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 पदवीपूवव प्रथम वषव औषधननमार्वशास्त्र व फामव.डी अभ्यासक्रमाच्या कें द्रीभूत प्रवेश 
प्रनक्रया सन-२०२०-२१साठी ऑनलाईन अर्व भरण्याची मानहती पुनततका 

 

बारावी पररक्षा व औषधननमाणणशास्त्र प्रवेशासाठी ऄसणारी सामाइक प्रवेश पररक्षा 
ईत्तीणण झाल्यानंतर जे नवद्याथी यायावसायीक ऄयायासरमामास प्रवेश घेउ आछीतीत अहेत ऄशा 
नवद्यार्थयाांसाठी राज्य सामाइक प्रवेश पररक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य यांछीया मार्ण त घेण्यात येणा-
या पदवीपवूण प्रथम वषण औषधननमाणणशास्त्र व र्ामण.डी ऄयायासरमामाछीया कें द्रीभतू प्रवेश 

प्रनरमायेचे ऑनलाइन ऄजण भरण्याची सुनवधा http://ph2020.mahacet.org या 
संकेतस्थळावर ईपलब्ध अहे. त्यावर प्रामुख्याने वेगवेगळे मेन्यु अहेत जसे नक महत्वाचे 
नदनांक, सुचना, प्रवेश प्रनरमायेचे ननयम, हेल्पलाइन रमामांक व ननवन ऄजण नोंदणी करण्याचे 
बटन तसेच खालील पुष्ठ भागावर पाठीमानगल ३ वषाणचे प्रत्येक महानवद्यालय व 
ऄयायासरमामानुसार कट ऑर् ईमेदवारांछीया  मानहतीसाठी दशणनवलेले अहेत. तसेच डायाया 
बाजुछीया मेन्यु मध्ये ईमेदवारांना ऄजण भरण्याची मानहती पुनस्तका, ऄजण भरण्याचा नयाहडीओ, 
प्रवेश प्रनरमायेची मानहती पुनस्तका व शासनाचे प्रवेशासंबंधीत ननयम प्रनसध्द केलेले अहेत. 
 पदवीपवूण प्रथम वषण औषधननमाणणशास्त्र व र्ामण.डी या ऄयायासरमामाछीया 
संकेतस्थळावरील मुख्यपषृ्ठावर New Registration या बटन वर नललक करुन ईमेदवारास 
नोंदणी करता येइल.  
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 पनहला टप्पा – ईमेदवारी प्रकार ननवडा :- 

 सामाइक पररक्षा ननवड :- 
 यामध्ये ईमेदवारांस औषधननमाणणशास्त्र ऄयायासरमामासाठी नदलेल्या सामाइक पररके्षची ननवड 
करावयाची अहे. प्रथम ईमेदवारांस MHT-CET 2020 पररक्षा ईत्तीणण अहेत का नवचारले अहे. जर 
ईमेदवाराने Yes बटन वर नललक केल्यास ईमेदवारास सामाइक पररके्षचा ऄजण रमामांक व पररके्षचा असन 
रमामांक नमुद करुन Check CET Details या बटन वर नललक करावयाचे अहे. त्यानंतर ईमेदवारास 
सामाइक पररके्षत प्राप्त गुण दशणनवले जातील. त्यानंतर खालील Save & Proceed या बटन वर नललक 
करावयाचे अहे. जर ईमेदवाराने MHT-CET 2020 पररक्षा नदलेली नसल्यास ईमेदवाराने No या बटन वर 
नललक करावे. 
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त्यानंतर पुढे ईमेदवारांस NEET 2020 पररक्षा ईत्तीणण अहेत का नवचारले अहे. जर ईमेदवाराने Yes बटन 
वर नललक केल्यास ईमेदवारास पुढील टप्प्यावरील माहीती भरावयाची अहे. ऄन्यथा No या बटन वर 
नललक करुन पुढे ईमेदवारांस Foreign National / NRI / PIO / OCI / CIWGC / NEUT / JKSSS या 
ईमेदवारी प्रकारात मोडत ऄसेल तर Yes बटन वर नललक करावे ऄन्यथा No या बटन वर नललक करुन 
पुढे ईमेदवारांस औषधननमाणणशास्त्र पदनवका ईत्तीणण अहे का ऄसे नवचारले अहे. ईमेदवार पदनवका ईत्तीणण 
ऄसल्यास खालील Yes बटन वर नललक करावे व  ईमेदवाराने पुढील टप्प्यावरील माहीती भरावयाची अहे. 
 

 
 वयैक्तीक मानहतीची नोंदणी :- 

 ऑनलाइन नोंदणी ऄजण ईघडल्यानंतर ईमेदवारांस प्रथम स्वताःचे संपुणण पुणण नाव, वनडलांचे नाव, 
अइचे नाव, नलंग, जन्म तारीख, धमण , प्रदेश, मातभृाषा, वाषीक कौटंबीक ईत्पन्न व राष्ट्रीयत्व आ. माहीती 
ऄचुक भरावयाची अहे. 
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 पत्र यायवहार तपनशल :- 
 ऑनलाइन नोंदणी ऄजाणतील या टप्प्यात ईमेदवाराचा पत्र यायवहाराचा पत्ता, राज्य, नजल्हा, तालुका, 
गाव, नपन कोड, दुरध्वनी रमामांक ( नसल्यास हरकत नाही ) भ्रमणध्वनी रमामांक व इमेल अय.डी. आ. 
माहीती नवचारलेली ऄसुन वररल माहीतीछीया अधारे ईमेदवारांस संपकण / पत्रयायवहार / सुचना प्राप्त होणार 
ऄसल्याने ईमेदवारांनी ऄचुक माहीती भरावयाची अहे. 
 

 
 

 पासवडण (संकेतशब्द) तपनशल :- 
 ऑनलाइन नोंदणी ऄजाणतील या टप्प्यात ईमेदवारांना संकेतस्थळावर खाते तयार करण्यासाठी 

नस्रमान वरील नदलेल्या सुचनेनुसार पासवडण  (संकेतशब्द) दुबार नमुद करावा व खालील Save & 

Proceed  या बटन वर नललक करावे. 
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 ओ.टी.पी. तपासणी :- 
 ऑनलाइन नोंदणी ऄजाणतील या टप्प्यात ईमेदवाराने नमुद केलेल्या भ्रमणध्वनी रमामांकावर 

तपासणीसाठी संगणनकय प्रणाली द्वारे ओ.टी.पी (OTP) पाठनवण्यात येइल. नस्रमान वररल बॉलस मध्ये 

भ्रमणध्वनी वर प्राप्त ओ.टी.पी नमुद करुन खालील Verify OTP या बटन वर नललक करावे. जर अपल्या 

भ्रमणध्वनी वर ओ.टी.पी प्राप्त न झाल्यास बाजुछीया Retry on Call या बटन वर नललक करावे. 
 

 
 
 

 ऄजण रमामांक प्राप्त तपनशल :- 
 ऑनलाइन नोंदणी ऄजाणतील ईमेदवाराने भरलेली माहीती ही खरी अहे ऄसे समजवुन संगणनकय 
प्रणालीद्वारे ईमेदवारासं ऄजण रमामांक नदला जाइल. सदर ऄजण रमामांक / युजर अय.डी ईमेदवाराने 
कायमस्वरुपी जतन करुन ठेवायचा अहे. 
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 खाते लॉगीन :- 
  ऑनलाइन नोंदणी झाल्यानंतर संगणनकय प्रणालीद्वारे प्राप्त झालेला ऄजण रमामांक / युजर नेम व 

नोंदणी करतानी नमुद केलेला पासवडण  (संकेतशब्द) हे लॉगीनछीया नस्रमान वर नमुद करुन खालील Sign 

In  या बटन वर नललक करावे. 

 
 

 

 

 टप्पा रमामांक. १ – वयैक्तीक माहीती :- 
ईमेदवाराछीया लॉगीन डॅशबोडण  वर ऄजाणछीया एकुण १० टप्पे दशणनवले अहेत व त्यापकैी पनहला टप्पा 

अपला पुणण झालेला अहे व पुढील ईवणरीत टप्पे ईमेदवारांस पुणण करणे अवश्यक अहे. जो पयणत डॅशबोडण  
वरील एकुण ०९ टप्पे पुणण होत नाहीत तो पयणत ईमेदवारांचा ऑनलाइन ऄजण सुनवधा कें द्रावर इ-
ताणनीसाठी पाठनवता येणार नाही. तसेच ऄजाणची सद्यनस्थती काय अहे त्याबाबत संदेश मुख्य पषृ्ठावर 
दाखनवलेला अहे.  
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 टप्पा रमामांक. २ - ईमेदवारी प्रकार ननवडा :- 
यामध्ये ईमेदवारास प्रामुख्याने ईमेदवारी प्रकाराची ननवड करावयाची अहे. प्रथमता अपण 

ईमेदवारी प्रकार कोण-कोणते अहेत व त्यामध्ये कोणत्या ईमेदवारांचा समावेश होतो यानवषयी 
थोडलयात पाहुयात.  

 ईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र – ऄ –  यामध्ये ज्या ईमेदवारांचा ऄनधवास / 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 नकंवा अइ नकंवा वनडल यापकैी एकाचा ऄनधवास / 
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 भरण्याछीया ऄंनतम नदनांकापयणत ज्या ईमेदवाराचे अइ 
नकंवा वनडल कें द्रीय शासनकय कायाणलयात सेवेत ऄथवा कें नद्रय प्रानधकरणाछीया कायाणलयात 
शासनकय सेवेत अहेत ऄशा कमणचा-यांची मुले या ईमेदवारी प्रकारत मोडत अहेत. 

 ईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र – ड –  यामध्ये ज्या ईमेदवाराचे अइ नकंवा वनडल महाराष्ट्रात शासनकय 
कायाणलयात सेवेत ऄथवा प्रानधकरणाछीया कायाणलयात शासनकय सेवेत नकंवा सेवाननवतृ्तीनंतर 
महाराष्ट्रात स्थानयक अहेत ऄशा कमणचा-यांची मुले या ईमेदवारी प्रकारत मोडत अहेत. 

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

 ईमेदवारी प्रकार – महाराष्ट्रराज्याबाहेरील ईमेदवार (ओ.एम.एस)–  यामध्ये ज्या ईमेदवारांचे ऄनधवास 
प्रमाणपत्र 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 ईमेदवारांनी अपण ज्या प्रकारात 

मोडत अहे तो प्रकार ननवडून खालील Save & Proceed या बटन नललक करावे.  
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 टप्पा रमामांक. ३  - मुळ नवद्यापीठ व सामानजक प्रवणग ननवडा – 

 मुळ नवद्यापीठ - यामध्ये ईमेदवाराने जो ईमेदवारी प्रवगण ननवडलेला अहे त्यानुसार मानहती 
भरावयाची अहे. प्रथम अपण ईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र –ऄ ननवडल्या नंतर ईमेदवारास भरावयाची 
माहीती थोडलयात पाहुयात.  

 ईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र – ऄ –   
a) ज्या ईमेदवाराने महाराष्ट्र – ऄ प्रकार ननवडलेला अहे ऄशा ईमेदवारांसाठी ईमेदवार 

महाराष्ट्रात रनहवाशी ऄसल्याबाबत जन्म प्रमाणपत्र नकंवा ऄनधवास प्रमाणपत्र नकंवा शाळा 
सोडल्याचा दाखला यापकैी एका कागदपत्राची ननवड करुन ऄजण भरतेवेळी प्रमाणपत्र 
ऄपलोड करावयाचे अहे.  

b) तसेच ईमेदवाराने दहावी कोणत्या नजल्हयातुन ईत्तीणण केली अहे तो नजल्हा ननवडावा. 
c) तसेच ईमेदवाराने बारावी ऄथवा समतुल्य परीक्षा ईत्तीणण नजल्हा व तालुका याची ननवड करावी. 

 ईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र – ब –   
a) ज्या ईमेदवाराने महाराष्ट्र – ब प्रकार ननवडलेला अहे ऄशा ईमेदवारांसाठी ईमेदवार नकंवा अइ 

नकंवा वनडल यापकैी एकाचे ऄनधवास प्रमाणपत्र ऄसल्याचे ननवड करुन ऄजण भरतेवेळी 
प्रमाणपत्र ऄपलोड करावयाचे अहे.  

b) तसेच वररल ननवड केलेल्या यायनक्तचे ऄनधवास ऄसलेला नजल्हा व तालुका याची ननवड 
करावी. 

 ईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र – क –   
a) ज्या ईमेदवाराने महाराष्ट्र – क प्रकार ननवडलेला अहे ऄशा ईमेदवारांसाठी ईमेदवाराचे अइ 

नकंवा वनडल जे सध्या कें द्रीय शासनकय कायाणलयात सेवेत ऄथवा कें नद्रय प्रानधकरणाछीया 
कायाणलयात शासनकय सेवेत अहेत त्यापकैी एकाची ननवड करावी त्याबाबतचे प्रोर्ामाण –ऄ चा 
नमुना ऄजण भरतेवेळी ऄपलोड करावयाचे अहे.  

b) तसेच ईमेदवाराचे वनडल नकंवा अइ नोकरी कररत ऄसलेला महाराष्ट्रातील नजल्हा व तालुका 
याची ननवड करावी. 

 ईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र – ड –   
a) ज्या ईमेदवाराने महाराष्ट्र – ड प्रकार ननवडलेला अहे ऄशा ईमेदवारांसाठी ईमेदवाराचे अइ 

नकंवा वनडल यापकैी जे सध्या महाराष्ट्रात शासनकय कायाणलयात सेवेत ऄथवा प्रानधकरणाछीया 
कायाणलयात शासनकय सेवेत नकंवा सेवाननवतृ्तीनंतर महाराष्ट्रात स्थानयक अहेत त्यापकैी 
एकाची ननवड करुन त्याबाबतचे प्रोर्ामाण – ब चा नमुना ऄजण भरतेवेळी ऄपलोड करावयाचे 
अहे.  

b) तसेच ईमेदवाराचे वनडल नकंवा अइ नोकरी कररत ऄसलेला / सेवाननवतृ्तीनंतर स्थायीक 
झालेला नजल्हा व तालुका याची ननवड करावी.  

 ईमेदवारी प्रकार महाराष्ट्र – इ –   
a) ज्या ईमेदवाराने महाराष्ट्र – इ प्रकार ननवडलेला अहे ऄशा ईमेदवारांसाठी ईमेदवार 

महाराष्ट्रात- कनाणटक नसमाभागातुन कोणत्या नजल्हयातुन दहावी ईत्तीणण केली अहे तो 
नजल्हा ननवडावा.  
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b) तसेच ईमेदवाराने बारावी ऄथवा समतुल्य परीक्षा ईत्तीणण नजल्हा व तालुका याची ननवड करावी 
व महाराष्ट्रात- कनाणटक नसमाभागात रनहवाशी ऄसल्याबाबत प्रोर्ामाण – जी-1 व जी-2 ऄजण 
भरतेवेळी ऄपलोड करावयाचे अहे. 

ऄशा प्रकारे ईमेदवारी प्रकारासंबंधीत ईमेदवारांनी माहीती भरावी व खालील सामानजक प्रवगाणची ननवड 
करावी. 

 

 

 सामानजक प्रवणग – जे ईमेदवार वरील महाराष्ट्र- ऄ ते महाराष्ट्र –इ या ईमेदवारी प्रकारामध्ये मोडतात 
ऄशा ईमेदवारांसाठी खालील एकुण ९ मुख्य सामानजक प्रवगण अहेत. ईमेदवाराने अपण ज्या 
सामानजक प्रवगाणत मोडत अहे त्याची ननवड करावयाची अहे. जर ईमेदवार मागास प्रवगाणत मोडत 
ऄसेल तर ईमेदवारांस त्यास ऄनुसरुन ऄसलेल्या आतर बाबीची ननवड करावी व त्या संबंधीत 
कागदपते्र अपल्याकडे ऄसल्याछीया नस्थतीची ननवड करावयाची अहे व खालील Save & Proceed 
या बटन नललक करावे.  

प्रथम अपण सवण सामानजक प्रवणगांची थोडलयात माहीती पाहुयात.  
 

 खुला (Open) – सामानजक प्रवगाणतील खुला (Open) प्रवगण ननवडल्यानंतर यामधील ईमेदवारांकडे  
महाराष्ट्र राज्यातील सामानजक संवगाणचे कोणतेही अरक्षण नाही ऄसे सवण ईमेदवार खुला (Open) 
प्रवागाणत मोडतात.  

a) त्यानंतर ईमेदवारांनी वयैक्तीक मानहती भरतानी नमुद केलेले कुटुबंांचे एकनत्रत ईत्पन्न नमुद 
केलेले अहे. त्यानुसार ज्या ईमेदवारांछीया कुटुबंांचे सवण मागाणने नमळणारे एकनत्रत ईत्पन्न 
कमाल रु. ८ लक्ष पयांत ऄसेल ऄसे ईमेदवारांस अनथणक दृष््टया दुबणल घटक (EWS) या प्रवगाणस 
पात्र ऄसतात.  

b) ऄशा ईमेदवारांना अनथणक दृष््टया दुबणल घटक (EWS) या प्रवगाणत ऄजण करू आनछीतत अहेत का 
नवचारले गेले अहे. ईमेदवारांस अनथणक दृष््टया दुबणल घटक (EWS) या प्रवगाणचा लाभ 
घ्यावयाचा ऄसेल तर Drop Down मधील Yes ननवडावे. ऄन्यथा Drop Down मधील No 
ननवडावे. 

c) त्यानंतर खुल्या प्रवगाणतील जातीचे नाव नमुद करावे. 
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d)  त्यानंतर अनथणक दृष््टया दुबणल घटक (EWS) या प्रवगाणचे प्रमाणपत्र ईपलब्ध ऄसल्याची 
नस्थती Available, Apply But Not Received या पकैी एका नस्थतीची ननवड करावयाची अहे. 
जर ईमेदवाराने Available नस्थती ननवडल्यास ईमेदवारास पुढील टप्प्यात प्रमाणपत्र ऄपलोड 
करावयाचे अहे व Apply But Not Received नस्थती ननवडल्यास ईमेदवारास ऄजाणछीया 
पावतीवरील ऄजाणचा रमामांक, ऄजाणचा नदनांक, ऄजण सादर केलेला नजल्हा व तालुका याची 
ननवड करुन पुढील टप्प्यात ऄजाणची पावती ऄपलोड करावयाचे अहे. 
 

 ऄनुसुनचत जाती (SC) / ऄनुसुनचत जमाती (ST)  –   
a) यामध्ये ऄनुसुनचत जाती / जमाती या प्रवगाणतील ईमेदवारांसाठी एकसारखी मानहती 

भरावयाची अहे. 
b) सुरवातीला ऄनुसुनचत जाती / जमाती या प्रवगाणत मोडत ऄसलेल्या ईमेदवारांनी ऄनुसुनचत 

जाती (SC) / ऄनुसुनचत जमाती (ST) प्रवगाणची ननवड करावी. 
c)  प्रवगाणची ननवड केल्यानंतर ईमेदवारांस मुळ जातीची ननवड करावयाची अहे. 
d)  त्यानंतर ईमेदवारांस जात / जमात वधैता प्रमाणपत्राची नस्थती नवचारलेली अहे. त्यामधील 

Available, Apply But Not Received, Not Applied या पकैी एका नस्थतीची ननवड 
करावयाची अहे.  

e) जर ईमेदवाराने Available नस्थती ननवडल्यास ईमेदवारास पुढील टप्प्यात जाती / जमाती  
वधैता प्रमाणपत्र ऄपलोड करावयाचे अहे नकंवा जर ईमेदवाराने Apply But Not Received या 
नस्थतीची ननवड केल्यास ईमेदवारांस जात / जमात वधैता प्रमाणपत्राचा ऄजण रमामांक, ऄजण 
नदनांक, प्रमाणपत्र ननगणनमत प्रानधकरणाचे नाव , प्रमाणपत्र ननगणनमत नजल्हा, जात / जमात 
वधैता प्रमाणपत्राप्रमाणे नाव व जात / जमात प्रमाणपत्र रमामांक आ. माहीती नमुद करावयाची 
अहे. नकंवा जर ईमेदवाराने Not Applied नस्थती ननवडल्यास ईमेदवारास प्रवेश प्रनरमायेमध्ये 
संबंधीत प्रवगाणचे अरक्षण व सवलती वगळुन ईवणरीत पात्रतेछीया अधारे सदर ऄजाणचा नवचार 
केला जाइल. 
 

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

a) यामध्ये नवमुक्त जाती / भटलया जमाती (DT/VJ) / भटलया जमाती-ब (NT1(NT-B) / भटलया 
जमाती-क (NT2(NT-C) / भटलया जमाती-ड (NT3(NT-D) / आ.मा.व (OBC)  / नव.मा.प्र (SBC) 
या प्रवगाणतील ईमेदवारांसाठी एकसारखी मानहती भरावयाची अहे. 

b) सुरवातीला नवमुक्त जाती / भटलया जमाती (DT/VJ) / भटलया जमाती-ब (NT1(NT-B) / 
भटलया जमाती-क (NT2(NT-C) / भटलया जमाती-ड (NT3(NT-D) / आ.मा.व (OBC)  / नव.मा.प्र 
(SBC) प्रवगाणची ननवड करावी. 

c) प्रवगाणची ननवड केल्यानंतर ईमेदवारांस मुळ जातीची ननवड करावयाची अहे. 
d) त्यानंतर ईमेदवारांस जात / जमात वधैता प्रमाणपत्राची नस्थती नवचारलेली अहे. त्यामधील 

Available, Apply But Not Received, Not Applied या पकैी एका नस्थतीची ननवड 
करावयाची अहे. 

e) जर ईमेदवाराने Available नस्थती ननवडल्यास ईमेदवारास पुढील टप्प्यात जाती / जमाती  
वधैता प्रमाणपत्र ऄपलोड करावयाचे अहे नकंवा जर ईमेदवाराने Apply But Not Received या 
नस्थतीची ननवड केल्यास ईमेदवारांस जात / जमात वधैता प्रमाणपत्राचा ऄजण रमामांक, ऄजण 
नदनांक, प्रमाणपत्र ननगणनमत प्रानधकरणाचे नाव , प्रमाणपत्र ननगणनमत नजल्हा, जात / जमात 
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वधैता प्रमाणपत्राप्रमाणे नाव व जात / जमात प्रमाणपत्र रमामांक आ. माहीती नमुद करावयाची 
अहे. नकंवा जर ईमेदवाराने Not Applied नस्थती ननवडल्यास ईमेदवारास प्रवेश प्रनरमायेमध्ये 
संबंधीत प्रवगाणचे अरक्षण व सवलती वगळुन ईवणरीत पात्रतेछीया अधारे सदर ऄजाणचा नवचार 
केला जाइल.  

f) त्यानंतर ईमेदवारांस नॉन-नरमामी लेयर प्रमाणपत्राची नस्थती नवचारलेली अहे. 
g) जर ईमेदवाराने नॉन-नरमामी लेयर प्रमाणपत्राची Available नस्थती ननवडल्यास ईमेदवारास 

पुढील टप्प्यात नॉन-नरमामी लेयर प्रमाणपत्र ऄपलोड करावयाचे अहे नकंवा जर ईमेदवाराने 
Apply But Not Received या नस्थतीची ननवड केल्यास ईमेदवारांस नॉन-नरमामी लेयर ऄजाणचा 
ऄजण रमामांक, ऄजण नदनांक, प्रमाणपत्र ननगणनमत प्रानधकरणाचे नाव, आ. माहीती नमुद 
करावयाची अहे. नकंवा जर ईमेदवाराने Not Applied नस्थती ननवडल्यास ईमेदवारास प्रवेश 
प्रनरमायेमध्ये संबंधीत प्रवगाणचे अरक्षण व सवलती वगळुन ईवणरीत पात्रतेछीया अधारे सदर 
ऄजाणचा नवचार केला जाइल. 
 

 
 

 चौथा टप्पा – समातंर अरक्षण ननवडा – 
यामध्ये ईमेदवारास सामानजक प्रवगाणयायनतररक्त आतर समांतर अरक्षण व आतर बाबीची मानहती 

नवचारलेली अहे त्याबाबत माहीती भरावयाची अहे. त्यामध्ये प्रथम ऄंपग व नदयायांग प्रवगण नवचारले अहे 
त्याबाबत अपण थोडलयात मानहती पाहुयात. 

a) ऄंपग / नदयायांग प्रवगण –  यामध्ये ईमेदवार जर ऄंपग / नदयायांग प्रवगाणत मोडत ऄसेल तर 
समोरील Drop Down मधील ऄंपग / नदयायांग प्रवगाणतील प्रकाराची ननवड करावयाची अहे व 
पुढील टप्प्यात  नकमान ४०% ऄंपग / नदयायांगाचे प्रमाणपत्र ऄपलोड करावयाचे अहे. जर 
ईमेदवार या प्रकारात मोडत नसल्यास ईमेदवाराने Not Applicable याची ननवड करावी.  

b) पालक संरक्षण सेवेतील प्रवगण –  यामध्ये ईमेदवाराचे पालक जर संरक्षण सेवेत कायणरत 
ऄसतील ऄथवा संरक्षण सेवेतुन सेवाननवतृ्त झाले ऄसतील तर समोरील Drop Down मधील 
संरक्षण सेवेतील प्रकाराची ननवड करावयाची अहे व पुढील टप्प्यात  प्रोर्ामाण – C व ऄनधवास   
प्रमाणपत्र ऄपलोड करावयाचे अहे.  जर ईमेदवार या प्रकारात मोडत नसल्यास ईमेदवाराने 
Not Applicable याची ननवड करावी.  

c) नशक्षण शुल्क मार्ी योजना-  यामध्ये ईमेदवारांनी वयैक्तीक मानहती भरतानी नमुद केलेले 
कुटुंबांचे सवण मागाणने नमळणारे एकनत्रत ईत्पन्न कमाल रु. ८ लक्ष पयांत ऄसेल ऄशा 
ईमेदवारांस नशक्षण शुल्क मार्ी योजना (TFWS) या योजनेसाठी ऄजण करावयाचा अहे काय 
याबाबत नवचारले अहे. जर ईमेदवारास नशक्षण शुल्क मार्ी योजना (TFWS) या योजनेचा 
लाभ घ्यावयाचा ऄसेल तर समोरील Drop Down मधील Yes ननवडावे व पुढील टप्प्यात  
ईत्पन्नाचा दाखला ऄपलोड करावयाचे अहे. ऄन्यथा ईत्पन्न रु. ८ लक्षापेक्षा जास्त ऄसणा-
या ईमेदवारांनी Drop Down मधील No ननवडावे. 
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d) ऄनाथ प्रवगण – यामध्ये जे ईमेदवार ऄनाथ ऄसतील व त्यांना महाराष्ट्र शासनाछीया मनहला व 
बालनवकास नवभागाने ऄनाथ प्रमाणपत्र नदलेले ऄसेल ऄशा ईमेदवारांनी समोरील Drop 
Down मधील Yes ननवडावे व पुढील टप्प्यात ऄनाथ प्रमाणपत्र ऄपलोड करावयाचे अहे. 
ऄन्यथा  जे ईमेदवार ऄनाथ प्रवगाणत मोडत नसतील त्यांनी समोरील Drop Down मधील No 
ननवडावे.  

e)  ऄल्पसख्यांक प्रवगण  – यामध्ये ईमेदवारांनी ऄजण भरतानी नमुद केलेला धमण व मातभृाषा 
यानुसार ईमेदवाराचा ऄल्पसंख्यांक प्रवगण येतो. त्यानुसार ईमेदवारास खालील Linguistic 
Minority (भाषावर अधाररत) व Religious Minority (धमाणवर अधाररत) ऄसे दोन 
ऄल्पसंख्यांक प्रवगाणत मोडत ऄसल्याचे नवचारले अहे. जे ईमेदवार ऄल्पसंख्यांक प्रवगाणत 
मोडत ऄसल्यास Linguistic Minority (भाषावर अधाररत) व Religious Minority (धमाणवर 
अधाररत) समोरील बॉलस वर नललक करावे व त्यानंतर ऄल्पसंख्यांक प्रवगाणतील Linguistic 
Minority Type (भाषीक ऄल्पसंख्याक प्रकार) व Religious Minority Type (धानमणक 
ऄल्पसंख्याक प्रकार) ननवडावे व खालील Save & Proceed या बटन नललक करावे.  
 

 
 

 टप्पा रमामांक. ५ - शकै्षनणक ऄहणता ननवडा :- 
a) दहावी ईत्तीणण पररक्षा - यामध्ये सुरवातीला ईमेदवाराने दहावी ईत्तीणण बोडण  व ईत्तीणण वषण ननवडावे 

व असन रमामांक नमुद करावा. त्यानंतर गनणत, नवज्ञान, आंग्रजी नवषयाचे गुण व सवण नवषयांचे 
एकुण गुण नमुद करावे.  
 

b) बारावी ईत्तीणण पररक्षा – त्यानंतर ईमेदवारास बारावी नकंवा समकक्ष ऄसणा-या पररके्षची 
माहीती भरावयाची अहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने बारवी ईत्तीणण शाळेचे नाव, बोडाणचे नाव, ईत्तीणण 
वषण, असन रमामांक व ईमेदवराचे नाव नमुद करावयाचा अहे. जर ईमेदवार २०१८,२०१९ व 
२०२० मध्ये बारवी महाराष्ट्र बोडण  मधुन ईत्तीणण झाला ऄसेल तर ऄशा ईमेदवारांना नवषयानुसार 
गुण भरावयाची अवश्यकता नाही. खालील Gate HSC Data या बटन वर नललक केल्यास 
संगणकीय प्रणाली द्वारे अपोअप गुण दशणनवले जातील. पण ईवणरीत वषाणत ईतीणण झालेल्या 
ईमेदवारांना स्वताः गुण नमुद करावे लागतील. 
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c) पदनवका औषधननमाणणशास्त्र पररक्षा – यामध्ये ईमेदवाराने बारावी पररके्षस समकक्ष ऄसलेला 
औषधननमाणणशास्त्र पदनवका ऄयायासरमाम ईत्तीणण केला ऄसेल तर ईमेदवारांस पदनवका पररक्षा 
मंडळाचे स्थान, नाव, पदनवका ईत्तीणण वषण, पदनवका असन रमामांक, पदनवका ईत्तीणणची नस्थती 
व पदनवकेतील गुणाचा प्रकार ननवडुन माहीती भरावयाची अहे.   

 

 
 
 

 टप्पा रमामांक. ६ – नीट (NEET) २०२० पात्रता पररक्षा पररक्षा ननवडा :- 
यामध्ये ईमेदवारांस औषधननमाणणशास्त्र ऄयायासरमामासाठी नदलेल्या NEET 2020 पररक्षा ईत्तीणण 

अहेत का नवचारले अहे. जर ईमेदवाराने Yes बटन वर नललक केल्यास ईमेदवारास सामाइक पररके्षचा 
असन रमामांक, जेइइ पात्रता ईत्तीणण पररके्षचा मनहना व वषण, भौनतकशास् त्र, रसायनशास् त्र,नजवशास्त्र 
गनणत व एकुण गुण नमुद करावयाचे अहेत. त्यानंतर खालील Save & Proceed या बटन वर नललक 
करावयाचे अहे. जर ईमेदवाराने नीट (NEET) २०२० पररक्षा नदलेली नसल्यास ईमेदवाराने No या बटन 
वर नललक करावे. 
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 टप्पा रमामांक. ७ - ईमेदवाराचे तायानचत्र ननवडा :- 
यामध्ये सुरवतीला ईमेदवाराला तायानचत्राची ननवड करावयाची अहे. यामध्ये सुरवातीला 

तायानचत्र ननवडून समोरील र्ाइल, कॅमेरा यापकैी एकाची ननवड करावी. यामध्ये ईमेदवार मोबाइल 
वरुन ऄजण करत ऄसेल त्यावेळी कॅमेरा या बटन वर नललक करावे नकंवा ईमेदवार संगणकावरुन नकंवा 
लॅपटॉप वरुन ऄजण करत ऄसेल तर र्ाइल या बटन वर नललक करावे व तायानचत्राची ननवड करावी. 
तसेच ननवड झालेले तायानचत्र कमी –जास्त साइज मध्ये करण्यासाठी Crop या बटन वर नललक करुन 
तायानचत्र ऄपलोड करावे व खालील Save & Proceed या बटन वर नललक करावे. 

 
 

 

 

 टप्पा रमामांक. ८ - कागदपते्र व प्रमाणपत्र ऄपलोड :- 
a) ईमेदवाराने वरील  ७ टप्प्यामध्ये जी मानहती भरलेली अहे त्यासंबंधीत कागदपते्र व शकै्षनणक 

गुणपत्रक यांची मागणी केलेली अहे. 
b)  ईमेदवाराला भारतीय नागररकत्व, ऄनधवास प्रमाणपत्र, मागसवगीय ईमेदवार ऄसल्यास जात 

/ जमात प्रमाणपत्र, जात / जमात वधैता प्रमाणपत्र नकंवा ऄजण सादर केल्याची पावती, ईन्नत व 
प्रगत गटात मोडत नसलेल्या बाबतचे प्रमाणपत्र नकंवा ऄजण सादर केल्याची पावती, तसेच 
अनथणक दृष््टया दुबणल घटक (EWS) प्रमाणपत्र नकंवा ऄजण सादर केल्याची पावती, आतर समांतर 
अरक्षण ननवडले ऄसल्यास त्या संबंनधत प्रमाणपत्र व शकै्षनणक गुणपत्रक (दहावी व बारावी) व 
सामाइक प्रवेश पररक्षाचे गुणपत्रक आ. कागदपते्र / प्रमाणपते्र ऄपलोड करावयाचे अहेत. 

c) ईमेदवार मोबाइल वरुन ऑनलाइन ऄजण करत ऄसेल त्यावेळी कॅमेरा या बटन वर नललक 
करुन प्रत्यक्ष कागदपत्राचे र्ोटो काढुन ऄपलोड करु शकतो नकंवा ईमेदवार संगणकावरुन 
नकंवा लॅपटॉप वरुन ऄजण करत ऄसेल तर र्ाइल या बटन वर नललक करुन प्रमाणपत्र व 
शकै्षनणक गुणपत्रकाची ननवड करुन कागदपते्र ऄपलोड करु शकतो. तसेच ननवड केलेले 
कागदपत्र jpg, jpeg, png या प्रकारातील ऄसतील तर ऄशा कागदपत्रांची साइज कमी–जास्त 
करण्यासाठी Crop या बटन वर नललक करुन ऄपलोड या बटन वर नललक करेल व खालील 
Save & Proceed या बटन वर नललक करावे. 
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 टप्पा रमामांक. ९ – ऑनलाइन ऄजाणचे शुल्क भरणे :- 
a) ईमेदवारास ऄजाणत ननवडलेल्या सामानजक प्रवगण व समातंर अरक्षणानुसार प्रवेश प्रनरमायेसाठी 

ऄजाणचे शुल्क भरण्यासाठी नवचारलेले अहे. ईमेदवारास एकुण ऄजाणचे शुल्क नकती भरावयाचे 
अहे हे दाखनवले अहे.  

b) जर ईमेदवाराने MHT-CET 2020 सामाइक प्रवेश पररक्षा नदलेली ऄसल्यास त्या पररके्षसाठी 
भरलेले शुल्क वगळता ईवणरीत शुल्क ईमेदवारांस ऑनलाइन भरण्यासाठी नवचारले अहे.   

c) प्रवेश ऄजाणचे प्रवेश शुल्क भरण्यासाठी खालील Proceed To Payment  या बटन वर नललक 
करावे. त्यानंतर ईमेदवाराने पेमेंट गेटवेछीया पेजवरील ऑनलाइन शुल्क भरण्यासाठी Proceed 
या बटन वर नललक करावे. त्यानंतर ईमेदवार ऑनलाइन शुल्क भरण्यासाठी काडण , नेट 
बँकीग, वॉलेट, युपीअय व लयुअर कोड या माध्यमापकैी एका माध्यमाची ननवड करुन प्रवेश 
ऄजाणचे शुल्क भरु शकतो.  

 

 
 

 दहावा टप्पा – ऄजाणची प्रत व ऑनलाइन ऄजण सबनमट :- 
a) यामध्ये ईमेदवाराने भरलेली माहीती व ऄपलोड केलेले कागदपत्र / प्रमाणपत्र यानुसार 

ईमेदवारास ऄजाणची प्रत दाखनवलेली अहे.  
b) ईमेदवारांनी भरलेली माहीती तपासुन घ्यावी व जर ऄजाणत काही बदल करावयाचा ऄसल्यास 

ईमेदवारांनी डायाया बाजुछीया संबंधीत टप्प्यावर नललक केल्यास ईमेदवारास भरलेल्या 
माहीतीत बदल करता येइल. ईमेदवाराने योग्य ते बदल करुन खालील Save & Proceed या 
बटन वर नललक करावे.  
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c) त्यानंतर ईमेदवाराने केलेले बदल ऄजाणछीया प्रत वर ईमेदवाराने तपासुन घ्यावे व योग्य 
ऄसल्यास खालील Submit  Application Form For E-Verification या बटन वर नललक 
करावे.  

d) त्यानंतर ईमेदवारांस लॉगीन पासवडण  नवचारला जाइल. ईमेदवाराने लॉगीन पासवडण नमुद 
करुन खालील Verify Password या बटन वर नललक करावे.  

e) त्यानंतर ईमेदवारांस ऄजाणत नमुद केलेल्या भ्रमणध्वनी रमामांकावर ओ.टी.पी तपासणीसाठी 
पानठनवला जाइल तो ईमेदवाराने नमुद करावा व खालील Verify OTP या बटन वर नललक 
करावे. ऄशा प्रकारे ईमेदवारांचा ऄजण इ-तानणीसाठी पाठनवण्यात अलेला अहे व पाठनवलेल्या 
ऄजाणची प्रत ईपलब्ध करुन देण्यात अलेली अहे.  
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 ऄजण लॉक करणे :- 
ऄजण ऑनलाइन इ- ताणनीकररता पाठनवण्यासाठी सुरवातीला लॉगीन खात्याचा पासवडण  नमुद करावा व 

खालील Verify Password या बटन वर नललक करावे.  

 
 

  ओ.टी.पी. तपासणी :- 
त्यानंतर ईमेदवाराने नमुद केलेल्या भ्रमणध्वनी रमामांकावर संगणनकय प्रणाली द्वारे ओ.टी.पी 

पाठनवण्यात येइल. नस्रमान वरील बॉलस मध्ये भ्रमणध्वनी वर प्राप्त ओ.टी.पी नमुद करुन खालील Verify 

OTP या बटन वर नललक करावे. जर अपल्या भ्रमणध्वनी वर ओ.टी.पी प्राप्त न झाल्यास बाजुछीया Retry 

on Call या बटन वर नललक करावे.  

 
 

 ऄजाणची प्रत :- 
ईमेदवारासं इ-ताणनी कररता पाठनवलेल्या ऄजाणची प्रत ईपलब्ध होइल.  
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 लॉगीन डॅशबोडण  ∶-  

ईमेदवारानंी इ-ताणनीकररता ऄजण पाठनवल्यानंतर त्याछीया डॅशबोडणवर खालील प्रमाणे ताणनीची 
नस्थती दाखनवली अहे.  

 
 

 ऄजण लॉक केल्यानंतर बदल करण्यासाठी∶-  

इ-ताणनीकररता ऄजण पाठनवल्यानंतर ईमेदवारास जर ऄजाणत काही बदल करावयाचे ऄसल्यास 

डॅशबोडण  वररल डायाया बाजुछीया Unlock Application Form या नलंक वर नललक करावे व लॉगीनचा 
पासवडण  नमुद करावा. ताणनी ऄनधकारी ऄजण इ-ताणनीसाठी घेण्यापुवी ईमेदवार मुळ ऄजाणत बदल करु 
शकेल. परंतु ताणनी ऄनधका-यांनी इ-ताणनीसाठी ऄजण घेतल्यावर ईमेदवाराचा ऄजण लॉक केला जाइल व 
ऄशा वेळी ईमेदवारास जो पयांत ताणनी पुणण होत नाही तोपयांत कोणतेही बदल करता येणार नाही.  
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 इ- ताणनी नस्थती ∶- 

1) ताणनी ऄनधका-याने ईमेदवारांचा ऄजण ताणनी प्रनरमायेसाठी घेतल्यावर ईमेदवारांछीया डॅशबोडणवर 
खालील प्रमाणे ऄजाणची नस्थती दाखवली जाइल. 

 
 

 

2) ताणनी ऄनधका-याने ईमेदवारांछीया ऄजाणची इ-ताणनी केल्यास ईमेदवारांछीया डॅशबोडण  वर ताणनी पुणण 
झाल्याची खालील प्रमाणे नस्थती दाखवली जाइल. 

 
 
3) ताणनी ऄनधका-यांने ईमेदवारांछीया ऄजाणची इ-ताणनी करतानी अवश्यक बाबी ऄजाणत न नमळाल्यास 

नकंवा काही कागदपते्र / मानहती चुनकची भरली ऄसल्यास / तु्रटी अढळल्यास संगणनकय प्रणालीद्वारे 
ऄसे ऄजण ईमेदवाराछीया लॉगीन मध्ये पाठीमाघारी पाठनवले जातील. ऄशा वेळी ईमेदवारांछीया डॅशबोडण 
वर खालील प्रमाणे ताणनीछीया तु्रटी दाखनवल्या जातील. 
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4) ताणनी ऄनधका-याने ईमेदवारांछीया ऄजाणची इ-ताणनी करतानी एखाद्या सामानजक अरक्षणाछीया 
कागदपत्रात तु्रटी अढळल्यास संगणनकय प्रणालीद्वारे ऄशा ईमेदवारांचे तु्रटीयुक्त प्रवगाणचे अरक्षण 
वगळुन ईवणरीत भरलेल्या मानहतीछीया अधारे पात्र ऄसलेल्या प्रवगाणत रुपातंररत केले जाइल. ऄशा 
वेळी ईमेदवारांछीया डॅशबोडण  वर खालील प्रमाणे ताणनीछीया तु्रटी दाखनवल्या जातील. 

 

 

 रे्र ऄजण इ-ताणनीस सादर करणे∶- 

ताणनी ऄनधका-याने ईमेदवारांछीया ऄजाणची इ-ताणनी करतानी तु्रटी काढल्यानंतर ईमेदवार 

लॉगीन डॅशबोडण  वरील Click To Edit या नलंकवर नललक करुन भरलेल्या मानहतीत बदल करु 
शकतो. तसेच  कागदपते्र व प्रमाणपते्र रद्द करुन नयायाने ऄपलोड करुन रे्र ऄजण इ-ताणनीस सादर 
करु शकतो.  
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 इ- तरमाार ऄजण∶- 

वरील इ- ताणनी नस्थती मधील ऄ.रमा. २ व ४ मधील ईमेदवार यांना इ- तरमाार ऄजण सादर करता 
येइल. ईमेदवारांछीया ऄजाणची ताणनी झाल्यानंतर ईमेदवारांस ऄजाणत काही बदल करावयाचा ऄसल्यास इ-

ताणनीछीया शेवटछीया तारखेपयांत ईमेदवार त्याछीया लॉगीन मधुन Send Grievance या नलंकद्वारे 
ऄजाणत बदल करण्याचे कारण ननवड करुन इ-तरमाार दाखल करता येइल. तसेच इ-ताणनी ऄनधका-याने 

त्यास बदल करण्यास मान्यता नदल्यास ईमेदवारास त्याछीया लॉगीन Check Grievance Status मध्ये 
नस्थती पहाता येइल. इ-ताणनी ऄनधका-याने तरमाार मान्य केल्यास ईमेदवाराचा ऄजण ऄनलॉक केला 
जाइल. 

 

 

 

 


