे स्र्थान, नाव, 

पदभवका उत्तीणण वर्ण, पदभवका आसन क्रमाांक, पदभवका उत्तीणणची भस्र्थती व पदभवकेतील गुणाचा प्रकार भनवडुन माहीती िरावयाची आह.े 

रे्ईई (मुख्य) २०२२ पेपर-१ एन.टी.ए. परीक्ष   भनवर्  : 

यामध्ये उमेदवाराांस अभियाांभिकी व तांिज्ञान अभ्यासक्रमासाठी भदलले्या जेईई (मुख्य)   पपेर -१ एनटीए परीक्षा उत्तीणण आहते का भवचारले आह.े जर उमेदवाराने Yes बटन वर भललक केल्यास 

उमेदवारास सामाईक पररक्षेचा आसन क्रमाांक आभण जन्म तारीख, इत्यादी माभहती अचकू िरून “Get JEE Date” या बटन वर भललक कराव े,   

खाली दाखवल्या प्रमाण ेJEE पािता उत्तीणण पररक्षेचा मभहना व वर्ण, िौभतकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गभणत व एकुण गुण दभशणभवले जाईल. त्यानांतर खालील Save & Proceed या बटन वर भललक 

करावयाचे आह.े 



 

 

जर उमेदवाराने जेईई (मुख्य)   पेपर -१ एनटीए परीक्षा  भदलेली नसल्यास उमेदवाराने No या बटन पर भललक कराव.े 

 

उमेदव र चे छ य भचि भनवर् : 

यामध्ये सुखतीला उमदेवाराला छायाभचिाची भनवड करावयाची आह.े यामध्ये सुखातीला छायाभचि भनवडून समोरील र्ाईल, कॅमेरा यापैकी एकाची भनवड करावी. यामध्ये उमदेवार मोबाईल 

वरुन अजण करत असेल त्यावेळी कॅमेरा या बटन वर भललक करावे भकां वा उमदेवार सांगणकावरून भकां वा लॅपटॉप वरुन अजण करत असेल तर र्ाईल या बटन वर भललक करावे व छायाभचिाची 

भनवड करावी. तसचे भनवड झालेले छायाभचि कमी-जास्त साईज मध्ये करण्यासाठी Crop या बटन वर भललक करुन छायाभचि अपलोड करावे व खालील Save & Proceed या बटन पर 

भललक करावे. 

 

 



क गदपिे व प्रम णपि अपलोर् : 

उमेदवाराने वरील ७ टप्पप्पयामध्ये जी माभहती िरलेली आह ेत्यासांबांधीत कागदपिे व शकै्षभणक गुणपिक याांची मागणी केलेली आह.े 

उमेदवाराला िारतीय नागररकत्व, अभधवास प्रमाणपि, मागसवगीय उमदेवार असल्यास जात / जमात प्रमाणपि, जात / जमात वैधता प्रमाणपि भकां वा अजण सादर केल्याची पावती, उन्नत व 

प्रगत गटात मोडत नसलले्या बाबतचे प्रमाणपि भकां वा अजण सादर केल्याची पावती, तसचे आभर्थणक दृष््टया दबुणल घटक (EWS) प्रमाणपि भकां वा अजण सादर केल्याची पावती, इतर समाांतर 

आरक्षण भनवडले असल्यास त्या सांबांभधत प्रमाणपि व शकै्षभणक गुणपिक (दहावी व बारावी) व सामाईक प्रवेश परीक्षा चे गुणपिक इ. कागदपि े/ प्रमाणपिे अपलोड करावयाच ेआहते. 

उमेदवार मोबाईल वरुन ऑनलाईन अजण करत असेल त्यावेळी कॅमेरा या बटन पर भललक करुन प्रत्यक्ष कागदपिाचे र्ोटो काढुन अपलोड करु शकतो भकां वा उमदेवार सांगणकावरून भकां वा 

लॅपटॉप वरुन अजण करत असेल तर र्ाईल या बटन वर भललक करुन प्रमाणपि व शकै्षभणक गुणपिकाची भनवड करून कागदपिे अपलोड करु शकतो. तसचे भनवड केलेले कागदपि jpg, jpeg, 

png या प्रकारातील असतील तर अशा कागदपिाांची साईज कमी-जास्त करण्यासाठी Crop या बटन पर भललक करुन अपलोड या बटन पर भललक करेल व खालील Save & Proceed या 

बटन वर भललक करावे. 

ऑनल ईन अर् षचे शुल्क िरणे : 

उमेदवारास अजाणत भनवडलले्या सामाभजक प्रवगण व समातर आरक्षणानुसार प्रवेश प्रभक्रयसेाठी अजाांच शलु्क िरण्यासाठी भवचारलेल ेआह.े उमेदवारास एकुण अजाणचे शलु्क भकती िरावयाच े

आह ेह ेदाखभवले आह.े 

जर उमेदवाराने MHT-CET 2022 सामाईक प्रवेश परीक्षा भदललेी असल्यास त्या पररक्षेसाठी िरललेे शलु्क वगळता उवणरीत शलु्क उमेदवाराांस ऑनलाईन िरण्यासाठी भवचारले आह.े 

प्रवेश अजाणत प्रवशे शलु्क िरण्यासाठी खालील Proceed to Payment या बटन वर भललक कराव.े त्यानांतर उमेदवाराने पेमेंट गेटवेच्या पजेवरील ऑनलाईन शुल्क िरण्यासाठी Proceed या 

बटन पर भललक कराव.े त्यानांतर उमेदवार ऑनलाईन शलु्क िरण्यासाठी काडण, नेट बँकीग, वॉलेट, युपीआय व वयुआर कोड या माध्यमापैकी एका माध्यमाची भनवड करुन प्रवेश अजाणत शुल्क 

िरु शकतो. 

 

अर् षची प्रत  

यामध्ये उमेदवाराने िरलेली माहीती व अपलोड केलेले कागदपि / प्रमाणपि यानुसार उमेदवारास अजाणची प्रत दाखभवलेली आह.ेउमेदवाराांनी िरलेली माहीती तपासून घ्यावी व खालील Save 

& Proceed या बटन पर भललक करावे .   



 

 

अर्ष पर्त ळणी स ठी उमेदव र स र्वळील पर्त ळणी कें द्र ल  िेट देणे गररे्चे आिे. 

 

अर् षची पर्त ळणी 

अजण िरून झाल्यवर उमेदवारास अजाणची “Print” व अजाणमध्ये “Upload” केलेले सवण मळू दस्तऐवज घेवनू आपल्या जवळील छाननी कें द्र ला िेट देणे गरजेचे आहे.  

र्क्त छाननी केलेले अजण (Confirmed Applications) अांभतम गुणवत्ता यादी साठी भवचार केला जाईल.  

 


