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1.  User – √ Checklist/√चेकिल ट. 
 

थमच ऑनलाईन न दणी वापरताना उमेदवारांनी तयार ठेवावे अशी कागदप ांची यादी खाली 

नमूद केललेी आह.े 

 

A) Mobile Number/ मोबाइल नबंर:  

थमच ऑनलाईन न दणी वापरक या या न दणीसाठी वैध मोबाइल नंबर आव यक आहे. 

 

B) Email ID/ ई-मेल: 

– थमच ऑनलाईन न दणी वापरक या या न दणीसाठी वैध “ई-मले” आव यक आह.े 

 

C) Documents: (Photograph & Signature) 

– उमेदवारांनी वता या छायािच ांची कॅन केलेली त (JPEG/JPG) 

 

– वा  याची कॅन केलेली त (JPEG/JPG) 
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2. Application Process Flow/ अनु योग ि या वाह: 
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3. Step I:  New Registration (1st time user): नवीन न दणी  
 
 क ीभतू वेश ि येचे ऑनलाइन अज  भर याची सिुवधा  या https://mhtcet2021.mahacet.org  
संकेत थळावर उपल ध आह.े 
 

 
   
 

 

 

 

 

   

 

  

 

  थम उमेदवरांस संकेत थळावरील मु यपृ ावर New Registration या बटन वर ि लक क न 

उमेदवारास  न दणी करता येइल.  
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 एमएचटी – सीईटी २०२१ परी ेसाठी पूवापेि त अट समजावून घेत या नंतर खालील “Save & 
Proceed” या बटन वर ि लक करावयाचे आहे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
वैय क मािहतीची न दणी :- 
 

 ऑनलाइन न दणी अज  उघड यानंतर  उमेदवारास  थम वताःचे संपणू  नाव, विडलांचे नाव, आईचे 

नाव, िलंग व िलंग पु ी करा , ज म तारीख, धम, दशे, मातभृाषा, वाषीक कौटंुिबक उ प न व रा ीय व 

इ. माहीती अचूक  भरावयाची आह.े 
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 कायमचा प ा :   

 ऑनलाइन न दणी अजातील  या ट यात  उमेदवारास कायमचा प ा िवचारला गेला आह,े याम ये 

पढुील बाबी अचूक भरावयाचे आह े रा य, िज हा , तालकुा, गाव, िपन  कोड. 

 

 प  यवहार  तपशील:  
 

 या म ये उमेदवारास प  यवहार  तपशील माहीती िवचारलेली  असनू या  मािहती या  अधारे उमेदवारास  

संपक / प यवहार  / सचुना ा  होणार अस याने  उमेदवारास  अचूक  माहीती भरावयाची आहे.  

 जर उमेदवाराचे कायमचा प ा वरील नमदू प ा, प  यवहार  तपशील चा प ा असेल तर  उमेदवाराने खाली 

दाखव या माणे वरील प ा चे न कल कर यासाठी चेक बॉ स वर  ि लक करावे. 

 

 जर उमेदवाराचे कायमचा  व प  यवहारचा प ा सारखाच नसेल तर उमेदवाराने तो प  याहारचा प ा 

नमदू करावयाचा आह.े या म ये उमेदवारास प ा, रा य, िज हा , तालकुा, गाव, िपन  कोड. 
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 या  मािहती या  अधारे उमेदवारास  संपक / प यवहार  / सचुना ा  होणार अस याने  उमेदवारास  

अचूक  माहीती भरावयाची आह.े 

 

 येथे उमेदवारास मण वनी माकं  व ई-मेल अय.डी. इ. मािहती  िवचारलेली  असनू वरील 
मािहती या आधारे ऑनलाईन न दणी अज पूण करता येणार आह े हणनू उमेदवाराने मण वनी नंबर व 
इमेल अय.डी इ. मािहती अचूक भरावयाचे आह.े 

 ऑनलाईन न दणी अजातील या ट यात उमेदवारांना संकेत थळावर खाते तयार कर यासाठी न वर 

वरील िदले या सचुनेनसुार पासवड (संकेतश द) दबुार नमदु करावा व खालील Save & Proceed या 

बटन वर ि लक  करावे. 
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 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 

 
ओ.टी.पी. तपासणी :- 
ऑनलाईन न दणी अजातील या ट यात उमेदवाराने नमुद केले या मण वनी मांकावर तपासणीसाठी 
संगणक य णाली ारे ओ.टी.पी (OTP) पाठिव यात  येइल. न वरील बॉ स म ये मण वनी वर ा  
ओ.टी.पी नमुद क न खालील “Verify OTP” या बटन वर ि लक करावे. जर अप या मण वनी वर 
ओ.टी.पी ा  न झा यास बाजू या Resend OTP या बटन वर ि लक करावे. 

 

 अज  मांक ा  तपशील :- 
ऑनलाईन न दणी अजातील  उमेदवाराने भरलेली माहीती ही खरी अहे असे समजवनु संगणक य  

णाली ारे उमेदवारांस अज  माकं िदला  जाईल. सदर अज  माकं / यजुर अय.डी उमेदवाराने 
कायम व पी जतन क न ठेवायचा आह.े  



10 | पृ  मांक 
एमएचटी-सीईटी २०२१ मािहती पुि तका (मराठी) 

यानंतर उमेदवाराने “Proceed to complete Application form” या बटन वर ि लक करावे. 

Note:  

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/ अज मांक िवसरलात: 
 

 जर उमेदवाराने आधीपासनू न दणी केली असेल आिण जर उमेदवाराने आपला अज मांक िवसरला असेल तर 
पढुील पयाय णालीचा वापर क न परत िमळूउ शकतो. या साठी उमेदवाराने “I Can’t Access My 
account?”  या बटन वर ि लक कराव, व अनु मे अचकू मािहती भरावयाची आह.े 

 

चरण ०१: - जर उमेदवाराने आपला अज माकं िवसरला असेल तर “I Can’t Access My account”  बटन 
वर ि लक कराव. 

 



11 | पृ  मांक 
एमएचटी-सीईटी २०२१ मािहती पुि तका (मराठी) 

चरण ०२ : या नंतर खाली दाखव या माणे “I forgot my Application No” ह ेिनवडा. 

 Step 3: “Continue” वर ि लक करा 
 

चरण ४ : या नंतर उमेदवाराने खालील मािहती िव  करावयाची आह.े  

उमेदवाराचे पूण नाव (Full name as per SSC/HSC Marksheet) 

उमेदवारांचे विडलांचे नाव  (First Name Only) 

उमेदवारांचे आईचे नाव  (First Name Only) 

उमेदवारांचे ज म तारीख (DD/MM/YYYY) 

  

 चरण ५: सव तपशील िव  के यानंतर “Submit” बटणावर ि लक करा. 
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चरण ६ :  या नंतर उमेदवारास अज माकं दिशिवला जाईल. कृपया  उमेदवाराने भिव यातील संदभासाठी 
आव यक असलेला आपला अज माकं ल ात ठेवावा, आिण लॉग इन कर यासाठी “Click Here to 
Login” येथे ि लक करावा . 

 

Step 07: Forgot Password/ संकेतश द िवसरलात?  

जर उमेदवाराने आधीपासनू न दणी केली असेल आिण  उमेदवाराने आपला संकेतश द िवसरला िवसरला असेल 
तर पढुील पयाय णालीचा वापर क न परत िमळूउ शकतो. यासाठी उमेदवाराने  

“I Can’t Access My account?”  या बटन वर ि लक कराव, व अनु मे अचकू मािहती भरावयाची आह.े 

 चरण ०१: - जर उमेदवाराने आपला संकेतश द िवसरला असेल तर “I Can’t Access My account”  बटन 
वर ि लक कराव. 

 

चरण २ : या नंतर खाली दाखव या माणे “I forgot my Password” ह ेिनवडावा. 

 

 चरण३ : के यानंतर “Continue” बटणावर ि लक करा 
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 चरण ४ : या नंतर उमेदवाराने खालील मािहती िव  करावयाची आहे.  

   अज माकं िव  करा (Enter Application No.) 

   उमेदवारांचे ज म तारीख (DD/MM/YYYY)  

 

चरण ५: सव तपशील िव  के यानंतर “Submit” बटणावर ि लक करा 

चरण 6: उमेदवारास न दणीकृत मोबाइल माकंावर ओटीपी ा  होईल (मोबाइल नंबर नवर दशिवला 
जाईल.)  

 

चरण ७ : ा  ओटीपी िव  कर यासाठी “Continue” ि लक करा 

 



14 | पृ  मांक 
एमएचटी-सीईटी २०२१ मािहती पुि तका (मराठी) 

चरण ८: ा  ओटीपी स यािपत झा यावर उमेदवाराला संकेतश द िनवड याची आव यकता 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.) 

 

 उमेदवाराने िनवडलेला संकेतश द पु हा िव  करा. 

  

चरण 10:  

नवीन पासवड जतन कर यासाठी “RESET PASSWORD” बटणावर ि लक करा  
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B) खाते लॉगीन: - 
 

         ऑनलाईन न दणी झा यानंतर संगणक य णाली ारे ा  झालेला अज माकं / युजर नेम व न दणी 

करतानी नमुद केलेला पासवड (संकेतश द) ह ेलॉगीन न वर नमदु क न खालील Sign In या बटन वर 

ि लक करावे. 

 

 उमेदवारा या  लॉगीन डॅशबोड  वर अजा या  एकुण ०९  ट पे दशिवले  आहेत  व यापैक  पिहला  

ट पा अपला पणू  झालेला आह े व पढुील उव रत ट पे उ मेदवारांस पणू  करणे आव यक आह े. जो 

पयत  डॅशबोड  वरील एकुण ०८  ट पे पणू  होत नाहीत तो पयत  उमेदवारांचा ऑनलाईन अज  नाही. 

तसेच अजाची  स यि थती  काय अह े याबाबत संदेश मु य पृ ावर दाखिवले  आहे. अज पणू 

कर यासाठी उमेदवाराने “Incomplete” या बटन वर ि लक करावे 
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 जर उमेदवारास पिह या ट पात वैि क मािहती म ये बदल करावयाचे असेल तर उमेदवाराने  

“completed” या बटन वर ि लक करावे दाखव या माणे, 
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Step 2:  अिधवास आिण संवग तपशील: 
        

 अिधवास तपशील:  
 

 याम ये या उमेदवारांचा अिधवास / ज म महारा ा रा यात  झालेला आह,े दहावी व बारावी अथवा  

समतु य परी ा  उ ीण  महारा ा रा यातनू  झालेले असेल अ या उमेदवाराने “Yes” या बटन वर 

ि लक करावे अथवा “No” बटन वर ि लक करावे. 

 

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. 

 जे उमेदवार महारा  रा याचे रिहवासी आहते या उमेदवारास ेणी तपशील दयावयाची आह.े  

a) मु  वग(Open Category) : जे उमेदवार कुट या िह संवग म ये मोडत नहीत अ या उमेदवाराने “Open” 

िनवडावा. 
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जर उमेदवार मु  वग म ये मोडत असेल, व आिथक ्या मागास आहते व अ या कुटंुिबयांची 
कौटंुिबक वािषक उ प न पये ८ लाख पे या कमी आहेत असे उमेदवार आिथक ्या मागास वग म ये 
मोडतात. 

 

जर उमेदवाराने मु  ेणी चा पयाय िनवडला आिण अ या उमेदवारांचे कौटुंिबक उ प न सव ोतांमधनू 

कमीत कमी पये ८ लाख पे या कमी िकंवा ८ लाखापयत आह.े असे उमेदवार आिथक ्या दबुल 

ेणीसाठी पा  आहते.  

 

 अशे  उमेदवारांना  आिथक ्या दबुल ेणी(EWS) या वगाणत अज  क  इि छत  अहेत का 
िवचारल ेगेले अहे. उमेदवारांस आिथक ्या दबुल ेणी (EWS) या वगाचा लाभ यावयाचा असेल  
तर Drop Down  मधील Yes  िनवडावे. अ यथा  Drop Down मधील No िनवडाव.े 
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 जर उमेदवाराला ईड यएूससाठी अज करायचा असेल तर उमेदवारान े ॉप डाऊन यादीमधून 
आिथक ्या दबुल िवभाग (ईड यएूस) ेणीचा दजा िनवडणे आव यक आह े(Available, 
Applied but Not Received).  
 

 यानंतर आिथक ्या दबुल िवभाग (EWS) या वगाचे  माणप  उपल ध अस याची ि थती 
Available, Apply But Not Received या पैक  एका ि थतीची  िनवड करावयाची आह.े 
 

 जर उमेदवार जवळ आिथक ्या दबुल िवभाग (EWS) या वगाचे  माणप  उपल ध अस यास   
“Available” ची िनवड करावयाची आह.े 



20 | पृ  मांक 
एमएचटी-सीईटी २०२१ मािहती पुि तका (मराठी) 

 जर उमेदवाराने आिथक ्या दबुल िवभाग (EWS) या वगाचे माणप साठी अज केला असेल तर 

उमेदवाराने “Apply But Not Received”  ची िनवड करावयाची आहे. यानंतर अज केले या 

पावतीवरील अजाचा मांक , अजाची िदनांक , अज सादर केलेला िज हा  व तालुका ची अचकू 

मािहती नमदू करावी. 

 

 

 Scheduled Castes (SC) / Scheduled Tribes (ST) – 

  सरुवातीला अनसुिूचत जाती / जमाती या वगात  मोडत अस यास उमेदवारांनी  अनुसिूचत 

जाती(SC) / अनुसूिचत जमाती (ST) पवगाची िनवड  करावी. 
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  यानंतर उमेदवारांस जात / जमात वैधता माणप ाची ि थती िवचारलेली आह.े यामधील “Available, 

Apply But Not Received, Not Applied “या पैक  एका ि थतीची  िनवड करावयाची आहे.  

 जर उमेदवार जवळ जात / जमात माणप  असेल तर, उमेदवाराने “Available” ि थतीची िनवड  

करावयाचे आहे. 

 

  जर उमेदवाराने जात / जमात माणप ासाठी अज केला असेल तर उमेदवाराने “Apply But Not 
Received” ची  ि थती  िनवडावी व उमेदवारांस जात / जमात माणप ाचा अज माकं, अज  
िदनांक , माकं इ. माहीती नमदु करावयाची अह.े 
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 जर उमेदवाराने Not Applied ि थती  िनवड यास उमेदवारास वेश णालीम ये  संबंधीत वागारचे  
अर ण व सवलती वगळुन उव रत पा ते या  अधारे सदर अजाचा  िवचार  केला जाईल.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 िवमु  जाती / भट या  जमाती (DT/VJ) / भट या  जमाती-ब (NT1(NT-B) / भट या  
जमाती-क (NT2(NT-C) / भट या  जमाती-ड (NT3(NT-D) /इ.मा.व (OBC) / िव.मा.  
(SBC) –  

 
याम ये िवमु  जाती / िवमु  जमाती (DT/VJ) / िवमु  जमाती-ब (NT1(NT-B) / िवमु  जमाती-
क (NT2(NT-C) / िवमु  जमाती-ड (NT3(NT-D) / इ.मा.व (OBC) / िव.मा.  (SBC) या 

वगातील उमेदवारांसाठी एकसारखी मािहती  भरावयाची आह.े 

 वगाची िनवड  के यानंतर, उमेदवारास जात/जमात माणप ची  ि थती िनवडायची आह े 
drop-down मधनू. "Available, Apply But Not Received, Not Applied” 
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 जर उमेदवार जवळ जात माणप  असेल तर उमेदवारांने “Available” च ेिनवड करावयाची आह े.  

 

  जर उमेदवाराने जात / जमात माणप  साठी अज केला असेल तर उमेदवाराने “Apply But Not 
Received” ची  ि थती  िनवड करावी व उमेदवारांस जात / जमात माणप ाचा अज मांक, अज  
िदनांक , इ. माहीती नमदु करावयाची अहे. 
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  जर उमेदवाराने “Not Applied” ि थती  िनवड यास उमेदवारास वेश णालीम ये  संबंधीत 
वागारचे  अर ण व सवलती वगळुन उव रत पा ते या  अधारे सदर अजाचा  िवचार  केला जाईल.  

 

 या उमेदवारांनी जात / जमात माणप  ची ि थती “Available” िनवडली आहे. या उमेदवारांना 
पढुील ट यात  जात / जमात माणप  वधैता माणप ाची ि थती िनवडायची आहे. drop-down 
मधनू “Available, Apply But Not Received, Not Applied.” 
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 जर उमेदवार जवळ जात माण प  असेल तर उमेदवाराने “Available” िनवड करावे  

 जर उमेदवाराने जात / जमात माणप  साठी अज केला असेल तर उमेदवाराने “Apply But Not 

Received” ची  ि थती  िनवड करावी व उमेदवारांस जात / जमात वैधता माणप ाचा अज  माकं, 

अज िदनांक , माणप  िनगिमत ािधकरण चे नाव , माणप  िनगिमत िज हा, जात / जमात वैधता 

माणप ा माणे नाव व जात / जमात माणप  मांक इ. मािहती नमदु करावयाची आह.े 
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  जर उमेदवाराने “Not Applied” ि थती  िनवड यास उमेदवारास वेश णालीम ये  संबंधीत 
वागारचे  अर ण व सवलती वगळुन उव रत पा ते या  अधारे सदर अजाचा  िवचार  केला जाईल. 

 

 यानंतर उमेदवारांस नॉन ि मी लेयर माणप ाची ि थती िवचारलेली आह.े  

 

 जे उमेदवार िवमु  जाती / भट या  जमाती (DT/VJ) / भट या  जमाती-ब (NT1(NT-B) / भट या  
जमाती-क (NT2(NT-C) / भट या  जमाती-ड (NT3(NT-D) /इ.मा.व (OBC) / िव.मा.  (SBC) 
–चे आहते या उमेदवारांना आर ण व सवलतीचा लाभ घायावायचा असेल तर  नॉन ि मी-लेयर 

माणप  असणे गरजेचे आह.े( नॉन ि मी-लेयर माणप  िदनांक 31 March 2022 पयत वैध असणे 
गरजेचे आह.े 
 
 

 या उमेदवार जवळ नॉन ि मी-लेयर माणप   असेल अ या उमेदवाराने “Available” ची  िनवड 

करावे  
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 जर उमेदवाराने नॉन ि मी-लेयर माणप  साठी अज केला असेल तर उमेदवाराने “Apply But Not 
Received” ची  ि थती  िनवड करावी व नॉन ि मी-लेयर माणप   चा  अज  माकं, अज िदनांक , 

माणप  िनगिमत ािधकरण चे नाव, इ. मािहती नमदु करावयाची आह.े 

 

 

 

 

 

 

 जर उमेदवाराने “Not Applied” ि थती  िनवड यास उमेदवारास वेश णालीम ये  संबंधीत 
वागारचे  अर ण व सवलती वगळुन उव रत पा ते या  अधारे सदर अजाचा  िवचार  केला जाईल. 



28 | पृ  मांक 
एमएचटी-सीईटी २०२१ मािहती पुि तका (मराठी) 

 

 

  जर उमेदवार अपंग / िद यागं कारात मोडत असेल तर  उमेदवाराने  अपंग / िद यागं कार चे िनवड 

करावयाचे आहे. (िकमान 40%).  

 जर उमेदवार अपंग / िद यागं असेल तर िदले या यादी मधनू “Yes” ह ेिनवडावे अ यथा “No” 

िनवडावे.  

 

 

  जर उमेदवारास अपंग / ि यांग  असेल आिण याला मदतनीस ची आव यकता असेल तर याने ॉप 

डाऊन सचूीमधनू “Yes” िनवडावे अ यथा “No” िनवडा. 

 

तसेच जर उमेदवारास काही ठरािवक अपंग व असेल िकंवा ि यागं असेल अ या उमेदवारास जर अित र  वळे 
हवा असेल तर तर याने ॉप डाऊन सचूीमधून “Yes” िनवडावे अ यथा “No” िनवडा. 
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व खालील Save & Proceed या बटनवर  ि लक  करावे.  
 

 

 

Step 3: Qualification Details/ शै िणक अहता:  
 
अ) दहावी / समक  परी ा: 
या म ये उमेदवारास इय ा  दहावी अथवा समक  परी ा जर भारतातनू उ ीण  केली असेल तर उमेद वराने 
“Yes” ह ेिनवडावे अ यथा “No” िनवडावे.  
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 यानंतर उमेदवारने इय ा दहावी परी ा मंडळ ची िनवड करावयाची आह.े  

 

 यानंतर उमेदवारास इय ा दहावी वष नमदू करावयाचा आहे.  

 

 खाली दाखव या माणे उमेदवारास दहावी दा केवारी िव  कारायावाची आह ेतसेच या रा यातून  
दहावी परी ा उ ीण झाले आहे ते रा य िनवडावा व या िज ात तुमची शाळा आहे तो िज हा व 
गाव िनवडावा आिण या शेळेतून दहावी परी ा उ ीण झालात या शाळेचे नाव िव  करा. 
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 HSC / Equivalent Details: 
 

आ) बारावी / समक   परी ा: 
 
जर उमेदवार इय ा बारावी ची परी ा सन २०२०-२१  म ये िदलेले / दते असेल तर अ या 
उमेदवारांनी “Yes” िनवडावे अ यथा “No” िनवडाव.े  

  यानंतर उमेदवारास बारावी िकंवा  समक  असणा-या परी ेची  माहीती भरावयाची आहे. याम ये 
ामु याने, बोडाचे  नाव, या िज ात महािव यालय आह ेतो िज हा व तालकुा , आिण कॉलेजचे 

नाव नमदू क न “ Save & Proceed” या बटन वर ि लक करावा  

 
 

 जर उमेदवाराने  इय ा १२ ची परी ा सन २०२०-२१ म ये िदलेली नाही तर “No” हे िनवडावे. 
यानंतर उमेदवारास बारावी िकंवा  समक  असणा-या परी ेची  माहीती भरावयाची आहे. याम ये 
ामु याने, बोडाचे  नाव, या िज ात महािव यालय आह ेतो िज हा व तालकुा , आिण कॉलेजचे 

नाव नमदू क न “ Save & Proceed” या बटन वर ि लक करावा 
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Step 4: MHT-CET Examination Details:   

उमेदवाराला एमएचटी-सीईटी 2021  साठी िवषय गट िनवडणे आव यक आहे  

“पीसीबी िकंवा पीसीएम िकंवा दो ही पीसीबी व पीसीएम” िदले या ॉपडाउन सचूीमधनू उमेदवार 
यामधनू कोणताही एक गट िनवडू शकतो.  

 

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. 
 

गट िनवडीनंतर उमेदवाराला परी ेचे मा यम / भाषा िनवड याची आिण परी े या मा यम / भाषेची पु ी करणे 
आव यक आह.े 
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 एमएचटी-सीईटी 2021 परी ा क ासाठी ाधा ये िनिद  करा: 
 

याम ये उमेदवारास िदले या ॉपडाऊन सचूीमधनू एमएचटी-सीईटी 2021 परी ा क ासाठी रा य 
िनवड याची आव यकता आह ेआिण परी ा क ाचे ाधा य िनवडावा. 

 थम उमेदवारास परी ा क ासाठी रा य िनवड याची आव यकता आह े

 जर उमेदवारांनी रा य िनवडले तर थम ाधा य खालील माणे रा या या संबंिधत राजधानीवर 
(महारा  वगळता) लॉक केले जाईल, (उदाहरणाथ: कनाटक िनवडले तर बगळू  ) 
 

 
 
 

 उमेदवाराला परी ा क ांची पसंती माकं 2 व 3,4  पासनू करावी. परी ा क ांची पसंती झा यावर 
उमेदवाराने  “Save & Proceed” या बटन वर ि लक करावे. 
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Step 5: Upload Photo and Signature/ फोटो आिण वा री: 

या ट यात उमेदवाराने उमेदवाराचा फोटो आिण उमेदवाराची सही अपलोड करावी.  
छायािच  अपलोड कर यासाठी कृपया खाली िदले या चरणांचे अनसुरण करा, 
चरण 1: “select the upload type”वर ि लक करा.  

 
 चरण 02: अपलोड कार िनवडा “Photograph” 
 

 

 चरण 03: “Open” बटणावर ि लक करा यानंतर उमेदवाराचा फोटो िनवडा. 
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 चरण 04: िनवडले या फोटोचे आकार बदल यासाठी खाली िदले या ॉप / टॅबवर ि लक करा आिण 
फोटो ॉप करा. यानंतर फोटो अपलोड कर यासाठी उमेदवाराने दाखव या माणे अपलोड बटनवर  
ि लक करणे आव यक आह.े 

 

 उमेदवाराचे अपलोड केलेले छायािच  नवर दिशत केले जाईल. 
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To Upload the Signature/ वा री अपलोड कर यासाठी: 

  वा री अपलोड कर यासाठी कृपया खाली िदले या चरणांचे अनसुरण करा, 

 चरण 01: िसले ट अपलोड कारावर ि लक करा 

 

चरण 02: अपलोड कार “Signature” हणनू िनवडा  

 

Step 03: “Open” बटणावर ि लक करा. उमेदवार या वा रीचा फोटो िनवडा 
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चरण 04: िनवडले या फोटोचे आकार बदल यासाठी खाली िदले या ॉप / टॅबवर ि लक करा आिण फोटो 
ॉप करा. यानंतर फोटो अपलोड कर यासाठी उमेदवाराने दाखव या माणे अपलोड बटांवर ि लक करणे 

आव यक आह.े 

 

 दो ही ितमा (छायािच  / वा री) िनवड यानंतर ते दो ही ितमा दिशत केले जातील. 
 

 जर उमेदवाराने िनवडलेले छायािच  / वा री बरोबर असेल तर उमेदवाराने “Save & Proceed” या 

बटन वर ि लक करावा. 
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Step 6: Upload Required Document:/ आव यक कागदप  अपलोड करा:  

 याम ये उमेदवाराने िदले या कागदप ांपैक (Dropdown) एक कागदप  िनवडणे आव यक आह े. 

 

 यानंतर िनवडलेला द तऐवज कार अपलोड कर यासाठी अपलोड टॅबवर ि लक करा. 

 

 फाईल शोध यासाठी “Open” टॅबवर ि लक करा आिण फाईल िसले ट करा 

 

 



39 | पृ  मांक 
एमएचटी-सीईटी २०२१ मािहती पुि तका (मराठी) 

िनवडले या फाईलचा आकार बदल यासाठी खाली िदले या ॉप / टॅबवर ि लक करा आिण फोटो ॉप करा. 
यानंतर फोटो अपलोड कर यासाठी उमेदवाराने दाखव या माणे अपलोड टॅबवर ि लक करणे आव यक आह.े 

 

 उमेदवारास अपलोड केलेले द तऐवज नवर िदसनू येतील. (अंितम सबिमशनपवू  उमेदवार द तऐवज 
संपािदत क  िकंवा हटवू शकतात) खाली दाखिव या माणे 
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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 

 

 

 

 आव यक कागदप े अपलोड के यानंतर उमेदवाराने मािहतीचे पूवावलोकन व माणीकरण कर यासाठी 

“Save and Proceed” बटन वर ि लक करावे.  

 

  



41 | पृ  मांक 
एमएचटी-सीईटी २०२१ मािहती पुि तका (मराठी) 

 

Step 7: Preview and Validate Information/ वावलोकन आिण स यािपत मािहतीः 
 

 यात उमेदवाराने अंितम सबिमशन या िदशेने जा यापवू  िव  केलेली मािहती स यािपत करणे आव यक 
आह.े 

 जर उमेदवारास  काही मािहती बदलावयाची/ अ तिनत करावयाची असेल तर यानंी खालील बाबीनसुार 
“Edit” बटणावर ि लक करावे, खाली दाखव या माणे 
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उमेदवाराने भरलेले सव तपशील अचूक आिण अंितम अस यास उमेदवाराने परी ा परी ा फ  जमा कर यासाठी 
खाली िदले या “Procced For Payment” बटणावर ि लक करावे. 
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Step 8: Pay Application Fee/ 

अज शु क: - 

 अज शु क  भर यापवू  उमेदवाराने अजात भरलेले तपशील काळजीपवूक तपासणे आव यक आह.े अज 
शु क  भर यानंतर उमेदवारास अजा या तपिशलाम ये कोणताही बदल करता येणार नाही. अज शु क 
भर यासाठी , खाली दशिव या माणे “Yes” वर ि लक करा  

 

  उमेदवारान ेिनवडलेली गट यादी तसेच िनवडले या गटानुसार दयेकाचा तपिशल तसेच आर ण लागू 
अस यास आर ण तपशील उमेदवारास न वर दशिवले जातील जर उमेदवाराने भरलेली माही अचकू 
असेल तर . फ  भर यासाठी “Proceed to Payment” या  टॅबवर ि लक करणे आव यक आह.े  
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 अज फ  भर यासाठी उमेदवारास “Razorpay” िनवड करणे आव यक आहे 

 

 यानंतर ऑनलाईन पेमटिवषयी सचूना नवर दिशत के या जातील. सचूना काळजीपवूक वाचा, 
यानंतर “I agree Terms & Condition” या बटन वर ि लक करा. 

 

Step :01 

Step :02 
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 उमेदवार खालील पयायांचा वापर क न फ  भ  शकतात: 
उदाहरणाथ 

1.  Card   
2. UPI/QR 
3. Net banking 

 

१ . जर उमेदवाराने परी ा फ  दे यासाठी “Card” िनवडले तर  

या चरणांचे अनुसरण करा 

 दयेक प त हणनू काड िनवडा. 

 काड तपशील िव  करा. 

 भिव यातील तारीख समा ी तारीख हणनू िव  करा. 

 सी ही ही िव  करा 

 Pay वर ि लक करा. 

 ओटीपी िव  करा 

 हे रफाई / सबिमट ओटीपी वर ि लक करा 
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 यश वी र या परी ा फ  अदा झा यावर िस टम आपोआप अज फॉम दिशत करेल. जेथे उमेदवार 
तपशील तपास ूशकतो आिण अजा या ि ंट कर यायो य त घेऊ शकतो. 

UPI/QR:   

 

जर उमेदवारांनी यपूीआय / यआूर कोड हणनू दये पयाय िनवडला असेल तर, 

चरण 1: (GooglePay, फोनपे, इ.) वाप न नवर दशिवलले ेQR कोड कॅन करा िकंवा यपूीआय आयडी 

िव  करा 

 

चरण 2: एकदा यआूर कोड आढळ यानंतर तो आप याला यूपीआय इटंरफेसवर घेऊन जाईल िजथे  

आप याला आपला यूपीआय सरु ा िपन िव  करण ेआव यक आह ेआिण सबिमट बटणावर ि लक करा. 

 

चरण 3: आप या दयेकाची पु ी होईल आिण िनवडले या गटा या अनसुार दये र कम आप या िलंक केले या 

बँक खा यातनू वजा होईल. 

 

 

 Net banking:  
जर उमेदवाराने पेमट प त हणून नेटबँिकंगची िनवड केली असेल तर 
 

1. सेवा करार (जे संबंिधत अटी आहते) आिण गोपनीयता िवधान वीकारा. 
 
2. आप या दये तपशीलाचंे पनुरावलोकन करा आिण नंतर आता दये ा ि लक करा. आप याला 

नेटबँिकंग वेबसाइटवर पनुिनदिशत केले जाईल. 
3. उपल ध बँकां या सचूीतून आपली बँक िनवडा आिण सु  ठेवा िनवडा. 
4. आप या बँक माणप े दऊेन आप या नेटबँिकंग खा यात साइन इन करा  व पेमट मंजूर करा. 

5. आप या दयेकाची पु ी होईल आिण िनवडले या गटा या अनसुार देय र कम आप या िलंक केले या 
बँक खा यातनू वजा होईल. 
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Step 09: अज ि ंट करा: 

 

यश वी पेमटनंतर उमेदवाराने एमएचटी-सीईटी २०21 साठी चा ऑनलाइन अज फॉमची ि ंट काढून घेऊ शकतो.  

 

 

2. Use of My Account Menu- Add Group 
गट जोडा/बदल 

 
In this candidate can change (Add) the group  
To change (Add) the selected group, the candidate needs to click on “Add Group” 
option. 
 
याम ये उमेदवार िनवडलेला गट बदल यासाठी, उमेदवाराला “Add Group” पयायावर ि लक करणे 
आव यक आह.े 
 
उमेदवारास फ  खाली िद या माण ेगट बदलता येतील  
 
PCM to both PCM & PCB   or    PCB to both PCM & PCB    
 
केवळ सभंा य बदल (जोडा) गट पयाय नवर िदसून येईल . (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 बदल यानंतर उमेदवाराने िनवडले या नवीन गटासाठी फ  भरावयाची आह.े  
जसे िक उमेदवाराने आधीपासनूच एका समहूासाठी शु क भरलले ेआह े(पीसीएम िकंवा पीसीबी), केवळ 
अित र  फ  भरणे आव यक आह.े 
गट बदल फ  भर यासाठी उमेदवाराने “Proceed” ि लक करणे आव यक आहे 
 
Note:  
On Successful application fee of the change (Add) group only then Group change will 
be confirmed. 
 
टीपः  
उमेदवाराने जर गट म ये बदल केला तर नवीन गटा नुसार परी ा फ  दणेे  आव यक आह.े  
परी ा फ  यश वी र या अदा के यानतंर च नवीन गटची पु ी होईल. 
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Thank You 
 

 

 

 

 

 

 


