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नवीन नोंदणी
इटिं रनेट ब्राउझर उघडा (Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer आवृत्ती 9 नकिंवा
उच्च)
पढु ील नलिंक आपल्या ब्राउझर वर प्रनवष्ट करा आनण पणू वज ेळ तािंनत्रक पदनवका अभ्यासक्रमािंच्या प्रवेशासाठी ऑनलाइन नोंदणी
उघडण्यासाठी एटिं र दाबा.
Link : https://phd22.dte.maharashtra.gov.in/StaticPages/HomePage

नवीन नोंदणीसाठी उमेदवाराला “नवीन नोंदणी” बटणावर नललक करावे लागेल. र्र उमेदवाराने आधीच अर्ज भरला असेल तर वर
दशजनवल्याप्रमाणे "आधीपासनू च नोंदणीकृ त" बटणावर नललक करा
ऑनलाइन नोंदणी फॉमज उघडल्यानिंतर, उमेदवारािंनी प्रथम स्वताचे पणू ज नाव, वनडलािंचे नाव, आईचे नाव, नलिंग, र्न्मतारीख, धमज, प्रदेश,
मातृभाषा, वानषजक कौटुिंनबक उत्पन्न, आधार क्रमािंक (पयाजयी) आनण राष्ट्रीयत्व इत्यादी प्रनवष्ट करणे आवश्यक आिे. सवज मानिती
योग्यररत्या भरणे आवश्यक आिे.
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सपं का तपशील:
उमेदवाराचा पत्रव्यविार पत्ता, राज्य, नर्ल्िा, तालुका, गाव, नपन कोड, दरू ध्वनी क्रमािंक (पयाजयी), मोबाईल क्रमािंक आनण ईमेल
आयडी. इ. उमेदवारािंनी योग्य मानिती भरणे आवश्यक आिे, कारण वरील मानितीच्या आधारे उमेदवारािंना
सिंपकज /पत्रव्यविार/सचू ना प्राप्त िोतील.

पासवर्ा शनवर्ा:
पासवडज खालील पासवडज धोरणानसु ार असणे आवश्यक आिे:
▪
▪
▪
▪
▪

पासवडज 8 ते 13 वणाांचा असावा.
पासवडजमध्ये नकमान एक अप्पर के स वणजमाला असणे आवश्यक आिे.
पासवडजमध्ये नकमान एक लोअर के स वणजमाला असणे आवश्यक आिे.
पासवडजमध्ये नकमान एक अिंकीय मल्ू य असणे आवश्यक आिे.
पासवडजमध्ये नकमान एक नवशेष वणज असणे आवश्यक आिे उदा.!@#$%^&*-

आनण कॅ प्चा इमेर्मध्ये दाखवल्याप्रमाणे नसलयरु रटी नपन प्रनवष्ट करा आनण "सेव्ि आनण प्रोसीड" बटणावर नललक करा
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One Time Password - पर्ताळणी
मोबाईल निंबरची पडताळणी करण्यासाठी DTE तुम्िाला तुमच्या मोबाईलवर वन टाइम पासवडज (OTP) पाठवेल.
उमेदवाराने वन टाइम पासवडज (OTP) खाली दशजनवल्या प्रमाणे प्रनवष्ट करावे.
OTP पडताळणी पणू ज झाल्यावर उमेदवारास “Application ID” दशजनवले र्ाईल.

OTP प्राप्त झाल्यानिंतर, कृ पया ते प्रनवष्ट करा.

कृ पया नसस्टीमने र्नरे ट के लेला ऍनप्लके शन आयडी आनण भनवष्ट्यातील सवज लॉनगनसाठी ननवडलेला पासवडज लक्षात ठे वा.
उमेदवाराने त्यािंचा पासवडज कोणाशीिी उघड करू नये नकिंवा शेअर करू नये.
उमेदवाराच्या पासवडजचे उल्लिंघन नकिंवा गैरवापर झाल्यास DTE र्बाबदार रािणार नािी.
उमेदवार इनच्छत असल्यास लॉनगन के ल्यानतिं र स्वताचे पासवडज बदलू शकतो.
उमेदवाराने त्यािंच्या सत्राच्या शेवटी लॉग आउट करणे लक्षात ठे वावे र्ेणक
े रुन उमेदवाराच्या तपशीलािंमध्ये अननधकृ त व्यिींद्वारे छे डछाड
नकिंवा बदल करता येणार नािीत.
तुमचा पासवडज कसा रीसेट करायचा : पासवडज रीसेट करण्यासाठी खालील पयाजय उपलब्ध आिेत
तुमच्या नोंदणीकृ त मोबाईल क्रमािंकावर मर्कूर सिंदश
े (SMS) द्वारे पाठवलेला पडताळणी कोड वापरणे.
अर्ज आयडी तमु च्या नोंदणीकृ त मोबाईल क्रमािंकावर पाठवण्यात आला आिे
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ऑनलाइन नोंदणी के ल्यानिंतर, लॉनगन स्क्रीनवर नोंदणी करताना नसस्टमद्वारे तयार के लेला अर्ज क्रमािंक आनण ननवडलेला पासवडज प्रनवष्ट करा
आनण खाली दशजनवलेल्या “साइन इन” बटणावर नललक करा.

छाननी प्रकारची शनवर्: E-Scrutiny or Physical Scrutiny
येथे उमेदवाराने अर्ाजच्या पडताळणीची पद्धत ननवडणे आवश्यक आिे.
E-Scrutiny Mode
उमेदवार दततऐवज पर्ताळणी आशण ई-छावणीद्वारे पुष्टीकरण
र्र उमेदवाराने त्यािंच्या लॉनगनद्वारे ई-स्क्रुनटनी म्िणनू पडताळणीची पद्धत ननवडली.
उमेदवारािंना त्यािंची सवज कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
e-FC उमेदवाराची मानिती इलेलरॉननक पद्धतीने सत्यानपत करे ल आनण पष्टु ीकरण करे ल.
कोणत्यािी आढळलेल्या नवसिंगतीसाठी उमेदवार त्यािंची तक्रार ऑनलाइन करू शकतात.
e-FC सवज तक्रारींचे ननराकरण करण्यासाठी उमेदवारािंना पानठिंबा देण्याची सनु वधा देईल.
Physical Scrutiny Mode
जर उमेदवाराने तयांच्या लॉशगनद्वारे पर्ताळणीची पद्धत भौशतक छाननी म्हणून शनवर्ली.
उमेदवार दस्तऐवर् पडताळणी आनण वैयनिक छाननीद्वारे पष्टु ीकरण
कागदपत्र पडताळणी आनण पष्टु ीकरणासाठी उमेदवारािंना वैयनिकररत्या सनु वधा कें द्रालाला भेट यावावी लागेल.
या मोडमध्ये उमेदवार र्वळच्या सनु वधा कें द्रालाची ननवड करे ल आनण कागदपत्र पडताळणी आनण पष्टु ीकरणासाठी उपलब्ध वेळ स्लॉट
ननवडेल.
कोणत्यािी कागदपत्रात तफावत आढळल्यास, उमेदवार सनु वधा कें द्रालाला भेट देऊ शकतात.
सवज नवसिंगती दरू करण्यासाठी सनु वधा कें द्राल उमेदवारािंना मदत करे ल.
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उमेदवाराने छाननी मोड "नफनर्कल स्क्रुटीनी मोड" म्िणनू ननवडल्यास, उमेदवाराला कागदपत्रािंच्या पडताळणीसाठी स्लॉट बक
ु करणे
आवश्यक आिे. स्लॉट बक
ु करण्यासाठी नर्ल्िा ची ननवडके ल्यानिंतर, नसस्टम सत्यापन कें द्रालािंची यादी दशजवेल. यादीतून पडताळणीसाठी
सनु वधा कें द्राल ची ननवड के ल्यानतिं र नदनािंक ची ननवड करावी, व View slot नललक करावे.
नसस्टमयावारे आपण ननवडलेल्या नदनािंक नसु ार slot ची यादी आपल्या समोर दशजनवले र्ेईन. त्यामधनू उमेदवारास स्वताच्या सोई नसु ार
“Book slot” या बटन वर ललीक करावे व अर्ाजच्या पडताळणीसाठी ननवडलेल्या सनु वधा कें द्रालाला भेट यावावे.
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Candidate dashboard

Important Instruction’s
Application Step
wise Status

Important Link
Click here to start filling
application form

टप्पा क्र -०१ : वैयशिक माशहती/नोंदणी तपशील
उमेदवाराच्या लॉनगन डॅशबोडजवर अर्ाजचे एकूण 09 टप्पे दाखनवण्यात आले आिेत आनण त्यापैकी पनिला टप्पा पणू ज झाला आिे
,उवजररत टप्पे उमेदवारािंना पणू ज करणे आवश्यक आिे
डॅशबोडजवरील एकूण 09 टप्पे र्ो पयांत पणू ज िोत नािीत, तो पयांत उमेदवाराने भरलेला फोमज छाननी कें द्रालाकडे ई-पडताळणीसाठी
पटवता येणार निी शके ल. उमेदवारास डॅशबोडजवरील सवज टप्पे मधील अचक
ू मानिती भरून छाननी कें द्राल कडे पाठवावे.
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टप्पा क्र. 02 : अभ्यासक्रमाचे तपशील भरा
ऑनलाइन अर्ाजच्या चरण क्रमािंक 02 मध्ये उमेदवारािंनी नदलेल्या ड्रॉपडाउनमधनू कोसज प्रकार ननवडणे आवश्यक आिे.
A)
B)
C)

Pharmacy
Hotel Management and Catering Technology
Surface Coating Technology

इनच्छत नडप्लोमा कोसज ननवडल्यानिंतर “Save and Proceed” बटणावर नललक करा.

टप्पा क्र.03: उमेदवारी प्रकार तपशील भरा

सबिं िंनधत प्रकारावर नदलेल्या सवज सचू ना वाचनू त्यानिंतरच उमेदवारी प्रकारची ननवडकरावी . (सिंदभाजसाठी कृ पया उमेदवारी प्रकाराबद्दल
तपशीलवार मानिती नमळनवण्यासाठी मानिती पनु स्तका डाउनलोड करा). अर्ाजच्या पढु ील मानिती भरण्यासाठी “Save and
Proceed” बटणावर नललक करा.
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टप्पा क्र. 04: श्रेणी तपशील भरा
स्क्रीनवर नदलेल्या सचू ना वाचनू त्यानसु ार मानिती भरा.

EWS Sample format link

सवज योग्य मानिती भरल्यानिंतर, “Save and Proceed” बटणावर नललक करा.
अनधक मानितीसाठी कृ पया नोंदणी मख्ु यपृष्ठावर उपलब्ध मानिती पनु स्तका वाचा.

टप्पा क्र. 05: शवशेर् आरक्षण ची शनवर्
स्क्रीनवर नदलेली सचू ना वाचा नतिं र सबिं निं धत फील्डची नस्थती ननवडा.
खालीलपैकी कोणत्यािी नवशेष आरक्षणाचा दावा करण्यासाठी उमेदवाराने सिंबिंनधत दस्तऐवर् प्रदान करणे आवश्यक आिे. (मानिती
पनु स्तके त दस्तऐवर्ाचे स्वरूप नदले आिे)
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पीएम के अर फॉर शचल्ड्रेन योजना 2021
कोनवड मिामारीदरम्यान आई-वडील दोन्िी गमावलेल्या मल
ु ािंची काळर्ी घेण्यासाठी पिंतप्रधानािंनी
मल
ु ािंसाठी पीएम के अर योर्ना सरू
ु के ली आिे. अशी मल
ु े ज्यािंना "पीएम के असज प्रमाणपत्र" नदले र्ाते ते
सपु रन्यमु ररी कोट्यातील पॉनलटेनलनक सस्िं थामिं ध्ये प्रवेशासाठी पात्र असतील.
िी योर्ना अशा मल
ु ािंसाठी आिे ज्यािंनी कोनवड मिामारीदरम्यान आई-वडील दोघािंनािी गमावले आिे
आनण अशा मल
ु ासिं ाठी ज्यानिं ा "पीएम के अर फॉर नचल्ड्रेन स्कीम 2021 प्रमाणपत्र" र्ारी के ले आिे.
पीएम के अर फॉर नचल्ड्रेन उमेदवार राज्य/कें द्राल सरकारनसु ार स्वनाथ नशष्ट्यवृत्ती/इतर कोणत्यािी
नशष्ट्यवृत्तीसाठी पात्र असेल. योग्य प्रानधकरणाने वेळोवेळी नवनित के लेल्या प्रत्येक सिंस्थेसाठी प्रत्येक
अभ्यासक्रमासाठी दोन अनतसख्िं याक र्ागा असतील.
या र्ागा सक्षम प्रानधकाऱ्याद्वारे आयोनर्त CAP द्वारे भरल्या र्ातील. अशा उमेदवारािंनी भारत सरकारच्या
मनिला आनण बाल नवकास मिंत्रालयाने र्ारी के लेले “PM CARES for Children Scheme 2021
प्रमाणपत्र”सबनमट करणे आवश्यक आिे.
िी योर्ना फि मिाराष्ट्र राज्यातील उमेदवारािंसाठी लागू आिे.

पीएम के अर स्कीम अिंतगजत अर्ज करण्यासाठी उमेदवाराने "िोय" पयाजय ननवडणे आवश्यक आिे अन्यथा
"नािी" ननवडा.

अनधक तपशीलवार मानितीसाठी मानिती पनु स्तका वाचा.
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टप्पा क्र. 06: शैक्षशणक पात्रता शनवर्ा
A) S.S.C/ 1OTH परीक्षेचे तपशील
उमेदवाराने 10वी उत्तीणज बोडज आनण उत्तीणज वषज ननवडावे आनण आसन क्रमािंक नमदू करावा. मग नमळालेले गणु , पैकी गणु ,
त्यानिंतर नसस्टम त्यानसु ार टलके वारी दाखवेल.

B) H.S.C/12TH परीक्षेचे तपशील
ज्या उमेदवारािंनी मिाराष्ट्र राज्य बोडाजच्या 12वी/HSC परीक्षेसाठी एनप्रल-मे 2022 साठी नोंदणी के ली आिे त्यािंनी शैक्षनणक
पात्रतेच्या तपनशलािंमध्ये त्यािंच्या परीक्षेचा आसन क्रमािंक भरावा आनण फी भरून फॉमज पणू ज करावा. (उमेदवाराने त्यािंच्या सिंबनिं धत
शाळा/मिानवयावालयातून परीक्षेचा आसन क्रमािंक प्राप्त करावा.)
उमेदवाराने एनप्रल-मे 2022 मध्ये मिाराष्ट्र राज्य मिंडळाच्या 12 वी / HSC परीक्षेत नमळवलेले गणु मिाराष्ट्र राज्य माध्यनमक आनण
उच्च माध्यनमक नशक्षण मडिं ळ (MSBSHSE) कडून प्राप्त झालेल्या ननकाल डेटामधनू प्राप्त के ले र्ातील आनण ते अर्ाजच्या
फॉमजमध्ये अयावतननत के ले र्ातील.

सवज तपशील भरल्यानिंतर, अर्ाजच्या पढु ील चरणासाठी “Save and Proceed” बटणावर नललक करा
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टप्पा क्र. 07: फोटो आशण तवाक्षरी अपलोर् करा
फोटो/स्वाक्षरी अपलोड करण्यासाठी कृ पया खाली नमदू के लेल्या चरणाचे अनसु रण करा,

Step 02

Step 01

Step 03(A) select the area

Step 03(B) Crop the selected area

Step 04 Upload the Photo /
Signature

दोन्िी प्रनतमा (छायानचत्र/स्वाक्षरी) अपलोड के ल्यानिंतर, उमेदवारास दशजनवले र्ाईल खाली दाखवल्याप्रमाणे.

अर्ाजच्या पढु ील चरणासाठी “सेव्ि आनण प्रोसीड” बटणावर नललक करा
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टप्पा क्र. 08: आवश्यक कागदपत्रे अपलोर् करा
The Documents marked with (*) are mandatory.
(*) नचन्िािंनकत कागदपत्रे अननवायज आिेत.
डॉलयमु ेंट अपलोड करण्यापवू ी स्क्रीनवर नदलेल्या सवज सचू ना वाचा.

दस्तऐवर् अपलोड करण्यासाठी कृ पया Google Chrome नकिंवा Mozilla Firefox ची नवीनतम आवृत्ती वापरा.
पढु ील नमदू फाइल प्रकारािंनाच उपलोड करण्यास परवानगी आिे : JPG, JPEG, PNG, PDF.
अनमु त फाइल आकार : 500 KB.
अर्ज भरताना उमेदवाराने के लेल्या ननवडीनसु ार आवश्यक कागदपत्रािंची यादी बदलू शकते.
उमेदवाराकडे कोणतेिी दस्तऐवर् नसल्यास नकिंवा नवनशष्ट आरक्षणामध्ये स्वारस्य नसल्यास आनण त्याला ते काढायचे असल्यास
सिंबिंनधत चरणास भेट यावा आनण NA ननवडा.
दस्तऐवर् अपलोड करण्यासाठी खालील चरणािंचे अनसु रण करा
Step 01

Step 03(B) Crop the selected area
Step 02

Step 03(A) select the area
Step 04 Upload the document

सवज आवश्यक कागदपत्रे अपलोड के ल्यानिंतर ऑनलाइन अर्ाजच्या पढु ील चरणासाठी “Save and proceed” बटणावर नललक करा.
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टप्पा क्र. 09 (A): अजा फी काटा
स्वत: अर्ाजची पष्टु ी के ल्यानतिं र, ज्याआधारीत फी मोर्ली र्ाते त्या सबिं निं धत पॅरामीटसजचे तपशील प्रदनशजत के ले र्ातील.
ननवडलेल्या गटाच्या देयकाची पष्टु ी करण्यासाठी उमेदवाराने नसलेलट बॉलस च्या खाली चेक बोक्ष वर नललक करणे आवश्यक आिे.
अर्ज फी भरण्यासाठी “Proceed to Payment >>” बटणावर नललक करा. खाली दशजनवले नसु ार.

Step 01

Step 02

पेमेंट मोर् शनवर्
उपलब्ध पेमेंट पद्धती मधनू कोणत्यािी एका पद्धतीचा ननवड करून उमेदवार पैसे देऊ शकतात.

नप्रिंट अॅनप्लके शन - यशस्वी पेमेंट के ल्यानिंतरच उपलब्ध िोईल.
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टप्पा क्र. 09 (B) तुमचा अजा फॉमा सच
ू ना लॉक करा
कृ पया तमु चा लॉनगन पासवडज एटिं र करा. Verify Password बटणावर नललक करा.
तुमचा मोबाईल सोबत ठे वा. तुम्िाला तुमच्या नोंदणीकृ त मोबाईल क्रमािंकावर OTP प्राप्त िोईल.
OTP प्रनवष्ट करा आनण OTP सत्यानपत करा.
तुमचा ओटीपी पडताळल्यानिंतर, तुम्िी ई-स्क्रुनटनी मोड ननवडला असेल तर तुमचा अर्ज लॉक के ला र्ाईल आनण पडताळणीसाठी सनु वधा
कें द्रालाकडे पाठवला र्ाईल.
र्र तुम्िी नफनर्कल-स्क्रूनटनी मोड ननवडला असेल तर तुम्िाला पडताळणीसाठी स्लॉट बक
ु करून र्वळच्या फॅ नसनलटेशन सेंटरला भेट यावावी
लागेल.

अजााचा फॉमा शप्रंट करा
यशस्वी पेमेंट के ल्यानिंतर नप्रिंट अर्ज फॉमज उपलब्ध के ला र्ाईल.
उमेदवार सबनमट के लेल्या अर्ाजची नप्रिंट करण्यायोग्य प्रत घेऊ शकतो.

Thank You
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