
  

बारावी परीक्षा  व औषधननमााणशास्त्र  प्रवेशासाठी असणारी सामाईक प्रवेश परीक्षा उत्तीणा झाल्यानतंर जे नवद्याथी औषधननमााणशास्त्र   

व फामा. डी अभ्यासक्रमास प्रवेश घऊे इच्छीत आहते अशा नवद्यार्थयाांसाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा  कक्ष, महाराष्ट्र राज्य यांच्या माफा त 

घणे्यात येण्याऱ्या पदवीपवूा प्रथम वषा औषधननमााणशास्त्र  व फामा. डी अभ्यासक्रमाच्या कें द्रीभतू प्रवेश प्रनक्रयेचे ऑनलाईन अजा भरण्याची सनुवधा 

http://Ph2021.mahacet.org/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आह.े 

 

प्रथम वषा औषधननमााणशास्त्र  व फामा .डी  या अभ्यासक्रमाच्या संकेतस्थळावरील मखु्यपषृ्ठावर  “ ”  या बटन वर New Registration

नललक करुन उमेदवारास नोंदणी करता येईल. 

 

 

पनहला टप्पा - उमदेवारी प्रकार ननवडा : 

सामाईक पररक्षा ननवड : 

 

यामध्ये उमदेवारांस औषधननमााणशास्त्र अभ्यासक्रमासाठी नदलेल्या सामाईक पररक्षेची ननवड करावयाची आह.े प्रथम उमेदवारांस 

MHT-CET 2021 पररक्षा उत्तीणा आहते का नवचारले आह.े  



जर उमदेवाराने Yes बटन पर नललक केल्यास उमदेवारास सामाईक पररक्षेचा अजा क्रमांक व पररक्षेचा आसन क्रमांक व जन्म 

तारीख नमदु करुन Check CET Details या बटन वर नललक करावयाचे आह.े 

 

 त्यानंतर उमदेवारास सामाईक पररक्षेत प्राप्त गणु दशानवले जातील. त्यानंतर खालील Save & Proceed या बटन पर नललक 

करावयाचे आह.े जर उमदेवाराने MHT-CET 2021 पररक्षा नदलेली नसल्यास उमदेवाराने No या बटन वर नललक कराव.े 

 

त्यानंतर पढु ेउमदेवारांस NEET  2021 पररक्षा उत्तीणा आहते का नवचारले आह.े जर उमदेवाराने Yes बटन पर नललक केल्यास 

उमदेवारास पढुील टप्प्यावरील माहीती भरावयाची आह.े अन्यथा No या बटन पर नललक कराव े 

 

पढुे उमदेवारांस Foreign National / NRI / PIO / OCI / CIWGC / NEUT / JKSSS या उमदेवारी प्रकारात मोडत 

असेल तर Yes बटन पर नललक कराव ेअन्यथा No या बटन पर नललक कराव े 

 

 

पढुे उमदेवारांस पदनवका उत्तीणा आह ेका असे नवचारले आह.े उमदेवार पदनवका उत्तीणा असल्यास खालील Yes बटन पर 

नललक करावे व उमदेवाराने पढुील टप्प्यावरील माहीती भरावयाची आह.े 



 

 

वैयक्तीक मानहतीची नोंदणी : 

 

ऑनलाईन नोंदणी अजा उघडल्यानंतर उमदेवारांस प्रथम स्वता:च ेसंपणुा पणुा नाव, वनडलांचे नाव, आईचे नाव, नलंग, जन्म 

तारीख, धमा, प्रदशे, मातभृाषा, वाषीक कौटंबीक उत्पन्न व राष्ट्रीयत्व इ. माहीती अचकु भरावयाची आह े

 

पत्र व्यवहार तपनशल : 

 

ऑनलाईन नोंदणी अजाातील या टप्प्यात उमदेवाराचा पत्र व्यवहाराचा पत्ता, राज्य, नजल्हा, तालकुा, गाव, नपन कोड, दरुध्वनी 

क्रमांक  भ्रमणध्वनी क्रमांक व ईमले आय.डी. इ. माहीती नवचारलेली असनु वररल माहीतीच्या आधारे उमदेवारांस संपका / 

पत्रव्यवहार / सचुना प्राप्त होणार असल्याने उमदेवारांनी अचकु माहीती भरावयाची आह.े 



 

 

पासवडा (संकेतशब्द) तपनशल : 

 

ऑनलाईन नोंदणी अजाातील या टप्प्यात उमदेवारांना संकेतस्थळावर खात ेतयार करण्यासाठी नस्क्रन वरील नदलेल्या सचुनेनसुार 

पासवडा (संकेतशब्द) दबुार नमदु करावा व खालील Save & Proceed या बटन पर नललक कराव.े 

 

ओ.टी.पी. तपासणी : 

 

ऑनलाईन नोंदणी अजाातील या टप्प्यात उमदेवाराने नमदु केलेल्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर तपासणीसाठी संगणनकय प्रणाली द्वारे 

ओ.टी.पी (OTP) पाठनवण्यात येईल. नस्क्रन वररल बॉलस मध्य ेभ्रमणध्वनी वर प्राप्त ओ.टी.पी नमदु करुन खालील Verify 

OTP या बटन वर नललक कराव.े जर आपल्या भ्रमणध्वनी वर ओ.टी.पी प्राप्त न झाल्यास बाजचु्या Retry on Call या बटन पर 

नललक करावे 

 

 



 

अजा क्रमाकं प्राप्त तपनशल :  

 

ऑनलाईन नोंदणी अजाातील उमदेवाराने भरलेली माहीती ही खरी आह ेअसे समजवनु संगणनकय प्रणालीद्वारे उमदेवारांस अजा 

क्रमांक नदला जाईल. सदर अजा क्रमांक / यजुर आय.डी उमेदवाराने कायमस्वरुपी जतन करून ठेवायचा आह.े 

 

खात ेलॉगीन : 

 

ऑनलाईन नोंदणी झाल्यानंतर संगणनकय प्रणालीद्वारे प्राप्त झालेला अजा क्रमांक / यजुर नेम व नोंदणी करतानी नमदु केलेला 

पासवडा (संकेतशब्द) ह ेलॉगीनच्या नस्क्रन पर नमदु करुन खालील Sign In या बटन वर नललक करावे. 

 



 

छाननी प्रकीयाची ननवड : 

 

या  मध्ये  सवा प्रथम उमेदवारास छाननी प्रक्रीयाची ननवड करावयाची आह.े स्क्रीन वर दशानवल्या प्रमाण ेदोन छाननी प्रनकया आहते उमेदवार 

त्यांच्या सोई नसुार छाननी प्रकीयेची ननवड करू शकतो वर ननवडलेली छाननी प्रनक्रया बदल ूशकतो. 

 

Candidate Dashboard  

उमदेवाराच्या लॉगीन डॅशबोडा वर अजााच्या एकुण १० टप्पे दशानवले आहते व त्यापैकी पनहला टप्पा आपला पणुा झालेला आह े

व पढुील उवारीत टप्प ेउमदेवारांस पणुा करण ेआवश्यक आह.े जो पयात डॅशबोडा वरील एकुण ०९ टप्प ेपणुा होत नाहीत तो पयांत 

उमदेवारांचा ऑनलाईन अजा सनुवधा कें द्रावर ई छाणनीसाठी पाठनवता येणार नाही. तसेच अजााची सद्यनस्थती बाबत चे संदशे 

मखु्य पषृ्ठावर दाखनवलेला आह.े 

 

 

 



टप्पा क्रमाकं. २ - उमदेवारी प्रकार ननवडा : 

 

यामध्ये उमदेवारास प्रामखु्याने उमदेवारी प्रकाराची ननवड करावयाची आह.े उमदेवारी प्रकार चा ननवड करतात असताना 

उमदेवारास “Eligibility Requirement” मध्ये नदलेली मानहती काळजी पवूाक वाचनू उमदेवारी चा प्रकार ननवड करावयचा 

आह े.  

 

उमदेवारी प्रकार ननवड करून झाल्यावर खाली “Save and Proceed” बटन वर नललक कराव.े  

टप्पा क्रमाकं. ३ - मळु नवद्यापीठ व सामानजक प्रवाग ननवडा: 

मळु नवद्यापीठ - यामध्ये उमदेवाराने जो उमदेवारी प्रवगा ननवडलेला आह ेत्यानसुार मानहती भरावयाची आह.े  

 

सचूना : 

मळू नवद्यापीठ ह ेउमदेवाराने बारावी / अनभयांनत्रकी व तंत्रज्ञान पदनवका उत्तीणा केलेला नजल्हा नसुार खाली दशानवले आह.े  



 

त्यानंतर उमदेवारास सामनजक प्रवगा ची ननवड करावयाची आह,े प्रथम आपल्या मालकीचा वगा ननवडा त्यानंतर आपल्या 

जातीचे नाव ननवडा आनण प्रवगा नसुार आव्यशक असे प्रमाणपत्राची नस्थती ननवडावयाची आह ेआनण “Save and Proceed” 

या बटन वर नललक  

 

Note : 

प्रवशेासाठी अजा करताना ज्या उमदेवारांनी EWS, NCL आनण CVC प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घणे्यासाठी पावती सादर केली 

होती अशा सवा उमदेवारांना कें द्रीभतू प्रवशे प्रनक्रयेत त्या-त्या संबंधीत प्रवगाातनू जागा वाटप करण्यात येईल. सदरचा प्रवशे हा 

तात्परूता प्रवशे म्हणनू ग्राह्य धरण्यात येईल. संबंधीत अभ्यासक्रमांची कें द्रीभतू प्रवशे प्रनक्रया संपण्यांच्या अनंतम नदवसाच्या आत 

संबंधीत उमदेवारांनी मळु प्रमाणपते्र सादर करण ेबंधनकारक राहील.. 

टप्पा क्रमाकं  ४ : Special Reservation Details 

PWD and Defence Details: 

यामध्ये उमदेवारास सामानजक प्रवगााव्यनतररक्त इतर समांतर आरक्षण व इतर बाबीची मानहती नवचारलेली आह ेत्याबाबत 

माहीती भरावयाची आह.े त्यामध्ये प्रथम अपंग व नदव्यांग प्रवगा नवचारले आह ेत्याबाबत आपण थोडलयात मानहती पाहुयात. 

 

 

a) अपंग / नदव्यांग प्रवगा यामध्ये उमदेवार जर अपंग / नदव्यांग प्रवगाात मोडत असेल तर समोरील Drop Down मधील अपग / 

नदव्यांग प्रवगाातील प्रकाराची ननवड करावयाची आह ेव पढुील टप्प्यात नकमान ४०% अपंग / नदव्यांगाचे प्रमाणपत्र अपलोड 

करावयाचे आह.े जर उमदेवार या प्रकारात मोडत नसल्यास उमदेवाराने Not Applicable याची ननवड करावी. 



 

b) पालक संरक्षण सेवतेील प्रवगा यामध्ये उमदेवाराचे पालक जर संरक्षण सेवते कायारत असतील अथवा संरक्षण सेवतेनु 

सेवाननवतृ्त झाले असतील तर समोरील Drop Down मधील संरक्षण सेवतेील प्रकाराची ननवड करावयाची आह ेव पढुील 

टप्प्यात प्रोफामाा - C व अनधवास प्रमाणपत्र अपलोड करावयाचे आह.े जर उमदेवार या प्रकारात मोडत नसल्यास उमदेवाराने 

Not Applicable याची ननवड करावी. 

 

c) नशक्षण शलु्क माफी योजना- यामध्ये उमदेवारांनी वयैक्तीक मानहती भरतानी नमदु केलेले कुटंुबांचे सवा मागााने नमळणारे 

एकनत्रत उत्पन्न कमाल रु. ८ लक्ष पयांत असेल अशा उमदेवारांस नशक्षण शलु्क माफी योजना (TFWS) या योजनेसाठी अजा 

करावयाचा आह ेकाय याबाबत नवचारले आह.े जर उमदेवारास नशक्षण शलु्क माफी योजना (TFWS) या योजनेचा लाभ 

घ्यावयाचा असेल तर समोरील Drop Down मधील Yes ननवडावे व पढुील टप्प्यात उत्पन्नाचा दाखला अपलोड करावयाचे 

आह.े अन्यथा उत्पन्न रु. ८ लक्षापेक्षा जास्त असणा या उमदेवारांनी Drop Down मधील No ननवडावे. 

d) अनाथ प्रवगा- यामध्ये जे उमदेवार अनाथ असतील व त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या मनहला व बालनवकास नवभागाने अनाथ 

प्रमाणपत्र नदलेले असेल अशा उमदेवारांनी समोरील Drop Down मधनू Yes ननवडावे व पढुील टप्प्यात अनाथ प्रमाणपत्र 

अपलोड करावयाचे आह.े अन्यथा ज ेउमदेवार अनाथ प्रवगाात मोडत नसतील त्यांनी समोरील Drop Down मधील No 

ननवडावे.  

 



Minority Details 

 

अल्पसख्यांक प्रवगा यामध्ये उमदेवारांनी अजा भरतानी नमदु केलेला धमा व मातभृाषा यानुसार उमदेवाराचा अल्पसंख्यांक प्रवगा 

येतो त्यानसुार उमदेवारास खालील Linguistic Minority (भाषावर आधाररत) व Religious Minority (धमाावर 

आधाररत) अस ेदोन अल्पसंख्यांक प्रवगाात मोडत असल्याचे नवचारले आह.े ज ेउमदेवार अल्पसंख्यांक प्रवगाात मोडत 

असल्यास Linguistic Minority (भाषावर आधाररत) व Religious Minority (धमाावर आधाररत) समोरील बॉलस वर 

नललक करावे व त्यानंतर अल्पसंख्यांक प्रवगाातील Linguistic Minority Type (भाषीक अल्पसंख्याक प्रकार) व 

Religious Minority Type (धानमाक अल्पसंख्याक प्रकार) ननवडावे व खालील Save & Proceed या बटन नललक कराव.े 

 

टप्पा क्रमाकं  ५ : पात्रता तपशील : 

a) दहावी उत्तीणा पररक्षा - यामध्ये सरुवातीला उमदेवाराने दहावी उत्तीणा बोडा व उत्तीणा वषा ननवडावे व आसन क्रमांक नमदु 

करावा. 

 

एचएससी / समकक्ष तपशील 

 

त्यानंतर बारावी पररक्षा मडंळाचे स्थान, बारावी बोडा, बारावी उत्तीणा वषा, बारावीचा आसन क्रमांक, बारावीच्या गणुपनत्रके प्रमाण े

उमदेवाराचे नाव व बारावी उत्तीणा नस्थती इत्यादी मानहती अचकू भरावी.  



जर उमदेवार ने एचएससी सन २०२१ मध्ये पास केले असतील तर उमदेवारास एचएससी मानहती वरील मानहती भरून “Get 

HSC Data” वर नललक केल्यास एचएससी result दनशानवला जाईल. सन २०२१ सोडून इथर सवा उमदेवारास एचएससी 

result ची मानहती “Manually” भरावयाची आह.े  

 

 

Diploma Details 

त्यानंतर उमदेवाराने जर (MHT-CET 2021 नकंवा NEET) नदलेली तर  औषधननमााणशास्त्र पदनवका पररक्षा उत्तीणा आहात 

का ? असे नवचारले आह ेउमदेवाराने “Yes” करून पदनवका गणु प्रकार  ननवडून खाली मानहती अचकू भरून “Save and 

Proceed” या बटन वर नललक कराव.े  



टप्पा क्रमाकं  ६: उमदेवाराच ेछायानचत्र ननवडा: 

 

यामध्ये सखुतीला उमदेवाराला छायानचत्राची ननवड करावयाची आह.े यामध्ये सखुातीला छायानचत्र ननवडून समोरील फाईल, 

कॅमरेा यापैकी एकाची ननवड करावी. यामध्ये उमदेवार मोबाईल वरुन अजा करत असेल त्यावळेी कॅमरेा या बटन वर नललक 

कराव ेनकंवा उमदेवार संगणकावरून नकंवा लॅपटॉप वरुन अजा करत असेल तर फाईल या बटन वर नललक कराव ेव छायानचत्राची 

ननवड करावी. तसेच ननवड झालेले छायानचत्र कमी-जास्त साईज मध्य ेकरण्यासाठी Crop या बटन वर नललक करुन छायानचत्र 

अपलोड कराव ेव खालील Save & Proceed या बटन पर नललक करावे 

 

 

टप्पा क्रमाकं  ७ : कागदपत्र ेव प्रमाणपत्र अपलोड 

उमदेवाराने वरील ७ टप्प्यामध्ये जी मानहती भरलेली आह ेत्यासंबंधीत कागदपत्रे व शकै्षनणक गणुपत्रक यांची मागणी केलेली 

आह.े 

b) उमदेवाराला भारतीय नागररकत्व, अनधवास प्रमाणपत्र, मागसवगीय उमदेवार असल्यास जात / जमात प्रमाणपत्र, जात / 

जमात वधैता प्रमाणपत्र नकंवा अजा सादर केल्याची पावती, उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेल्या बाबतचे प्रमाणपत्र नकंवा अजा 

सादर केल्याची पावती, तसेच आनथाक दृष््टया दबुाल घटक (EWS) प्रमाणपत्र नकंवा अजा सादर केल्याची पावती, इतर समांतर 

आरक्षण ननवडले असल्यास त्या संबंनधत प्रमाणपत्र व शकै्षनणक गणुपत्रक (दहावी व बारावी) व सामाईक प्रवशे पररक्षाचे 

गणुपत्रक इ. कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे अपलोड करावयाचे आहते. 

 



 

 

 

 

c) उमदेवार मोबाईल वरुन ऑनलाईन अजा करत असेल त्यावळेी कॅमरेा या बटन पर नललक करुन प्रत्यक्ष कागदपत्राचे फोटो 

काढुन अपलोड करु शकतो नकंवा उमदेवार संगणकावरून नकंवा लॅपटॉप वरुन अजा करत असेल तर फाईल या बटन वर नललक 

करुन प्रमाणपत्र व शकै्षनणक गणुपत्रकाची ननवड करून कागदपत्रे अपलोड करु शकतो. तसेच ननवड केलेले कागदपत्र jpg, 

jpeg, png या प्रकारातील असतील तर अशा कागदपत्रांची साईज कमी-जास्त करण्यासाठी Crop या बटन पर नललक करुन 

अपलोड या बटन पर नललक करेल व खालील Save & Proceed या बटन वर नललक कराव.े 

 

 

 टप्पा क्रमाकं  8 : ऑनलाईन अजााच ेशलु्क भरण े:

a) उमदेवारास अजाात ननवडलेल्या सामानजक प्रवगा व समातर आरक्षणानसुार प्रवशे प्रनक्रयेसाठी अजाांच शलु्क भरण्यासाठी 

नवचारलेले आह.े उमदेवारास एकुण अजााचे शलु्क नकती भरावयाचे आह ेह ेदाखनवले आह.े 

 

 



b) जर उमदेवाराने MHT-CET 2021 सामाईक प्रवशे पररक्षा नदलेली असल्यास त्या पररक्षेसाठी भरलेले शलु्क वगळता 

उवारीत शलु्क उमदेवारांस ऑनलाईन भरण्यासाठी नवचारले आह.े 

C) जर उमदेवारांचे ऑनलाईन शलु्क अदा करताना कोणतेही अडचण आल्यास नदलेल्या हले्प-लाईन वर लवकरात लवकर 

कळवाव.े 

D) जर उमदेवारांचे अजा शलु्क २ वळेेस संबंनधत खाते म्हणनू वजा झाले असेल तर, उमेदवाराने अदा केलेल्या शलु्क मधनू एक 

शलु्क संबंनधत खाते मध्ये ७ नदवसात परत केले जाईल. 

 

c) प्रवशे अजाात प्रवशे शलु्क भरण्यासाठी खालील Proceed To Payment या बटन वर नललक करावे. त्यानंतर उमदेवाराने 

पेमेंट गटेवचे्या पेजवरील ऑनलाईन शलु्क भरण्यासाठी Proceed या बटन पर नललक कराव.े त्यानंतर उमदेवार ऑनलाईन 

शलु्क भरण्यासाठी काडा, नेट बँकीग, वॉलेट, यपुीआय व वयआुर कोड या माध्यमापैकी एका माध्यमाची ननवड करुन प्रवशे 

अजाात शलु्क भरु शकतो. 

 

 

 टप्पा क्रमाकं  ९ & १० : अजााची प्रत व ऑनलाईन अजा सबनमट :

a) यामध्ये उमदेवाराने भरलेली माहीती व अपलोड केलेले कागदपत्र / प्रमाणपत्र यानसुार उमदेवारास अजााची प्रत दाखनवलेली 

आह.े 

 

b) उमदेवारांनी भरलेली माहीती तपासनू घ्यावी व जर अजाात काही बदल करावयाचा असल्यास उमदेवारांनी डाव्या बाजचु्या 

संबंधीत टप्प्यावर नललक केल्यास उमदेवारास भरलेल्या माहीतीत बदल करता येईल. उमेदवाराने योग्य ते बदल करून खालील 

Save & Proceed या बटन पर नललक कराव.े 

 



 

c) त्यानंतर उमदेवाराने केलेले बदल अजााच्या प्रत वर उमदेवाराने तपासनु घ्याव ेव योग्य असल्यास खालील Submit 

Application Form For E-Verification या बटन पर नललक करावे. 

 

d) त्यानंतर उमदेवारांस लॉगीन पासवडा नवचारला जाईल. उमेदवाराने लॉगीन पासवडा नमदु करुन खालील Verify Password 

या बटन पर नललक कराव.े 

 

e) त्यानंतर उमदेवारांस अजाात नमदु केलेल्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर ओ.टी.पी तपासणीसाठी पानठनवला जाईल तो उमदेवाराने 

नमदु करावा व खालील Verify OTP या बटन पर नललक कराव.े अशा प्रकारे उमदेवारांचा अजा ई-छानणीसाठी पाठनवण्यात 

आलेला आह ेव पाठनवलेल्या अजााची प्रत उपलब्ध करुन दणे्यात आलेली आह.े 

 

 

 

 



 

 

 

Thank You 

 


