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कें द्रीभूत प्रवेश प्रक्रिक्रया सन २०२२-२३
प्रथम वर्ष� पोस्ट एस.एस.सी. पदक्रिवका अशिभयांक्रित्रकी

तंत्रशिशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र  राज्य यांच्या मार्फ� त घेण्यात येणाऱ्या प्रथम वर्ष� पोस्ट एस.एस.सी. पदक्रिवका अशिभयांक्रित्रकी या 
अभ्यासक्रमाच्या कें द्रीभूत प्रवेश प्रक्रिक्रयेचे ऑनलाईन अर्ज� भरण्याची लिंलक www.dte.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध आहे.

प्रथम वर्ष� पोस्ट एस.एस.सी.  पदक्रिवका अशिभयांक्रित्रकी या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या शकै्षशिणक पात्रताधारक
उमेदवारांनी संचालनालयाच्या संकेतस्थळावरील लिंलक उघडून मखुपृष्ठावरील मेनू मध्ये प्रवेश प्रक्रिक्रयेचे वेळापत्रक,
प्रवेशाची शकै्षशिणक पात्रता प्रवेश प्रक्रिक्रयेसाठी चे शासन क्रिनण�य प्रवेश प्रक्रिक्रया संदभा�तील मार्ग�दश�क सूचना परिरपत्रके व
ऑनलाइन अर्ज� भरण्याबाबतच्या मार्ग�दश�क सूचना यांचा अभ्यास करून प्रवेश प्रक्रिक्रयेसाठी अर्ज� करावयाच्या
अभ्यासक्रमाची क्रिनवड करावी.
1. प्रवेशासाठीच्या पदक्रिवका अभ्यासक्रमाची क्रिनवड अंतितम झाल्यानंतर मखुपृष्ठावरील New Candidate 

Registration  या बटनावर क्रिSक करून नोंदणी करता येईल.
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1.1 पक्रिहला     टप्पा     -   क्रिवद्यार्थ्यांयाYची     संकेतस्थळावर     नोंदणी  (  Candidate Registration)   : -

ऑनलाइन नोंदणी अर्ज� उघडल्यानंतर उमेदवारास स्वतःचे संपूण� नाव,  ई-मेल आयडी,  भ्रमणध्वनी क्रमांक,
राज्य,  जिर्जल्हा आशिण संकेतशब्दाची(Password)  अचूक नोंद करणे आवश्यक आहे तसेच संकेतशब्दांची पुष्टी
करणे(Confirm Password) आवश्यक आहे.

1.2    दसुरा     टप्पा     -   ओ  .  टी  .  पी  .   तपासणी     ∶- 
       

ऑनलाईन नोंदणी अर्जा�तील दसुऱ्या टप्प्यात नमूद केलेल्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर तपासणीसाठी सरं्गणकीय
प्रणालीद्वार ेओटीपी पाठक्रिवण्यात येईल. स्क्रीन वरील Enter OTP बॉक् समध्ये भ्रमणध्वनीवर प्राप्त ओटीपी नमूद करून
Submit बटन वर क्रिSक करावे.
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1.3  तितसरा     टप्पा     -   अर्ज�     क्रमांक     प्राप्त     तपशील   :-

ऑनलाइन नोंदणी अर्जा�तील तितसऱ्या टप्प्यात उमेदवाराने ऑनलाइन भरलेल्या माक्रिहतीच्या आधार ेउमेदवारास
सरं्गणकीय प्रणालीद्वार े अर्ज� क्रमांक क्रिदलेला आहे.  सदर अर्ज� क्रमांक/यूर्जर आयडी उमेदवाराने कायमस्वरूपी र्जतन
करून ठेवायचा आहे.

                

2.   चौथा     टप्पा     -   खाते     लॉक्रिर्गन     आशिण     अर्ज�दाराची     वैयक्रिdक     माक्रिहती     नोंदणी   :-

ऑनलाईन नोंदणी पूण� झाल्यानंतर सरं्गणकीय प्रणालीद्वार ेप्राप्त झालेला अर्ज� क्रमांक / यरु्जरनेम व नोंदणी करताना
नमूद केलेला संकेतशब्द(Password)  आशिण कॅपच्या(Captcha)  हे लॉक्रिर्गन स्क्रीनवर नमूद करून लॉक्रिर्गन(Login)  या
बटनावर क्रिSक करावे.
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2.1 छाननी     पद्धत     -   पया�य     क्रिनवडणे  :-

खाते उघडण्यासाठी लॉक्रिर्गन झाल्यानंतर उमेदवारास अर्जा�ची ई-छाननी(E-Scrutiny) व प्रत्यक्ष सकु्रिवधा
कें द्रावरील छाननी(Physical Scrutiny) असे दोन पया�य असणार ेबटन असतील त्यापैकी आपणास एका पया�याची क्रिनवड
करावयाची आहे.

 2.1.1 ई  -  सकु्रिवधा     कें द्र  (  E-  Scrutiny)  :-

क्रिदलेल्या दोन पया�यांपकैी ई-छाननी(E-Scrutiny) या पया�यावर क्रिSक केल्यानंतर Your scrutiny mode has

been saved. असा मेसेर्ज स्क्रीनवर क्रिदसेल आशिण आपल्या अर्जा�ची छाननी,  ई-छाननी पद्धतीद्वारे करण्याचा पया�य
यशस्वीरिरत्या नोंद केला र्जाईल.  यामध्ये उमेदवाराच्या लॉर्गीन डॅशबोड�वर अर्जा�चे एकूण आठ टप्पे दश�क्रिवले आहेत.

त्यापकैी आपला पक्रिहला टप्पा पूण� झालेला आहे व पुढील उव�रिरत टप्पे उमेदवारास पूण� करणे आवश्यक आहे. र्जोपयYत
डॅशबोड� वरील सव� टप्पे पूण� होत नाहीत तोपयYत आपला ऑनलाईन अर्ज� र्जमा झालेला नाही असे समर्जावे.

               

               
 2.1.2  प्रत्यक्ष सुक्रिवधा कें द्रावरील छाननी  (  Physical Scrutiny)  :-
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यामध्ये उमेदवाराला प्रत्यक्ष सुक्रिवधा कें द्रावरील छाननी करता जिर्जल्हा, रॅ्फजिसलिलटेशन सेंटर(FC Name) आशिण 
तारखेची क्रिनवड करावयाची आहे.

 2.2  टप्पा क्रमांक  .  1 –   लॉर्गीन डॅशबोड�  :-

वरील दोन्ही पद्धतीने अर्ज� भरल्यानंतर उमेदवाराच्या अर्जा�तील पक्रिहला टप्पा पूण� झालेला असेल व व उव�रिरत 
टप्पे बाकी असतील.

                   

 2.3  टप्पा क्रमांक  .   2 -    उमेदवारी प्रकार क्रिनवडा  (  Fill Candidature Type Details):-  

यामध्ये उमेदवारास क्रिदलेल्या उमेदवारी  प्रकारच्या माक्रिहतीनुसार उमेदवार ज्या प्रकारात मोडत आहे त्या
प्रकाराची क्रिनवड करून खालील Save and Proceed  या बटनावर क्रिSक करावे.(उदा.  महाराष्ट्र ातील र्जन्म झालेला व
शिशक्षण महाराष्ट्र ात झालेल्या उमेदवारास महाराष्ट्र  राज्य उमेदवार - प्रकार ए हा प्रकार क्रिनवडावा.)
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 2.4   टप्पा क्रमांक  .   3 -   उमेदवाराच्या मूळ जिर्जल्ह्याची क्रिनवडा  :-  

यामध्ये उमेदवारास दहावी व बारावी परीक्षा उत्तीण� झालेल्या जिर्जल्हा व तालुक्याची क्रिनवड करावयाची आहे.
इयत्ता दहावी / एस.एस.सी. परीक्षा उत्तीण� झालेल्या शाळेचे नाव व पत्ता यांची नोंद करावयाची आहे. नोंद केल्यानंतर
त्याखालील Save and Proceed या बटनावर क्रिSक करावे.

                     

 2.5   टप्पा क्रमांक  .   4 -   उमेदवाराचा सामाजिर्जक आशिण समांतर आरक्षणाचा प्रवर्ग� क्रिनवड   :-  

यामध्ये उमेदवार ज्या सामाजिर्जक प्रवर्गा�त मोडत आहे त्या प्रवर्गा�ची क्रिनवड करावयाची आहे. सव�साधारण प्रवर्गा�तील
उमेदवार  र्जर  आर्थिथक दृष्ट्या दबु�ल  घटकाच्या  र्जार्गांकरिरता  अर्ज�  करू इच्छिच्छत असेल तर तशी  नोंद करून
त्याबाबतचे प्रमाणपत्र अपलोड करणे आवश्यक आहे.
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र्जर उमेदवार मार्गास प्रवर्गा�त मोडत असेल तर उमेदवाराने त्यास अनुसरून असलेल्या इतर बाबींची क्रिनवड
करावी व त्यासंबंतिधत  कार्गदपते्र आपल्याकडे उपलब्ध च्छिस्थतीची क्रिनवड करावयाची आहे.

उमेदवार क्रिदव्यांर्ग प्रवर्गा�त येत असल्यास क्रिदव्यांर्ग प्रवर्ग�  क्रिनवड करावयाचा आहे.  तसेच उमेदवाराचे पालक
मार्जी सैक्रिनक प्रवर्गा�त येत असतील तर मार्जी सैक्रिनक प्रवर्गा�ची क्रिनवड करावयाची आहे. व त्या संबंतिधत क्रिवचारलेली
माक्रिहती नमूद करावयाची आहे.

या नंतर त्याखालील Save and Proceed  या बटणावर क्रिSक करावे.

        

 2.6   टप्पा क्रमांक  .   5   -   शकै्षशिणक अह�ता क्रिनवड  (  Fill Qualification Details) :-  

यामध्ये उमेदवारास दहावी उत्तीण�  बोड� ,  उमेदवाराचे नाव(एस.एस.सी.च्या रु्गणपक्रित्रकेत नमूद केल्यानुसार)

उमेदवाराच्या आईचे नाव(एस.एस.सी.च्या रु्गणपक्रित्रकेत नमूद केल्यानुसार)नमूद करणे आवश्यक आहे.
त्यानंतर दहावी/एस.एस.सी आसन क्रमांक,उत्तीण�  वर्ष�  आशिण दहावी/एस.एस.सी उत्तीण�  च्छिस्थती नमुद करणे

आवश्यक आहे.

येथे वापरलेले एकूण रु्गण या शब्दाचा अथ� खालीलप्रमाणे असेल: 

A.  महाराष्ट्र  राज्य मंडळाच्या उमेदवारांसाठी: 
एसएससी परीक्षा उत्तीण�  झालेल्या उमेदवारांसाठी, एकूण ५ क्रिवर्षयांचे र्गुण क्रिवचारात घेतले र्जातील 
आशिण माक� शीटवर नमूद केले आहे. 

B. ICSE उमेदवारांसाठी:
i) र्गट १ आशिण र्गट २  च्या आधार ेप्रवेश घेऊ इच्छिच्छणार ेक्रिवद्याथu केवळ क्रिवर्षयांसाठी, एकूण रु्गणांची 
एकूण संख्या असेल र्गट १ आशिण र्गट २ मधील ५ पकैी कोणत्याही क्रिवर्षयात रु्गण त्याने/तितने 
र्जास्तीत र्जास्त रु्गण क्रिमळवले आहेत.
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ii) र्गट १, र्गट २ आशिण या आधारे प्रवेश घेऊ इच्छिच्छणारे क्रिवद्याथu र्गट 3, एकूण रु्गण हे सव� क्रिवर्षयांचे 
एकूण र्गुण असतील सव� र्गटांमधनू.

C. CBSE उमेदवारांसाठी:
एकूण र्गुण म्हणरे्ज क्रिमळालेल्या एकूण र्गुणांची एकूण संख्या उमेदवार, माक�  शीटमध्ये घोक्रिर्षत 
केल्याप्रमाणे सव� क्रिवर्षयांसह.

रे्ज उमेदवार २०२२ मधील दहावी उत्तीण� आहेत त्यांनी उमेदवाराचे नाव(एस.एस.सी.च्या र्गुणपक्रित्रकेत नमूद
केल्यानुसार)  उमेदवाराच्या आईचे नाव(एस.एस.सी.च्या रु्गणपक्रित्रकेत नमूद केल्यानुसार)  व दहावी/एस.एस.सी आसन
क्रमांक,उत्तीण� वर्ष� नमूद केल्यानंतर ऑटोमॅक्रिटक डेटा रे्फच होऊन तुम्हाला स्क्रीन वर क्रिदसेल. 
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तुम्ही माक्रिहती पुच्छिस्तकेत क्रिदलेला क्रिनयम 4-A देखील पाहू शकता (पृष्ठ क्रमांक- 16).

उमेदवाराचा दहावी/एस.एस.सी मध्ये तांक्रित्रक अभ्यासक्रम होता का?  असल्यास त्याबाबतची माक्रिहती नमूद
करावी. त्याचप्रमाणे उमेदवाराने इटंरक्रिमजिर्जएट ग्रेड परीक्षा उत्तीण� केली असल्यास त्याबाबतची माक्रिहती नमूद करावी.

रे्ज उमेदवार एच.एस.सी. / आयटीआय परीक्षा उत्तीण� झाले असतील त्याने त्याबाबतची माक्रिहती नमूद करणे
आवश्यक आहे.या नंतर त्याखालील Save and Proceed  या बटणावर क्रिSक करावे.
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 2.7    टप्पा क्रमांक  .   6 -   वैयक्रिdक माक्रिहतीची नोंदणी  (  Fill Personal Details) :-  

यामध्ये उमेदवाराचे संपूण�  नाव, उमेदवाराच्या आईचे नाव, र्जन्मतारीख, लिंलर्ग त्याचप्रमाणे र्जर उमेदवार अनाथ
या प्रवर्गा�त येत असेल तर त्याबाबतची नोंद करणे आवश्यक आहे. उमेदवाराचे कौटंुक्रिबक वार्षिर्षक उत्पन्न, धम�, मातृभार्षा
इत्यादी नोंद करणे आवश्यक आहे.

 तसेच र्जर उमेदवार अल्पसंख्यांक प्रवर्गा�त मोडत असेल तर त्याबाबतची नोंद आशिण र्जर उमेदवार TFWS

र्जार्गांकरिरता अर्ज� करत असेल तर त्याबाबतची नोंद करणे आवश्यक आहे.
 उमेदवाराने पत्रव्यवहाराचा पत्ता  तसेच भ्रमणध्वनी आशिण ईमेल आयडी नमूद करावयाचा आहे.
या नंतर त्याखालील Save and Proceed  या बटणावर क्रिSक करावे.

 2.8   टप्पा क्रमांक  .   7 -  उमेदवाराचे छायातिचत्र व स्वाक्षरी तसेच कार्गदपते्र अपलोड करणे  :-  

यामध्ये  उमेदवारासर्फोटो  अपलोड  करण्यासाठी  क्रिवचारले  आहे.   Choose  File या  बटन  वर  ती  क्रिSक
केल्यानंतर उमेदवारास आपला र्फोटो स्वाक्षरीसह यशस्वीरिरत्या अपलोड करता येईल.

तसेच उमेदवाराने वरील टप्प्यांमध्ये र्जी माक्रिहती भरलेली आहे त्या संबंतिधत कार्गदपते्र व शकै्षशिणक र्गुणपत्रके
तसेच इतर कार्गदपते्र क्रिनवडून अपलोड करावयाचे आहेत.  या नंतर त्याखालील  Save and Proceed  या बटणावर
क्रिSक करावे.

10/10



                            

 2.9  टप्पा क्रमांक  .   8  -  ऑनलाइन अर्जा�चे शुल्क र्जमा करणे  (  Pay Application Fees):-  

यामध्ये उमेदवारांना अर्जा�त क्रिनवडलेल्या सामाजिर्जक व समांतर प्रवर्गा�नुसार प्रवेश प्रक्रिक्रयेसाठी अर्जा�चे शुल्क
भरण्यासाठी क्रिवचारले रे्गले आहे.  उमेदवारास अर्जा�चे एकूण शुल्क क्रिकती भरावयाचे हे दाखवले असून ते ऑनलाईन
भरण्यासाठी खालील Pay Now या बटन वर क्रिSक करावे.  यानंतर उमेदवाराने पेमेंट रे्गटवे च्या पेर्ज वरील ऑनलाइन
शुल्क भरण्यासाठी PAY  या बटन वर क्रिSक करून ऑनलाईन शुल्क भरण्यासाठी काड� , नेट बँकिंकर्ग, वॉलेट, यपूीआय व
क्यू आर कोड या माध्यमांपैकी एक माध्यम क्रिनवडून शुल्क भरावयाचे आहे.
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                          2.10   पूण�     च्छिस्थतीतील     लॉक्रिर्गन     डॅशबोड�  :-  

उमेदवाराने किंप्रटेबल अँच्छिप्लकेशन र्फॉम� र्जतन करून ठेवावे. 
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