महारा शासन
तं िश ण संचालनालय महारा रा य मुब
ं ई

३, महापािलका माग,प पेटी मांक-१९६७, मुंबई - ४०० ००१
दूर वनी . ०२२ -२२६४११५०
संकेत थळ - http://www.dtemaharashtra.gov.in
क ीभूत वेश
या सन २०२०-२१
थम वष पो ट एस.एस.सी. पदिवका अिभयांि क
तं िश ण संचालनालय, महारा रा य यां या माफत घे यात येणा या थम वष पो ट एस.एस.सी. पदिवका
अिभयांि क या अ यास मा या क ीभूत वेश
येचे ऑनलाईन अज भर याची लक www.dtemaharashtra.gov.in
या संकेत थळावर उपल ध आहे.

थम वष पो ट एस.एस.सी. पदिवका अिभयांि क या अ यास मास वेश घेणा या शै िणक पा ताधारक
उमेदवारांनी संचालनालया या संकेत थळावरील लक उघडू न मुखपृ ावरील मेनू म ये वेश
येचे वेळाप क,
वेशाची शै िणक पा ता वेश
येसाठी चे शासन िनणय वेश
या संदभातील मागदशक सूचना प रप के
व ऑनलाइन अज भर याबाबत या मागदशक सूचना यांचा अ यास क न वेश
येसाठी अज करावया या
अ यास माची िनवड करावी.
वेशासाठी या पदिवका अ यास माची िनवड अंितम झा यानंतर मुखपृ ावरील New Candidate
Registrationया बटनावर ि लक क न न दणी करता येईल.



पिहला ट पा - िव ा याची संकेत थळावर न दणी(Candidate Registration) : -

1

ऑनलाइन न दणी अज उघड यानंतर उमेदवारास वतःचे संपूण नाव, ई-मेल आयडी, मण वनी मांक
आिण संकेतश दाची(Password) अचूक न द करणे आव यक आहे तसेच संकेतश दांची पु ी करणे(Confirm
Password) आव यक आहे.



दुसरा ट पा - ओ.टी.पी. तपासणी ∶ऑनलाईन न दणी अजातील दुस या ट यात नमूद के ले या मण वनी मांकावर तपासणीसाठी संगणक य
णाली ारे ओटीपी पाठिव यात येईल.
न वरील Enter OTP बॉक् सम ये मण वनीवर ा ओटीपी नमूद

क न Submit बटन वर ि लक करावे.
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ितसरा ट पा - अज मांक ा तपशील :-



ऑनलाइन न दणी अजातील ितस या ट यात उमेदवाराने ऑनलाइन भरले या मािहती या आधारे
उमेदवारास संगणक य णाली ारे अज मांक दलेला आहे. सदर अज मांक/यूजर आयडी उमेदवाराने
कायम व पी जतन क न ठे वायचा आहे.



चौथा ट पा - खाते लॉिगन आिण अजदाराची वैयि क मािहती न दणी :-

ऑनलाईन न दणी पूण झा यानंतर संगणक य णाली ारे ा झालेला अज मांक / युजरनेम व न दणी
करताना नमूद के लेला संकेतश द(पासवड) आिण कॅ प या(Captcha) हे लॉिगन
नवर नमूद क न लॉिगन(Login)
या बटनावर ि लक करावे.



छाननी प त - पयाय िनवडणे:-
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खाते उघड यासाठी लॉिगन झा यानंतर उमेदवारास अजाची ई-छाननी(E-Scrutiny) व

य

सुिवधा

क ावरील छाननी(Physical Scrutiny) असे दोन पयाय असणारे बटन असतील यापैक आपणास एका पयायाची िनवड
करावयाची आहे.



ई-सुिवधा क (E-Scrutiny):दले या दोन पयायांपैक ई-छाननी(E-Scrutiny) या पयायावर ि लक के यानंतर Your scrutiny mode has been

saved.

असा मेसेज

नवर दसेल आिण आप या अजाची छाननी, ई-छाननी प ती ारे कर याचा पयाय

यश वी र या न द के ला जाईल. याम ये उमेदवारा या लॉगीन डॅशबोडवर अजाचे एकू ण आठ ट पे दशिवले आहेत.
यापैक आपला पिहला ट पा पूण झालेला आहे व पुढील उव रत ट पे उमेदवारास पूण करणे आव यक आहे. जोपयत
डॅशबोड वरील सव ट पे पूण होत नाहीत तोपयत आपला ऑनलाईन अज जमा झालेला नाही असे समजावे.



य सुिवधा क ावरील छाननी(Physical Scrutiny):-

याम ये उमेदवाराला य सुिवधा क ावरील छाननी करता िज हा, फॅ िसिलटेशन सटर(FC Name) आिण
तारखेची िनवड करावयाची आहे.
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ट पा मांक.1 – लॉगीन डॅशबोड:वरील दो ही प तीने अज भर यानंतर उमेदवारा या अजातील पिहला ट पा पूण झालेला असेल व व उव रत

ट पे बाक असतील.



ट पा मांक. 2 - उमेदवारी कार िनवडा(Fill Candidature Type Details):याम ये उमेदवारास दले या उमेदवारी कार या मािहतीनुसार उमेदवार या कारात मोडत आहे या

काराची िनवड क न खालील

Save and Proceed

या बटनावर ि लक करावे.(उदा. महारा ातील ज म झालेला व

िश ण महारा ात झाले या उमेदवारास महारा रा य उमेदवार - कार ए हा कार िनवडावा.)
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ट पा मांक. 3 - उमेदवारा या मूळ िज

ाची िनवडा:-

याम ये उमेदवारास दहावी व बारावी परी ा उ ीण झाले या िज हा व तालु याची िनवड करावयाची
आहे. इय ा दहावी / एस.एस.सी. परी ा उ ीण झाले या शाळे चे नाव व प ा यांची न द करावयाची आहे. न द
के यानंतर याखालील Save and Proceed या बटनावर ि लक करावे.



ट पा मांक. 4 - उमेदवाराचा सामािजक आिण समांतर आर णाचा वग िनवड :-

याम ये उमेदवार या सामािजक
वगातील उमेदवार जर आ थक दृ

वगात मोडत आहे या

वगाची िनवड करावयाची आहे. सवसाधारण

ा दुबल घटका या जागांक रता अज क

इि छत असेल तर तशी न द

क न याबाबतचे माणप अपलोड करणे आव यक आहे.
जर उमेदवार मागास वगात मोडत असेल तर उमेदवाराने यास अनुस न असले या इतर बाब ची
िनवड करावी व यासंबंिधत कागदप े आप याकडे उपल ध ि थतीची िनवड करावयाची आहे.
उमेदवार द ांग

वगात येत अस यास द ांग

वग िनवड करावयाचा आहे. तसेच उमेदवाराचे

पालक माजी सैिनक वगात येत असतील तर माजी सैिनक वगाची िनवड करावयाची आहे. व या संबिं धत
िवचारलेली मािहती नमूद करावयाची आहे.
या नंतर याखालील Save and Proceed या बटणावर ि लक करावे.
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ट पा मांक. 5 - शै िणक अहता िनवड(Fill Qualification Details) :याम ये उमेदवारास दहावी उ ीण बोड, उमेदवाराचे नाव(एस.एस.सी. या गुणपि के त नमूद

के यानुसार) उमेदवारा या आईचे नाव(एस.एस.सी. या गुणपि के त नमूद के यानुसार)नमूद करणे आव यक आहे.
यानंतर दहावी/एस.एस.सी आसन मांक,उ ीण वष आिण दहावी/एस.एस.सी उ ीण ि थती नमुद करणे
आव यक आहे.
उमेदवाराचा दहावी/एस.एस.सी म ये तांि क अ यास म होता का? अस यास याबाबतची मािहती नमूद
करावी. याच माणे उमेदवाराने इंटरिमिजएट

ेड परी ा उ ीण के ली अस यास याबाबतची मािहती नमूद

करावी.
जे उमेदवार एच.एस.सी. / आयटीआय परी ा उ ीण झाले असतील याने याबाबतची मािहती नमूद
करणे आव यक आहे.या नंतर याखालील Save and Proceed या बटणावर ि लक करावे.
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ट पा मांक. 6 - वैयि क मािहतीची न दणी(Fill Personal Details) :याम ये उमेदवाराचे संपूण नाव, उमेदवारा या आईचे नाव, ज मतारीख, लग याच माणे जर उमेदवार
अनाथ या वगात येत असेल तर याबाबतची न द करणे आव यक आहे. उमेदवाराचे कौटुंिबक वा षक उ प

,

धम,

मातृभाषा इ यादी न द करणे आव यक आहे.
तसेच जर उमेदवार अ पसं यांक वगात मोडत असेल तर याबाबतची न द आिण जर उमेदवार

TFWS

जागांक रता अज करत असेल तर याबाबतची न द करणे आव यक आहे.
उमेदवाराने प

वहाराचा प ा तसेच मण वनी आिण ईमेल आयडी नमूद करावयाचा आहे.

या नंतर याखालील Save and Proceed या बटणावर ि लक करावे.



ट पा मांक. 7 -उमेदवाराचे छायािच व वा री तसेच कागदप े अपलोड करणे:याम ये उमेदवारासफोटो अपलोड कर यासाठी िवचारले आहे.

Choose Fileया

बटन वर ती ि लक

के यानंतर उमेदवारास आपला फोटो वा रीसह यश वी र या अपलोड करता येईल.
तसेच उमेदवाराने वरील ट यांम ये जी मािहती भरलेली आहे या संबंिधत कागदप े व शै िणक
गुणप के तसेच इतर कागदप े िनवडू न अपलोड करावयाचे आहेत. या नंतर याखालील
बटणावर ि लक करावे.
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Save and Proceed

या

 कागदप े अपलोड करताना Select Document या बटन वरती ि लक के यावर, यो य या कागदप ाची िनवड क न सदर
कागदप ऍडजे ट/ वि थत र या ॉप क न Save या बटनावरती ि लक करा. यानंतर कागदप ा या खाली ो ेिस ह
बार दसून येईल यावर 100% पूण झा यानंतर, "Document Uploaded Successfully" असा मेसेज दसून येईल.
आता आपले कागदप
वि थत र या सबिमट झालेले आहे. अपलोड के लेले कागदप बघ यासाठी view नावाचे बटन
दलेले आहे. यावरती ि लक क न आपण अपलोड के ले या कागदप बघू शकाल.
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ट पा मांक. 8-ऑनलाइन अजाचे शु क जमा करणे(Pay Application Fees):याम ये उमेदवारांना अजात िनवडले या सामािजक व समांतर वगानुसार वेश

येसाठी अजाचे शु क

भर यासाठी िवचारले गेले आहे. उमेदवारास अजाचे एकू ण शु क कती भरावयाचे हे दाखवले असून ते ऑनलाईन
भर यासाठी खालील Proceed To Payment या बटन वर ि लक करावे. यानंतर उमेदवाराने पेमट गेटवे या पेज वरील
ऑनलाइन शु क भर यासाठी

Proceed

या बटन वर ि लक क न ऑनलाईन शु क भर यासाठी काड, नेट बँ कग,

वॉलेट, यूपीआय व यू आर कोड या मा यमांपैक एक मा यम िनवडू न शु क भरावयाचे आहे.

10



PRINTABLE APPLICATION FORM:- याम ये उमेदवाराचा printable application form दसून येईल.
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पूण ि थतीतील लॉिगन डॅशबोड:-
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