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प्रशत  
संच लक/प्र च र्य 
सर्य अशिर् शंिकी मह शर्द्य लर्े, 
(ि सकीर्/अनुि शनत/शर्न आनुि नीत) 
मह र ष्ट्र र ज्र्,  मंुबई 
 

शर्षर् : क गि पि चं्र्  ई-पडत ळणी (E-Verification) ब बत..... 
 
 र ज्र् स म ईक प्रर्िे परीक्ष  कक्ष, मंुबई तरे्फ मह र ष्ट्र मध्र्े शर्शर्ध व्र् र्स शर्क पिर्ी 

र् पिव्र्ुत्तर पिर्ी अभ्र् सक्रम चं्र्  प्रर्िे करीत  स म ईक प्रर्िे परीक्ष  घेतल्र्  ज त त र् 

तिनंतर कें द्रीितू प्रर्िे प्रक्रीरे्च्र्  म ध्र्म तून प्रर्िे प्रशक्रर्  र बशर्ण्र् त र्ेते. 

 िैक्षशणक र्षय २०१९-२० मध्र्े शर्ध्र् र्थ्र्ाकडून ऑनल इन पद्धतीने प्रर्िे प्रक्रीर्ेकरीत  

अजय स्र्ीकृती करण्र् त आलेली होती. सिर प्रशक्रर्  करत न  शर्द्य र्थ्र्ांनी स्र्तःची मूळ 

क गिपिे स्कॅन करून अपलोड केलेली होती. तद्नंतर सुशर्ध  कें द्र रं्र शर्द्य र्थ्र्ांच्र्  मूळ 

क गि पि रं्रून अपलोड केलले्र्  क गिपि चंी पडत ळणी/तप सणी करण्र् त आलेली 

होती. र्  क म कशरत  आपल्र्  संस्थेने (FC Center) सुशर्ध  कें द्र म्हणनू सेर्  उपलब्ध करून 

शिलेल्र्  होत्र् .  

 िैक्षशणक र्षय २०२०-२१ च्र्  प्रर्िे प्रक्रीर्े करीत  कोशर्ड-१९ च्र्  प र्श्यिमूीर्र, 

शर्द्य र्थ्र्ांनी कें द्रीितू प्रर्िे प्रशक्रर्ेमध्र्े ऑनल इन पद्धतीने स्कॅन करून अपलोड केलेल्र्  

क गिपि चंी ई-पडत ळणी (E-Verification) करण्र् त र्ेण र आहे. र्  क म कशरत  आपल्र्  

संस्थेची गतर्षीच्र्  (FC Center) सुशर्ध  कें द्र च्र्  अनुिर् च्र्  अनुषंग ने र्  र्षाकशरत  

पडत ळणी कें द्र (Scrutiny Center) म्हणनू शनर्ड कण्र् त आलेली आहे.  

  

  



 

 

 त्र् अनुषंग ने आपण स कळशर्ण्र् त र्ेते की, आपल्र्  संस्थेमधून कमीत-कमी ६ 

अशधक री/कमयच ऱर् चंी र्  संर्िेनिील क म कशरत  नेमणकू करण्र् त र् र्ी. तसेच त्र् चंी 

म शहती ख लील तक्तत्र् त िरून र्  क र्ालर् स कळर् र्ी  

अ. क्र अशधक री /क माच री र् चंी म शहती 
१ न र्  
२ पिन म   
३ मोब ईल क्र.  
४ ई-मेल आर्डी  

 

 ई-पडत ळणी (E-Verification) ब बतचे प्रशिक्षण ऑनल इन पद्धतीने मे. ससस्थेसीस 

सोलुश्र्न. प्र .शल, पुणे र्  संस्थे कडून शिन कं ०४/११/२०२० रोजी िेण्र् त र्ेईल. र्  ब बतची 

सलक र्ोग्र् र्ळेी आपण स कळशर्ण्र् त रे्ईल. तरी आपल्र्  संस्थेमधील ६ संगणक/Laptop 

with Internet Connectivity, सिर प्रशिक्षण स ठी अद्यर् र्त् स्स्थतीत ठेर्ण्र् त र् र्.े  

 प्रशिक्षण  िरम्र् न क गि पि चं्र्  ई-पडत ळणीब बत क ही िंक  असल्र् स संबंशधत 

संस्थेकडून त्र्शरत िंक शनरसन करून घेण्र् त र् र्.े सिर प्रशक्रर्ेनंतर ई-पडत ळणीब बत (E-

Verification) शर्द्य थांची कोणत्र् ही प्रक रच  अडचणी/तक्र री िशर्ष्ट्र् त उद्भर्ण र न हीत 

र् ची र्ोग्र्ती क ळजी संस्थ स्थर र्र घेण्र् त र् र्ी. 

सही/- 
आर्ुक्तत 

र ज्र् स म ईक प्रर्िे परीक्ष  कक्ष 
मह र ष्ट्र र ज्र् 

मंुबई 
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प्रशत  
संच लक/प्र च र्य 
सर्य औषधशनमाणि स्त्र मह शर्द्य लर्े, 
(ि सकीर्/अनुि शनत/शर्न आनुि नीत) 
मह र ष्ट्र र ज्र्,  मंुबई 
 

शर्षर् : क गि पि चं्र्  ई-पडत ळणी (E-Verification) ब बत..... 
 
 र ज्र् स म ईक प्रर्िे परीक्ष  कक्ष, मंुबई तरे्फ मह र ष्ट्र मध्र्े शर्शर्ध व्र् र्स शर्क पिर्ी 

र् पिव्र्ुत्तर पिर्ी अभ्र् सक्रम चं्र्  प्रर्िे करीत  स म ईक प्रर्िे परीक्ष  घेतल्र्  ज त त र् 

तिनंतर कें द्रीितू प्रर्िे प्रक्रीरे्च्र्  म ध्र्म तून प्रर्िे प्रशक्रर्  र बशर्ण्र् त र्ेते. 

 िैक्षशणक र्षय २०१९-२० मध्र्े शर्ध्र् र्थ्र्ाकडून ऑनल इन पद्धतीने प्रर्िे प्रक्रीर्ेकरीत  

अजय स्र्ीकृती करण्र् त आलेली होती. सिर प्रशक्रर्  करत न  शर्द्य र्थ्र्ांनी स्र्तःची मूळ 

क गिपिे स्कॅन करून अपलोड केलेली होती. तद्नंतर सुशर्ध  कें द्र रं्र शर्द्य र्थ्र्ांच्र्  मूळ 

क गि पि रं्रून अपलोड केलले्र्  क गिपि चंी पडत ळणी/तप सणी करण्र् त आलेली 

होती. र्  क म कशरत  आपल्र्  संस्थेने (FC Center) सुशर्ध  कें द्र म्हणनू सेर्  उपलब्ध करून 

शिलेल्र्  होत्र् .  

 िैक्षशणक र्षय २०२०-२१ च्र्  प्रर्िे प्रक्रीर्े करीत  कोशर्ड-१९ च्र्  प र्श्यिमूीर्र, 

शर्द्य र्थ्र्ांनी कें द्रीितू प्रर्िे प्रशक्रर्ेमध्र्े ऑनल इन पद्धतीने स्कॅन करून अपलोड केलेल्र्  

क गिपि चंी ई-पडत ळणी (E-Verification) करण्र् त र्ेण र आहे. र्  क म कशरत  आपल्र्  

संस्थेची गतर्षीच्र्  (FC Center) सुशर्ध  कें द्र च्र्  अनुिर् च्र्  अनुषंग ने र्  र्षाकशरत  

पडत ळणी कें द्र (Scrutiny Center) म्हणनू शनर्ड कण्र् त आलेली आहे.  

  

  



 

 

 त्र् अनुषंग ने आपण स कळशर्ण्र् त र्ेते की, आपल्र्  संस्थेमधून कमीत-कमी ६ 

अशधक री/कमयच ऱर् चंी र्  संर्िेनिील क म कशरत  नेमणकू करण्र् त र् र्ी. तसेच त्र् चंी 

म शहती ख लील तक्तत्र् त िरून र्  क र्ालर् स कळर् र्ी  

अ. क्र अशधक री /क माच री र् चंी म शहती 
१ न र्  
२ पिन म   
३ मोब ईल क्र.  
४ ई-मेल आर्डी  

 

 ई-पडत ळणी (E-Verification) ब बतचे प्रशिक्षण ऑनल इन पद्धतीने मे. ससस्थेसीस 

सोलुश्र्न. प्र .शल, पुणे र्  संस्थे कडून शिन कं ०४/११/२०२० रोजी िेण्र् त र्ेईल. र्  ब बतची 

सलक र्ोग्र् र्ळेी आपण स कळशर्ण्र् त रे्ईल. तरी आपल्र्  संस्थेमधील ६ संगणक/Laptop 

with Internet Connectivity, सिर प्रशिक्षण स ठी अद्यर् र्त् स्स्थतीत ठेर्ण्र् त र् र्.े  

 प्रशिक्षण  िरम्र् न क गि पि चं्र्  ई-पडत ळणीब बत क ही िंक  असल्र् स संबंशधत 

संस्थेकडून त्र्शरत िंक शनरसन करून घेण्र् त र् र्.े सिर प्रशक्रर्ेनंतर ई-पडत ळणीब बत (E-

Verification) शर्द्य थांची कोणत्र् ही प्रक रच  अडचणी/तक्र री िशर्ष्ट्र् त उद्भर्ण र न हीत 

र् ची र्ोग्र्ती क ळजी संस्थ स्थर र्र घेण्र् त र् र्ी. 

 
सही/- 
आर्ुक्तत 

र ज्र् स म ईक प्रर्िे परीक्ष  कक्ष 
मह र ष्ट्र र ज्र् 

मंुबई 
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प्रशत  
संच लक/प्र च र्य 
सर्य एमसीए/ एमबीए मह शर्द्य लर्े, 
(ि सकीर्/अनुि शनत/शर्न आनुि नीत) 
मह र ष्ट्र र ज्र्,  मंुबई 
 

शर्षर् : क गि पि चं्र्  ई-पडत ळणी (E-Verification) ब बत..... 
 
 र ज्र् स म ईक प्रर्िे परीक्ष  कक्ष, मंुबई तरे्फ मह र ष्ट्र मध्र्े शर्शर्ध व्र् र्स शर्क पिर्ी 

र् पिव्र्ुत्तर पिर्ी अभ्र् सक्रम चं्र्  प्रर्िे करीत  स म ईक प्रर्िे परीक्ष  घेतल्र्  ज त त र् 

तिनंतर कें द्रीितू प्रर्िे प्रक्रीरे्च्र्  म ध्र्म तून प्रर्िे प्रशक्रर्  र बशर्ण्र् त र्ेते. 

 िैक्षशणक र्षय २०१९-२० मध्र्े शर्ध्र् र्थ्र्ाकडून ऑनल इन पद्धतीने प्रर्िे प्रक्रीर्ेकरीत  

अजय स्र्ीकृती करण्र् त आलेली होती. सिर प्रशक्रर्  करत न  शर्द्य र्थ्र्ांनी स्र्तःची मूळ 

क गिपिे स्कॅन करून अपलोड केलेली होती. तद्नंतर सुशर्ध  कें द्र रं्र शर्द्य र्थ्र्ांच्र्  मूळ 

क गि पि रं्रून अपलोड केलले्र्  क गिपि चंी पडत ळणी/तप सणी करण्र् त आलेली 

होती. र्  क म कशरत  आपल्र्  संस्थेने (FC Center) सुशर्ध  कें द्र म्हणनू सेर्  उपलब्ध करून 

शिलेल्र्  होत्र् .  

 िैक्षशणक र्षय २०२०-२१ च्र्  प्रर्िे प्रक्रीर्े करीत  कोशर्ड-१९ च्र्  प र्श्यिमूीर्र, 

शर्द्य र्थ्र्ांनी कें द्रीितू प्रर्िे प्रशक्रर्ेमध्र्े ऑनल इन पद्धतीने स्कॅन करून अपलोड केलेल्र्  

क गिपि चंी ई-पडत ळणी (E-Verification) करण्र् त र्ेण र आहे. र्  क म कशरत  आपल्र्  

संस्थेची गतर्षीच्र्  (FC Center) सुशर्ध  कें द्र च्र्  अनुिर् च्र्  अनुषंग ने र्  र्षाकशरत  

पडत ळणी कें द्र (Scrutiny Center) म्हणनू शनर्ड कण्र् त आलेली आहे.  

  

  



 

 

 त्र् अनुषंग ने आपण स कळशर्ण्र् त र्ेते की, आपल्र्  संस्थेमधून कमीत-कमी ६ 

अशधक री/कमयच ऱर् चंी र्  संर्िेनिील क म कशरत  नेमणकू करण्र् त र् र्ी. तसेच त्र् चंी 

म शहती ख लील तक्तत्र् त िरून र्  क र्ालर् स कळर् र्ी  

अ. क्र अशधक री /क माच री र् चंी म शहती 
१ न र्  
२ पिन म   
३ मोब ईल क्र.  
४ ई-मेल आर्डी  

 

 ई-पडत ळणी (E-Verification) ब बतच ेप्रशिक्षण ऑनल इन पद्धतीने मे. र्फोर शपलसय 

इन्र्फोटेक इंशडर्  प्र .शल, पुणे र्  संस्थे कडून शिन कं ०५/११/२०२० रोजी िेण्र् त र्ेईल. र्  

ब बतची सलक र्ोग्र् र्ळेी आपण स कळशर्ण्र् त रे्ईल. तरी आपल्र्  संस्थेमधील ६ संगणक/ 

Laptop with Internet Connectivity, सिर प्रशिक्षण स ठी अद्यर् र्त् स्स्थतीत ठेर्ण्र् त र् र्.े  

 प्रशिक्षण  िरम्र् न क गि पि चं्र्  ई-पडत ळणीब बत क ही िंक  असल्र् स संबंशधत 

संस्थेकडून त्र्शरत िंक शनरसन करून घेण्र् त र् र्.े सिर प्रशक्रर्ेनंतर ई-पडत ळणीब बत (E-

Verification) शर्द्य थांची कोणत्र् ही प्रक रच  अडचणी/तक्र री िशर्ष्ट्र् त उद्भर्ण र न हीत 

र् ची र्ोग्र्ती क ळजी संस्थ स्थर र्र घेण्र् त र् र्ी. 

 
सही/-  
आर्ुक्तत 

र ज्र् स म ईक प्रर्िे परीक्ष  कक्ष 
मह र ष्ट्र र ज्र् 

मंुबई 
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प्रशत  
संच लक/प्र च र्य 
सर्य र् स्तुि स्त्र (Architecture) मह शर्द्य लर्े, 
(ि सकीर्/अनुि शनत/शर्न आनुि नीत) 
मह र ष्ट्र र ज्र्,  मंुबई 
 

शर्षर् : क गि पि चं्र्  ई-पडत ळणी (E-Verification) ब बत..... 
 
 र ज्र् स म ईक प्रर्िे परीक्ष  कक्ष, मंुबई तरे्फ मह र ष्ट्र मध्र्े शर्शर्ध व्र् र्स शर्क पिर्ी 

र् पिव्र्ुत्तर पिर्ी अभ्र् सक्रम चं्र्  प्रर्िे करीत  स म ईक प्रर्िे परीक्ष  घेतल्र्  ज त त र् 

तिनंतर कें द्रीितू प्रर्िे प्रक्रीरे्च्र्  म ध्र्म तून प्रर्िे प्रशक्रर्  र बशर्ण्र् त र्ेते. 

 िैक्षशणक र्षय २०१९-२० मध्र्े शर्ध्र् र्थ्र्ाकडून ऑनल इन पद्धतीने प्रर्िे प्रक्रीर्ेकरीत  

अजय स्र्ीकृती करण्र् त आलेली होती. सिर प्रशक्रर्  करत न  शर्द्य र्थ्र्ांनी स्र्तःची मूळ 

क गिपिे स्कॅन करून अपलोड केलेली होती. तद्नंतर सुशर्ध  कें द्र रं्र शर्द्य र्थ्र्ांच्र्  मूळ 

क गि पि रं्रून अपलोड केलले्र्  क गिपि चंी पडत ळणी/तप सणी करण्र् त आलेली 

होती. र्  क म कशरत  आपल्र्  संस्थेने (FC Center) सुशर्ध  कें द्र म्हणनू सेर्  उपलब्ध करून 

शिलेल्र्  होत्र् .  

 िैक्षशणक र्षय २०२०-२१ च्र्  प्रर्िे प्रक्रीर्े करीत  कोशर्ड-१९ च्र्  प र्श्यिमूीर्र, 

शर्द्य र्थ्र्ांनी कें द्रीितू प्रर्िे प्रशक्रर्ेमध्र्े ऑनल इन पद्धतीने स्कॅन करून अपलोड केलेल्र्  

क गिपि चंी ई-पडत ळणी (E-Verification) करण्र् त र्ेण र आहे. र्  क म कशरत  आपल्र्  

संस्थेची गतर्षीच्र्  (FC Center) सुशर्ध  कें द्र च्र्  अनुिर् च्र्  अनुषंग ने र्  र्षाकशरत  

पडत ळणी कें द्र (Scrutiny Center) म्हणनू शनर्ड कण्र् त आलेली आहे.  

  

  



 

 

 त्र् अनुषंग ने आपण स कळशर्ण्र् त र्ेते की, आपल्र्  संस्थेमधून कमीत-कमी ६ 

अशधक री/कमयच ऱर् चंी र्  संर्िेनिील क म कशरत  नेमणकू करण्र् त र् र्ी. तसेच त्र् चंी 

म शहती ख लील तक्तत्र् त िरून र्  क र्ालर् स कळर् र्ी  

अ. क्र अशधक री /क माच री र् चंी म शहती 
१ न र्  
२ पिन म   
३ मोब ईल क्र.  
४ ई-मेल आर्डी  

 

 ई-पडत ळणी (E-Verification) ब बतच ेप्रशिक्षण ऑनल इन पद्धतीने मे. र्फोर शपलसय 

इन्र्फोटेक इंशडर्  प्र .शल, पुणे र्  संस्थे कडून शिन कं ०५/११/२०२० रोजी िेण्र् त र्ेईल. र्  

ब बतची सलक र्ोग्र् र्ळेी आपण स कळशर्ण्र् त रे्ईल. तरी आपल्र्  संस्थेमधील ६ संगणक/ 

Laptop with Internet Connectivity, सिर प्रशिक्षण स ठी अद्यर् र्त् स्स्थतीत ठेर्ण्र् त र् र्.े  

 प्रशिक्षण  िरम्र् न क गि पि चं्र्  ई-पडत ळणीब बत क ही िंक  असल्र् स संबंशधत 

संस्थेकडून त्र्शरत िंक शनरसन करून घेण्र् त र् र्.े सिर प्रशक्रर्ेनंतर ई-पडत ळणीब बत (E-

Verification) शर्द्य थांची कोणत्र् ही प्रक रच  अडचणी/तक्र री िशर्ष्ट्र् त उद्भर्ण र न हीत 

र् ची र्ोग्र्ती क ळजी संस्थ स्थर र्र घेण्र् त र् र्ी. 

 
सही/- 
आर्ुक्तत 

र ज्र् स म ईक प्रर्िे परीक्ष  कक्ष 
मह र ष्ट्र र ज्र् 

मंुबई 
  



 
 
 

 
क्र.तंशि-१२२०/प्र.क्र.०२०/CAP/E-Verification/९५०/2020   शिन ंक :२८/१०/२०२० 

प्रशत  
संच लक/प्र च र्य 
सर्य Hotel Mangement & Catering Technology मह शर्द्य लर्े, 
(ि सकीर्/अनुि शनत/शर्न आनुि नीत) 
मह र ष्ट्र र ज्र्,  मंुबई 
 

शर्षर् : क गि पि चं्र्  ई-पडत ळणी (E-Verification) ब बत..... 
 
 र ज्र् स म ईक प्रर्िे परीक्ष  कक्ष, मंुबई तरे्फ मह र ष्ट्र मध्र्े शर्शर्ध व्र् र्स शर्क पिर्ी 

र् पिव्र्ुत्तर पिर्ी अभ्र् सक्रम चं्र्  प्रर्िे करीत  स म ईक प्रर्िे परीक्ष  घेतल्र्  ज त त र् 

तिनंतर कें द्रीितू प्रर्िे प्रक्रीरे्च्र्  म ध्र्म तून प्रर्िे प्रशक्रर्  र बशर्ण्र् त र्ेते. 

 िैक्षशणक र्षय २०१९-२० मध्र्े शर्ध्र् र्थ्र्ाकडून ऑनल इन पद्धतीने प्रर्िे प्रक्रीर्ेकरीत  

अजय स्र्ीकृती करण्र् त आलेली होती. सिर प्रशक्रर्  करत न  शर्द्य र्थ्र्ांनी स्र्तःची मूळ 

क गिपिे स्कॅन करून अपलोड केलेली होती. तद्नंतर सुशर्ध  कें द्र रं्र शर्द्य र्थ्र्ांच्र्  मूळ 

क गि पि रं्रून अपलोड केलले्र्  क गिपि चंी पडत ळणी/तप सणी करण्र् त आलेली 

होती. र्  क म कशरत  आपल्र्  संस्थेने (FC Center) सुशर्ध  कें द्र म्हणनू सेर्  उपलब्ध करून 

शिलेल्र्  होत्र् .  

 िैक्षशणक र्षय २०२०-२१ च्र्  प्रर्िे प्रक्रीर्े करीत  कोशर्ड-१९ च्र्  प र्श्यिमूीर्र, 

शर्द्य र्थ्र्ांनी कें द्रीितू प्रर्िे प्रशक्रर्ेमध्र्े ऑनल इन पद्धतीने स्कॅन करून अपलोड केलेल्र्  

क गिपि चंी ई-पडत ळणी (E-Verification) करण्र् त र्ेण र आहे. र्  क म कशरत  आपल्र्  

संस्थेची गतर्षीच्र्  (FC Center) सुशर्ध  कें द्र च्र्  अनुिर् च्र्  अनुषंग ने र्  र्षाकशरत  

पडत ळणी कें द्र (Scrutiny Center) म्हणनू शनर्ड कण्र् त आलेली आहे.  

  

  



 

 

 त्र् अनुषंग ने आपण स कळशर्ण्र् त र्ेते की, आपल्र्  संस्थेमधून कमीत-कमी ६ 

अशधक री/कमयच ऱर् चंी र्  संर्िेनिील क म कशरत  नेमणकू करण्र् त र् र्ी. तसेच त्र् चंी 

म शहती ख लील तक्तत्र् त िरून र्  क र्ालर् स कळर् र्ी  

अ. क्र अशधक री /क माच री र् चंी म शहती 
१ न र्  
२ पिन म   
३ मोब ईल क्र.  
४ ई-मेल आर्डी  

  

 ई-पडत ळणी (E-Verification) ब बतच ेप्रशिक्षण ऑनल इन पद्धतीने मे. र्फोर शपलसय 

इन्र्फोटेक इंशडर्  प्र .शल, पुणे र्  संस्थे कडून शिन कं ०५/११/२०२० रोजी िेण्र् त र्ेईल. र्  

ब बतची सलक र्ोग्र् र्ळेी आपण स कळशर्ण्र् त रे्ईल. तरी आपल्र्  संस्थेमधील ६ संगणक/ 

Laptop with Internet Connectivity सिर प्रशिक्षण स ठी अद्यर् र्त् स्स्थतीत ठेर्ण्र् त र् र्.े  

 प्रशिक्षण  िरम्र् न क गि पि चं्र्  ई-पडत ळणीब बत क ही िंक  असल्र् स संबंशधत 

संस्थेकडून त्र्शरत िंक शनरसन करून घेण्र् त र् र्.े सिर प्रशक्रर्ेनंतर ई-पडत ळणीब बत (E-

Verification) शर्द्य थांची कोणत्र् ही प्रक रच  अडचणी/तक्र री िशर्ष्ट्र् त उद्भर्ण र न हीत 

र् ची र्ोग्र्ती क ळजी संस्थ स्थर र्र घेण्र् त र् र्ी. 

 
सही/- 
आर्ुक्तत 

र ज्र् स म ईक प्रर्िे परीक्ष  कक्ष 
मह र ष्ट्र र ज्र् 

मंुबई 
  



 

 

 
क्र.तंशि-१२२०/प्र.क्र.०२०/CAP/E-Verification/९५०/2020   शिन ंक :२८/१०/२०२० 

प्रशत  
संच लक/प्र च र्य 
सर्य अशिर् शंिकी मह शर्द्य लर्े, 
(ि सकीर्/अनुि शनत/शर्न आनुि नीत) 
मह र ष्ट्र र ज्र्,  मंुबई 
 

शर्षर् : क गि पि चं्र्  ई-पडत ळणी (E-Verification) ब बत..... 
(Direct Second Year Engineering Admission to Degree Course) 

 
 र ज्र् स म ईक प्रर्िे परीक्ष  कक्ष, मंुबई तरे्फ मह र ष्ट्र मध्र्े शर्शर्ध व्र् र्स शर्क पिर्ी 

र् पिव्र्ुत्तर पिर्ी अभ्र् सक्रम चं्र्  प्रर्िे करीत  स म ईक प्रर्िे परीक्ष  घेतल्र्  ज त त र् 

तिनंतर कें द्रीितू प्रर्िे प्रक्रीरे्च्र्  म ध्र्म तून प्रर्िे प्रशक्रर्  र बशर्ण्र् त र्ेते. 

 िैक्षशणक र्षय २०१९-२० मध्र्े शर्ध्र् र्थ्र्ाकडून ऑनल इन पद्धतीने प्रर्िे प्रक्रीर्ेकरीत  

अजय स्र्ीकृती करण्र् त आलेली होती. सिर प्रशक्रर्  करत न  शर्द्य र्थ्र्ांनी स्र्तःची मूळ 

क गिपिे स्कॅन करून अपलोड केलेली होती. तद्नंतर सुशर्ध  कें द्र रं्र शर्द्य र्थ्र्ांच्र्  मूळ 

क गि पि रं्रून अपलोड केलले्र्  क गिपि चंी पडत ळणी/तप सणी करण्र् त आलेली 

होती. र्  क म कशरत  आपल्र्  संस्थेने (FC Center) सुशर्ध  कें द्र म्हणनू सेर्  उपलब्ध करून 

शिलेल्र्  होत्र् .  

 िैक्षशणक र्षय २०२०-२१ च्र्  प्रर्िे प्रक्रीर्े करीत  कोशर्ड-१९ च्र्  प र्श्यिमूीर्र, 

शर्द्य र्थ्र्ांनी कें द्रीितू प्रर्िे प्रशक्रर्ेमध्र्े ऑनल इन पद्धतीने स्कॅन करून अपलोड केलेल्र्  

क गिपि चंी ई-पडत ळणी (E-Verification) करण्र् त र्ेण र आहे. र्  क म कशरत  आपल्र्  

संस्थेची गतर्षीच्र्  (FC Center) सुशर्ध  कें द्र च्र्  अनुिर् च्र्  अनुषंग ने र्  र्षाकशरत  

पडत ळणी कें द्र (Scrutiny Center) म्हणनू शनर्ड कण्र् त आलेली आहे.  

  

  



 

 

 त्र् अनुषंग ने आपण स कळशर्ण्र् त र्ेते की, आपल्र्  संस्थेमधून कमीत-कमी ६ 

अशधक री/कमयच ऱर् चंी र्  संर्िेनिील क म कशरत  नेमणकू करण्र् त र् र्ी. तसेच त्र् चंी 

म शहती ख लील तक्तत्र् त िरून र्  क र्ालर् स कळर् र्ी  

अ. क्र अशधक री /क माच री र् चंी म शहती 
१ न र्  
२ पिन म   
३ मोब ईल क्र.  
४ ई-मेल आर्डी  

 

 ई-पडत ळणी (E-Verification) ब बतच ेप्रशिक्षण ऑनल इन पद्धतीने मे. र्फोर शपलसय 

इन्र्फोटेक इंशडर्  प्र .शल, पुणे र्  संस्थे कडून शिन कं 05/10/2020 रोजी िेण्र् त र्ेईल. र्  

ब बतची सलक र्ोग्र् र्ळेी आपण स कळशर्ण्र् त रे्ईल. तरी आपल्र्  संस्थेमधील ६ संगणक/ 

Laptop with Internet Connectivity, सिर प्रशिक्षण स ठी अद्यर् र्त् स्स्थतीत ठेर्ण्र् त र् र्.े  

 प्रशिक्षण  िरम्र् न क गि पि चं्र्  ई-पडत ळणीब बत क ही िंक  असल्र् स संबंशधत 

संस्थेकडून त्र्शरत िंक शनरसन करून घेण्र् त र् र्.े सिर प्रशक्रर्ेनंतर ई-पडत ळणीब बत (E-

Verification) शर्द्य थांची कोणत्र् ही प्रक रच  अडचणी/तक्र री िशर्ष्ट्र् त उद्भर्ण र न हीत 

र् ची र्ोग्र्ती क ळजी संस्थ स्थर र्र घेण्र् त र् र्ी. 

 
सही/- 
आर्ुक्तत 

र ज्र् स म ईक प्रर्िे परीक्ष  कक्ष 
मह र ष्ट्र र ज्र् 

मंुबई 
  



 

 

 
क्र.तंशि-१२२०/प्र.क्र.०२०/CAP/E-Verification/९५०/2020   शिन ंक :२८/१०/२०२० 

प्रशत  
संच लक/प्र च र्य 
सर्य औषधशनमाणि स्त्र मह शर्द्य लर्े, 
(ि सकीर्/अनुि शनत/शर्न आनुि नीत) 
मह र ष्ट्र र ज्र्,  मंुबई 
 

शर्षर् : क गि पि चं्र्  ई-पडत ळणी (E-Verification) ब बत..... 
(Direct Second Year Pharmacy - DSP)  

 
 र ज्र् स म ईक प्रर्िे परीक्ष  कक्ष, मंुबई तरे्फ मह र ष्ट्र मध्र्े शर्शर्ध व्र् र्स शर्क पिर्ी 

र् पिव्र्ुत्तर पिर्ी अभ्र् सक्रम चं्र्  प्रर्िे करीत  स म ईक प्रर्िे परीक्ष  घेतल्र्  ज त त र् 

तिनंतर कें द्रीितू प्रर्िे प्रक्रीरे्च्र्  म ध्र्म तून प्रर्िे प्रशक्रर्  र बशर्ण्र् त र्ेते. 

 िैक्षशणक र्षय २०१९-२० मध्र्े शर्ध्र् र्थ्र्ाकडून ऑनल इन पद्धतीने प्रर्िे प्रक्रीर्ेकरीत  

अजय स्र्ीकृती करण्र् त आलेली होती. सिर प्रशक्रर्  करत न  शर्द्य र्थ्र्ांनी स्र्तःची मूळ 

क गिपिे स्कॅन करून अपलोड केलेली होती. तद्नंतर सुशर्ध  कें द्र रं्र शर्द्य र्थ्र्ांच्र्  मूळ 

क गि पि रं्रून अपलोड केलले्र्  क गिपि चंी पडत ळणी/तप सणी करण्र् त आलेली 

होती. र्  क म कशरत  आपल्र्  संस्थेने (FC Center) सुशर्ध  कें द्र म्हणनू सेर्  उपलब्ध करून 

शिलेल्र्  होत्र् .  

 िैक्षशणक र्षय २०२०-२१ च्र्  प्रर्िे प्रक्रीर्े करीत  कोशर्ड-१९ च्र्  प र्श्यिमूीर्र, 

शर्द्य र्थ्र्ांनी कें द्रीितू प्रर्िे प्रशक्रर्ेमध्र्े ऑनल इन पद्धतीने स्कॅन करून अपलोड केलेल्र्  

क गिपि चंी ई-पडत ळणी (E-Verification) करण्र् त र्ेण र आहे. र्  क म कशरत  आपल्र्  

संस्थेची गतर्षीच्र्  (FC Center) सुशर्ध  कें द्र च्र्  अनुिर् च्र्  अनुषंग ने र्  र्षाकशरत  

पडत ळणी कें द्र (Scrutiny Center) म्हणनू शनर्ड कण्र् त आलेली आहे.  

  

  



 

 

 त्र् अनुषंग ने आपण स कळशर्ण्र् त र्ेते की, आपल्र्  संस्थेमधून कमीत-कमी ६ 

अशधक री/कमयच ऱर् चंी र्  संर्िेनिील क म कशरत  नेमणकू करण्र् त र् र्ी. तसेच त्र् चंी 

म शहती ख लील तक्तत्र् त िरून र्  क र्ालर् स कळर् र्ी  

अ. क्र अशधक री /क माच री र् चंी म शहती 
१ न र्  
२ पिन म   
३ मोब ईल क्र.  
४ ई-मेल आर्डी  

 

 ई-पडत ळणी (E-Verification) ब बतच ेप्रशिक्षण ऑनल इन पद्धतीने मे. र्फोर शपलसय 

इन्र्फोटेक इंशडर्  प्र .शल, पुणे र्  संस्थे कडून शिन कं 05/10/2020 रोजी िेण्र् त र्ेईल. र्  

ब बतची सलक र्ोग्र् र्ळेी आपण स कळशर्ण्र् त रे्ईल. तरी आपल्र्  संस्थेमधील ६ संगणक/ 

Laptop with Internet Connectivity, सिर प्रशिक्षण स ठी अद्यर् र्त् स्स्थतीत ठेर्ण्र् त र् र्.े  

 प्रशिक्षण  िरम्र् न क गि पि चं्र्  ई-पडत ळणीब बत क ही िंक  असल्र् स संबंशधत 

संस्थेकडून त्र्शरत िंक शनरसन करून घेण्र् त र् र्.े सिर प्रशक्रर्ेनंतर ई-पडत ळणीब बत (E-

Verification) शर्द्य थांची कोणत्र् ही प्रक रच  अडचणी/तक्र री िशर्ष्ट्र् त उद्भर्ण र न हीत 

र् ची र्ोग्र्ती क ळजी संस्थ स्थर र्र घेण्र् त र् र्ी. 

 
सही/- 
आर्ुक्तत 

र ज्र् स म ईक प्रर्िे परीक्ष  कक्ष 
मह र ष्ट्र र ज्र् 

मंुबई 
  



 
क्र.तंशि-१२२०/प्र.क्र.०२०/CAP/E-Verification/९५०/2020   शिन ंक :२८/१०/२०२० 

प्रशत  
१. संच लक/प्र च र्य 
सर्य अशिर् शंिकी मह शर्द्य लर्े, 
(ि सकीर्/अनुि शनत/शर्न आनुि नीत) 
मह र ष्ट्र र ज्र्,  मंुबई 

२. संच लक/प्र च र्य 
सर्य औषधशनमाणि स्त्र मह शर्द्य लर्े, 
(ि सकीर्/अनुि शनत/शर्न आनुि नीत) 
मह र ष्ट्र र ज्र्,  मंुबई 

३. संच लक/प्र च र्य 
सर्य एमसीए/ एमबीए मह शर्द्य लर्े, 
(ि सकीर्/अनुि शनत/शर्न आनुि नीत) 
मह र ष्ट्र र ज्र्,  मंुबई 

४. संच लक/प्र च र्य 
सर्य र् स्तुि स्त्र (Architecture) मह शर्द्य लर्े, 
(ि सकीर्/अनुि शनत/शर्न आनुि नीत) 
मह र ष्ट्र र ज्र्,  मंुबई 

५. संच लक/प्र च र्य 
सर्य Hotel Mangement & Catering 
Technology मह शर्द्य लर्े, 
(ि सकीर्/अनुि शनत/शर्न आनुि नीत) 
मह र ष्ट्र र ज्र्,  मंुबई 

६. संच लक/प्र च र्य 
सर्य औषधशनमाणि स्त्र मह शर्द्य लरे् (DSP), 
(ि सकीर्/अनुि शनत/शर्न आनुि नीत) 
मह र ष्ट्र र ज्र्,  मंुबई 

७. संच लक/प्र च र्य 
सर्य अशिर् शंिकी मह शर्द्य लरे् (DSE), 
(ि सकीर्/अनुि शनत/शर्न आनुि नीत) 
मह र ष्ट्र र ज्र्,  मंुबई 

 

 
शर्षर् : क गि पि चं्र्  ई-पडत ळणी (E-Verification) ब बत..... 

 
 र ज्र् स म ईक प्रर्िे परीक्ष  कक्ष, मंुबई तरे्फ मह र ष्ट्र मध्र्े शर्शर्ध व्र् र्स शर्क पिर्ी 

र् पिव्र्ुत्तर पिर्ी अभ्र् सक्रम चं्र्  प्रर्िे करीत  स म ईक प्रर्िे परीक्ष  घेतल्र्  ज त त र् 

तिनंतर कें द्रीितू प्रर्िे प्रक्रीरे्च्र्  म ध्र्म तून प्रर्िे प्रशक्रर्  र बशर्ण्र् त र्ेते. 

 िैक्षशणक र्षय २०१९-२० मध्र्े शर्ध्र् र्थ्र्ाकडून ऑनल इन पद्धतीने प्रर्िे प्रक्रीर्ेकरीत  

अजय स्र्ीकृती करण्र् त आलेली होती. सिर प्रशक्रर्  करत न  शर्द्य र्थ्र्ांनी स्र्तःची मूळ 

क गिपिे स्कॅन करून अपलोड केलेली होती. तद्नंतर सुशर्ध  कें द्र रं्र शर्द्य र्थ्र्ांच्र्  मूळ 

क गि पि रं्रून अपलोड केलले्र्  क गिपि चंी पडत ळणी/तप सणी करण्र् त आलेली 

होती. र्  क म कशरत  आपल्र्  संस्थेने (FC Center) सुशर्ध  कें द्र म्हणनू सेर्  उपलब्ध करून 

शिलेल्र्  होत्र् .  

  



 

 िैक्षशणक र्षय २०२०-२१ च्र्  प्रर्िे प्रक्रीर्े करीत  कोशर्ड-१९ च्र्  प र्श्यिमूीर्र, 

शर्द्य र्थ्र्ांनी कें द्रीितू प्रर्िे प्रशक्रर्ेमध्र्े ऑनल इन पद्धतीने स्कॅन करून अपलोड केलेल्र्  

क गिपि चंी ई-पडत ळणी (E-Verification) करण्र् त र्ेण र आहे. र्  क म कशरत  आपल्र्  

संस्थेची गतर्षीच्र्  (FC Center) सुशर्ध  कें द्र च्र्  अनुिर् च्र्  अनुषंग ने र्  र्षाकशरत  

पडत ळणी कें द्र (Scrutiny Center) म्हणनू शनर्ड कण्र् त आलेली आहे.  

 त्र् अनुषंग ने आपण स कळशर्ण्र् त र्ेते की, आपल्र्  संस्थेमधून कमीत-कमी ६ 

अशधक री/कमयच ऱर् चंी र्  संर्िेनिील क म कशरत  नेमणकू करण्र् त र् र्ी. तसेच त्र् चंी 

म शहती ख लील तक्तत्र् त िरून र्  क र्ालर् स कळर् र्ी  

अ. क्र अशधक री /क माच री र् चंी म शहती 
१ न र्  
२ पिन म   
३ मोब ईल क्र.  
४ ई-मेल आर्डी  

 

 ई-पडत ळणी (E-Verification) ब बतचे प्रशिक्षण ऑनल इन पद्धतीने मे. ससस्थेसीस 

सोलुश्र्न. प्र .शल, पुणे र्  संस्थे कडून शिन कं ०४/११/२०२० रोजी िेण्र् त र्ेईल. र्  ब बतची 

सलक र्ोग्र् र्ळेी आपण स कळशर्ण्र् त रे्ईल. तरी आपल्र्  संस्थेमधील ६ संगणक/Laptop 

with Internet Connectivity, सिर प्रशिक्षण स ठी अद्यर् र्त् स्स्थतीत ठेर्ण्र् त र् र्.े  

 प्रशिक्षण  िरम्र् न क गि पि चं्र्  ई-पडत ळणीब बत क ही िंक  असल्र् स संबंशधत 

संस्थेकडून त्र्शरत िंक शनरसन करून घेण्र् त र् र्.े सिर प्रशक्रर्ेनंतर ई-पडत ळणीब बत (E-

Verification) शर्द्य थांची कोणत्र् ही प्रक रच  अडचणी/तक्र री िशर्ष्ट्र् त उद्भर्ण र न हीत 

र् ची र्ोग्र्ती क ळजी संस्थ स्थर र्र घेण्र् त र् र्ी. 

 
सही/- 
आर्ुक्तत 

र ज्र् स म ईक प्रर्िे परीक्ष  कक्ष 
मह र ष्ट्र र ज्र् 

मंुबई 
 
प्रत  
संच लक, तंिशिक्षण संच लन लर्, मह र ष्ट्र र ज्र्, मंुबई  


