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सर्वस ध रण सचुन  

शैक्षदणक र्र्व 2020-21 स ठी एम.बी.ए/एम.एम.एस, एम.सी.ए, एम.आचव, एम.एचएमसीटी, 
एमई/एम.टेक, एम.फ मवसी/फ मव-डी बीई/बीटेक, बी.फ मवसी, बी. आचव, बी.एचएमसीटी, थेट दितीय 
र्र्व अदिय ांदिकी, थेट दितीय र्र्व फ मवसी य  अभ्य सक्रम ांच्य  प्ररे्श प्रदक्रयेस ठी ऑनल ईन नोंिणी 
करु इच्च्ित उमेिर् र ां करीत  सर्वस ध रण सचुन   

01. ऑनल ईन अर्व िरणे र् ई क गिपि पडत ळणी :- 

 संकेतस्थळावर दिलेल्या महत्वाच्या दिनांक व वेळापत्रकाप्रमाणेच अर्जिाराने फक्त ऑनलाइन 
पध्ितीचा उपयोग करुन अर्ज करावा.  

 ऑनलाईन अर्ज भरताना उमेिवाराने मादहती पुस्स्तका तसेच संकेतस्थळावर प्रदसध्ि करण्यात 
आलेल्या सुचना, प्रवेश अर्ज भरण्याचे युझर मॅन्युअल चे वाचन केल्यास ऑनलाईन अर्ज भरणे 
सोईस्कर होईल.  

 ऑनलाईन अर्ातील मादहती भरताना अचूक भरावी व योग्य ते कागिपते्र स्कॅन करुन अपलोड 
करावी. अर्ातील मादहती ई- पडताळणी कें द्र यांनी दनस्चचत केल्याच्या अगोिर िरुुस्ती करुन घ्यावी. 

 ई- पडताळणी कें द्रा चे अर्ज दनस्चचत केल्यानंतर काही तु्रटी िरुुस्ती असेल तर दवहीत पध्ितीत नमुि 
केल्याप्रमाणे सिर कालावदित प्रदिया पुणज करावी. 

 ई- पडताळणी कें द्रांनी सुचवलेल्या तु्रटींची पूतजता उमेिवाराने दवहीत नमूि वेळापत्रकाप्रमाणे पूणज 
करावी.  

 उमेिवाराने पासवजड व लॉदगन आयडी ही गोपदनय मादहती कोणासोबत सुध्िा शेअर करु नये. तसे 
केल्यास त्यास तो वैयक्तीक दरत्या र्बाबिार असेल.  

 अर्ज भरताना कुढल्याही टप्यात अडचण आल्यास लॉगीन मध्ये उपलब्ि असलेल्या मॅसेर् बॉक्स 
मिून मॅसेर् करावा ककवा संकेतस्थळावर उपलब्ि असलेल्या हेल्पलाईन िमांकावर संपकज  करावा.  
२. त त्परुती र् अांदतम गणुर्त्त  य िी :- 

 उमेिवाराने तात्पुरत्या यािीत आपले नाव तपासावे व तु्रटी असल्यास दवहीत कालाविीत नमूि 
पध्ितीने पूणज करावी.  

 उमेिवाराने फायनल मेरीट िमांक तपासावा उमेिवाराने कें दद्रभूत प्रवेश प्रदियेच्या कॅप 1 पदहल्या 
फेरीकरीता उपलब्ि असलेल्या प्रवगजदनहाय र्ागा संकेतस्थळावर प्रदसध्ि झाल्यावर घ्याव्यात. 
3. दर्कल्प अर्व िरणे :- 

 उमेिवाराने कें द्रीभूत प्रवेश प्रदियेच्या (कॅप) पदहल्या फेरीसाठी उमेिवाराने, उमेिवाराच्या लॉदगन 
मिून पाठयिम व संस्था यांच्या पसंती िम असणारा ऑनलाईन दवकल्प नमुना भरणे व त्यास 
दनस्चचत करणे.  

 एकिा उमेिवाराने संबंदित प्रवेश फेऱयांसाठी त्याच्या/दतच्या लॉदगनद्वारे ऑनलईन दवकल्प अर्ाची 
दनस्चचती केली की उमेिवारास कोणत्याही पदरस्स्थतीत सािर केलेला पयाय / प्रािान्य बिल 
करण्याची /रद्द करण्याची परवानगी दिली र्ाणार नाही 
 



 
4. कें द्रीितू प्ररे्श प्रदक्रयेच्य  (कॅप) पदिल्य  फेरीस ठी र् टप करण्य त आलेल्य  र् गेची उमेिर् र ने    
   त्य च्य /दतच्य  लॉगईनि रे च्वर्कृती करणे.  

क) उमेिवारांनी त्याली/तीला पदहल्या कॅप फेरीमध्ये दिलेले र्ागा वाटप दनयमांनुसार आहे ककवा नाही याची 
पडताळणी स्वत: करावी. उमेिवारानी स्वत:च्या लॉगीनमिून पात्रता गुण, प्रवगज, कलग, आरक्षण स्वत: चे 
दवदशष्ट आरक्षण इ. संबंिीचे उमेिवारांनी केलेले िावे बरोबर आहेत याची खात्री करुन घ्यावी. तसेच 
त्याने/तीने िाखल केलेले िावे योग्य व बरोबर असल्याबाबतचे सुसंगत कागिपते्र अपलोड केलेले आहेत 
याची खात्री करावी.  

ख) र्र उमेिवारांला, उमेिवारी अर्ाच्या नमून्यात केलेल्या िाव्यांच्या आिारे केलेले र्ागावाटप व त्याने 
केलेला िावा योग्य नाही असे आढळून आले आदण त्याला त्यांची चूक िरुुस्त करण्यासाठी (मादहती 
पुस्स्तकेमिील दनयम (०९) पोटदनयम (०४) च्या खंड (ड) नुसार चुका िरुुस्त करण्याचे प्रयोर्न) उमेिवारांने 
त्याच्या लॉदगनमिून ई- पडताळणी पध्ितीने हरकत/तिार नोंिवावी.  

ग) ज्या उमेिवारास पदहल्या कॅप फेरीमध्ये त्याच्या दवकल्प नमुन्यातील पदहल्या पसंतीिमांकाच्या र्ागेचे 
ऑटोफ्रीर्ड (freezed) वाटप झाले असेल. अशा उमेिवारांनी वाटप झालेली र्ागा स्वीकारणे आवचयक 
आहे व असे उमेिवार र्ागा-स्स्वकृती शुल्क ऑनलाईन पध्ितीने भरणा करतील. असे उमेिवार कें द्रीभूत 
प्रवेश प्रदियेच्या (कॅप) पुढील फेरीमध्ये सहभागी होण्यास पात्र नसतील.  

घ) ज्या उमेिवारास पदहल्या कॅप फेरीमध्ये त्याच्या दवकल्प नमुन्यातील पदहल्या पसंती िमांकाखेरीर् इतर 
पसंतीिमांकाच्या र्ागेचे वाटप झालेले आहे व ती र्ागा त्याच्या लॉगीनमिून स्वत: फ्रीइड केली आहे. अशा 
उमेिवारांनी वाटप केलेली र्ागा स्वीकारणे आवचयक आहे व असे उमेिवार र्ागा स्वीकृती शुल्क ऑनलाईन 
पध्ितीने भरणा करतील. असे उमेिवार कें द्रीभूत प्रवेश प्रदियेच्या (कॅप) पुढील फेरीमध्ये सहभागी होण्यास 
पात्र नसतील. (उमेिवाराने हा पयाय काळर्ापुवजक वापरला पादहरे्) 

ड) ज्या उमेिवारांना त्याच्या दवकल्प नमुन्यातील पदहल्या पसंतीिमाकाखेरीर् इतर पसंतीिमांकाच्या र्ागेचे 
वाटप झाले आहे व रे् उमेिवार पुढील फेरीमध्ये वरच्या पसंतीिमाची र्ागा दमळण्याकरीता सहभागी होण्यास 
इच्छुक असतील अशा उमेिवारांनी पदहल्या फेरीमध्ये दमळालेल्या र्ागेचा "बेटरमेंन्ट" पयाय दनवडून स्वीकार 
करणे आवचयक आहे व असे उमेिवार र्ागा-स्वीकृती शुल्क ऑनलाईन पध्ितीने भरणा करतील.  

कें द्रीभूत प्रवेश प्रदियेच्या (कॅप) पदहल्या फेरीनंतर र्ागा वाटप झालेल्या संस्थेमध्ये उपस्स्थत राहणे आदण 
आवचयक कागिपते्र व शुल्क भरुन प्रवेशाची दनस्चचती करणे.  

दटप.  

क) उपरोक्त ०४(ग) र् ०४ (घ) नुसार र्ागा स्स्वकारलेल्या उमेिवारांनी प्रवेशाच्या दनस्चचतीकरणासाठी 
र्ागावाटप केलेल्या संस्थेमध्ये उपस्स्थत राहणे अदनवाय आहे.  

ख) संस्था आवचयक कागिपत्रांची पडताळणी करेल व उमेिवारांचा प्रवेश ऑनलाईन प्रणालीत संस्थेच्या 
लॉगीन मिून ताबडतोब अपलोड करेल व उमेिवारांचा प्रवेश ऑनलाईन पृष्ठीसाठी ऑनलाईन प्रणादलतून 
दमळणारी पावती व शुल्क भरल्याची पावती िेईल. र्र संस्थेला उमेिवाराच्या अर्ाच्या नमूण्यात केलेल्या 
िाव्याच्या आिारे केलेले र्ागावाटप व त्याने केलेला िावा योग्य नाही असे आढळल्यास संस्थेने अशा 
उमेिवाराचा प्रवेश दनस्चचत करु नये आदण अशा उमेिवाराने त्याच्या लॉगीनमिून ई-पडताळणी पध्ित ककवा 
प्रत्यक्ष ई-पडताळणी पध्ित यांद्वारे तिार/हरकत नोंिवावी.  

 

 



 

कॅप र ऊां ड ०२ 

कें द्रीितू प्ररे्श प्रदक्रयेच्य  कॅप िसुऱ्य  फेरीस ठी दरक्त र् ग  प्रिर्शशत करणे  

 कें द्रीभूत प्रवेश प्रदियेच्या कॅप िसुऱया फेरीसाठी उमेिवाराने उमेिवाराच्या लॉदगनमिून पाठयिम व 
संस्था पसंदतिम असणारा ऑनलाईन दवकल्प नमूना भरणे व त्यास दनस्चचत करणे.  

 वाटप केलेली संस्था आदण पाठयिम िशजदवणारे कें द्रीभूत प्रवेश प्रदियेच्या कॅप िसुऱया फेरीसाठी 
तात्पुरते र्ागा वाटप प्रिर्शशत करणे. 

 प्रवेश प्रदियेच्या कॅप िसुऱया फेरीसाठी वाटप करण्यात आलेल्या र्ागेची उमेिवाराने त्याच्या/दतच्या 
लॉगीनद्वारे स्वीकृती करणे.  

 (दटप : िसुऱया फेरीमध्ये सहभागी होण्यासाठी पात्र असलेल्या उमेिवारांपैकी ज्यांना पदहल्यांिाच 
र्ागावाटप झालेले आहे असे सवज उमेिवार वरील ४(क) नुसार स्वय: पडताळणीनंतर र्ागेचा 
स्वीकार करु शकतील. िसुऱया फेरीत पदहल्यांिाच र्ागा वाटप झालेल्या उमेिवारांनी र्ागा-स्वीकृती 
शुल्क ऑनलाईन पध्ितीने भरणा भरावी.)  

 कें द्रीभूत प्रवेश प्रदियेच्या कॅप िसुऱया फेरीनंतर र्ागा वाटप झालेल्या संस्थेमध्ये उपस्स्थत राहणे 
आदण आवचयक कागिपते्र व शुल्क भरुन प्रवेशाची दनस्चचती करणे.  

 ( दद्वतीय फेरीमध्ये पात्र उमेिवारांपैकी ज्या उमेिवारास प्रथमच र्ागावाटप करण्यात आले आहे ककवा 
र्ागा वाटपात सुिारणा झाली आहे ककवा या फेरीमध्ये र्ागा वाटपात सुिारणा झाली नाही/आिीच्या 
वाटप केलेल्या र्ागेमध्ये कोणताही बिल झालेला नाही.  असे र्ागावाटप अंदतम असेल प्रवेशाच्या 
पुष्टीकरणासाठी अशा उमेिवारांनी वाटप केलेल्या संस्थेमध्ये उपस्स्थत राहणे अदनवायज आहे. 

मित्र् ची दटप:- 

१. अंदतम गुणवत्ता यािीमध्ये ज्यांची नावे नोंिली गेली आहेत अशा सवज प्रकारच्या उमेिवारांना कें द्रीभूत प्रवेश 
प्रदियेमध्ये (कॅपद्वारे) प्रवेशासाठी दवचारात घेतले र्ाईल.  

२. संस्थास्तरावरील कोटयामध्ये व कॅपनंतर दरक्त रादहलेल्या र्ागांत प्रवेश घेण्यास इच्छुक उमेिवारांनी ई- 
पडताळणी पध्ित ककवा प्रत्यक्ष इ- पडताळणी पध्ित याद्वारे नोंिणी, कागिपत्रांची पडताळणी व अर्ज भरल्याची 
दनस्चचती करणे आवचयक आहे. अशा उमेिवारांनी प्रवेशासाठी संस्थामध्ये स्वतंत्रपणे अर्ज करणे आवचयक 
आहे. अशा उमेिवरांची गुणवत्तायािी, संस्था पातळीवर संस्थेद्वारे तयार केली र्ाईल.  

२. संकेतस्थळावर प्रिर्शशत करण्यात आलेल्या र्ागा वाटपाच्या यािीमध्ये उमेिवारांना िेऊ करण्यात 
आलेल्या तात्पुरत्या र्ागांचे वाटप िशजदवण्यात येईल. 

३. ज्या उमेिवारास र्ागेचे वाटप करण्यात आले असेल अशा उमेिवारांनी तात्पुरते र्ागावाटप पत्र 
संकेतस्थळावरुन त्याच्या लॉगीन मिून डाउनलोड करुन घ्यावे.  

४. सवज उमेिवारांची र्ागा- स्स्वकृती शुल्क रुपये १०००/- (रुपये एक हर्ार रुपये फक्त) एवढे आहे. 
उमेिवाराला र्ागावाटपावरुन कागिपत्रांच्या पदहल्या स्वयं-पडताळणी िरम्यान र्ागा स्स्वकृती शुल्क भरावे 
लागले. हे शुल्क ना परतावा प्रदिया शुल्क आहे. उमेिवारांना र्ागा स्स्वकृती शुल्क ऑनलाईन पध्ितीने 
भरणा करावे लागले. 

५. उमेिवार संस्थेत प्रवेश घेण्यासाठी हर्र होण्याच्या वेळेस, अर्ामध्ये केलेल्या िाव्याच्या पुष्टयथज सवज मुळ 
कागिपते्र सािर करणे आवचयक आहे. उमेिवार अर्ामध्ये केलेल्या िाव्याच्य पुष्टयथज मुळ प्रमाणपते्र सािर 
करणार नाही अशा पदरस्स्थत र्ागा वाटप आपोआप रद्द होईल व ती र्ागा पुढील फेरीमध्ये वाटपासाठी 
उपलब्ि होईल. अदिसुदचत वेळापत्रकानुसार कागिपत्रांच्या स्वंय-पडताळणीच्या टप्यावर उमेिवारांना 
आवचयक कागिपते्र तयार ठेवण्याचा सल्ला िेण्यात येत आहे.  



 

६. नंतरच्या टप्यात, उमेिवाराने अर्ात केलेल्या खोटया िाव्यावरुन उमेिवाराला र्ागावाटप झालेली आहे  
असे आढळल्यास, असे र्ागावाटप/संस्थेमध्ये घेतलेला प्रवेश आपोआप रद्द होईल.  

 

सही/- 
म . आयकु्त, 

र ज्य स म ईक प्ररे्श परीक्ष  कक्ष, 
मि र ष्ट्र र ज्य, मुांबई 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


