
 

¯Ö¤ü×¾ÖÛúÖ ±úÖ´ÖÔÃÖß (›üß. ±úÖ´ÖÔÃÖß) ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¯ÖÏÛÎúßµÖÖ 

¯Ö¤ü×¾ÖÛúÖ ±úÖ´ÖÔÃÖß (›üß. ±úÖ´ÖÔÃÖß) “Öß ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¯ÖÏÛÎúßµÖÖ Ûëú×¦üµÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ¯ÖÏ×ÛÎúµÖê (Centralized 

Admission Process) ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ¸üÖ²Ö¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê.  µÖÖ ÛúÖêÃÖÔÃÖÖšüß ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘Öê¾Öæ ‡Ô×“”ûÞÖÖ·µÖÖ ×¾Ö¬µÖÖ£µÖÖÕ×®Ö 

http://www.dtemaharashtra.gov.in/ µÖÖ ÃÖÓÛêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ³Öê™ü ¤êüÞÖê 

†Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÓÛêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Öºþ®Ö ̄ ÖÖêÃ™ü ‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß. ×›ü¯»ÖÖê´ÖÖ †ò›ü´Öß¿Ö®Ö (Post HSC Diploma 
Admission) µÖÖ Ø»ÖÛú¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ †ò›ü×´Ö¿Ö®Ö ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ ¸üÖ²Ö¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê.  
1. µÖÖ ¯ÖÏ×ÛÎúµÖê“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö ×¾Ö¬µÖÖÙ£Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¯Ö¤ü¾ÖßÛúÖ ±úÖ´ÖÔÃÖß ÛúÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê 

†ò›ü×´Ö¿Ö®Ö/¯ÖÏ¾Öê¿Ö ‘Öê‰ú ¿ÖÛúŸÖÖê. ¯ÖÏŸµÖêÛú ÛúÖò»Öê•Ö»ÖÖ ¾ÖêÝÖôûÖ †•ÖÔ Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ÝÖ¸ü•Ö ®ÖÃÖŸÖê.  
2. ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÛÎúßµÖÖ †Öò®Ö»ÖÖ‡Ô®Ö †ÃÖŸÖê.  
3. †Öò®Ö»ÖÖ‡Ô®Ö ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö ±úß ³Ö¹ý®Ö †Öò®Ö»ÖÖ‡Ô®Ö ±úÖò´ÖÔ ³Ö¸üÖµÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ¯ÖæÞÖÔ †•ÖÔ ³Ö¹ý®Ö —ÖÖ»µÖÖ ®ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ 

¤üÖê®Ö ¯ÖÏØŸÖ´Ö¬µÖê Ø¯ÖÏ™ËüÃÖ ‘Öê¾Öã®Ö, µÖÖ †•ÖÖÔ ÃÖÖê²ÖŸÖ »ÖÖÝÖÞÖÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ ´Öãôû ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Öê ¾Ö ŸµÖÖ ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ 
”ûÖµÖÖ¯ÖÏŸÖà“ÖÖ ‹Ûú ÃÖê™ü ‘Öê¾Öã®Ö ‹±Ìú. ÃÖß. (ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ Ûëú¦üÖ´Ö¬µÖê) ×¤ü»Öê»µÖÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ •ÖÖ¾Öæ®Ö †•ÖÔ Ûú®±ú´ÖÔ Ûú¸üÖ¾ÖÖ 
»ÖÖÝÖŸÖÖê. ‹±Ìú. ÃÖß. ´Ö¬µÖê †•ÖÔ Ûú®±ú´ÖÔ Ûêú»µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ †•ÖÔ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖÃÖÖšüß ÝÖÏÖÊ ¬Ö¸ü»ÖÖ •ÖÖŸÖü ®ÖÖÆüß.  ‹±ú. 
ÃÖß. Ûú›ãü®Ö ×¾Ö¬µÖÖ£µÖÖÔ»ÖÖ †•ÖÔ Ûú®±ú´ÖÔ —ÖÖ»µÖÖ“Öß ÃÖÆüß ×¿ÖŒŒµÖÖ×®Ö¿Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ¾Ö ÛúÖÝÖ¤ǖ Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ 
”ûÖµÖÖ¯ÖÏŸÖà“ÖÖ ÃÖÖÓõÖÖÓÛúßŸÖ ¯ÖÏŸÖß“ÖÖ ÃÖê™ü ×´ÖôŸÖÖê.  

4. µÖÖ®ÖÓŸÖ ü̧ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß ÝÖãÞÖ¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¤üß ÃÖÓÛêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ ü̧ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß ÝÖãÞÖ¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¤üß 
ÃÖÓ²ÖÓ×¬Ö ÛúÖÆüß ŸÖÛÎúÖ¸ü †ÃÖ»ÖêÃÖ ŸÖß ×¤ü»Öê»µÖÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ‹±Ìú. ÃÖß. Ûëú¦üÖ¾Ö ü̧ •ÖÖ¾Öã®Ö Ûúôû¾ÖÖ¾Öß »ÖÖÝÖŸÖê.  

5. µÖÖÃÖ¾ÖÖÕ®ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ×“Ö ¯ÖÖµÖ¸üß ´ÆüÞÖ•Öê Ûòú¯Ö (CAP) ¸üÖ Ó̂›ü. †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ®Öê †Ö¯Ö»µÖÖ Login ´Ö¬Öæ®Ö †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ 
Æü¾Öê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÛúÖò»Öê•ÖêÃÖ“Öê ÛúÖê›ü ®ÖÓ²Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ¯ÖÃÖÓ×ŸÖ“µÖÖ ÛÎú´Ö¾ÖÖ¸üß®ÖãÃÖÖ¸ü Option Form 
(¯ÖÃÖÓŸÖß/×¾ÖÛú»¯Ö †•ÖÔ) ´Ö¬µÖê ³Ö¸üÖ¾Öê »ÖÖÝÖŸÖÖŸÖ ¾Ö †Ö¯Ö»ÖÖ Option form (¯ÖÃÖÓŸÖß/×¾ÖÛú»¯Ö †•ÖÔ) Ã¾ÖŸÖÖ: 
Submit Ûú¹ý®Ö Confirm Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. Option form Confirm Ûêú»ÖÖ ®ÖÖÆüß ŸÖ¸ü †•ÖÔ¤üÖ¸ü 
ŸµÖÖ  ¸üÖˆÓ›üÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆüŸÖ ®ÖÖÆüß.  

http://www.dtemaharashtra.gov.in/


 

6. †•ÖÔ¤üÖ ü̧ÖÃÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÛú»¯Ö †•ÖÖÔ®ÖãÃÖÖ¸ü ÛúÖò»Öê•Ö ¾ÖÖ™¯Ö (†»ÖÖò™ü) —ÖÖ»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ»ÖÖ †»ÖÖò™ü´Öë™ü »Öê™ü¸ü“Öß 
Ø¯ÖÏ™ü ‘µÖÖµÖ“Öß †ÃÖŸÖê ¾Ö ÜÖÖ»Öß»Ö ¤üÖê®Ö ¯ÖµÖÖÔµÖÖ¯ÖîÛúß ÛúÖêÞÖŸÖÖÆüß ‹Ûú ¯ÖµÖÖÔµÖ †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÖòÝÖß®Ö ´Ö¬Öã®Ö ×®Ö¾Ö›üÖµÖ“ÖÖ 
†ÃÖŸÖÖêü.   

a. Freeze- †ò›ü×´Ö¿Ö®Ö ÛúÖµÖ´Ö Ûú ü̧ÞÖê.  
b. Float- ×¾Ö¬µÖÖ£µÖÖÔ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖß“µÖÖ ÛúÖò»Öê•Ö¯ÖêõÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ “ÖÖÓÝÖ»µÖÖ ¯ÖÃÖÓŸÖß“µÖÖ ÛúÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê 

†ò›ü×´Ö¿Ö®Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ÆüÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ×®Ö¾Ö›üÖ¾ÖÖ »ÖÖÝÖê»Ö. µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ 
¯ÖÃÖÓ×ŸÖ“µÖÖ ÛúÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê †ò›ü×´Ö¿Ö®Ö ‘Öê¾Öã®Ö ̄ Öã×œü»Ö ̧ üÖˆÓ›ü´Ö¬µÖê ̂ ŸÛéúÂ™ü/“ÖÖÓÝÖ»µÖÖ ̄ ÖÃÖÓŸÖß“µÖÖ ÛúÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê 
†ò›ü×´Ö¿Ö®ÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ®Ö Ûú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.  

7. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖµÖÖÔµÖ ×®Ö×¿“ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¬µÖÖ£µÖÖÕ×®Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö †Ö¯Ö»µÖÖ »ÖÖòÝÖß®Ö ´Ö¬µÖê ¯ÖµÖÖÔµÖ ×®Ö¿“ÖßŸÖ Ûú¹ý®Ö, 
ŸµÖÖ“Öß Ø¯ÖÏ™ü ‘Öê¾Öæ®Ö ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×®Ö×¿“ÖŸÖß Ûëú¦üÖ¾Ö¸ü (‹. †Ö¸ü. ÃÖß.- Admission Reporting Center) Ã¾ÖŸÖ: 
•ÖÖ‰ú®Ö ¯ÖµÖÖÔµÖ (Freeze Ûúà¾ÖÖ Float) ×®Ö×¿“ÖŸÖ Ûú¸üÖ¾ÖÖ »ÖÖÝÖŸÖÖê. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖµÖÖÔµÖ ×®Ö×¿“ÖŸÖ Ûú¸üŸÖÖ®ÖÖ 
×¾Ö¬µÖÖ£µÖÖÕ®Öß ‹. †Ö¸ü. ÃÖß. ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔ ´Öãôû ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Öê (Original) ¾Ö ‹±Ìú. ÃÖß. ´Ö¬Öã®Ö ÃÖÆüß ×¿ÖŒÛúÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ 
ÛúÖÝÖ¯Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖê™ü ¤üÖÜÖ¾ÖÖ¾ÖÖ »ÖÖÝÖêŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö Seat Acceptance Fee ³Ö¸üÖ¾Öß »ÖÖÝÖŸÖê.  

8. †¿µÖÖ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öê ×ŸÖ®Ö Ûòú¯Ö ¸üÖ Ó̂›ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ×¤ü»Öê»µÖÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ×¾Ö¬µÖÖ£µÖÖÔ®Öê ×´ÖôûÖ»Öê»µÖÖ 
ÛúÖò»Öê•Ö´Ö¬µÖê •ÖÖ‰ú®Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö ×®Ö×¿“ÖŸÖ Ûú¸üÖµÖ“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.  

9. †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê:  
µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ×ÛÎúµÖê“Öê ¾ÖêôûÖ¯Ö¡ÖÛú ¾Ö×¸ü»Ö ÃÖÓÛêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸üß»Ö Ø»ÖÛú¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû 
×¾Ö¬µÖÖ£µÖÖÕ®Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓÛêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸üß»Ö Ø»ÖÛú¾Ö¸ü ³Öê™ü ¤êü‰ú®Ö ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öß †ÖÆêü 
ÛúÖ µÖÖ“Öß ÜÖÖ¡Öß Ûú¸üÖ¾Öß. 

 

 

 

 

 

 



 

प्रवेश प्रक्रिया अर्ााबरोबर अपलोड करावी लागणारी कागदपत्रे 
ओपन (OPEN) कॅटेगरी साठी 

1. Nationality (भारतीयत्वाचा) दाखला क िं वा जन्माचा दाखला क िं वा भारतीय पासपोर्ट क िं वा  
शाळा/ ॉलेज सोडलेल्या दाखल्यावर भारतीय उल्लेख असेल तरी चालेल  

2. १० वीच ेमा ट शीर्  
3. १२ वीच ेमा ट शीर्  
4. शाळा/ ॉलेज सोडलेल्याचा दाखला क िं वा प्रोफामाट एन (त्याच  ॉलेजने साक्ािंक त  ेलेली शाळा/ ॉलेज 
सोडलेल्याचा दाखल्याची छायाप्रत) 
 

एस. सी. / एस. टी. कॅटेगरी साठी 
1. जातीचा दाखला  
2. जात पडताळणी दाखला  
3. Nationality (भारतीयत्वाचा) दाखला क िं वा जन्माचा दाखला क िं वा भारतीय पासपोर्ट क िं वा  
शाळा/ ॉलेज सोडलेल्या दाखल्यावर भारतीय उल्लेख असेल तरी चालेल  

4. १० वीच ेमा ट शीर्  
5. १२ वीच ेमा ट शीर्  
6. शाळा/ ॉलेज सोडलेल्याचा दाखला क िं वा प्रोफामाट एन (त्याच  ॉलेजने साक्ािंक त  ेलेली शाळा/ ॉलेज 
सोडलेल्याचा दाखल्याची छायाप्रत)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

एन. टी. / व्ही. रे्. डी. टी. / ओबीसी / एस. बी. सी. /एस. ई. बी. सी. कॅटेगरी 
1. जातीचा दाखला  
2. जात पडताळणी दाखला  
3. नॉन किमी लेअर दाखला (ददनािं  ३१/०३/२०१९ पयतं लागू असलेला) 
4. Nationality (भारतीयत्वाचा) दाखला क िं वा जन्माचा दाखला क िं वा भारतीय पासपोर्ट क िं वा  
शाळा/ ॉलेज सोडलेल्या दाखल्यावर भारतीय उल्लेख असेल तरी चालेल  

5. १० च ेमा ट शीर्  
6. १२ च ेमा ट शीर्  
7. शाळा/ ॉलेज सोडलेल्याचा दाखला क िं वा प्रोफामाट एन (त्याच  ॉलेजने साक्ािंक त  ेलेली शाळा/ ॉलेज 
सोडलेल्याचा दाखल्याची छायाप्रत) 

ददव्याांग प्रवगा (Physically Handicapped P1 / P2 / P3 ) कॅटेगरी साठी 
1. Nationality (भारतीयत्वाचा) दाखला क िं वा जन्माचा दाखला क िं वा भारतीय पासपोर्ट क िं वा  
शाळा/ ॉलेज सोडलेल्या दाखल्यावर भारतीय उल्लेख असेल तरी चालेल  

2. १० च ेमा ट शीर्  
3. १२ च ेमा ट शीर्  
4. शाळा/ ॉलेज सोडलेल्याचा दाखला क िं वा प्रोफामाट एन (त्याच  ॉलेजने साक्ािंक त  ेलेली शाळा/ ॉलेज 
सोडलेल्याचा दाखल्याची छायाप्रत) 

5. जजल्हा शल्यचचक त्स  यािंचा ४०% पेक्ािं जास्त ददव्यिंगत्व असलेला दाखला (प्रोफोमाट F, प्रोफामाट F1) 

सांरक्षण क्षेत्रात काम करणारे/केलेले कमाचारी याांचे मुलाांसाठी राखीव प्रवगा 
(Defence Person Def1/Def2) कॅटेगरी साठी 

1. Nationality (भारतीयत्वाचा) दाखला क िं वा जन्माचा दाखला क िं वा भारतीय पासपोर्ट क िं वा  
शाळा/ ॉलेज सोडलेल्या दाखल्यावर भारतीय उल्लेख असेल तरी चालेल  

2. १० च ेमा ट शीर्  
3. १२ च ेमा ट शीर्  
4. शाळा/ ॉलेज सोडलेल्याचा दाखला क िं वा प्रोफामाट एन (त्याच  ॉलेजने साक्ािंक त  ेलेली शाळा/ ॉलेज 
सोडलेल्याचा दाखल्याची छायाप्रत) 

5. डडफेन्स सजव्हटस सदर्टकफ ेर् प्रोफोमाट C  
6. वडील / आईचा (जो डडफेन्स मध्ये आहे क िं वा होता त्यािंचा) महाराष्ट्रात रदहवाशी दाखला  


