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1.  User – √ Checklist/√चेकलिस्ट. 

 

प्रथमच ऑनि ईन नोंदणी व परर् न  उमेदव र ांनी र्य र ठेव वे अशी क गदपत्र ांची य दी ख िी 

नमदू केिेिी आह.े 

 

A) Mobile Number/ मोब इि नांबर:  

प्रथमच ऑनि ईन नोंदणी व परकर्तय ाच्य  नोंदणीस ठी वैध मोब इि नांबर आवश्यक आहे. 

 

B) Email ID/ ई-मेि: 

– प्रथमच ऑनि ईन नोंदणी व परकर्तय ाच्य  नोंदणीस ठी वैध “ई-मेि” आवश्यक आह.े 

 

C) Documents: (Photograph & Signature) 

– उमेदव र ांनी स्वर् च्य  छ य लचत्र ांची स्कॅन केिेिी प्रर् (JPEG/JPG) 

 

– स्व क्षर् य ची स्कॅन केिेिी प्रर् (JPEG/JPG) 
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2. Application Process Flow/ अनुप्रयोग प्रहिया प्रवाि: 
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3. Step I:  New Registration (1st time user): नवीन नोंदिी  

 

 कें द्रीभरू् प्रवेश प्रलक्रयेचे ऑनि इन अर्ा  भरण्य ची सलुवध   य  

https://mhtcet2022.mahacet.org   सांकेर्स्थळ वर उपिब्ध आह.े  

 

❖  प्रथम उमेदवर ांस सांकेर्स्थळ वरीि मुख्यपषृ्ट वर New Registration य  बटन वर ललिक करुन 

उमेदव र स  नोंदणी करर्  येइि.  

 

 

 

❖ एमएचटी – सीईटी २०२२ परीके्षस ठी पवू ापेलक्षर् अट समर् वनू घेर्ल्य  नांर्र ख िीि “Save & 

Proceed” य  बटन वर ललिक कर वय चे आह.े 
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वैयक्तीक म लहर्ीची नोंदणी :- 

 

❖ ऑनि इन नोंदणी अर्ा  उघडल्य नांर्र  उमेदव र स  प्रथम स्वर् ाःचे सांपणूा  न व, वलडि ांचे न व, आईचे 

न व, लिांग व लिांग पषु्टी कर  , र्न्म र् रीख, धमा, प्रदशे, म र्भृ ष , व षीक कौटुांलबक उर्तपन्न व र ष्ट्रीयर्तव 

इ. म हीर्ी अचकू  भर वय ची आह.े 

 

 

❖ कायमचा पत्ता :   

❖ ऑनि इन नोंदणी अर् ार्ीि  य  टप्पप्पय र्  उमेदव र स क यमच  पत्त  लवच रि  गेि  आहे,र्तय मध्ये 

पढुीि ब बी अचकू भर वय चे आह े र ज्य, लर्ल्ह  , र् िकु , ग व, लपन  कोड. 
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❖ पत्र व्यविार  तपशील:  

 

❖ य  मध्ये उमेदव र स पत्र व्यवह र  र्पशीि म हीर्ी लवच रिेिी  असनू य   म लहर्ीच्य   अध रे उमेदव र स  

सांपका  / पत्रव्यवह र  / सचुन  प्र प्त होण र असल्य ने  उमेदव र स  अचकू  म हीर्ी भर वय ची आह.े  

❖ र्र उमेदव र चे क यमच  पत्त  वरीि नमदू पत्त , पत्र व्यवह र  र्पशीि च  पत्त  असेि र्र  उमेदव र ने ख िी 

द खवल्य प्रम णे वरीि पत्त  चे नलकि करण्य स ठी चेक बॉलस वर  ललिक कर वे. 

 

❖ र्र उमेदव र चे क यमच   व पत्र व्यवह रच  पत्त  स रख च नसेि र्र उमेदव र ने र्ो पत्र व्य ह रच  पत्त  

नमदू कर वय च  आह.े र्तय  मध्ये उमेदव र स पत्त , र ज्य, लर्ल्ह  , र् िकु , ग व, लपन  कोड. 

❖ य   म लहर्ीच्य   अध रे उमेदव र स  सांपका  / पत्रव्यवह र  / सचुन  प्र प्त होण र असल्य ने  उमेदव र स  

अचकू  म हीर्ी भर वय ची आह.े 
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❖ येथे उमेदव र स भ्रमणध्वनी क्रम ांक  व ई-मेि अय.डी. इ. म लहर्ी  लवच रिेिी  असनू वरीि 

म लहर्ीच्य  आध रे ऑनि ईन नोंदणी अर्ा पणूा करर्  येण र आह ेम्हणनू उमेदव र ने भ्रमणध्वनी नांबर व 

इमेि अय.डी इ. म लहर्ी अचकू भर वय चे आह.े 

❖ ऑनि ईन नोंदणी अर् ार्ीि य  टप्पप्पय र् उमेदव र ांन  सांकेर्स्थळ वर ख रे् र्य र करण्य स ठी स्क्रीन वर 

वरीि लदिेल्य  सचुनेनसु र प सवडा (सांकेर्शब्द) दबु र नमदु कर व  व ख िीि Save & Proceed य  

बटन वर ललिक  कर वे. 

 

 

 

❖ Note:  

One Time Password (OTP) will be sent to the mobile number given below for 

activation of your login. 

Kindly make sure that mobile number is correct. This mobile number will be used 

for all future communications. 

Candidate can use one Mobile No and E-mail ID for One Application Form 

 

 

 

 

 

 



9 | पषृ्ठ क्रम ांक 

एमएचटी-सीईटी २०२२ माहिती पुहततका (मराठी) 

ओ.टी.पी. तपासिी :- 

ऑनि ईन नोंदणी अर् ार्ीि य  टप्पप्पय र् उमेदव र ने नमदु केिेल्य  भ्रमणध्वनी क्रम ांक वर र्प सणीस ठी 

सांगणकीय प्रण िी द्व रे ओ.टी.पी (OTP) प ठलवण्य र्  येइि. स्क्रीन वरीि बॉलस मध्ये भ्रमणध्वनी वर प्र प्त 

ओ.टी.पी नमदु करुन ख िीि “Verify OTP” य  बटन वर ललिक कर वे. र्र अपल्य  भ्रमणध्वनी वर 

ओ.टी.पी प्र प्त न झ ल्य स ब र्चू्य  Resend OTP य  बटन वर ललिक कर वे. 

 

❖ अर्ज  िमाुंक प्राप्त तपशील :- 

ऑनि ईन नोंदणी अर् ार्ीि  उमेदव र ने भरिेिी म हीर्ी ही खरी अह ेअसे समर्वनु सांगणकीय  

प्रण िीद्व रे उमेदव र ांस अर्ा  क्रम ांक लदि   र् ईि. सदर अर्ा  क्रम ांक / यरु्र अय.डी उमेदव र ने 

क यमस्वरुपी र्र्न करुन ठेव यच  आह.े  

 

र्तय नांर्र उमेदव र ने “Proceed to complete Application form” य  बटन वर ललिक कर वे. 

Note:  
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1.  Please note down system generated Application No. and chosen Password 

for all future logins. 

2. Candidate is advised not to disclose or share their password with anybody. 

CET Cell will not be responsible for violation or misuse of the password 

of a candidate. 

3. Candidate can change his/her passwords after login, if desired.  

4. Candidate should remember to log out at the end of their session so that 

the particulars of the candidate cannot be tampered or modified by 

unauthorized persons. 

5. Candidate can reset Password using a verification code sent via text 

message (SMS) to Candidate's Registered Mobile No. 

6. Application No. has been sent to Candidate's Registered Mobile Number  

 

❖ Step 04: Forgot Application number/ अर्ज िमाुंक हवसरलात: 

 

❖ र्र उमेदव र ने आधीप सनू नोंदणी केिी असेि आलण र्र उमेदव र ने आपि  अर्ा क्रम ांक लवसरि  असेि र्र 

पढुीि पय ाय प्रण िीच  व पर करून परर् लमळूउ शकर्ो. र्तय  स ठी उमेदव र ने “I Can’t Access My 

account?”  य  बटन वर ललिक कर व, व अनकु्रमे अचकू म लहर्ी भर वय ची आह.े 

 

चरण ०१: - र्र उमेदव र ने आपि  अर्ा क्रम ांक लवसरि  असेि र्र “I Can’t Access My account”  बटन 

वर ललिक कर व. 

 

चरण ०२ : र्तय  नांर्र ख िी द खवल्य  प्रम णे “I forgot my Application No” ह ेलनवड . 
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 Step 3: “Continue” वर ललिक कर  

 

चरण ४ : र्तय  नांर्र उमेदव र ने ख िीि म लहर्ी प्रलवष्ट कर वय ची आह.े  

उमेदव र चे पणूा न व (Full name as per SSC/HSC Marksheet) 

उमेदव र ांचे वलडि ांचे न व  (First Name Only) 

उमेदव र ांचे आईचे न व  (First Name Only) 

उमेदव र ांचे र्न्म र् रीख (DD/MM/YYYY) 

  

 चरण ५: सवा र्पशीि प्रलवष्ट केल्य नांर्र “Submit” बटण वर ललिक कर . 

चरण ६ :  र्तय  नांर्र उमेदव र स अर्ा क्रम ांक दलशालवि  र् ईि. कृपय   उमेदव र ने भलवष्ट्य र्ीि सांदभ ास ठी 

आवश्यक असिेि  आपि  अर्ा क्रम ांक िक्ष र् ठेव व , आलण िॉग इन करण्य स ठी “Click Here to 

Login” येथे ललिक कर व  . 

 

Step 07: Forgot Password/ सुंकेतशब्द हवसरलात?  

र्र उमेदव र ने आधीप सनू नोंदणी केिी असेि आलण  उमेदव र ने आपि  सांकेर्शब्द लवसरि  लवसरि  असेि 

र्र पढुीि पय ाय प्रण िीच  व पर करून परर् लमळूउ शकर्ो. र्तय स ठी उमेदव र ने  
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“I Can’t Access My account?”  य  बटन वर ललिक कर व, व अनकु्रमे अचकू म लहर्ी भर वय ची आह.े 

 चरण ०१: - र्र उमेदव र ने आपि  सांकेर्शब्द लवसरि  असेि र्र “I Can’t Access My account”  बटन 

वर ललिक कर व. 

 

चरण २ : र्तय  नांर्र ख िी द खवल्य  प्रम णे “I forgot my Password” ह ेलनवड व . 

 

चरण३ : केल्य नांर्र “Continue” बटण वर ललिक कर  

 चरण ४ : र्तय  नांर्र उमेदव र ने ख िीि म लहर्ी प्रलवष्ट कर वय ची आह.े  

   अर्ा क्रम ांक प्रलवष्ट कर  (Enter Application No.) 

   उमेदव र ांचे र्न्म र् रीख (DD/MM/YYYY)  
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चरण ५: सवा र्पशीि प्रलवष्ट केल्य नांर्र “Submit” बटण वर ललिक कर  

चरण 6: उमेदव र स नोंदणीकृर् मोब इि क्रम ांक वर ओटीपी प्र प्त होईि (मोब इि नांबर स्क्रीनवर दशालवि  

र् ईि.)  

 

चरण ७ : प्र प्त ओटीपी प्रलवष्ट करण्य स ठी “Continue” ललिक कर  

 

चरण ८: प्र प्त ओटीपी सर्तय लपर् झ ल्य वर उमेदव र ि  सांकेर्शब्द लनवडण्य ची आवश्यकर्  आह.े 

(Enter new Password. Password must be at least 8 characters long and must contain at 

least one capital alphabet, one small alphabet, one number & one special character.) 

 

❖ उमेदव र ने लनवडिेि  सांकेर्शब्द पनु्ह  प्रलवष्ट कर . 
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चरण 10: नवीन प सवडा र्र्न करण्य स ठी “RESET PASSWORD” बटण वर ललिक कर   

 

B) खाते लॉगीन: - 

 

         ऑनि ईन नोंदणी झ ल्य नांर्र सांगणकीय प्रण िीद्य रे प्र प्त झ िेि  अर्ा क्रम ांक / युर्र नेम व नोंदणी 

करर् नी नमदु केिेि  प सवडा (सांकेर्शब्द) ह ेिॉगीन स्क्रीन वर नमदु करुन ख िीि Sign In य  बटन वर 

ललिक कर वे. 

 

❖ उमेदव र च्य   िॉगीन डॅशबोडा  वर अर् ाच्य   एकुण ०९  टप्पपे दशालविे  आहरे्  व र्तय पैकी पलहि   

टप्पप  अपि  पणूा  झ िेि  आह े व पढुीि उवाररर् टप्पपे उ मेदव र ांस पणूा  करणे आवश्यक आह े. र्ो 

पयंर्  डॅशबोडा  वरीि एकुण ०८  टप्पपे पणूा  होर् न हीर् र्ो पयंर्  उमेदव र ांच  ऑनि ईन अर्ा  न ही. 

र्सेच अर् ाची  सध्यलस्थर्ी  क य अह ेर्तय ब बर् सांदेश मखु्य पषृ्ट वर द खलविे  आह.े अर्ा पणूा 

करण्य स ठी उमदेव र ने “Incomplete” य  बटन वर ललिक कर वे 
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❖ र्र उमेदव र स पलहल्य  टप्पप र् वैलक्तक म लहर्ी मध्ये बदि कर वय चे असेि र्र उमेदव र ने  

“completed” य  बटन वर ललिक कर वे द खवल्य  प्रम णे, 
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Step 2:  अहिवास आहि सुंवगज तपशील: 

        

 अलधव स र्पशीि:  

 

❖ य मध्ये ज्य  उमेदव र ांच  अलधव स / र्न्म मह र ष्ट्र  र ज्य र्  झ िेि  आह,े दह वी व ब र वी अथव   

समर्ुल्य परीक्ष   उत्तीणा  मह र ष्ट्र  र ज्य र्नू  झ िेिे असेि अश्य  उमेदव र ने “Yes” य  बटन वर 

ललिक कर वे अथव  “No” बटन वर ललिक कर वे. 

 

Note: 

If the candidate chooses "No" for status, then the application will be considered based on 

the remaining eligibility, except for the EWS category in the further process. 

❖ र्े उमेदव र मह र ष्ट्र र ज्य चे रलहव सी आहरे् र्तय  उमेदव र स श्रेणी र्पशीि दय वय ची आह.े  

a) मकु्त वगा(Open Category) : र्े उमेदव र कुटल्य  लह सांवगा मध्ये मोडर् नहीर् अश्य  उमेदव र ने “Open” 

लनवड व . 

 

 

 

 

  

 

 



17 | पषृ्ठ क्रम ांक 

एमएचटी-सीईटी २०२२ माहिती पुहततका (मराठी) 

र्र उमेदव र मकु्त प्रवगा मध्ये मोडर् असेि, व आलथाक दृष््टय  म ग स आहरे् व अश्य  कुटुांलबय ांची 

कौटुांलबक व लषाक उत्त्पन्न रुपये ८ ि ख पेक्ष्य  कमी आहेर् असे उमेदव र आलथाक दृष््टय  म ग स प्रवगा मध्ये 

मोडर् र्. 

 

र्र उमेदव र ने मकु्त श्रेणी च  पय ाय लनवडि  आलण अश्य  उमेदव र ांचे कौटुांलबक उर्तपन्न सवा स्त्रोर् ांमधनू 

कमीर् कमी रुपये ८ ि ख पेलच्य  कमी लकां व  ८ ि ख पयंर् आह.े असे उमेदव र आलथाकदृष््टय  दबुाि 

श्रेणीस ठी प त्र आहरे्.  

 

❖ अशे  उमेदव र ांन   आलथाकदृष््टय  दबुाि श्रेणी(EWS) य  प्रवग णर् अर्ा  करू इलच्छर्  अहेर् क  

लवच रिे गेिे अह.े उमेदव र ांस आलथाकदृष््टय  दबुाि श्रेणी (EWS) य  प्रवग ाच  ि भ घ्य वय च  असेि  

र्र Drop Down  मधीि Yes  लनवड वे. अन्यथ   Drop Down मधीि No लनवड वे. 
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❖ र्र उमेदव र ि  ईडब्ल्यएूसस ठी अर्ा कर यच  असेि र्र उमेदव र ने ड्रॉप ड ऊन य दीमधून 

आलथाकदृष््टय  दबुाि लवभ ग (ईडब्ल्यएूस) श्रेणीच  दर् ा लनवडणे आवश्यक आह े(Available, 

Applied but Not Received).  

 

❖ र्तय नांर्र आलथाकदृष््टय  दबुाि लवभ ग (EWS) य  प्रवग ाचे  प्रम णपत्र उपिब्ध असल्य ची लस्थर्ी 

Available, Apply But Not Received य  पैकी एक  लस्थर्ीची  लनवड कर वय ची आह.े 

 

❖ र्र उमेदव र र्वळ आलथाकदृष््टय  दबुाि लवभ ग (EWS) य  प्रवग ाचे  प्रम णपत्र उपिब्ध असल्य स   

“Available” ची लनवड कर वय ची आह.े 

 

 

❖ र्र उमेदव र ने आलथाकदृष््टय  दबुाि लवभ ग (EWS) य  प्रवग ाचे प्रम णपत्रस ठी अर्ा केि  असेि र्र 

उमेदव र ने “Apply But Not Received”  ची लनवड कर वय ची आह.े र्तय नांर्र अर्ा केिेल्य  

प वर्ीवरीि अर् ाच  क्रम ांक , अर् ाची लदन ांक , अर्ा स दर केिेि  लर्ल्ह   व र् िकु  ची अचकू 

म लहर्ी नमदू कर वी. 
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❖ Scheduled Castes (SC) / Scheduled Tribes (ST) – 

❖  सरुव र्ीि  अनसुलूचर् र् र्ी / र्म र्ी य  प्रवग ार्  मोडर् असल्य स उमेदव र ांनी  अनसुलूचर् 

र् र्ी(SC) / अनसुलूचर् र्म र्ी (ST) पवाग ाची लनवड  कर वी. 

❖  र्तय नांर्र उमेदव र ांस र् र् / र्म र् वैधर्  प्रम णपत्र ची लस्थर्ी लवच रिेिी आह.े र्तय मधीि “Available, 

Apply But Not Received, Not Applied “य  पैकी एक  लस्थर्ीची  लनवड कर वय ची आह.े  

❖ र्र उमेदव र र्वळ र् र् / र्म र् प्रम णपत्र असेि र्र, उमेदव र ने “Available” लस्थर्ीची लनवड  

कर वय चे आह.े 
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❖  र्र उमेदव र ने र् र् / र्म र् प्रम णपत्र स ठी अर्ा केि  असेि र्र उमेदव र ने “Apply But Not 

Received” ची  लस्थर्ी  लनवड वी व उमेदव र ांस र् र् / र्म र् प्रम णपत्र च  अर्ा क्रम ांक, अर्ा  

लदन ांक , क्रम ांक इ. म हीर्ी नमदु कर वय ची अह.े 

 

  

❖ र्र उमेदव र ने Not Applied लस्थर्ी  लनवडल्य स उमेदव र स प्रवेश प्रण िीमध्ये  सांबांधीर् प्रव ग ारचे  

अरक्षण व सविर्ी वगळुन उवाररर् प त्ररे्च्य   अध रे सदर अर् ाच   लवच र  केि  र् ईि.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ हवमुक्त र्ाती / भटक्या  र्माती (DT/VJ) / भटक्या  र्माती-ब (NT1(NT-B) / भटक्या  

र्माती-क (NT2(NT-C) / भटक्या  र्माती-ड (NT3(NT-D) /इ.मा.व (OBC) / हव.मा.प्र 

(SBC) –  
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य मध्ये लवमकु्त र् र्ी / लवमकु्त र्म र्ी (DT/VJ) / लवमकु्त र्म र्ी-ब (NT1(NT-B) / लवमकु्त र्म र्ी-

क (NT2(NT-C) / लवमकु्त र्म र्ी-ड (NT3(NT-D) / इ.म .व (OBC) / लव.म .प्र (SBC) य  

प्रवग ार्ीि उमेदव र ांस ठी एकस रखी म लहर्ी  भर वय ची आह.े 

❖ प्रवग ाची लनवड  केल्य नांर्र, उमेदव र स र् र्/र्म र् प्रम णपत्रची  लस्थर्ी लनवड यची आह े 

drop-down मधनू. "Available, Apply But Not Received, Not Applied” 

 

❖ र्र उमेदव र र्वळ र् र् प्रम णपत्र असेि र्र उमेदव र ांने “Available” च ेलनवड कर वय ची आह े.  

 

❖  र्र उमेदव र ने र् र् / र्म र् प्रम णपत्र स ठी अर्ा केि  असेि र्र उमेदव र ने “Apply But Not 

Received” ची  लस्थर्ी  लनवड कर वी व उमेदव र ांस र् र् / र्म र् प्रम णपत्र च  अर्ा क्रम ांक, अर्ा  

लदन ांक , इ. म हीर्ी नमदु कर वय ची अह.े 
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❖  र्र उमेदव र ने “Not Applied” लस्थर्ी  लनवडल्य स उमेदव र स प्रवेश प्रण िीमध्ये  सांबांधीर् 

प्रव ग ारचे  अरक्षण व सविर्ी वगळुन उवाररर् प त्ररे्च्य   अध रे सदर अर् ाच   लवच र  केि  र् ईि.  
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❖ ज्य  उमेदव र ांनी र् र् / र्म र् प्रम णपत्र ची लस्थर्ी “Available” लनवडिी आह.े र्तय  उमेदव र ांन  

पढुीि टप्पप्पय र्  र् र् / र्म र् प्रम णपत्र वैधर्  प्रम णपत्र ची लस्थर्ी लनवड यची आह.े drop-down 

मधनू “Available, Apply But Not Received, Not Applied.” 

 

❖ र्र उमेदव र र्वळ र् र् प्रम ण पत्र असेि र्र उमेदव र ने “Available” लनवड कर वे  
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❖ र्र उमेदव र ने र् र् / र्म र् प्रम णपत्र स ठी अर्ा केि  असेि र्र उमेदव र ने “Apply But Not 

Received” ची  लस्थर्ी  लनवड कर वी व उमेदव र ांस र् र् / र्म र् वैधर्  प्रम णपत्र च  अर्ा  क्रम ांक, 

अर्ा लदन ांक , प्रम णपत्र लनगालमर् प्र लधकरण चे न व , प्रम णपत्र लनगालमर् लर्ल्ह , र् र् / र्म र् वैधर्  

प्रम णपत्र प्रम णे न व व र् र् / र्म र् प्रम णपत्र क्रम ांक इ. म लहर्ी नमदु कर वय ची आह.े 

 

❖  र्र उमेदव र ने “Not Applied” लस्थर्ी  लनवडल्य स उमेदव र स प्रवेश प्रण िीमध्ये  सांबांधीर् 

प्रव ग ारचे  अरक्षण व सविर्ी वगळुन उवाररर् प त्रर्ेच्य   अध रे सदर अर् ाच   लवच र  केि  र् ईि. 

 

❖ र्तय नांर्र उमेदव र ांस नॉन लक्रमी िेयर प्रम णपत्र ची लस्थर्ी लवच रिेिी आह.े  
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❖ रे् उमेदव र लवमकु्त र् र्ी / भटलय   र्म र्ी (DT/VJ) / भटलय   र्म र्ी-ब (NT1(NT-B) / भटलय   

र्म र्ी-क (NT2(NT-C) / भटलय   र्म र्ी-ड (NT3(NT-D) /इ.म .व (OBC) / लव.म .प्र (SBC) 

–चे आहरे् र्तय  उमेदव र ांन  आरक्षण व सविर्ीच  ि भ घ य व यच  असेि र्र  नॉन लक्रमी-िेयर 

प्रम णपत्र असणे गरर्ेचे आह.े( नॉन लक्रमी-िेयर प्रम णपत्र लदन ांक 31 March २०२३ पयंर् वैध असणे 

गरर्ेचे आह.े 

 

 

❖ ज्य  उमेदव र र्वळ नॉन लक्रमी-िेयर प्रम णपत्र  असेि अश्य  उमेदव र ने “Available” ची  लनवड 

कर वे  

 

❖ र्र उमेदव र ने नॉन लक्रमी-िेयर प्रम णपत्र स ठी अर्ा केि  असेि र्र उमेदव र ने “Apply But Not 

Received” ची  लस्थर्ी  लनवड कर वी व नॉन लक्रमी-िेयर प्रम णपत्र  च   अर्ा  क्रम ांक, अर्ा लदन ांक , 

प्रम णपत्र लनगालमर् प्र लधकरण चे न व, इ. म लहर्ी नमदु कर वय ची आह.े 

 

  

 

 

 

 



26 | पषृ्ठ क्रम ांक 

एमएचटी-सीईटी २०२२ माहिती पुहततका (मराठी) 

❖ र्र उमेदव र ने “Not Applied” लस्थर्ी  लनवडल्य स उमेदव र स प्रवेश प्रण िीमध्ये  सांबांधीर् 

प्रव ग ारचे  अरक्षण व सविर्ी वगळुन उवाररर् प त्ररे्च्य   अध रे सदर अर् ाच   लवच र  केि  र् ईि. 

 

 

❖  र्र उमेदव र अपांग / लदव्य ांग प्रक र र् मोडर् असेि र्र  उमेदव र ने  अपांग / लदव्य ांग प्रक र चे लनवड 

कर वय चे आह.े (लकम न 40%).  

❖ र्र उमेदव र अपांग / लदव्य ांग असेि र्र लदिेल्य  य दी मधनू “Yes” ह ेलनवड वे अन्यथ  “No” 

लनवड वे.  

 

 

❖  र्र उमेदव र स अपांग / लद्वय ांग  असेि आलण र्तय ि  मदर्नीस ची आवश्यकर्  असेि र्र र्तय ने ड्रॉप 

ड ऊन सचूीमधनू “Yes” लनवड वे अन्यथ  “No” लनवड . 

 

र्सेच र्र उमेदव र स क ही ठर लवक अपांगर्तव असेि लकां व  लद्वय ांग असेि अश्य  उमेदव र स र्र अलर्ररक्त वेळ 

हव  असेि र्र र्र र्तय ने ड्रॉप ड ऊन सचूीमधनू “Yes” लनवड वे अन्यथ  “No” लनवड . 
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व ख िीि Save & Proceed य  बटनवर  ललिक  कर वे.  

 

Step 3: Qualification Details/ शैक्षलणक अहर् ा:  

 

अ) दह वी / समकक्ष परीक्ष : 

य  मध्ये उमेदव र स इयत्त   दह वी अथव  समकक्ष परीक्ष  र्र भ रर् र्नू उत्तीणा  केिी असेि र्र उमेद वर ने 

“Yes” ह ेलनवड वे अन्यथ  “No” लनवड वे.  

 

 

❖ र्तय नांर्र उमेदव रने इयत्त  दह वी परीक्ष  मांडळ ची लनवड कर वय ची आह.े  
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❖ त्यानुंतर उमेदव र स इयत्त  दह वी वषा नमदू कर वय च  आहे.  

 

❖ ख िी द खवल्य  प्रम णे उमेदव र स दह वी द लकेव री प्रलवष्ट क र य व ची आह ेर्सेच ज्य  र ज्य र्नू  

दह वी परीक्ष  उत्तीणा झ िे आह ेरे् र ज्य लनवड व  व ज्य  लर्ल्य र् र्ुमची श ळ  आह ेर्ो लर्ल्ह  व 

ग व लनवड व  आलण ज्य  शेळेर्नू दह वी परीक्ष  उत्तीणा झ ि र् र्तय  श ळेचे न व प्रलवष्ट कर . 

❖ HSC / Equivalent Details: 

 

❖  र्तय नांर्र उमेदव र स ब र वी लकां व   समकक्ष असण -य  परीक्षेची  म हीर्ी भर वय ची आह.े र्तय मध्ये 

प्र मखु्य ने, बोड ाचे  न व, ज्य  लर्ल्य र् मह लवध्य िय आह ेर्ो लर्ल्ह  व र् िकु  , आलण कॉिेर्चे 

न व नमदू करून “ Save & Proceed” य  बटन वर ललिक कर व   
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❖ र्तय नांर्र उमेदव र स ब र वी लकां व   समकक्ष असण -य  परीक्षेची  म हीर्ी भर वय ची आह.े र्तय मध्ये 

प्र मखु्य न,े बोड ाचे  न व, ज्य  लर्ल्य र् मह लवध्य िय आह ेर्ो लर्ल्ह  व र् िकु  , आलण कॉिेर्चे 

न व नमदू करून “ Save & Proceed” य  बटन वर ललिक कर व  

Step 4: MHT-CET Examination Details:   

उमेदव र ि  एमएचटी-सीईटी २०२२  स ठी लवषय गट लनवडणे आवश्यक आहे  

 

“पीसीबी लकां व  पीसीएम लकां व  दोन्ही पीसीबी व पीसीएम” लदिेल्य  ड्रॉपड उन सचूीमधनू उमेदव र 

य मधनू कोणर् ही एक गट लनवडू शकर्ो.  

 

Note:  

❖ If the candidate wants to apply for single group with main subject as biology, then 

he/she needs to select “PCB” group option from given dropdown list. 

❖ If the candidate wants to apply for single group with main subject as 

Mathematics, then he/she needs to select “PCM” group option from given 

dropdown list.  

❖ If candidate wants to apply for both the group then he/she needs to select the 

“both PCM&PCB” option from given dropdown list. 
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गट लनवडीनांर्र उमेदव र ि  परीके्षचे म ध्यम / भ ष  लनवडण्य ची आलण परीके्षच्य  म ध्यम / भ षेची पषु्टी करणे 

आवश्यक आह.े 

 

 

❖ एमएचटी-सीईटी २०२२ परीक्षा कें द्रासाठी प्रािान्ये हनहदजष्ट करा: 

 

य मध्ये उमेदव र स लदिेल्य  ड्रॉपड ऊन सचूीमधनू एमएचटी-सीईटी २०२२ परीक्ष  कें द्र स ठी र ज्य 

लनवडण्य ची आवश्यकर्  आह ेआलण परीक्ष  कें द्र चे प्र ध न्य लनवड व . 

❖ प्रथम उमेदव र स परीक्ष  कें द्र स ठी र ज्य लनवडण्य ची आवश्यकर्  आहे 

❖ र्र उमेदव र ांनी र ज्य लनवडिे र्र प्रथम प्र ध न्य ख िीिप्रम णे र ज्य च्य  सांबांलधर् र र्ध नीवर 

(मह र ष्ट्र वगळर् ) िॉक केिे र् ईि, (उद हरण था: कन ाटक लनवडिे र्र बेंगळूरू ) 

 

 

 

 

❖ उमेदव र ि  परीक्ष  कें द्र ांची पसांर्ी क्रम ांक 2 व 3,4  प सनू कर वी. परीक्ष  कें द्र ांची पसांर्ी झ ल्य वर 

उमेदव र ने  “Save & Proceed” य  बटन वर ललिक कर वे. 
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Step 5: Upload Photo and Signature/ फोटो आहि तवाक्षरी: 

य  टप्पप्पय र् उमेदव र ने उमेदव र च  फोटो आलण उमेदव र ची सही अपिोड कर वी.  

छ य लचत्र अपिोड करण्य स ठी कृपय  ख िी लदिेल्य  चरण ांचे अनसुरण कर , 

चरण 1: “select the upload type”वर ललिक कर .  

 

 

 चरण 02: अपिोड प्रक र लनवड  “Photograph” 

 

 

 

 चरण 03: “Open” बटण वर ललिक कर  र्तय नांर्र उमेदव र च  फोटो लनवड . 
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❖ चरण 04: लनवडिेल्य  फोटोचे आक र बदिण्य स ठी ख िी लदिेल्य  क्रॉप / टॅबवर ललिक कर  आलण 

फोटो क्रॉप कर . र्तय नांर्र फोटो अपिोड करण्य स ठी उमेदव र ने द खवल्य प्रम णे अपिोड बटनवर  

ललिक करणे आवश्यक आह.े 

 

❖ उमेदव र चे अपिोड केिेिे छ य लचत्र स्क्रीनवर प्रदलशार् केिे र् ईि. 
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To Upload the Signature/ तवाक्षरी अपलोड करण्यासाठी: 

❖  स्व क्षरी अपिोड करण्य स ठी कृपय  ख िी लदिेल्य  चरण ांचे अनसुरण कर , 

❖ चरण 01: लसिेलट अपिोड प्रक र वर ललिक कर  

 

चरण 02: अपिोड प्रक र “Signature” म्हणनू लनवड   

 

Step 03: “Open” बटण वर ललिक कर . उमेदव र च्य  स्व क्षरीच  फोटो लनवड  
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चरण 04: लनवडिेल्य  फोटोचे आक र बदिण्य स ठी ख िी लदिेल्य  क्रॉप / टॅबवर ललिक कर  आलण फोटो 

क्रॉप कर . र्तय नांर्र फोटो अपिोड करण्य स ठी उमेदव र ने द खवल्य प्रम णे अपिोड बट ांवर ललिक करणे 

आवश्यक आह.े 

 

❖ दोन्ही प्रलर्म  (छ य लचत्र / स्व क्षरी) लनवडल्य नांर्र रे् दोन्ही प्रलर्म  प्रदलशार् केिे र् र्ीि. 

 

❖ र्र उमेदव र ने लनवडिेिे छ य लचत्र / स्व क्षरी बरोबर असेि र्र उमेदव र ने “Save & Proceed” य  

बटन वर ललिक कर व . 
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Step 6: Upload Required Document:/ आवश्यक कागदपत्र अपलोड करा:  

❖ य मध्ये उमेदव र ने लदिेल्य  क गदपत्र ांपैकी(Dropdown) एक क गदपत्र लनवडणे आवश्यक आह े. 

 

❖ र्तय नांर्र लनवडिेि  दस्र्ऐवर् प्रक र अपिोड करण्य स ठी अपिोड टॅबवर ललिक कर . 

 

❖ फ ईि शोधण्य स ठी “Open” टॅबवर ललिक कर  आलण फ ईि लसिेलट कर  
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लनवडिेल्य  फ ईिच  आक र बदिण्य स ठी ख िी लदिेल्य  क्रॉप / टॅबवर ललिक कर  आलण फोटो क्रॉप कर . 

र्तय नांर्र फोटो अपिोड करण्य स ठी उमेदव र ने द खवल्य प्रम णे अपिोड टॅबवर ललिक करणे आवश्यक आह.े 

 

 

❖ उमेदव र स अपिोड केिेिे दस्र्ऐवर् स्क्रीनवर लदसनू येर्ीि. (अांलर्म सबलमशनपवूी उमेदव र दस्र्ऐवर् 

सांप लदर् करू लकां व  हटव ूशकर् र्) ख िी द खलवल्य प्रम णे 

 

 

  

 

 

Note: 

• Please Use Latest Version of  Google Chrome  or Mozilla Firefox to Upload Documents.  

• File Types Allowed: pdf, jpg, jpeg, png . 

• Maximum File Size Allowed: 500 KB. 

• Upload any One Document from the list displayed bellow for the Proof of Identity.  

• Carry the Copy of Uploaded Document at the time of Examination for the Proof of Identity  

 

❖ आवश्यक क गदपते्र अपिोड केल्य नांर्र उमेदव र ने म लहर्ीचे पवू ाविोकन व प्रम णीकरण करण्य स ठी 

“Save and Proceed” बटन वर ललिक कर वे.  
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Step 7: Preview and Validate Information/ वाजवलोकन आहि सत्याहपत माहितीीः 

 

❖ य र् उमेदव र ने अांलर्म सबलमशनच्य  लदशेने र् ण्य पवूी प्रलवष्ट केिेिी म लहर्ी सर्तय लपर् करणे आवश्यक 

आह.े 

❖ र्र उमेदव र स  क ही म लहर्ी बदि वय ची/ अद्यर्लनर् कर वय ची असेि र्र र्तय ांनी ख िीि ब बीनसु र 

“Edit” बटण वर ललिक कर वे, ख िी द खवल्य  प्रम णे 
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उमेदव र ने भरिेिे सवा र्पशीि अचकू आलण अांलर्म असल्य स उमेदव र ने परीक्ष  परीक्ष  फी र्म  करण्य स ठी 

ख िी लदिेल्य  “Procced For Payment” बटण वर ललिक कर वे. 
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Step 8: Pay Application Fee/ 

अर्ज शुल्क: - 

 अर्ा शलु्क  भरण्य पवूी उमेदव र ने अर् ार् भरिेिे र्पशीि क ळर्ीपवूाक र्प सणे आवश्यक आह.े अर्ा 

शलु्क  भरल्य नांर्र उमेदव र स अर् ाच्य  र्पलशि मध्ये कोणर् ही बदि करर्  येण र न ही. अर्ा शलु्क 

भरण्य स ठी , ख िी दशालवल्य प्रम णे “Yes” वर ललिक कर   

 

 

❖  उमेदव र ने लनवडिेिी गट य दी र्सेच लनवडिेल्य  गट नसु र दयेक च  र्पलशि र्सेच आरक्षण ि ग ू

असल्य स आरक्षण र्पशीि उमेदव र स स्क्रीन वर दशालविे र् र्ीि र्र उमेदव र ने भरिेिी म ही अचकू 

असेि र्र . फी भरण्य स ठी “Proceed to Payment” य   टॅबवर ललिक करणे आवश्यक आह.े  
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❖ अर्ा फी भरण्य स ठी उमेदव र स “Razorpay” लनवड करणे आवश्यक आहे 

 

❖ र्तय नांर्र ऑनि ईन पेमेंटलवषयी सचून  स्क्रीनवर प्रदलशार् केल्य  र् र्ीि. सचून  क ळर्ीपवूाक व च , 

र्तय नांर्र “I agree Terms & Condition” य  बटन वर ललिक कर . 

 

Step :01 

Step :02 
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❖ उमेदवार खालील पयाजयाुंचा वापर करून फी भरू शकतात: 

उद हरण था 

1.  Card   

2. UPI/QR 

3. Net banking 

 

१ . र्र उमेदवाराने परीक्षा फी देण्यासाठी “Card” हनवडले तर  

य  चरण ांचे अनसुरण कर  

• दयेक पद्धर् म्हणनू क डा लनवड . 

• क डा र्पशीि प्रलवष्ट कर . 

• भलवष्ट्य र्ीि र् रीख सम प्ती र् रीख म्हणनू प्रलवष्ट कर . 

• सीव्हीव्ही प्रलवष्ट कर  

• Pay वर ललिक कर . 

• ओटीपी प्रलवष्ट कर  

• व्हरेरफ ई / सबलमट ओटीपी वर ललिक कर  
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• यशस्वीररर्तय  परीक्ष  फी अद  झ ल्य वर लसस्टम आपोआप अर्ा फॉमा प्रदलशार् करेि. र्ेथे उमेदव र 

र्पशीि र्प स ूशकर्ो आलण अर् ाच्य  लप्रांट करण्य योग्य प्रर् घेऊ शकर्ो. 

UPI/QR:   

 

र्र उमेदव र ांनी यपूीआय / लयआूर कोड म्हणनू दये पय ाय लनवडि  असेि र्र, 

चरण 1: (GooglePay, फोनपे, इ.) व परून स्क्रीनवर दशालविेिे QR कोड स्कॅन कर  लकां व  यपूीआय आयडी 

प्रलवष्ट कर  

 

चरण 2: एकद  लयआूर कोड आढळल्य नांर्र र्ो आपल्य ि  यपूीआय इांटरफेसवर घेऊन र् ईि लर्थ े 

आपल्य ि  आपि  यपूीआय सरुक्ष  लपन प्रलवष्ट करण ेआवश्यक आह ेआलण सबलमट बटण वर ललिक कर . 

 

चरण 3: आपल्य  दयेक ची पषु्टी होईि आलण लनवडिेल्य  गट च्य  अनसु र दये रलकम आपल्य  लिांक केिेल्य  

बँक ख र्तय र्नू वर्  होईि. 

 

 

❖ Net banking:  

र्र उमेदवाराने पेमेंट पद्धत म्ििून नेटबँहकुं गची हनवड केली असेल तर 

 

1. सेव  कर र (रे् सांबांलधर् अटी आहरे्) आलण गोपनीयर्  लवध न स्वीक र . 

 

2. आपल्य  दये र्पशीि ांचे पनुर विोकन कर  आलण नांर्र आर्  दये द्य  ललिक कर . आपल्य ि  

नेटबँलकां ग वेबस इटवर पनुलनादलेशर् केिे र् ईि. 

3. उपिब्ध बँक ांच्य  सचूीर्नू आपिी बँक लनवड  आलण सरुू ठेव  लनवड . 

4. आपल्य  बँक प्रम णपते्र दऊेन आपल्य  नेटबँलकां ग ख र्तय र् स इन इन कर   व पेमेंट मांर्रू कर . 

5. आपल्य  दयेक ची पषु्टी होईि आलण लनवडिेल्य  गट च्य  अनसु र दये रलकम आपल्य  लिांक केिेल्य  

बँक ख र्तय र्नू वर्  होईि. 
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Step 09: अर्ज हप्रुंट करा: 

 

यशस्वी पेमेंटनांर्र उमेदव र ने एमएचटी-सीईटी २०२२ स ठी च  ऑनि इन अर्ा फॉमाची लप्रांट क ढून घेऊ शकर्ो.  

 

 

2. Use of My Account Menu- Add Group 

गट र्ोडा/बदल 

 

In this candidate can change (Add) the group  

To change (Add) the selected group, the candidate needs to click on “Add Group” 

option. 

 

य मध्ये उमेदव र लनवडिेि  गट बदिण्य स ठी, उमेदव र ि  “Add Group” पय ाय वर ललिक करणे 

आवश्यक आह.े 

 

उमेदव र स फक्त ख िी लदल्य  प्रम णे गट बदिर्  येर्ीि  

 

PCM to both PCM & PCB   or    PCB to both PCM & PCB    

 

केवळ सांभ व्य बदि (र्ोडी) गट पय ाय स्क्रीनवर लदसनू येईि . (Both PCM & PCB) 
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Note:  

 

If the candidate already selected the group as “both PCM & PCB” then he/she 

unable to change the group.  Also, if candidate wants to switch the group from 

PCB or PCM or PCM to PCB are not allowed as per guideline of CET Cell. 

 

गट बदिल्य नांर्र उमेदव र ने लनवडिेल्य  नवीन गट स ठी फी भर वय ची आह.े  

र्से लक उमेदव र ने आधीप सनूच एक  समहू स ठी शलु्क भरिेिे आह े(पीसीएम लकां व  पीसीबी), केवळ 

अलर्ररक्त फी भरणे आवश्यक आह.े 

गट बदि फी भरण्य स ठी उमेदव र ने “Proceed” ललिक करणे आवश्यक आहे 

 

Note:  

On Successful application fee of the change (Add) group only then Group change will 

be confirmed. 

 

टीपाः  

उमेदव र ने र्र गट मध्ये बदि केि  र्र नवीन गट  नसु र परीक्ष  फी दणेे  आवश्यक आह.े  

परीक्ष  फी यशस्वीररर्तय  अद  केल्य नांर्र च नवीन गटची पषु्टी होईि. 
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Thank You 

 

 

 

 

 

 

 


