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दृ�ी 
रा�ीय पर�क्षा एजन्सी एक आ� तज्ञ व स्वाय� आत्मिनभर्र संस्था असनू भारताला ितच्या 
लोकसंख्याशा�ीय तरफबल �ा� करण्याक�रता त्यातील उच्च िशक्षण व संशोधन 

संस्थांमध्ये सक्षम अजर्दारांची िनवड करण्यास मदत करते. 
कायर् 
भारतात उच्च िशक्षण व संशोधन िन:पक्षपातीपणे आ�ण गुणव�ा सधुारण्यासाठ� त्यात 

�वेश व भरतीसाठ� उमेदवारांच्या क्षमतांचे मलू्यांकन करण्यासाठ� कायर्क्षमता पारदशर्कता 
व �टू�ह�न या आंतररा�ीय मलू्यांकन साधनांचा वापर करून सधुारणा करणार  

उ�म �वषय तज्ञांची मानसशा�ज्ञांची आयट� �वतरण व सरुक्षा व्यावसाियकांची सेवा 
वापरुन सध्याच्या मलू्यांकन यं�णेतील तफावत ओळखून त्यातील �टु� काढणे. 
व्यवसाियक �वकास मानकांची व शकै्ष�णक संशोधनाची मा�हती तयार करणे व त्याचा 
�सार करणे 
 
मूलभूत मूल्य 
एन ट� ए ला ितचे कायर् करण्याक�रता मागर्दशर्क मलूभतू  मलू्ये 
• मलू्यांकनाची क� �े गुणव�ा कायर्क्षमता प�रणामकारकता िनःपक्षपाणीपणा आ�ण 

सरुक्षा.  

• भागधारकांशी संवाद उदाहरणाथर् �व�ाथ� पालक िशक्षक तज्ञ आ�ण भागीदार संस्था 
यांचा �णालीवर �व�ास. 

• मलू्यांकनाची अ�ावत व त्याचे िनरंतर ना�वण्य राखण्याक�रता संशोधनाची हमी  
घेणे. 

• शा�ीयदृष्ट्या तयार केलेली व योग्य �रत्या �वत�रत केलेली मलू्यांकन प�ती 
वगार्तील अध्यापन अध्ययन ���या सधुारू शकतात . 
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सं�ेपाची याद� 
AACC आयुश प्रवेश क�द्र�य समुपदेशन समीती 

AIIMS भारतीय वै�क शा� संस्था 

BAMS आयुव�द शा� व शस्त्र �क्रया पदवी 

AMU अ�लगड मुिस्लम �व�ापीठ 

BDS दंत श��क्रया प्रथम पदवी 

BHU बनारस �हंद ू�व�ापीठ 

BHMS होमीओप्याथी शा� व शस्त्र �क्रया पदवी 

BHU बनारस �हंदू �वद्यापीठ  

BHMS क�द्र�य होमीओपयाथी पर�शद मंडळ 

BUMS �सद्ध औषध व शस्त्र �क्रया पदवी 

CCIM युनानी औषध व शस्त्र �क्रया पदवी 

CCIM भारतीय औषध क�द्र�य प्रशास�कय मंडळ 

DCI भारतीय दंत मंडळ 

DGHS आरोग्य सेवा आयु�ालय, भारत सरकार  

DU �दल्ली �व�ापीठ 

ESIC नोकरदारांची राज्य जीवन �वमा नगरपा�लका 

EWS आ�थर्क दबुर्ल �वभाग 

JIPMER वै�क�य �श�ण व संशोधनाचे जवाहरलाल नेहरु संस्था 

MBBS औषधाची प्रथम पदवी व श��क्रयेची प्रथम पदवी 
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MCC आरोग्य सेवा आयु�ालयाची वै�क�य सल्लागार स�मती 

MCI भारतीय वै�क�य सल्लागार 

MoA आयुष मंत्रालय 

MoH&FW आरोग्य व कुटंुब कल्याण मंत्रालय 

NEETUG पदवीपूवर् अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठ� रा�ीय पात्रता प्रवेश प�र�ा 

NMC रा�ीय वै�क मंडळ 

OBC/NCL इतर मागासवगर्/�क्रमी नसलेला थर 

PwD �वकलांगता असणार� माणसे 

SC अनुसू�चत जाती 

ST अनुसू�चत जमाती 

UT राज्य संघ�ेत्र 

रा�ीय वै�क मंडळ व आरोग्य व कुटंुब कल्याण मं�ालय यांनी पदवीपूवर् वै�क�य िशक्षणाच्या �वेशासाठ� 
रा�ीय पा�ता �वेश प�रक्षा २०१९ घेण्याच्या जबाबदार� एनट�ए कडे �दलेली आहे. 
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एका नजरेत महत्वाच्या तारखा व मा�हती 
(कृपया मा�हती साठ� अ�धकृत �नवेदन पहा) 

1. महत्वाच्या तारखा व शुल्क तपशील 

ऑनलाइन प्रवेश अजर् प्रस्तुत करणे 02 �डस�बर 2019 ते 31 �डस�बर 2019 
(रात्री ११.५ ० पय�त) 

शुल्काच्या यशस्वी व्यवहाराची अं�तम तार�ख 

के्र�डट /  डे�बट माफर् त / नेट बँ�कंग/ यूपी आय पी  
02 �डस�बर 2019 ते 01 जानेवार� 
2020 (रात्री ११.५ ० पय�त) 

उमेदवारांचे 

शुल्क व्यवहार  
 

जनरल, रु. 1500/-  

जनरल ईडब्ल्युएस, जनरल 
ओबीसी एन सी एल 

रु. 1400/-  

अनुसू�चत 
जाती/जमाती/पीडब्ल्युड� 

रु. 800/- 

प्र�क्रया शुल्क आिण वस्त ूव सेवा कर जीएसट� उमेदवाराने भरावे लागतील 
प्रवेश अजार्तील तप�शलामध्ये दरुुस्ती फ� 

वेबसाईटवरच 
15 जानेवार� 2020 ते 31 जानेवार� 
2020 

फ� एन ट� ए च्या वेबसाइटवरून प्रवेश पत्र 

डाऊनलोड करणे 
27/3/2020 
 

पर��ेची तार�ख 03/05/2020 
 

पर��ेचा कालावधी 180 �म�नटे (3 तास) 
पर��ेची वेळ दपुार� 2.00 ते सायंकाळ� 5.00 
NEET (UG) 2020 पर��ेचे क� द्र अॅड�मट  काडर्वर सू�चत केल्याप्रमाणे 

अ�भलेखात व प्र�तसाद व उ�र सूचीचे प्रदशर्न संकेत स्थळावर नंतर सू�चत होईल 
 

संकेतस्थळ  www.nta.ac.in 
ntaneet.nic.in 

NTA संकेतस्थळावर�ल �नकालाची घोषणा 04 जुन, 2020 

* ओबीसी - एन सी एफ (इतर मागासवग�य) एनसीएफ (��मी लेअर मध्ये नसलेले) 
रा�ीय मागासवगर् आयोगाच्या इतर मागासवग�यांच्या क� ��य याद�नुसार या याद�मध्ये येणारे 
उमेदवार वगर् स्तंभात ओबीसी एनसीएल चा उल्लेख करु शकतात. राज्य याद� ओबीसी एन 
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सी एल (ओ बी सी - एन सी एल) नसलेल्या उमेदवारांना (क� ��य याद�त) सामान्य िनवडणे 
आवश्यक आहे. 
1) उमेदवार फ� ‘‘ऑनलाईन’’ पध्दतीने एन ई ई ट� (यूजी) 2020 साठ� अजर् भरु 

शकतात. 
2) ऑनलाईन अजर् एन ट� ए चे संकेत स्थळ ntaneet.nic.in वापरुन करता येईल. 

इतर कोणत्याह� मोड मधील अजर् िस्वकारला जाणार नाह�. 
3) उमेदवाराने फ� एकच अजर् सादर करावा. 
4) उमेदवाराने एन ट� ए च्या संकेतस्थळावर व मा�हती बुले�टन वर �दलेल्या सूचनांचे 

काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. थोडक्यात सूचनांचे पालन न करणा-या 
उमेदवारांना अपात्र करण्यात येइल. 

5) उमेदवारांनी हे सु�नि�त करणे आवश्यक आहे क� ऑनलाईन अजार्मध्ये प्रदान 
केलेला ई-मेल प�ा आिण मोबाईल क्रमांक त्यांचा स्वतःचा आहे, सवर् मा�हती/संपे्रषण 
एन ट� ए माफर् त न�दणीकृत ई-मेल प�यावर �कंवा न�दणीकृत मोबाईल क्रमांकावर 
एसएमएस �ारे पाठ�वली जाईल. 

6) ऑनलाईन अजर् भरण्यासाठ� सूचनाः- 
* ऑनलाईन अजर् भरण्याक�रता खालील सूचना पाळा 
* सवर् मा�हती बुले�टन व भरलेल्या अजार्ची प्रत डाऊनलोड करा. आपली पात्रता 

सवर् काळजीपूवर्क वाचून सु�नि�त करा. जर एका उमेदवाराने एका पे�ा 
जास्त अजर् भरलेले आढळले तर प्रवेशपत्र रोखले जाईल. 

 * ऑनलाईन अजर् करण्यासाठ� खाली �दलेल्या चरणांचे अनुसरण कराः-  
 पायर�  1 -  अनन्य ई मेल आयड� आिण मोबाईल क्रमांक वापरुन ऑनलाईन 

न�दणीसाठ� अजर् करा. 
 पायर�  2. ऑन लाईन अजार्त �दलेली मा�हती सवर् सूचनांचे पालन करुन भरा व अजर् 

अनुक्रम (�सिस्टम�ारे तयार झालेला) नमूद करुन ठेवा. 
 पायर�  3. उमेदवारांचे छाया�चत्र (फाईल आकार 10 केबी - 200 केबी) च्या स्कॅन 

केलेल्या प्र�तमा अपलोड करा. चेहरा फोकस्ड असणे आवश्यक  आहे (80% चेहरा 
कव्हरेज, कान स्प�पणे �दसतील, पांढ-या पा�र्भूमीवर  फोटा असावा) 

 पायर�  4. डे�बट काडर्/के्र�डट काडर्/नेट बँ�कंग/युपीआय माफर् त एसबीआय/ 
 �सं�डकेट/एचड�एफसी/आयसीआय/पेट�एम पेम�ट गेटवेचा वापर करुन फ� भरा आिण 

भरलेल्या शुल्काचा पुरावा भ�वष्यातील संदभा�तील सुरि�त ठेवा. जर फ� भरल्या 
नंतर ह� कन्फम�शन प�ृ तयार केले गेले नाह� तर व्यवहार रद्द  केला जाईल आिण 
उमेदवाराच्या खात्यावर रक्कम परत केली जाईल. तथा�प, उमेदवारास आणखी एक 
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व्यवहार करावा लागेल. कन्फम�शन प�ृ तयार झाले तर शुल्काच्या यशस्वी पु�ीकरण 
पु�ीकरण प�ृाच्या सेव्ह आिण �प्रंट प्रती डाऊनलोड करा आिण भ�वष्यातील 
संदभार्साठ� प्रती सुरि�त ठेवा. 

 या  सवर् चार पाय-या एकाच वेळ� पूणर् करु शकता �कंवा वेगवेगळ्या वेळ� एकत्र 
केल्या जाऊ शकतात. 

7) उमेदवारांनी नवीन अ�ावत मा�हतीसाठ� वेळोवेळ� एन ट� ए च्या संकेतस्थळास भेट 
देणे आवश्यक आहे. तसेच स्वतःचा इ मेल �नय�मतपणे तपासण्याचा सल्ला �दला 
जातो. 

8) उमेदवारांना स्वतःच्या खचार्ने एन ट� ए ने �दलेल्या क� द्रावर पर��ा देण्यास 
प्रवेशपत्रावर �दलेल्या सत्रात व तारखेस उपिस्थत रहावे लागेल. 

9) प्रवेशपत्रात �दलेले पर��ा क� द्र, तार�ख व वेळ बदलण्याची कोणतीह� �वनंती 
कोणत्याह� प�रिस्थतीत अंतगर्त �वचारात घेतली जाणार नाह�. 

10)  �व�ाथ्या�ि◌ना सुच�वण्या◌ात येते क� पांढरया प�ृाभागावर रंगीत पासपोटर् आकाराचे ६ ते 
८ फोटो व पोस्टयकाडर् आकाराचे ४ ते ६ फोटो (४X६ इंच) घ्या◌ीवेत. 

 पासपोटर् आकाराचे फोटो ऑनलाईन अजर् अपलोड करताना व समुपदेशन , प्रवेशाचे 
वेळ� वापरावेत. 

ट�पः-  
1 ) पायर� 3 आ�ण पायर� 4 पणूर् न केल्यास अिंतम ऑनलाईन अजर् भरणे अपणूर् राह�ल. असे अजर् 

नाकारण्यात येतील आ�ण खात्यावर कोणत्याह� प�व्यवहाराची दखल घेतली जाणार नाह�. 
2) उमेदवाराने एकदा भरलेली फ� परत करण्याची �वनतंी, एन ट� ए कडून कोणत्याह� प�र�स्थतीत परत 

केली जाणार नाह�.  
3) एनईईट� (यूजी) 2020 ची सपंणूर् अजर् ���या ऑनलाईन आहे. स्कॅन केलेल्या �ितमा अपलोड करणे, 

फ� भरणे आ�ण प�ुीकरण प�ृ म�ु�त करणे आवश्यक आहे. उमेदवारांनी एनट�ए कडे पोस्ट / 
फॅक्स�ारे/स्वतः/ई मेल �ारे प�ृीकरण प�ृासह कोणतेह� दस्तऐवज पाठ�वणे/सादर करणे आवश्यक 
नाह�. 

प�र�ा क� द्रात प�र�ाथ�ना भू�मती सा�हत्य, पेन्सील बॉक्स, हँडबॅग पसर्, कोणत्याह� 
प्रकारचा कागद/ स्टेशनर� / मजकूर आद� सा�हत्य (मु�द्रत �कंवा लेखी सा�हत्य) खाण्याचे 
कोणतेह� पदाथर् आिण पाणी (सैल �कंवा पॅक केलेले) नेण्यास परवानगी नाह�. तसेच 
मोबाईल फोन/इयर फोन/मायक्रोफोन/ पेजर/कॅल्क्युलेटर, डॉक्युपेन, स्लाईड पट्ट�, लॉग 
टेबलस,् कॅमेरा, टेप रेकॉडर्र, इलेक्ट्रॉ�नक घड्याळे, कॅल्क्युलेटरच्या सोयीसह, कोणतीह� 
धातूची वस्त ू�कंवा इलेक्ट्रॉ�नक गॅझेट / उपकरणे पर��ा हॉल / क�ात नेता येणार नाह�. 
मधुमेहाच्या �व�ाथ्या�ना साखरेच्या गोळ्या / फळ (केळ�/ सफरचंद / संत्र) आिण 
पारदशर्क पाण्याची बाटली पर��ा क�ातक नेण्यास परवानगी आहे. तथा�प 
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चॉकलेट/कँड�/सँड�वच इ. सारखे पॅक केलेले पदाथर् ठेवण्यास परवानगी �दली जाणार नाह�. 
सखोल सुचनेसाठ� प्रकरण 5 व प्रकरण ९ पहावे. 
अस्वीकृतीकरणः 
1. उमेदवारानीं सूचना बुले�टन काळजीपूवर्क वाचून व एन ई ई ट� (यूजी) 2020 

वेबसाईटवर �दले जाणारे ऑनलाईन अजर् भरण्याच्या सूचनां�ारे जाण्याचा सल्ला 
देण्यात आला आहे. �ा ते एन ट� ए च्या संकेत स्थळावर www.nta.ac.in, 
ntaneet.nic.in वर पाहू शकतात. 

2. उमेदवारांना ऑनलाईन न�दणी प्र�क्रये दरम्यान प्र�व� केलेली सवर् मा�हती बरोबर 
असल्याची खात्री करुन घ्यावी. 

3. उमेदवाराची �दलेली नावे, संपकर् / प�याचे तपशील, प्रवगर्, पीडब्ल्युड� िस्थती 
यासारख्या ऑनलाईन मा�हती �दलेली, शै�िणक पात्रता तपशील, जन्मतार�ख इ. 
बरोबर/ अं�तम मानले जाईल. 

4. न�दणी प्र�क्रये दरम्यान उमेदवाराने �दलेल्या चुक�च्या मा�हतीमुळे उद्भव ूशकणार� 
कोणतीह� जबाबदार� एनट�ए अिस्वकृत करते.  

5. कोणत्याह� प�रिस्थतीत अजर् प्र�क्रया पूणर् झाल्यानंतर उमेदवारांकडून प्र�व� केलेली 
केलेली कोणतीह� मा�हती एनट�ए संपा�दत/ सुधा�रत/ बदलत नाह�. त्यानंतर 
मा�हतीत बदल करण्याच्या कोणत्याह� �वनंतीचे मनोरंजन/ दखल घेतली जाणार 
नाह�, म्हणूनच उमेदवारांनी डेटा आिण मा�हतीच्या अजार्मध्ये अचूक तपशील 
भरण्यासाठ� अत्यंत सावध�गर� बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. 

 
प्रदान केलेल्या माह�तीचा असा वापर होऊ शकतोः 

अजार्त भरलेली मा�हती एन ट� ए अंतगर्त हेतूसाठ� वापरु शकते. 
(प्र�श�ण, संशोधन �वकास, �व�ेषण आिण इतर परवानग्या उदे्दशास�हत) 
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अनुक्रमिणका 
अनुक्रमांक  तपशील पान क्रमांक 
प्रकरण 1 — प्रस्तावना  
1.1 एन ट� बद्दल मा�हती  
प्रकरण - 2 रा�ीय पात्रता व प्रवेश पर��ा एनईईट� 2020  
2.3 प्रवेश चाचणीची तार�ख  
2.4 महत्वाची संकेत स्थळे  
2.5 कायदेशीर कायर्�ेत्र   
प्रकरण - 3 सवर्साधारण मा�हती  
3.1 सवर्साधारण सूचना  
3.2 पर��ेचा आराखडा  
3.3 पर��ेची र�त   
3.4 प्र� प�त्रकेचे माध्यम  
3.5 पर��ेचा अभ्यासक्रम  
3.6 चाचणी क� द्रासाठ� एनईईट� (यूजी) 2020 पर��ा शहर  
प्रकरण - 4 पात्रता व शै�िणक अहर्ता   
4.1 एनईईट� (युजी) 2020 साठ�ची पात्रता  
4.2 अंतगर्त जागा, पात्रता, �दल्ली �व�ापीठ (ड�यू) यासह 

राज्ये/ड�म्ड �व�ापीठे/क� द्र�य �व�ापीठे/ई एसआयसी आिण 
आिण ए एफ एम सी चे �नयंत्रण, बीएचयू व 
एएमयू/क� द्र�य जागांचा तपशील  

 

4.3 15% अिखल भारतीय कोटातल्या जागा पात्रतेचा तपशील
  

 

4.4 पात्रता व पात्रता पर��ेचे कोड   
प्रकरण - 5  प्रवेश व आर�ण प्र�क्रया  
5.1 प्रवेश प्र�क्रया  
5.2 आर�ण धोरण  
प्रकरण - 6  अजर् कसा करावा (अजर् भरण्याची प्र�क्रया)  
6.1 अजर् भरण्यासाठ� लागणार� तयार�  
6.2 ऑनलाईन अजर् भरण्यासाठ� सूचना  
6.3 अजर् भरण्यासाठ� लागणार� तपास सूची  
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6.4 शुल्क भरण्यासाठ�ची स�वस्तर मा�हती  
प्रकरण-7 ऑनलाईन अजर् भरण्याचा स�वस्तर तपशील  
प्रकरण - 8 प्र�तबंधीत वस्त ूआिण पेहराव �नयम  
8.1 प्र�तबंधीत वस्त ू  
8.2 डे्रस कोड  
प्रकरण - 9  पालकांसाठ� सूचना व मा�हती  
प्रकरण - 10 अॅड�मट  काडर् (प्रवेश पत्र)  
प्रकरण - 11  पर��ा क� द्रात अनुसरण्याचे �नद�श  
प्रकरण - 12 पर��ा �नयमांचे उल ्ंलघन  व गैरप्रकार  
12.1 गैरप्रकार केल्याबद्दलची कायर्वाह�  
12.2 �नकाल रद्द होणे  
प्रकरण -13 गुणव�ा व पात्रता �नकष  
13.1 पात्रता �नकष  
13.2 टाय बे्रक�ंग कर�ता अंतगर्त मा�हतीच्या आधारे 

उमेदवाराची गुणव�ा. 
 

13.3 15% अिखल भारतीय कोटा- समुपदेशनासाठ�ची गंुणव�ा 
गंुणव�ा याद�. 

 

13.4 15% अिखल भारतीय कोटा सोडून रा�हलेल्या जागांसाठ� 
समुपदेशनासाठ�ची गुणव�ा याद�  

 

प्रकरण - 14 समुपदेशनासाठ�च्या सूचना  
14.1 15% अिखल भारतीय कोटा आिण सवर् ए एफएम सी, ई 

एसआय, �दल्ली �व�ापीठ (ड�यू) बीएचयू व एएमयूआिण 
एएमयूआिण ड�म्ड �व�ापीठांतील व मध्यवत� संस्थामध्ये 
संस्थामध्ये असलेल्या जागांसाठ� समुपदेशन. 

 

14.2 15% अिखल भारतीय कोटा व्य�त�र�  अन्य जागांसाठ� 
समुपदेशन 

 

प्रकरण - 15 पर��े नंतरची प्र�क्रया व �नकालाची घोषणा   
15.1 संकेत स्थळावर OMR शीट व प्र�तसादाची मा�हती 

प्रद�शर्त करणे.  
 

15.2 आव्हानासाठ� उ�रसूची प्रद�शर्त करणे.  
15.3 �नकालाची घोषणा  
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15.4 उ�रप�त्रकांचे पुनःतपासणी / पुनःमूल्याकन  
15.5 इतर संस्थाकडून इनईईट� (यूजी) 2020 च्या �नकालाचा 

वापर. 
 

15.6 �नयमांचे �नराकरण करणे.  
प्रकरण - 16  सामान्य सेवा क� द्र/सु�वधा क� द्र  
प्रकरण – 17 प्र� व �नराकरण (क्यू आर एस)  
 
प�र�श� 
1 प�रिश� –I अभ्यासक्रम  
2 प�रिश�-II रा�ीय पात्रता व प्रवेश चाचणी (यूजी) 2020 

ची प�र�ा शहरांची राज्यवार याद� 
 

3 प�रिश� – III जम्म ूआिण काश्मीर राज्यांतील 
उमेदवारांसाठ� सेल्फ �डक्लरेशन प्रोफामार् 

 

4 प�रिश�-II  राज्य वै�क�य �श�ण संचालनालय आिण 
ज्या कायार्लयांमध्ये समुपदेशन संबं�धत 
मा�हती उपलब्ध असेल. 

 

5 प�रिश� – I  राज्य कोड्सची याद�  
6 प�रिश�-I I व्यवसाय, पात्रता व उत्पन्नाची याद�  
7 प�रिश�-I II इय�ा बारावी शालेय �श�ण मंडळाच्या 

कोडची याद� 
 

8 प�रिश� –I III वै�क�य/दंत, आयुव�द / �सध्दा / युनानी / 
हो�मओपथी महा�व�ालयांची मा�हती 

 

9 प�रिश� – II  अपंगत्व प्रमाणपत्र  
10 प�रिश� – I  अनुसू�चत जाती व जमातीसाठ�ची 

प्रमाणपत्रासाठ�ची औपचा�रकता  
 

11 प�रिश� – I I इतरमागासवग�य (ओबीसी, एनसीएल) 
प्रमाणपत्रासाठ�ची औपचा�रकता 

 

12 प�रिश� – I II अपंगश्रणेी (पीडब्ल्युड�) च्या उमेदवारांचे 
प्रमाणपत्र स्वरुप 

 

13 प�रिश�- I III हमीपत्र स्वतःच्या हस्ता�रात  
14 प�रिश�- I II  एक कन्या आपतयाचे प्र�त�ापत्र  
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15 प�रिश�- I I  अल्पसंख्यांक समुदयातील �व�ाथ्या�ने  
अल्पसंख्यांक समुदयाची घोषणापत्र देणे 

 

16 प�रिश�- I I I भारतीय राजपत्र (रा�ीय वै�क�य आयोग 
अ�ध�नयम) 

 

17 प�रिश�– I I II अजार्ची प्र�तकृती  
  न�द घेण्यासाठ�चे महत्वाचे मु�े   

सवर् प�र�शष्टांसाठ� क्रुपया NEET (UG) 2020 IB इंग्रजीमध्ये पहाव.े 

* एन ट� ए चे एक �लंग �व�श� समावेशक धोरण आहे. 
एनट�ए च्या कोणत्याह� दस्ताऐवजात, सं�ेषणामध्ये वापरलेल्या एक िलंग �विश� 
शब्द, सवर् िलंग परुुष / म�हला / �ान्सज�डरला दशर्वतो. 
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अ�धकृत अहवाल 
रा�ीय पात्रता व प्रवेश पर��ा 

(NEET) (UG) 2020 
प्रकरण 1 : प�रचय  
रा�ीय चाचणी एजन्सी बद्दल (NTA)  
भारत सरकारच्या मानव संसाधन �वकास मंत्रालयाने (GOI) रा�ीय चाचणी एजन्सी (NTA) 
ची स्थापना केली आहे. सोसायट� न�दणी अ�ध�नयम 1860 अंतगर्त, स्वतंत्र म्हणून 
न�दणीकृत आहे. 
उ�द्द�ांसोबत इतर समा�व� गो�ी या प्रमाणे आहेत. 
i) प्रवेशासाठ� उमेदवारांच्या योगयतेचे मूल्यांकन करण्यासाठ� कायर्�म, पारदशर्क आिण 

आंतररा�ीय मानक चाचण्या आयोिजत करणे.  
ii) �ान प्रणालीतील तफावत ओळखण्यासाठ� आिण त्या दरू करण्यासाठ� पावले 

उचलण्यासाठ� शै�िणक, व्यावसा�यक आिण चाचणी प्रणालीवर संशोधन करणे. 
iii) �श�ण अिण व्यावसा�यक �वकासाच्या मानदंडावर मा�हती आिण संशोधन प्रसा�रत 

करणे. 
पदवीपूवर् वैदय�कय �श�णाच्याण प्रवेशासाठ� रा�ी्य पात्रता पर��ा – प्रवेश पर��ा ( NEET 
2020) NTA कडून घेण्या त येईल. 
 
प्रकरण 2 : रा�ीय पात्रता व प्रवेश पर��ा  
(NEET) (UG) 2020 
2.1  रा�ीय पात्रता व प्रवेश पर��ेबद्दल   
 राष्ट्र�य वैद्यक�य आयोगाचा 2019 चा कायदा राष्ट्रपतींनी 8 औगस्ट  2019 ला 

मंजूर केल्यानंतर, राष्ट�य वैद्यक�य आयोगातील कलम – 14 नुसार एम.बी.बी. एस 
आभ्यासक्रम ए आय आय एम एस नवी �दल्ल�, ज.ेआय.पी एम ई आर आ�ण इतर 
कोणत्याह� कायद्या आनुसार संचा�लत होण्याचा सवर् वैद्यक�य मह�वद्यालयांमधे 
पद्वीपूवर् आभ्यासक्रमांत प्रवेश घेण्यासाठ�, एक समान राष्ट्र�य पात्रता व प्रवेश 
पर��ा घेण्यात येईल.   

2.2) एनईईट� (युजी) २०२० मध़,्ये एन.् ट�. ए. चे कायर्  क� द्र सरकारने प्रवेश पर��ा 
घेण्यासाठ� रा�ीय चाचणी एजन्सीची स्थापना केली आहे. उच्च शै�िणक संस्थांमध्ये 
संस्थांमध्ये प्रवेश/फेलो�शपसाठ� उच्च �श�ण �वभाग, मनुष्यबळ �वकास मंत्रालय, 
GOI यांचे पत्र क्रमांक F. No. 195/2014-TS - 1 �दनांक 6 जुलै, 2018 रोजी 
NTA ला NEET (UG) २०१९ पासून.  
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आनलाईन अजर् मागवणे, प्रवेश प�र�ा घेणे, �नकाल लावणे, पुणर् भारतातील रन्क 

सामान्य आरोग्य प्रशासन संचालनालय कुटुंब कल्याण व आरोग्य मंत्रालय, 

भारतसरकार एवढ�च जबाबदार� NTA ची आहे. 

a) पद्वीपूवर् वैद्य�कय अभ्यसक्रमांच्या सवर् जागांच्या जागा NEET (UG) 2020 तफ़� 

 होतील. वेगवेगळ्या कोट्यमधील जागा खाल�ल प्रमाणे असतील. 

1. अ�खल भारतीय कोटा जागा 
2. राज्य सरकारच्या कोटा जागा 
3. क�द्र�य संस्था/�वद्यापीठे/डीम्ड �वद्यापीठे 
4. राज्य/व्यवस्थापन/खासगी/हो�मओथी कालेज व खासगी �वद्यापीठे. 
5. क�द्र�य एक�त्रत कोटा 
6. एन.आर.आय, तसेच व्यवस्थापन कोटा व खासगी �वनाआनुदा�नत, आनदुा�नत / 

अल्पसंख्यांकन / वैद्य�कय मह�वद्यालयातील सवर् जागांना प्रवेश NEET (UG) 

2020 च्या गुणवत्तेनुसार �मळतील 
 b) भारता बाहेर�ल नाग�रक यांना भारताबाहेर�ल मे�डकल, डेन्टल कॉलेजस ्मध्ये 

वै�क�य पदवी अभ्यासक्रम (एम बी बी एस / बी ड� एस अभ्यासक्रम आिण बी ए 
एम एस/ बी एस एम एस / बी यु एम एस/ बी एच एम एस अभ्यासक्रम, एए सी 
सी सी/ एम ओ ए प्रवेश घेण्याकर�ता NEET (UG) 2020 पात्रता आवश्यक आहे. 

c)   �दल्ली �व�ापीठ (ड�यू), बीएचयू व एएमयू, एलएलएमएस, जेआयपीएमईआर, यासह 
15% खाली असलेल्या अिखल भारतीय कोटा जागांसाठ� आिण �डम्ड 
�व�ापीठे/क� द्र�य �व�ापीठे / संस्था यांच्या �नयंत्रणा खाली असलेल्या जागांमध्ये 
प्रवेशासाठ� एमसीसी/ ड�जीएचएस वै�क�य पदवी अभ्यासक्रम (एम बी बी एस / बी 
ड� एस अभ्यासक्रम आिण बी ए एम एस/ बी एस एम एस / बी यु एम एस/ बी 
एच एम एस अभ्यासक्रम, एए सी सी सी/ एम ओ ए समुपदेशन संबं�धत अ�धका-
यांनी स्वतंत्रपणे जार� केलेल्या अ�धसूचने नुसार केले जाईल. 

d)  NEET (UG) 2020 चा �नकाल क� द्र�य/राज्य सरकारच्या इतर संस्थाकडून यांच्या 
�नयमानुसार प्रवेश उदे्दशासाठ� लागू होतो. 

e)  समुपदेशना दरम्यान, पात्र उमेदवारांच्या पात्रता �नकष - स्वतःची घोषणापत्र, �व�वध 
कागदपते्र इत्याद� संबं�धत अ�धकार� आिण /�कंवा वै�क�य /डेन्टल आयुव�द/�सध्दा/ 
युनानी/हो�मओपथी महा�व�ालये कॉलेजेस.  

iv)  राज्य/व्यवस्थापन/खासगी वै�क�य/दंत महा�व�ालये �कंवा कोणत्याह� खाजगी 
�व�ापीठातील. 
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v)  क� द्र�य एकत्रीत कोटा (सीट्स) जागा. 
 �ोत  पत्र क्र. एम ई ड� १०१९ /सी आर ३५ ९/ईड�यू-२ �दनांक २२ ऑक्टोबर २०१९ 
2.3)  प्रवेश चाचणीच्या तारखाः 
 NEET (UG) 2020 �दनांक 3 मे 2020 रोजी (र�ववार�) दपुार� 2.00 ते 

संध्याकाळ� 5.00 वाजेपय�त घेण्यात येईल. चाचणीचा कालावधी तीन तास असेल. 
सावर्ज�नक सुट्ट� जाह�र केली. तर� सुध्दा चाचणीची तार�ख, वेळापत्रक अबा�धत 
राह�ल. 

  
2.4) महत्वाच्या वेबसाईट्स (संकेतस्थळे) : 
 i) रा�ीय पात्रता व प्रवेश पर��े (UG) साठ� एनट�एची अ�धकृत वेबसाईट 

(संकेतस्थळ) ntaneet.nic.in असून चाचणीशी संबं�धत सवर् मा�हती उपलब्ध 
असेल. 

 ii) 15% अिखल भारतीय जागा, क� द्र�य संस्था �डम्ड �व�ापीठांशी संबं�धत मा�हतीचे 
मा�हतीचे अ�धकृत वेबसाईट खालीलप्रमाणे. 

 एमबीबीएस आिण बीड�एस कोस�सक�रता  
• आरोग्य आ�ण कुटंुब कल्याण मं�ालयः www.mohfw.gov.in आिण 
• वै�क�य समपुदेशन सिमती www.mcc.nic.in येथे आहेत. 
बीएएमएस/ बीएसएमएस/ बीयुएमएस/बीएचएमएस कोसर्साठ� 

आयुष मंत्रालयः- www.ayush.gov.in 
मध्यवत� समुपदेशन स�मती आयुष प्रवेशः- www.aacc.gov.in 
iii)  इतर जागांसाठ� कृपया संबं�धत राज्ये/संस्था च्या संकेतस्थळांवर �मळतील ते 

तपासावे. 
iv)  मा�हती बुले�टनमध्ये काह�ह� असले तर�, एनट�ए/एमओएच एफडब्ल्यू /एनएमसी/ 

ड�जीएचएस / ड�सीआय एमओ ए/ सी सी आय एम/ बी ओ जी सी सी एच यांना 
�नणर्य अं�तम आिण बंधनकारक असेल. 

2.5) कायदेशीर कायर्�ेत्र 
 पर��ा घेण्याबाबत आिण जागा वाटपाशी संबं�धत सवर् वाद फ� �दल्लीच्या हद्द�त 

येतील, एनट�ए चे व�र� संचालक /  संचालक (प्रशासन) ज्याच्या नावावर एनट�ए 
दावा करु शकतो �कंवा त्याचा खटला भरला जाऊ शकतो. 

न�द – 
१. पदवीपूवर् वै��कय अभ्या सक्रमासाठ� वैदय�कय /  दंत /  बीएएमएस /  बीएसएमएस /  

बीयुएमएस /  बीएचएमएस अभ्या्सक्रम पहावा 
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२.  बरयाचशा संस्थाए /  राज्यव सरकार यांनी सु �चत केलेल्या  मा�हतीसाठ� प�र�श� १६ 
पहावे.् उमेदवारास शेवटच्यां मा�हतीसाठ� त्यास त्या◌ु संस◌्ो◌्◌ेलेच्यास /  राज्यर सरकारच्या◌ी 
वेबसाईटला �नय�मतपणे भेट देण्याशस सु�चत करण्या◌ीत येत आहे. 

 
प्रकरण 3 : सवर्सामान्य मा�हती 
३.१. सामान्य सूचना 
रा�ीय पात्रता सह प्रवेश पर��ा एन ई ई ट� (यु जी) २०२० रा�ीय वै�क�य आयोग अ�ध�नयम 

२०१९, भारतीय अ�ध�नयम १९५ ६ आिण दंत�च�कत्सा अ�ध�नयम १९४८ च्या भारतीय 

�नयमानुसार खरया व लागू असलेल्याव कायदया प्रमाणे घेण्यात येईल. 

• NEET (UG) 2020 ला फ� हजर राहणे व पात्र ठरणे ह� उमेदवाराला वै�क�य पदवी 
पदवी अभ्यासक्रम (एम बी बी एस / बी ड� एस अभ्यासक्रम आिण बी ए एम एस/ बी 
एस एम एस / बी यु एम एस/ बी एच एम एस अभ्यासक्रम, एए सी सी सी/ एम ओ 
ए अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्याचा कोणताह� हक्क देत नाह�. वै�क�य पदवी अभ्यासक्रम 
अभ्यासक्रम (एम बी बी एस / बी ड� एस अभ्यासक्रम आिण बी ए एम एस/ बी एस 
एम एस / बी यु एम एस/ बी एच एम एस अभ्यासक्रम, एए सी सी सी/ एम ओ ए 
कास�स देण्यास मान्यता �मळालेल्या कोणत्याह� वै�क�य संस्थामधील 
एमबीबीएस/बीड�एस जागांची �नवड आिण प्रवेश �नकष, पात्रता, गुणव�ा याद�तील 
रॅक, वै�क�य �फटनेस आिण इतर �नकष पूणर् करण्याच्या अधीन आहेत, संबं�धत 
राज्ये �व�ापीठे, संस्था आिण वै�क�य/ दंत/ आयुव�द /�सध्दा/ युनानी/ होमीओपथी 
महा�व�ालयाशी संबंधीत. 

• जे उमेदवार खोट� आिण बनावट� मा�हती दाखल करतील त्या उमेदवारांचे अजर् 
नाकारले जातील आिण अशा उमेदवारांना NTA च्या प�र�ांवर बंद� असेल ते पर��ा 
देऊ शकणार नाह�त. अशा �वदयाथ्या��ना कायदयाने उ�चत व योग्यल असलेली �श�ा 
केली जाईल. 

• अपूणर् अजर् आिण सूचनांनुसार न आलेले अजर् यापुढे कोणतीह� मा�हती न देता 
फेटाळले जाऊ शकतात. 

• एकदा जमा केलेले पर��ा शुल्क परत केली जाणार नाह�. शुल्क भ�वष्यातील 
पर��ेसाठ� वापरले जाणार नाह� �कंवा परत केले जाणार नाह�. ऑनलाईन अजर् जमा 
करण्याची व शुल्क पाठ�वण्याची मुदत मुख्यप�ृावर �दलेल्या वेळापत्रका नुसार बंद 
होईल आिण मुदतवाढ�साठ� कोणतीह� �वनंती िस्वकारली जाणार नाह�. 
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• एकदा सादर केलेले अजर् मागे घेता येणार नाह�त. उमेदवारांनी हे ल�ात घेतले पा�हजे 
क� बँक खात्यातून केवळ फ� कपात करणे ह� फ� भरल्याचा पुरावा नाह�. फ� भरणे व 
प�ृीकरण प�ृाची �न�मर्ती �ारे देय �दले पा�हजे. 

• एनट�ए आिण इतर अ�धका-यांनी वेळोवेळ� घेतलेल्या �नणर्याच्या आधारे मा�हती 
बुले�टन मधील सूचनस बदल ू शकतात. पुढ�ल मा�हतीसाठ� उमेदवारांनी वेळोवेळ� 
�नय�मतपणे ntaneet.nic.in या संकेतस्थळावरुन घ्यावी. 

• एनट�ए ने रोल क्रमांक व प्रवेशपत्र जार� केले असेल तर�ह� एनईट� (युजी) 2020 
मध्ये प्रवेश करण्यास पात्र नसलेल्या कोणत्याह� उमेदवारास, जाणीवपूवर्क न 
�मळाल्यास परवानगी मागे घेण्याचा अ�धकार एनट�ए कडे आहे. 

• एनईईट� (युजी) 2020 साठ� उमेदवाराची पात्रता पूणर्पणे तात्पुरती आहे आिण ते 
एमओएच आिण एफडब्ल ुएनएमसी / ड�सीआय / एनट�ए/एमसीसी/ एमओ ए/ सी सी 
आय एम/ बी ओ जी सी सी एच इतर प्रवेश संस्था यांनी �नि�त केलेल्या पात्रता 
�नकषांच्या पूतर्तेस पात्र आहे. 

• पात्रतेचे �नधार्रण/पर��ेचे आयोजन /उमेदवारांची न�दणी / त्या संबंधीची मा�हती व या 
संदभार्तील कोणत्याह� सूचना/�नयम/ �नकषांच्या स्प�ीकरणात काह� अस्प�ता 
असल्यास एनट�एचे/एमसीसी/ एम ओ एच आिण एफ डब्ल्यु  /एमसी आय/ एन एम 
सी/ ड� सी आय/ इतर प्रवेश संस्था लागू असल्यास स्प�ीकरण अं�तम आिण 
बंधनकारक असेल. 

• एनईईट� (युजी) 2020 ची प�र�ा छाया�चत्रणात घेतली जाईल. उमेदवारांनी त्यांची 
डोके सरळ िस्थतीत ठेवून िव्हड�ओग्राफ� दरम्यान कॅमे-याचा सामना करणे आवश्यक 
आहे. जेणे करुन त्यांची ओळख स्प�पणे प्रस्था�पत होईल. 
उमेदवार पर��ेच्या◌े वेळ� �चत्रीकरणास तयार असला पा�हजे. 
 

3.2) एनईईट� (युजी) 2020 प�र�ेचा आराखडा 
 
�वषय प्र�ांचा प्रकार कालावधी प्र�ांची 

संख्या 
गुण 

भौ�तकशा� बहुपयार्यी प्र� द.ु 2 ते सं. 5.00 45 180 
रसायन शा� (मल्ट�पल 

चॉईस प्र�) 
 45 180 

जीवशा� 
(वनस्पती 

(MCQ) चार 
पयार्यांसह 

 90 360 
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शा� व 
प्राणीशा� 

आिण एकच 
अचूक  

 उ�र/ सवार्त    
एकुण गुण योग्य पयार्य  180 720 
 महत्वाची ट�पः 
I. �त्येक ��ाला चार गणु असतील. 
II. �त्येक योग्य उ�चरासाठ� / उ� म पयार्यासाठ� उमेदवारास चार गणु िमळतील. 
III. �त्येक चुक�च्या उ� रास  01  गणु (एक) एकूण गणुांतनू वजा करण्यात येईल. 
II . ��ाचे उ�र देण्यासाठ�, उमेदवाराला योग्य उ�)म पयार्याशी सबंिंधत एक सवार्त योग्य पयार्य 

िनवडण्याची आवश्यकता आहे. 
I . तथा�प उ�र सचूीच्या आव्हान ���येनतंर जर एकापेक्षा जास्तल पयार्य योग्यब असतील तर सवर् / 

अनेक उ�थरातील एक / उ� म पयार्य िनवडल्या�◌स  चार गणु �दले जातील (+4) िचन्हांक�त 
केलेल्या चुक�च्या पयार्याला वजा एक देण्यात येईल (-1 ) अन�ुर�त/ न सोड�वलेल्या ��ांना माक्सर् 
�दले जाणार नाह�त. जर एखादा �� सोडला/दलुर्�क्षत केला गेला तर सवर् उमेदवारांना चार गणु (+4) 
�दले जातील. जर� उमेदवारांनी ��  सोडवण्याचा �य� केला गेला असेल �कंवा नसेल हे �वचारात 
न घेता गणु �दले जातील. 

 
3.3) पर��ा पध्दतीः 
एनईईट� (यूजी) 2020 पेन आिण पेपर - आधा�रत चाचणी आहे. बॉल पॉ�ट पेन वापरुन 
खास �डझाइन केलेल्या मशीन गे्रडेबल शीटवर उ�र घ्यावे लागेल. 
3.4) पर��ेचा कालावधी  
पर��ेचा कालावधी तीन तास असेल. 
3.5) प्र� प�त्रकेचे माध्यम 
i) उमेदवार खालील पैक� 11 भाषांपैक� कोणत्याह� एकामध्ये प्र�प�त्रका �नवडू 

शकतात. 
 
इंग्रजी �हन्द�  आसामी बंगाली गुजराती कन्नडा 
मराठ�  ओ�डया त�मळ तेलग ू ऊदूर् -- 
 
ii) उमेदवारांनी माध्यम �नवडताना काळजीपूवर्क �नवडले पा�हजे नंतर पयार्य बदलला 

जाऊ शकत नाह�. 
iii) ज्या उमेदवारांनी इंग्रजी माध्यम �नवडले आहे त्यांना फ� इंग्रजीतील प्र� प�त्रका 

�दली जाईल. 
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iv) �हन्द� माध्यमाची �नवड केलेल्या उमेदवारांना इंग्रजी व �हन्द� ��भाषी चाचणी 
पुिस्तका पुर�वली जाईल. 

v) प्रादे�शक भाषा �नवडलेल्या उमेदवारांना प्रादे�शक भाषा व इंग्रजी मध्ये ��भाषी 
चाचणी पुिस्तका पुर�वण्यात येईल. 

vi) जर भाषांतरात काह� तफावत असेल तर इंग्रजी भाषेतील प्र� अं�तम बरोबर म्हणून 
ग्रा� धरला जाईल. 

vii) प्रादे�शक भाषांचा पयार्य फ� खालील तक्त्यानुसारच उपलब्ध असेल. 
 
अ. क्र. प्र� प�त्रकेचे माध्यम पर��ा क� द्र 
1 इंग्रजी सवर् पर��ा क� द्र 
2 �हन्द�  सवर् पर��ा क� द्र 
3 इंग्रजी आिण आसामी आसाम मधील पर��ा क� द्र 
4 इंग्रजी आिण बंगाली पि�म बंगाल व �त्रपूरातील पर��ा क� द्र 
5 इंग्रजी आिण गुजराती गुजरात, दमणआिण द�व, दादरा व नगर 

हवेलीतील प�र�ा क� द्र 
6 इंग्रजी आिण कन्नड कनार्टकातील पर��ा क� द्र 
7 इंग्रजी आिण मराठ� महारा�ातील पर��ा क� द्र 
8 इंग्रजी आिण ओ�डया ओ�डसातील पर��ा क� द्र 
9 इंग्रजी आिण ता�मळ ता�मळनाडू येथील पर��ा क� द्र 
10 इंग्रजी आिण तेलगू  आंध्रप्रदेश आिण तेलंगणा (तेलंगणा) मधील 

पर��ा क� द्र 
11 इंग्रजी आिण ऊदूर्  सवर् पर��ा क� दे्र  
  
viii)  जे उमेदवार एन ई ई ट� यु जी 2020 पात्र होतील ते अिखल भारतीय कोटा व 

राज्य सरकार�/ संस्थांतगर्त इतर कोट्यासाठ� पात्र असतील. यात माध्यमाची दखल 
घेतली जाणार नाह�. इतर पात्रतेच्या �नकषांच्या आधारावर पात्र असेल. 

3.6) पर��ेचा अभ्यासक्रम 
 चाचणीसाठ� प्र� प�त्रका भारतीय वै�क�य प�रषदेने अ�धसू�चत केलेल्या सामान्य 

अभ्यासक्रमावर आधा�रत असतील. या संकेत स्थळावर �ा उपलब्ध असतील 
www.nmciindia.org कृपया अ�धक मा�हतीसाठ� प�र�श� -1 पहा. 

3.7) एनईईट� (यूजी) 2020 पर��ेची क� दे्र व शहरे. 
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i)  एनईईट� (यूजी) 2020 पर��ा क� दे्र/शहरे कोडसह शहरांची याद� प�र�श� II 
मध्ये �दली आहे. 

ii)  ऑनलाईन अजर् करताना उमेदवारांनी त्यांच्या प्राथ�मकते नुसार क� द्र शहर 
�नवडावा त्यांनी चार सोयीस्कर शहर कोड �नवडावेत. 

iii)  उमेदवारांनी त्यांच्या सोयीसाठ� असे शहर कोड �नवडावेत जे त्यांच्या 
स्वतःच्या शहरात �कंवा शेजार�ल शहरांत असतील. जे फ� र�हवाशी 
राज्यांतील असतील व त्यांच्या शहरापासून लांब नसतील आिण इतर 
राज्यातील नसतील. उमेदवारांकडून शहराच्या कोडची चुक�ची �नवड झाल्यास 
कोणत्याह� गैरसोईसाठ� एन ट� ए जबाबदार राहणार नाह�. 

iv)  जर एखादया शहराची �नवड करणा-या उमेदवारांची संख्या खूपच कमी असेल 
तर एन ट� ए त्या शहरात क� द्र वाटपाचा हक्क राखून ठेवते व त्याच्या ऐवजी 
त्या उमेदवारांना दसुरे क� द्र �मळू शकते.  

v)  जर �ेत्रीय भाषेच्या (इंग्रजी व �हंद� व्य�त�र�) �नवड केलेल्या क� द्रात 
उमेदवारांची संख्या कमी असेल तर उमेदवाराने �नवडलेल्या शहराची दखल न 
घेता त्याला दसु-या शहरातील क� द्र �मळू शकते. 

vi)  तर�ह�, उमेदवाराने �नवडलेल्या शहरांपैक� एका �दवसाचे क� द्र वाटपाचा 
सवर्तोपर� प्रय� केला जाईल. परंत ुएन ट� ए उमेदवारांच्या पसंती व्य�त�र� 
व्य�त�र� शहरातील क� द्र देण्याचा अ�धकार ठेवते.  

vii)  क� द्र वाटप संगणकाव्दारे केले जाईल, तेथे कोणताह� मानवी हस्त�ेप होणार 
नाह� 

ट�पः- क� �ाचे वाटप करताना पी डब्ल्यु ड� उमेदवारांसह सवर् उमेदवारांची सोय व 
सु�वधांचा �वचार एन ट� ए कडून सव�तोपर� केला जाईल. 

 
प्रकरण  4 : योग्यता आिण शै�िणक पात्रताः 
4) योग्यता आिण शै�िणक पात्रताः- 
4.1 एन ई ई ट� (यू जी) 2020 ला बसण्याची पात्रता संबं�धत �नयमानुसार पात्रता 
खालील प्रमाणे आहे. 
i. प्रवेश घेते वेळ� उमेदवाराचे वय 17 वष� पूणर् असावे �कंवा एम बी बी 

एस/बीड�एसच्या प�हल्या वष�च्या प्रवेशाच्या सालाच्या 31 �डस�बरच्या आत �कंवा ते 
साल संपण्यापूव� 17 वषर् पुणर् केले असावे. प्रथम वषा�च्या वै�क�य पदवी 
अभ्यासक्रम (एम बी बी एस/ बी ड� एस अभ्यासक्रम आिण ए ए सी सी सी/ एम 
ओ ए व्दारे एन ई ई ट� (यू जी) साठ�  
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ii. एन ई ई ट� (यू जी) च्या प्रवेशाच्या वेळ� उमेदवाराची उच्च वयोमयार्दा 25 वषर् 
आहे. तसेच एस सी/ एस ट�/ ओ बी सी-एन सी एल प्रवगार्तील उमेदवारांना आिण 
पी डब्ल्यु ड� उमेदवारासाठ� वयोमयार्देची अट 5 वषर् �श�थल केली आहे. 

अशाप्रकारे २५ वषार्वर�ल उमेदवारांना तात्पुरते हजर राहण्याची परवानगी आहे आिण 

त्यांची उमेदवार� माननीय सव�च्च न्यायालयासमोर प्रलं�बत या�चकांच्या �नकालाच्या 
अधीन आहे.  

 
त्यानुसार वयोमयार्दा संबं�धत पात्रता अट� खालीलप्रमाणे सुधा�रत करण्यात आल्या आहेत. 

जनरल (य ूआर) आिण जनरल-ई 
डब्ल्युएस उमेदवारांसाठ� 

 
31/12/2003 ला �कंवा त्याअगोदर चा 
जन्म असावा. एससी/एसट�/ ओबीसी-एन सी एल/ 

पीडब्ल्य ुड� प्रवगार्तील 
उमेदवारांसाठ� 
iii. परदेशी वै�क�य /दंत वै�क�य संस्थामधून एम बी बी एस/बी ड� एस ला प्रवेश 

�मळ�वण्याच्या हेतूने भारतीय नाग�रकत्व/ भारता बाहेर�ल नाग�रकत्व असलेल्या 
उमेदवारांना एन ई ई ट� (यू जी) पात्र असणे आवश्यक आहे. 

 

ट�प :- पदवीधर वै�क�य �श�ण १९९७  च्या �नयमावलीनुसार �दनांक २२/१/२०१८ 

रोजीच्या दरुस्तीनुसार उच्च वयोमयार्दा माननीय उच्च न्यायालयासमोर, �दल्ली उच्च 

न्यायालयास आव्हान देण्यात आले आहे आिण उच्च वयोमयार्दा मयार्�दत ठेवण्यात 

आली. डब्ल्यु पी मध्ये ११ /५/२०१८ रोजी �दलेला �नकाल क्रमांक १८ /३/२०१८ आिण 

इतर जोडलेल्या बाबींचा �दनांक ११ /५/२०१८ रोजीच्या �नणर्याला एसएलपी (८) क्रमांक 

१४३०/२०१८ आिण इतर जोडलेल्या बाबीमधील माननीय सव�च्च न्यायालयासमोर 
�दनांक २९/११ /२०१८ ज्या उमेदवारांकडे वय २५ वष��कंवा त्यापे�ा जास्त असेल त्यांना 
या प्रकरणाच्या अं�तम �नकालाच्या अधीन एन ई ई ट� (युजी) २०२० मध्ये हजेर� 
लावण्याची परवानगी �दली होती. त्यानंतर माननीय सुप्रीम कोटार्ने �दनांक २०/४/२०१९ 

रोजीच्या आदेशानुसार उमेदवरांना प्रकरणाच्या �नकालाच्या अधीन समुपदेशनास हजर 
राहण्याची परवानगी �दली होती. वर�ल बाबीं�वषयी भारतीय माननीय सव�च्च 

न्यायालयासमोर �नणर्य प्रलं�बक आहे आिण एन ई ई ट� (युजी) २०२० साठ� मंजुर 
होणाऱ्या कोणत्याह� आदेशाचे अ�धकार पालन करतील  
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4.2) �दल्ली �व�ापीठ (ड� यू) बी एच यू आिण ए एम यू/क� द्र�य कोटा ए आय आय एम 
एस, जे आय पी एम ई आय, पी जी आय धरुन राज्य/ड�म्ड �व�ापीठे/ क� द्र�य 
�व�ापीठे/ ई एस आय सी आिण ए एफ एम सी च्या �नयंत्रणाखाली असलेल्या 
जागांसाठ�ची पात्रता 

 i. भारतीय नाग�रक, अ�नवासी भारतीय नाग�रक (एन आय आर) भारताबाहेर�ल 
नाग�रक (ओ सी आय) भारतीय मूळ असलेल्या व्य�� (पी आय ओ) आिण परदेशीर 
परदेशीर नाग�रकांना �नयमांच्या अधीन असलेल्या वै�क�य /दंत आयुव�द /�सध्दा / 
युनानी /हो�मओपथी महा�व�ालयात प्रवेश घेण्यास पात्र आहेत. संबं�धत राज्य 
सरकार, संस्था आिण भारत सरकार यांनी तयार केलेले �नयम जसे आहेत तसे 
पाळणा-या संस्थामध्ये. 

 ii. परदेशी नाग�रक संबं�धत वै�क�य / दंत /  आयुव�द /�सध्दा / युनानी 
/हो�मओपथी महा�व�ालयात/ राज्य यांच्याकडून त्यांच्या पात्रतेची पु�ी करु शकतात.  
शकतात.  

 iii. वर दशर्�वल्याय व्यज�तर��् NEET (UG) साठ� हजर होण्यादची पात्रता संबंधीत 
AIIMS सारख्या् INI येथे प्रवेशासाठ� इच्छुाक असणारयांना योग्य  आहेत. 

 
4.3 अिखल भारतीय 15% कोटयासाठ�ची पात्रताः 
a) भारतीय नाग�रक, अ�नवासी भारतीय नाग�रक (एन आर आय) भारता बाहेर�ल 

नाग�रक (ओ सी आय) भारतीय मूळ असलेल्या व्य�� (पी आय ओ) आिण परदेशी 
नाग�रक अिखल भारतीय 15% कोटा सीट साठ� पात्र आहेत. 

b) क� द्र शा�सत प्रदेश जम्म-ूकािश्मर व क� द्र शा�सत प्रदेश लडाखमधील उमेदवारः-  
i) क� द्रशा�सत प्रदेश जम्म-ूकािश्मर व क� द्र शा�सत प्रदेश लडाख मधील उमेदवार अिखल 

भारतीय 15% कोटा जागांसाठ� पात्र नाह�त, कारण क� द्र शा�सत प्रदेश जम्म-ूकािश्मर 
व क� द्र शा�सत प्रदेश लडाख त्यांच्या स्थापनेपासून त्यांनी अिखल भारतीय योजनेतून 
बाहेर आहेत. जर त्यांनी पात्रतेचा दावा केला असेल तर त्यांनी ऑनलाईन सेल्फ 
�डक्लरेशन सादर करणे आवश्यक आहे जे रेकॉडर्साठ� प�ृीकरण प�ृासह 
स्वयंच�लतपणे व्युत्पन्न केले जाईल व मु�द्रत केले जाईल आिण समुपदेशंना 
दरम्यान त्यांना ते सादर करणे आवश्यक आहे. प�र�श� III मध्ये सेल्फ �डक्लरेशन 
फॉमर् �दलेला आहे. 

 

ii) अ�खल भारतीय कोटा जागांक�रता क�द्र शा�सत प्रवेश जम्मू कािश्मर व लडाख 

संदभार्त असे सू�चत करण्यात येते क� जम्मू कािश्मर न ेआ�खल भारतीय कोटा 
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जागांमधून बाहेर राहण्याचा �नणर्य �दला, आत्तापय�त जम्मू कािश्मर मधील 

कोणत्याह� �वद्याथ्य्यार्ला आ�खल भारतीय कोटा जगांमधून प्रवेश �दलेला नव्हता. 

जम्मू कािश्मर पुनरचर्ना कायदा 2019 नुसार क�द्र शा�सत प्रदेश आमलात 

आल्यानंतर जम्मू कािश्मरला आ�खल भारतीय कोटा जागांमध्ये येण्यास सां�गतले 

असता, या बाबत क�द्र शा�सत प्रशासनाने कोणताह� �नणर्य �दलेला नाह�. तसेच क�द्र 

शा�सत प्रदेश लडाख येथे कोणतेह� वैद्या�कय मह�वद्यालय नसल्याकारणाने या क�द्र 

शा�सत प्रदेशांच्या सहभागा बद्दल �नणर्य पुढ�ल काळात �दला जाईल. 

 
iii)  उमेदवाराने सादर केलेला सेल्फ �डक्लरेशन फामर् समुपदेशनाच्या वेळ� पडताळला 

जाईल. ह� घोषणा केव्हाह� चुक�ची असल्याचे आढळल्यास अशा उमेदवारांची 
उमेदवार�/प्रवेश रद्द  करण्यात येईल आिण अशा उमेदवारां�वरुध्द फौजदार� कारवाई 
सुरु केली जाऊ शकते. 

iv) पात्रता अट�ंची पूतर्ता असल्यास क� द्र शा�सत प्रदेश जम्म-ूकािश्मर व क� द्रशा�सत प्रदेश 
लडाख येथील उमेदवार खासगी वै�क�य/दंत /  आयुव�द /�सध्दा / युनानी /हो�मओपथी 
/हो�मओपथी वै�क�य महा�व�ालय/ड�म्ड �व�ापीठे आिण सश� सेना वै�क�य 
महा�व�ालय (पुणे) ए आय आय एम एस (AIIMS) एस एस, जे आय पी एम ई 
आर (JIPMER) च्या प्रवेशासाठ� नी ई ई ट� (यू जी) 2020 ला बस ूशकतात. 

 
4.4 पात्रता आिण पात्रता पर��ा कोडस ्
एन ई ई ट� (यू जी) 2020 ला पात्र होण्यासाठ� पात्रतेच्या �नकषासाठ� खालील सारणी चा 
संदभर् घेणे आवश्यक आहे. 

कोड 1 जो उमेदवार पात्रता पर��ेस बसला असेल म्हणजे ज्याचा 12 वी 2020, 
व ज्याचा �नकाल प्र�त�ेत आहे, तो अजर् करुन पर��ेस बस ूशकतो. परंत ु
तो /ती प्रवेशाच्या प�हल्या फेर�च्या समुपदेशनाच्या वेळ� जर उच्च/व�र� 
माध्य�मक पर��ा �कंवा 10+2/वर�� माध्य�मक पर��ेच्या समक� 
असलेल्या भारतीय शालेय प्रमाणपत्र पर��ा आवश्यकतेच्या टक्केवार�सह, 
पात्रता पर��ा उ�ीणर् होत नाह�. तो पय�त ती/तो एम बी बी एस �कंवा बी 
ड� एस अभ्यासक्रम आिण जे AACCC/Noa बी ए एम एस/ बी एस एम 
एस / बी यू एम एस/ बी एच एम एस अभ्यासक्रम चालवतात च्या 
प्रवेशास पात्र होत नाह�. 
पात्रता प�र�ेत हजर असलेले व हजर असणाऱ्या उमेदवारांनी मुख्य �वषय 
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इंग्रजी, भौ�तकशा�, रसायनशा� आिण जीवशा� हया �वषयांची पर��ा 
आवश्यक असलेल्या टक्केवार�सह उ�ीणर् होण्याची अपे�ा आहे. उमेदवार अजर् 
करण्यास पात्र आहे आिण स्पधार् प्रवेश पर�खेस हजर राहण्यास तथा�प, त्यांना 
आवश्यक �वषय आिण गुणांची टक्केवार� सह पात्रता पर��ा उ�ीणर् झाल्याचा 
कागदोपत्री पुरावा �दल्यासच त्यांच्या उमेदवार�चा �वचार केला जाईल. 

 
�कंवा 

कोड-2 उच्च /व�र� माध्य�मक पर��ा �कंवा भारतीय शाळा प्रमाणपत्र पर��ा जी 
10+2 उच्च/व�र� सेकंडर� पर��ेच्या समान आहे व 12 वषा�च्या 
अभ्यासाच्या कालावधीच्या शेवटच्या दोन वषा�च्या अभ्यासात समा�व� 
असलेले भौ�तकशा�, रसायनशा�, जीवशा�/ जैव तंत्र �ान (ज्या 
�वषयात प्रात्यि�क पर��ेचा समावेश आहे असे �वषय) व गिणत �कंवा 
इंग्रजीसह कोणत्याह� वैकिल्पक �वषयाचा अभ्यासक्रम इंग्रजीसाठ� कोर 
कोसर्च्या पे�ा कमी नसलेले रा�ीय प�रषद शै�िणक शोध व प्र�श�णाने 
�वह�त केलेले व ज्याची शै�िणक रचना रा�ीय शै�िणक स�मतीने 
�शफारस केलेली आहे.  
10+2 मु� शाळेतून (ओपन स्कूल) �कंवा 
 खाजगी उमेदवार म्हणून उ�ीणर् रा�ीय पा�ता �वेश पर�क्षा देण्यास 
पा� असणार नाह�त. या व्यित�र� 10-1 2 स्तरावर जीवशा�/ जैवतं�ज्ञान 
अित�र� �वषयाचा अभ्यास असलेल्यांना अनुज्ञा �दली जाणार नाह�.  
जे उमेदवार १०+२ शै�िणक संरचना जीवशा�, हा �वषय अ�त�र� घेऊन उ�ीणर् 
उ�ीणर् आहे ते देखील एम बी बी एस प्रवेश पर��ेस पात्र असतील (लेखी या�चका 
या�चका नं. ६७ ७ ३/२००९ मध्ये माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेश क्रमांक 

२३४१/डब्ल्यु/ड�एचसी// �दनांक २४/९/२०१९ नुसार)  
जर संस्थेने भारतीय �व�ापीठ �कंवा परदेशी/ �व�ापीठाची पर��ा १०+२ 

योजना/इंटर�मिजएट सायन्सच्या १२ वी च्या समतुल्य असावी. असेल तर त्या 
पर��ेचा �वचार करावा लागेल. संबं�धत भारतीय �व�ापीठाचे असो�सएशनचे 

प्रमाणपत्र/ती उ�ीणर् झालेली पर��ा १०+२ योजना/इंटर�म�डएट सायन्स पर��ा 
अंतगर्त १२ वी च्या समक� मानली जाते उमेदवाराला त्याचे प्रमाणपत्र सादर 
करावे लागेल. 

(�टप) इटॅ�लक्स मध्ये �दलेल्या शत� सन्माननीय �दल्ली उच्च न्यायालय 
अलाहाबाद, सन्माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ व जबलपूर 
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येथील माननीय उच्च न्यायालयासमोर आव्हानात्मक �वषय आहे. ओपन 
स्कूल बोडार्च्या मान्यता प्रा� उमेदवारांना आिण जीवशा�/जैवतंत्र�ान 
अ�त�र� �वषय म्हणून अभ्यास केलेल्या उमेदवारांचा अपात्र ठर�वण्यात 
आले आहे. भारतीय मे�डकल कौिन्सलने माननीय सव�च्च न्यायालयासमोर 
�वशेष या�चका आिण मानवीय उच्च न्यायालयामधील अ�पल यांना 
प्राधान्य �दले आहे. भारतीय मे�डकल कॉिन्सलने माननीय सव�च्च 
न्यायालयासमोर �वशेष या�चका आिण माननीय उच्च न्यायालयामधील 
अपील यांना प्राधान्य �दले आहे. म्हणून एन ई ई ट� (यू जी) 2020  
पात्रता पर��ा उ�ीणर् झालेले उमेदवार म्हणजेच नॅशनल इिन्स्टटयुट ऑफ 
ओपन स्कुलींग �कंवा स्टेट ओपन स्कूल मधून �कंवा मान मान्यताप्रा� 
राज्य मंडळाचे खाजगी उमेदवार म्हणून �कंवा जीवशा�/जैवतंत्र�ान 
असणा-या उमेदवारांना उमेदवार� अ�त�र� �वषयाला परवानगी असेल परंत ु
परंत ु भारतीय मे�डकल कौिन्सलने दाखल केलेल्या �वशेष या�चका/ 
अ�पलाच्या �नकालाच्या अधीन 

�कंवा 
कोड-3 �व�ानातील इंटर�म�डएट/प्री �डग्री पर��ा 

भारतीय �व�ापीठ /बोडर् �कंवा भौ�तकशा�, रसायनशा�, जीवशा�/ 
जैवतंत्र�ानासह इतर मान्यता प्रा� पर��ा संस्था (ज्यात या �वषयामध्ये 
प्रात्यि�क चाचणीचा समावेश आहे) आिण इंग्रजी �वषय अ�नवायर् असेल. 

�कंवा 
कोड-4 पूवर् व्यावसा�यक/पूवर् वै�क�य पर��ा ज्यात भौ�तक शा�, रसायनशा�, 

जीवशा�/जैवतंत्र�ान आिण इंग्रजी �वषय आहेत आिण या �वषयांच्यात 
प्रात्यि�क पर��ेचा समावेश आहे. उच्च माध्य�मक �कंवा पूवर् �व�ापीठ 
�कंवा त्यासमान पर��ा उ�ीणर् झाल्यानंतर 

�कंवा 
कोड-5 मान्यता प्रा� �व�ापीठातील तीन वषा�च्या पदवी अभ्यासक्रमातील प�हले 

वषर् भौ�तकशा�, रसायनशा�, जीवशा�/जैव तंत्र�ान हे �वषय प्रात्येि�क 
प्रात्येि�क चाचणीस�हत �व�ापीठ पर��ा व त्या अगोदर पात्रता पर��ा 
भौ�तकशा�,/ रसायनशा�, जीवशा�/जैव तंत्र�ान आिण इंग्रजी कोर कोसर् 
कोसर् पे�ा कमी बसलेला असेल. 

�कंवा 
कोड-6 भारतीय �व�ापीठातील बी एस सी पर��ा (कमीत कमी दोन) �वषय 
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भौ�तकशा�, रसायनशा�, जीवशा� (वनस्पतीशा� प्राणीशा�) पर��ा 
उ�ीणर् असावी. व त्यापूव�ची पात्रता पर��ा भौ�तकशा�, रसायनशा�, 
जीवशा� आिण इंग्रजी उ�ीणर् असावी. 

�कंवा 
कोड-7 इतर कोणतीह� पर��ा ज्याची व्या�ी आिण मानक (10+2) वषर् आिण 

त्याची शेवटची दोन वषर् भौ�तकशा�, रसायनशा�  जीवशा�/जैव 
तंत्र�ान ज्यात प्रात्यि�क चाचणीचा समावेश आहे) आिण तसेच समतुल्य 
असलेल्या भारतीय �व�ापीठ/ बोडार्ची डंटर�म�डएट सायन्स, पर��ा, ज्यात 
ज्यात भौ�तकशा�, रसायनशा�, जीवशा�/ जैव तंत्र�ान हे �वषय ज्यात 
ज्यात प्रात्यि�क चाचणीचा समावेश असेल व इंग्रजी �वषय अ�नवायर् 
असेल. 

•  एन ई ई ट� (यू जी) 2020 साठ� पात्र होण्यासाठ� देखील उमेदवाराने भौ�तकशा�, 
रसायनशा�, जीवशा�/ जैवतंत्र�ान आिण इंग्रजी �वषय स्वतंत्रपणे उ�ीणर् होणे 
आवश्यक आहे. आिण पात्रता पर��ेत भौ�तकशा�, रसायनशा� जीवशा�/ जैवतंत्र�ान 
जैवतंत्र�ान या �वषयात एक�त्रत 50% गुण असावेत. 2018 मध्ये सुधा�रत 
केल्याप्रमाणे पदव्यु�र वै�क�य �श�ण �व�नमय 1997 च्या �नयम 4 च्या कलम 2 
मध्ये नमुद केनुसार पात्रता प�र�ेत एम बी बी एस/ बीड�एस अभ्यासक्रमासाठ� आिण 
AACCC/Noa बी ए एम एस/ बी एस एम एस / बी यू एम एस/ बी एच एम एस 
प्रवेश �मळण्यासाठ� त्यांना एन ई ई ट� (यु जी) च्या गुणव�ा  याद�मध्ये स्थान 
�मळाले असावे.  

एमबीबीएस अभ्या◌ुसक्रमासाठ� पात्र असण्यातसाठ� असलेले कमीत कमी गुण संबंधीत INI 
साठ� सुध्दा् उ�चत आहेत. 
ट�प :- इतर सवर् प्रकरणांमध्ये जी राज्ये/संस्था वर नमूद केलेल्या कट ऑफ माकार्पे�ा वेगळ� 
असतील त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या �नकषा�चे अनुकरण केले पा�हजे. 

• अनुसु�चत जाती, अनुसू�चत जमाती �कंवा इतर मागास प्रवगार्तील उमेदवारांच्या बाबतीत, 
पात्रता पर��ेत एक�त्रत केलेले भौ�तकशा� रसायनशा� आिण जीवशा�/ जेवतंत्र�ान या 
या �वषयात �कमान गुण अनारि�त व सामान्य ई डब्ल्यु एस चे �कमान गुण 50% 
ऐवजी 40% गुण असतील. एन एम सी ccim AND bOg- cch च्या मागर्दशर्क 
सूचनांनुसार पी डब्ल्यु ड� उमेदवारांच्या संदभा�त भौ�तकशा�, रसायनशा� जीवशा� 
(�कंवा जीवशा� आिण प्राणीशा�) / जैवतंत्र�ान आिण इंग्रजी या �वषयांमध्ये 12 वी 
मध्ये 50% ऐवजी 45% गुण असणे आवश्यक आहे. 
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• परंत ुजर परदेशात �श�ण घेतलेल्या �व�ाथ्या�ना भारतातील वै�क�य महा�व�ालयांत प्रवेश 
प्रवेश घ्यायचा असेल तर त्यांना 12 वीत भौ�तकशा�, रसायनशा�, जीवशा�/ 
जैवतंत्र�ान व इंग्रजी या �वषयांत 50% गुण �मळवून उ�ीणर् असावे लागेल. त्याची 
समानती मे�डकल कौिन्सल ऑफ इं�डया आिण संबं�धत �व�ापीठाच्या �नयमांनुसार 
असो�सएशनने �नि�त केली आहे.  

• भारतीय �व�ापीठांचे (एआययू) उमेदवार कोड नंबर 01-07 नुसार ठरवलेल्या पात्रतेमध्ये येत नसेल 

नसेल तर पात्रता �नि�त करण्यासाठ� त्याने / �तने पूणर् तपशील �ावा. 
ट�पः 
• �ी-मे�डकल कोसर् वै�क�य महा�व�ालयात �कंवा �वज्ञान महा�व�ालयात घेण्यात येऊ 

शकतो. 
• एमबीबीएस / बीड�एस अभ्यास�मांच्या �वेश पा�तेसाठ� ग�णतामध्ये �ा� केलेल्या 

गुणांचा �वचार केला जाणार नाह�. 
• ज्या �व�ाथ्या�नी परदेशी / आंतररा�ीय बोडर्मधून िशक्षण घेतले आहे त्यांनी कोड: 07 मध्ये 

स्प� केल्यानुसार पा�ता पर�क्षा उ�ीणर् आ�ण �मा�णत असल्याचे सुिन��त केले पा�हजे. 

प्रकरण 5 : प्रवेश आिण आर�ण   

5.1  प्रवेश प्र�क्रया 
पात्र उमेदवारांची अिखल भारतीय गुणव�ा याद� एनईईट� (यूजी) - २०२० च्या गुणव�ा याद�मध्ये 

अिखल भारतीय रँक आिण राज्य रँकच्या आधारे तयार केली जाईल आिण उमेदवारांना फ� 

एमबीबीएस / बीड�एस AACCC/Noa बी ए एम एस/ बी एस एम एस / बी यू एम एस/ बी 
एच एम एस कोसर्मध्येच �व�मान आर�ण धोरणासह नमूद केले जाईल. एनट�ए केवळ 

उमेदवारांना अिखल भारतीय रँक व राज्य रँक देईल, तर मान्यताप्रा� प्रा�धकरण समुपदेशनासाठ� 
अजर् मागवतील आिण प्रवेशपत्र अ�धकृत अ�धकारानुसार अिखल भारतीय रँकवर आधा�रत गुणव�ा 
गुणव�ा याद� काढली जाईल. एनईईट� (यूजी) - २०२० च्या गुणव�ा याद�नुसार संबं�धत 

�वभागांमधील वै�क�य पदवीपूवर् वै�क�य अभ्याक्रमाकर�ता प्रवेश संपूणर् ऑल इं�डया रँकवर 

आधा�रत असतील. 

 (a)  राज्य वै�क�य महा�व�ालये / �व�ापीठे / संस्था / खाजगी वै�क�य महा�व�ालयांमध्ये 15% 

व्य�त�र� इतर जागांसाठ� प्रवेश. 

i) राज्य कोटा सीट अंतगर्त प्रवेश आर�ण धोरण आिण पात्रतेच्या अधीन असेल. 

ii) संबं�धत राज्य / क� द्रशा�सत प्रदेश�ारा वेळोवेळ� अ�धसू�चत केलेल्या राज्य / क� द्रशा�सत 

प्रदेशात प्रच�लत �नकष संबं�धत राज्यांमधील खाजगी वै�क�य महा�व�ालयांमधील 

जागांचे आर�ण संबं�धत राज्य / क� द्रशा�सत प्रदेशात लागू असलेल्या काय�ानुसार असेल 
खाजगी वै�क�य महा�व�ालयांमध्ये  
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iii)  खाजगी वै�क�य महा�व�ालयामध्ये वै�क�य पदवी अभ्यासक्रम (एम बी बी एस / बी 
बी ड� एस अभ्यासक्रम आिण बी ए एम एस/ बी एस एम एस / बी यु एम एस/ बी 
एच एम एस अभ्यासक्रम , एए सी सी सी / एम ओ ए  ) प्रवेश  भारत सरकार/राज्य 

क� द्रशा�सत प्रदेशांच्या धोरणांच्या अधीन असतील. 

iv)  १५% अिखल भारतीय कोटयात प्रवेश, एम सी आय/एन एम सी/ ड� सी आय च्या वैधा�नक 

�नयम, भारतीय माननीय सव�च्च न्यायालयाच्या �नकालांच्या आिण एम जी सी ने ड� जी 
एच एस अंतगर्त �व�हत केलेल्या प्र�क्रयेनुसार करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे ८५% राज्य 

कोटयात प्रवेश घेण्यासाठ� एम सी आय/ एन एम सी/ ड� सी आय च्या वैधा�नक �नयमांच्या 
तरतुद�नुसार, माननीय सव�च्च न्यायालयाने �नणर्य आिण राज्य/क� द्र सरकारच्या 
�व�हतेनुसार असेल. �कंवा त्याच्या �नयु� प्रा�धकरणाव्दारे असेल.  

(b)  AIIMS / JIPMER / ड�म्ड यु�नव्ह�सर्ट�ज / स�ट्रल यु�नव्ह�सर्ट� / ईएसआयसी 
आिण एएफएमसीच्या बीएचयू व एएमयूच्या सीट्ससाठ� प्रवेश.  

i)  एम बी बी एस/बी ड� एस अभ्यासक्रमासाठ� ड�म्ड/क� द्र�य �व�ापीठे/ एक्स आय सी आिण ए 

ए एफ एम सी मधील प्रवेशासाठ� उमेदवारांनी एम सी सी च्या संकेतस्थळावर न�दणी 
करावी आिण वै�क�य पदवी अभ्यासक्रम (एम बी बी एस / बी ड� एस अभ्यासक्रम 
आिण बी ए एम एस/ बी एस एम एस / बी यु एम एस/ बी एच एम एस 
अभ्यासक्रम, एए सी सी सी/ एम ओ ए यासाठ� ड�म्ड �व�ापीठे/ क� द्र�य �व�ापीठे/ 

रा�ीय संस्थामध्ये प्रवेशासाठ� ए ए सी सी सी च्या संकेतस्थळावर न�दणी करावी. 
ii)  एएफएमसी, पुणे येथे प्रवेश संचालनालयाने आिण जनरल ऑफ सश� सेना वै�क�य 

वै�क�य सेवा, संर�ण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी ठरवलेल्या �नकषांच्या अधीन 
असेल. एनईईट� (यूजी) - 2020 आिण / �कंवा एएफएमसी मध्ये प्रवेश घेण्यासाठ� 
अजर् करणारे उमेदवारांनी www.afmc.nic.in/ www.afmcdg1d.gov.in वर अजर् 
करणे आवश्यक आहे. सूचीबद्ध उमेदवारांनी एएफएमसी �ारा घेतलेल्या दसुयार्  
टप्प्यातील िस्क्र�नंग टेस्टसाठ� उपिस्थत राहणे आवश्यक आहे. अ�धक आिण अचूक 
तपशीलांसाठ� उमेदवारांना एएफएमसी शी संपकर्  साधण्याचा सल्ला देण्यात आला 
आहे. समुपदेशन ड�जीएचएस �ारे केले जाईल. 

iii) ड�म्ड �व�ापीठे/ क� द्र�य �व�ापीठे/ ई एस आय सी वै�क�य महा�व�ालये/ ए एफ एम सी/बी 
सी/बी एच यु/ ए एम यु मधील प्रवेश, भारतीय माननीय सव�च्च न्यायालयाच्या �नणर्य 

आिण �वह�त प्र�क्रयेच्या एम सी आय/ एन एम सी/ड� सी आय च्या वैधा�नक �नयमांच्या 
तरतुद�नुसास असतील. आरोग्य सेवा महासंचालनालय (ड� जी एच एस) अंतगर्त वै�क�य 

समुपदेशन स�मती (एम सी सी ) व्दारे 



~ 28 ~ 
 

iv) MCI �नयमाप्रमाणे �दलेल्याम वेळापत्रकानुसार DGHS, INI संबंधीत MBBS 
अभ्याCसक्रमाचे प्रवेशासाठ�चे समुपदेशन करेल. 

c)  सवर् संस्थामध्ये, एम सी सी व्दारे उी जी एच एस अंतगर्त समुपदेशन केले जाते, तर 
उमेदवार एम सी सी ने प्रका�शत केलेल्या वारंवार �वचारण्यात येणाऱ्या प्र�ांचा संदभर् घेऊ 

शकतात जेणेकरुन पुढ�ल फेऱ्यांसाठ� समुपदेशनात भाग घेण्याची त्यांची पात्रता अथवा 
अपात्रता �नि�त करण्यात येईल. पदवीधर वै�क�य �श�ण, १९९७  च्या �नयमन ५ ५(४) 

च्या अट�ंनुसार समुपदेशनाच्या मागील फेऱ्यांमध्ये जागा वाटपांचे प�र�श�-एफ च्या 
अट�नुसार एम बी बी एस कोसर्मध्ये प्रवेशासाठ� सवर् साधारण समुपदेशनात जागा 
रोखण्यास प्र�तबंध आहे.  

d)  सवर् संघटनांसाठ�, जयात राज्य, क� द्र सरकारमाफर् त समुपदेशन केले जाते. �कंवा तयास 

�नयु� केलेले प्रा�धकरण, उमेदवार राज्य/क� द्र शासनाने जार� केलेल्या समुपदेशन सूचनांचा 
सूचनांचा संदभर् घेऊ शकतात. �कंवा त्याच्या �नयु� प्रा�धकरणास, जेणेकरुन 

 पीडब्ल्युड� उमेदवारांचे आर�ण धोरण :बी ए एम एस/ बी एस एम एस/ बी यु एम एस मध्ये 

�दनांक ५/२/२०१९ च्या राजपत्रातील एम बी बी एस प्रवेशासंदभार्त अपंग व्य��ंचा हक्क 

अ�ध�नयम २०१६ अंतगर्त �व�श� अपंग' असलेल्या �व�ाथ्या�च्या प्रवेशासंदभार्त �दनांक 

१८ /६/२०१९ च्या राजपत्र अ�धसूचनेनुसार आिण बी एच एम एस मध्ये �दनांक १९ /६/२०१९ 

च्या राजपत्र अ�धसूचनेनुसार 
5.2 आर�ण धोरण 
भारत सरकारचे आर�ण धोरण एनईईट� (यूजी) पर��ेला लागू आहे. यानुसार, क� द्र�य 
�व�ापीठे आिण संस्थांमध्ये १०% जागा सवर्साधारण-आ�थर्कदृष्ट्या दबुर्ल �वभाग (जीईएन-
ईडब्ल्यूएस) प्रवगार्साठ� आरि�त आहेत, 15% जागा अनुसू�चत जाती प्रवगार्साठ� आरि�त 
आहेत. (एससी), अनुसू�चत जमाती (एसट�) प्रवगार्साठ� 7.5% आिण नॉन क्र�मी लेयर 
(ओबीसी-एनसीएल) संबं�धत इतर मागासवग�य श्रणेीसाठ� 27% आहेत. जर राज्य 
वैद्यक�य महा�वद्यालय/ �वद्यापीठे/ संस्था/ खाजगी वैद्यक�य महा�वद्यालये यांनी इतर 
15% भारतातील राखीव जागा भरल्या, तर संबं�धत राज्य सरकार राखीव जागांची पॉ�लसी 
वापरेल. 
पीडब्ल्यूड� उमेदवारांचे आर�ण धोरण  
अपंगत्व असलेल्या उमेदवारांना वै�क�य अभ्यासक्रमासाठ� प्रवेश देण्याचा �वचार, पदवी वै�क�य 

वै�क�य �श�ण �नयमन, १९९७  १४/५/२०१९ ला सुधा�रत केल्याप्रमाणे प्रवेश देण्याक�रता संदभर् 
घेतला जाईल.  

पदवी वै�क�य �श�ण �नयमन १९९७, १४ /५/२०१९ ला सुधा�रत केल्याप्रमाणे अपंगत्व असलेल्या 
उमेदवारांना वै�क�य अभ्यासक्रमात प्रवेश देण्यासाठ�, त्यातील मागर्दशर्क सूचनांचा संदभर् घेतला 
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जाईल तसेच अपंग व्य�� अ�धकार अ�ध�नयम २०१६ अंतगर्त �व�श� अपंगत्वानुसार एम बी बी 
एस अभ्यासक्रमासाठ� संदभर् टेबल-१ पान (प�र�श� H-१) (कृपया प�र�श� IX पहा ) 
�दनांक 05/02/2019 च्या राजपत्रानुसार एमबीबीएसमध्ये प्रवेशासंदभार्त अपंग व्य��ंचा 
हक्क कायदा 2016 अंतगर्त "�व�श� अपंगत्व" असलेल्या �व�ाथ्या�च्या प्रवेशासंदभर् 
मागर्दशर्क सूचना 
ए आय आय एम एस क�रता पी डब्ल्यु ड� २०१६ कायदयाच्या अ�धकारानुसार �े�तज आिण 

श्रणेीवर आर�ण करण्याक�रता वै�क�य मंडळाच्या सूचनांनुसार पात्रता ठर�वली जाईल.  

१. "अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र" अपंग व्य��ंच्या हक्कांच्या 2017 �नयमांनुसार जार� केले 
जाईल. 15 जून 2017 रोजी सामािजक न्याय व अ�धका�रता मंत्रालयाने [�दव्यांगजन 
सश��करण �वभाग (�दव्यांगजन) यांनी भारतीय राजपत्रात अ�धसू�चत केले आहे.]  
२. एखा�ा व्य��मधील "�न�दर्� अपंगत्व" अपंग व्य��ंचा हक्क अ�ध�नयम, 2016 अंतगर्त 
अंतगर्त समा�व� (2016 चा 49) च्या मयार्देनुसार त्याचे मूल्यांकन केले जाईल. �ामध्ये 
व्य��च्या �न�दर्� केलेल्या अ�मतेच्या प्रमाणात मूल्यांकन करण्याच्या उदे्दशाने 
मागर्दशर्कत�वे अ�धसू�चत केली गेली आहेत. 
4. जानेवार� 2018 रोजी सामािजक न्याय व अ�धका�रता मंत्रालयाने [�दव्यांग व्य��ंच्या 
सश��करण �वभाग (�दव्यांगजन)] च्या राजपत्रात नमूद केले गेले आहे. 

• उमेदवारांना कोणत्याह� वै�क�य महा�व�ालय/िजल्हा रुग्णालय/ शासक�य रुग्णालय स्वतःची 
स्वतःची तपासणी करुन त्यांची पात्रता सु�नि�त करण्याची सूचना देण्यात येईल. ह� शासक�य 

शासक�य वै�क�य महा�व�ालय /िजल्हा रुग्णालय/शासक�य रुग्णालये अपंगत्व प्रमाणपत्र 

अध्याय-७  ला संदभर् अनुसरुन देतील. ज्यात अपंग व्य��ंच्या हक्क कायदयांतगर्त समा�व� 

असलेला एखादया व्य��मध्ये �न�दर्� केलेल्या अपंगत्वाच्या व्या�ीचे मुल्यांकन करण्याच्या 
करण्याच्या मागर्दशर्क सूचनेनुसार असे अपंगत्व प्रमाणपत्र जार� केले आहे. ४ जानेवार� २०१८ 

रोजी सामािजक न्याय व अ�धका�रता मंत्रलयाने (�दव्यांगजन सश��करण �वभाग) व्दारा 
भारताच्या राजपत्रात अ�धसू�चत केले आिण पी डब्ल्यु ड� कोआ अंतगर्त वै�क�य 

अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यासाठ� प्रमाणपत्र �मळेल जे उमेदवार एन ट� ए ला एम ई ई ट� (यूजी) 
२०२० मध्ये पी डब्ल्युड� कोटा साठ� अजर् करु शकतात. 

• त्यानंतर, पी डब्ल्यु ड� प्रवगार्अंतगर्त �नवड झाल्यानंतर उमेदवारांना अपंग मूल्यांकन मंडळाने 

जार� केलेल अपंगत्व प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. ज्याने १३/५/२०१९ रोजी सुधा�रत पदवीधर 
वै�क�य �श�ण १९९७. �नकाल जाह�र झाल्यानंतर उमेदवारांना अपंगत्व �नधार्रण 

मंडळासामोर हजर रहावे लागेल जेणेकरुन ते वै�क�य अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठ� सामान्य 

ऑनलाईन समुपदेशनात न�दणी करु शकतात. �कंवा त्यात सहभागी होऊ शकतात.  
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• १४ /५/२०१९ च्या �नयमांनुसार �व�हत केलेल्या �नकषांच्या संदभार्त �दव्यांगता �नधार्रण 

मंडळाव्दारे उमेदवार अपात्र असल्याचे आढळल्यास ते सामान्य ऑनलाईन समुपदेशन �कंवा 
कोणत्याह� ऑनलाईन तरतुद�मध्ये न�दणी करु शकत नाह� �कंवा भाग घेऊ शकत नाह�त. 

�दव्यांगता �नधारण मंडळाव्दारे �दलेली प्रमाणपते्रच वै�क�य अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यास 

ग्राहय धरली जातील इतर कोणत्याह� शासक�य वै�क�य महा�व�ालये /िजल्हा 
रुग्णालय/शासक�य इस्पीतळाने �दलेली प्रमाणपते्र ग्राह धरली जाणार नाह�त. १४ /५/२०१९ च्या 
�नयमांनुसार �व�हत केलेल्या �नकषांच्या संदभार्त, वै�क�य अभ्यासक्रम आिण इतर 
कोणत्याह� शासक�य वै�क�य महा�व�ालय/िजल्हा रुग्णालय/शासक�य रुग्णालयाव्दारे जार� 
जार� केलेले कोणतेह� प्रमाणपत्र अपंगत्व प्रमाणपत्र स्वीकारले जाणार नाह�. अपंग मूल्यांकन 

मंडळाने जार� केले, वै�क�य समुपदेशन स�मतीने ड� जी एच एसल ला आपल्या वेबसाईटवर 
सू�चत केले एम सी सी, जी जी एचएस करुन समुपदेशन करण्याच्या अधीन असलेल्या अिखल 

भारतीय कोटयातील उमेदवारांसाठ� आिण वै�क�य संस्थांसाठ� सामान्य समुपदेशन 

त्याचप्रमाणे राज्य क� द्र शा�सत प्रदेश सरकारच्या �नयु� समुपदेशन प्रा�धकरणांनी पदवीधर 
वै�क�य �श�ण १९९७, १४ /५/२०१९ ला सुधा�रत केल्याप्रमाणे 

• उमेदवारांच्या संदभार्तील उपयु� तेथे मूल्यांकन करण्यासाठ� अपंग मूल्यांकन बोडर् स्थापन 

केले आहेत. आिण ते त्यांच्या वेबसाईटवर सू�चत करतील.  
 

आरपीडब्ल्यूड� अ�ध�नयम, 201च्या कलम २ (आर) नुसार प�रभा�षत केलेल्या ब�चमाकर्  अपंगत्व 

असलेल्या कोणत्याह� व्य��स लेखी मयार्दा असेल �कंवा गती कमी असेल तर त्याला / �तला 
इिच्छत असल्यास लेखक / वाचक / लॅब सहाय्यकाच्या सु�वधेस परवानगी असेल. 

 

अंधत्व, लोकोमोटर अपंगत्व (दोन्ह� हात प्रभा�वत - बीए) आिण सेरेब्रल पाल्सी या प्रकारात ब�चमाकर्  
अपंगत्व असलेल्या व्य��ंच्या बाबतीत इिच्छत असल्यास लेखी / वाचक / लॅब सहाय्यकाची सु�वधा 
सु�वधा �दली जाईल. 

 

ब�चमाकर्  अपंगत्व असलेल्या इतर प्रकारातील व्य��ंच्या बाबतीत, जेव्हा संबं�धत व्य��ला 
�ल�हण्यासाठ� शार��रक मयार्दा असू शकते आिण त्याला लेखी पर��ा �ल�हणे आवश्यक असते. अशा 
व्य��ंनी मुख्य वै�क�य अ�धकार� / �सिव्हल सजर्न / सरकार� आरोग्य सेवा संस्थेचे वै�क�य 

अधी�क इ. यांचे यांचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर लेखन करणारा/ वाचक/लॅब सहायकाची 
तरतूद करण्यास परवानगी �दली जाउ शकते. प�र�श� XII मधील नमुन्याप्रमाणे 
 

या आदेशा�ारे उमेदवाराला त्यांच्या स्वत:च्या लेखकाची / वाचकाची �नवड करण्याची परवानगी 
देण्यात आली आहे. परंत ुपर��ा देणायार्  उमेदवाराच्या पात्रतेच्या एक पातळ� कमी लेखकाची पात्रता 
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असेल. ब�चमाकर्  अपंगत्व असणायार्  ज्या उमेदवारांनी स्वत:च्या लेखक / वाचकाची �नवड केली 
आहे, त्यांनी त्यांचा लेखी तपशील प�र�श� XII प्रमाणे सादर करावा. 
ज्यांना लेखनीकाची आवश्यकता वाटते त्यांनी आपल्या क� द्रात पर��ेच्या एक �दवस अगोदर संपकर्  
साधावा. 
ट�प :- १) लेखनीकाने फामर्मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्राथ�मक सरकार� वै� ओळख पुरावा घेऊन 

घेऊन येणे आवश्यक आहे  

२) लेख�नकाला दोन पासपोटर् आकाराचे फोटोग्राफ्स आणण्याची आवश्यकता आहे.  

लेखी / वाचक / लॅब सहाय्यकाची सु�वधा घेणायार्  उमेदवारांना पर��ेच्या कालावधीसाठ� प्र�त तास 

वीस (२०) �म�नटे भरपाईची वेळ देखील �दली जाईल. 

शासनाने वेळोवेळ� ठर�वलेल्या आर�णाचे धोरण प्रवेश संस्थांकडून घेण्यात येईल. प्रवेशाच्या वेळ� 
तपशीलांची मा�हती घेण्याचा सल्ला उमेदवारांना देण्यात आला आहे. 

 

महत्वाची ट�पः एनट�एट� (एनजी) -2020 न�दणीसाठ� एनट�एने �न�दर्� केलेल्या अं�तम तारखेनंतर 

प्रकारात कोणताह� बदल केला जाणार नाह� आिण एनट�ए एनईईट� (यूजी) स्कोअर 2020 घो�षत 

केल्यानंतर त्यानंतर कोणतेह� बदल प्रभावी होणार नाह�त. 

 

प्रकरण 6 : अजर् जमा करणे व फ� भरणे. 
 

6. अजर् जमा करणे व फ� भरणे. 

6.1) अजर् भरण्याची तयार� 
उमेदवार ntaneet.nic.in वर लॉग इन करून NEET (UG) - 2020 साठ� अजर् करू शकतो. 
अजर् सादर करण्यापूव� खालील तयार� कराः 
• ऑनलाईन अजार्मध्ये भरावयाची मा�हती जसे क� योग्य शब्दलेखन असलेले वड�ल / आई 

आिण उमेदवारांची नावे, आधार क्रमांक (शेवटचे 4 अंक) / इयत्ता १२ वी चा रोल नंबर 
/�नवडणूक काडर् (ईपीआयसी क्रमांक) / पासपोटर् क्रमांक / रेशन काडर् नंबर / बँक खाते क्रमांक 

/ इतर वैध सरकार ओळखपत्र क्रमांक, जन्मतार�ख, प�ा, मोबाइल नंबर, ईमेल आयड� 
इत्याद� गो�ी तयार ठेवल्या जाऊ शकतात. उमेदवारांना प्रत्य� अजर् भरण्यापूव� अजार्शी 
�मळती जुळती अशी सराव अजर्प�त्रका प�र�श�-XIV तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. 

आहे. 

• उमेदवारांना खाली �दलेली कोणतीह� एक ओळख तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे: 

उमेदवारांचे वगर् मान्यताप्रा� ओळखपत्रांचे प्रकार 
सवर् राज्यांचे भारतीय नाग�रक आधार क्रमांक (शेवटचे 4 अंक), �नवडणूक काडर् (ईपीआयसी 
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क्रमांक), प्रमाण; काडर्, छाया�चत्र असलेले बँक खाते पासबुक, 

पासपोटर् क्रमांक �कंवा शासनातफ�  जार� केलेल्या इतर 

कोणत्याह� ओळखपत्राचा क्रमांक. 
अ�नवासी भारतीय (NRIs) पासपोटर् क्रमांक, आधार क्रमांक (शेवटचे 4 अंक) 
परदेशी नाग�रक /ओसीएल / 

पीआयओ  
पासपोटर् क्रमांक 

• उमेदवाराने त्यामचा/ �तचा ऑनलाईन अजर् सादर करताना अपलोड करताना फक्त् जेपीजी / 
जेपीइजी पध्दतीत स्कॅन केला असला पा�हजे.  

• पासपोटर् (नवीन) आकाराचे छाया�चत्र केवळ उमेदवाराने आपले नवीन छाया�चत्र (१० केबी ते 

२०० केबी)  
• पोस्ट काडर् आकाराचे छाया�चत्र (4 इंच x 6 इंच ) (आकार: 100 केबी ते 500केबी पय�त)  

• स्वा�र� (आकार: 4 केबी ते  30 केबी )  
• डाव्या हाताच्या अंगठ़याचा ठसा ( जर काह� कारणाने डाव्या हाताचा अंगठयाचा ठसा 

अशकय असेल तर उजव्या हाताचा अंगठयाचा ठसा वापरावा ) (आकार: १० केबी ते ५ ० 
केबी )   

 

6.2)  ऑनलाईन अजर् भरण्याच्या सूचना 
a)  उमेदवाराने ऑनलाईन अजर् सादर करण्यापूव� पर��ेस बसण्याची पात्रता �नि�त केली 

पा�हजे. उमेदवाराने मा�हती बुले�टन काळजीपूवर्क पाहाणे आवश्यक आहे आिण अजर् 
भरण्याच्या संदभार्त सवर् आवश्यक गो�ींबद्दल स्प� असणे देखील आवश्यक आहे. 

b) उमेदवाराने भ�वष्यातील पत्रव्यवहारासाठ� �पन कोड आिण ई-मेल प�यासह संपूणर् पोस्टल 

प�ा /भ्रमणध्वी क्र. स्वतःचा  व पालकांचा भरावा   
c)  उमेदवारांनी हे सु�नि�त केले पा�हजे क� ऑनलाईन अजार्त भरलेला मोबाइल नंबर आिण ई-

ई-मेल आयड� त्यांचे स्वतःचे �कंवा फक्त् पालकांचे आहेत कारण एनट�ए फ� �दलेल्या 
मोबाइल नंबर आिण ई-मेल आयड�वर एसएमएस �कंवा ई-मेल�ारे संवाद साधेल. 

d)  उमेदवारांनी ऑनलाईन अजार्त को�चंग स�टरचा पोस्टल प�ा, संपकर्  क्रमांक, भ्रमणध्वनी 
क्रमांक व ई-मेल आयड� देऊ नये. 

e)  उत्तीणर् उमेदवारांनी पात्रता प�र�ेच्या कॉलमच्या समोर�ल कोड [02 ते 07] भरावा. जर 

उमेदवार कोड नंबर 02 ते 07 नुसार �व�हत केलेल्या पात्रतेमध्ये येत नसेल तर उमेदवाराने 

स्तंभ 'इतर' अंतगर्त पूणर् तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. 

f)  2020 मध्ये बारावीला बसलेल्या उमेदवारांनी पात्रता कोड 01 म्हणून �नवडले पा�हजे. 
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g)  ऑनलाइन मोडमध्ये भरलेल्या फॉमर्�शवाय अन्य अजर् स्वीकारला जाणार नाह�. उमेदवारांना 
ऑनलाईन अजर् फॉमर्चे पु�ीकरण �कंवा इतर कोणतेह� कागदपत्र एनट�एकडे पाठ�वणे 

आवश्यक नाह�. तथा�प, उमेदवारास सल्ला देण्यात येतो क� कोणत्याह� पु�ीकरणच्या 
कमीतकमी चार प्रती भ�वष्यातील संदभार्साठ� भरलेल्या शुल्काच्या पुराव्यासह जतन करा. 

h)  जम्म-ूकाश्मीर आिण लडाखच्या क� द्रशा�सत प्रदेशातील उमेदवारांना 15% अिखल भारतीय 

कोटा अंतगर्त जागांसाठ� ऑनलाईन स्व-घोषणापत्र पॅरा - 3(बी) अध्याय-3 मध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणे सादर करणे आवश्यक आहे. 

 
�टप  
i) ऑनलाईन अजार्त कोणत्याह� तप�शलात बदल करण्याची �वनंती कोणत्याह� प�रिस्थतीत 

मान्य केली जाणार नाह�. 
ii) अपूणर् अजर् नाकारले जातील. 

iii) जर उमेदवाराने एकापे�ा जास्त अजर् जमा केले तर त्याची उमेदवार� रद्द केली जाईल. 

iv) प�र�ेच्या काळात जर शंका आली �क उमेदवाराने अनेक अजर् भरलेले आहेत , 
प्रय� ्केला आहे, खर� मा�हती भरलेली नाह�, खोट� मा�हती भरलेली आहे तेव्हा 
कोणत्या्ह� वेळ� व पत्राची �सध्दता �वचारली जाईल. 

v)  �नकाल जाह�र झाल्या नंतर कोणत्याह� टप्प्यावर जर असे आढळले क� उमेदवाराने 

डुिप्लकेट फॉमर् सादर केला आहे �कंवा तोतया�गर� �कंवा बनाट�चा कोणत्याह� प्रकारात 

गंुतलेले असतील तर अशा उमेदवारास एन ट� ए ची प�र�ा देण्यास मनाई करण्यात येईल 

तो पुढ�ल तीन वष�पर��ा देऊ शकणार नाह� व तो कठोर �श�ेस पात्र असेल असा उमेदवार 
देशाच्या कायदयानुसार गुनहयास पात्र असेल.  

vi) एनईईट� (यूजी) – 2020 वेबसाइटवर ऑनलाईन व्यवहार संकेतशब्द (ओट�पी) हा  फॉमर् 
न�द�वणे / सब�मट करणे यासाठ� केवळ 15 �म�नटेच वैध असेल. त्या नंतर या कालावधीत 

नवीन ओट�पी व्युत्पन्न करण्यासाठ� उमेदवारांना "रेस�ड ओट�पी" दवु्यावर िक्लक करणे 

आवश्यक आहे. 

पायर� १ न�दणी प�ृ  
पायर� १ न�दणी  
न�दणी उमेदवार एन ई ई ट� (यूजी) २०२० साठ� फ� ntaneet.nic.in या संकेत स्थळावर अजर् 
करु शकतो. 
(i) उमेदवाराचे नाव / आईचे नाव / व�डलांचे नाव माध्य�मक पर��ा �कंवा समक� बोडर् / 

�व�ापीठाचे प्रमाणपत्र हे सवर् कॅ�पटल �लपीत �लहा. 
(ii) माध्य�मक शाळा पर��ा समक� बोडर् / �व�ापीठाच्या प्रमाणपत्रात न�दल्यानुसार ड�ड� / 
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एमएम / वायवायवायवाय स्वरूपात जन्म तार�ख �लहा. 
iii) ओळखीचे प्रकार :- उमेदवारांना खाली �दलेल्या कोणतेह� एक ओळखीचा प्रकार पुरवणे 

बंधनकारक आहे.  
उमेदवाराची श्रणेी परवानगी �दलेला ओळखीचा प्रकार 
सवर् राज्यातील भारतीय नाग�रक आधार क्र. (शेवटचे ४  अंक) , इ. १२ वी चा रोल 

नंबर, �नवडणूक काडर् (EPIC No) रेशन काडर् 
छाया�चत्रासह बँक खाते पुस्तकाचे पान, पासपोटर् 
नंबर �कंवा कोणतेह� छाया�चत्र असलेले सरकार� 
ओळखपत्र 

अ�नवासी भारतीय पासपोटर् नंबर आधार काडर् क्रमांक (शेवटचे ४  अंक) 

परदेशी नाग�रक /ओ सी आय/ पी आय 

ओ  
पासपोटर् नंबर/  आधार काडर् क्रमांक (शेवटचे ४ 

अंक) 
 

(iv) मोबाइल नंबर आिण ई-मेल प�ा - उमेदवारांनी स्वतःचा �कंवा पालकांचा  मोबाइल नंबर 

आिण मेल प�ा प्रदान करणे आवश्यक आहे. 

iv) पुढ�ल पत्रव ्यवहारासाठ� �पन-कोड ( पोस्टल पत ्ता तसेच कायमचा पत ्ता) संपूणर् पोस्टल 

पत ्ता /कायमचा पत ्ता प्रदान करावा, �पनकोड �दलेल ्या जागेत भरावा.  
 

ट�प: एका अजार्साठ� फ� एक ई-मेल प�ा आिण एक मोबाइल नंबर वैध आहे. 

पायर� 2 संपूणर् अजर् भरा. 
संपूणर् अजर् भरा. 
१. पायर� एक मध्ये �दलेला तपशील मोबाईल क्रमांक व ई-मेल प�ा सोडून (जो पायर� १ 

नंतर बदलता येणार नाह� ) अजर्  (दाखल करण्यापूव� संपा�दत केला जाऊ शकतो. ) 

अं�तम सादर करण्यापुव� बदलु शकतात. 
२. २. श्रणेी- जनरल, जनरल ई डब्ल्यु एस, एस सी, एसट� आिण ओ बी सी- एन सी एल ड्रॉप 

डाऊन याद�मधील श्रणेी सत्रात उपलब्ध आहेत. कोणताह� जातीचा दाखला एन ई ईट� 
(यूजी) २०२० च्या ऑनलाईन अजार्त अपलोड करता येणार नाह�. जाती आिण समुदाय 

संबं�धत दस्ताऐवज क� द्र/राज्य समुपदेशन प्रा�धकरणामध्ये सत्य�पत केला जाईल.  

३. ३. रा�ीयत्व : भारतीय नाग�रक, र�हवासी भारतीय एन आर आय भारताबाहेर�ल 

नाग�रक (ओसी ) भारतीय मूळ असलेले लोक (पी आय ओ) आिण �वदेशी नाग�रक 

एनईईट� (यूजी) २०२० ला हजर राहण्यास पात्र आहेत.  

४. ४. राज्य/ युट� कोड :- उमेदवारांनी एन ई ई ट� (यू जी) २०२० साठ� ऑनलाईन न�दणी 
करते वेळ� प�र�श� 5 प्रमाणे त्यांयचा राज्य/ युट� कोड सादर करावा. �नकाल जा�ह  
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झाल्यानंतर एन ट� ए, उमेदवारांचा कोणताह� तपशील बदलणार नाह�.  
५ . ५. पी डब्ल्यु ड� िस्थती :- ‘पी डब्ल्यु ड�' म्हणजे अपंग व्य��ंच्या हक्कांच्या तरतुद�नुसार 

तरतुद�नुसार आिण एम सी आय च्या मागर्दशर्क सूचनांनुसार खंडपीठातील अपंग 

व्य��ंनी पी डब्ल्यु ड� प्रवगार्तील सवलतींचा दावा केल्यास स�म प्रा�धकरण पीडब्ल्यु ड� 
प्रमाणपत्र देते.  

६. ६. प�र�ा क� द्राच्या शहराची �नवड :- उमेदवाराने प�र�श�-२ मध्ये �दलेल्या एन ई ई ट� 
(यू जी ) २०२० साठ� �दलेल्या क� द्राच्या याद�तील, पर��ेसाठ� त्याच्या पसंतीची कोणतीह� 
चार शहरे �नवडणे जरुर� आहेत. क� द्राचे वाटप संगणकाव्दारे केले जाते तेथे कोणताह� 
मानवी हस्त�ेप होत नाह�.  

७ . ७. प्र�प�त्रकेचे माध्यम उमेदवारांनी जर प्र� प�त्रकेचे माध्यम इंग्रजी �नवडले असेल तर 
तर त्यांना केवळ इंग्रजी मधील चाचणी पुिस्तका �दली जाईल. �हंद�/प्रादे�शक भाषेसाठ� 
�नवड करणाऱ्या उमेदवारांना �हंद�/प्रादे�शक भाषेमध्ये आिण इंग्रजीमध्ये िव्दभा�षक 

चाचणी पुिस्तका �दली जाईल. प्र�ांच्या अनुवादामध्ये काह� अस्प�ता असभ्यास त्याची 
त्याची इंग्रजी आव�ृी अं�तम मानली जाईल.  

८. ८. शै�िणक तपशील (आिण) उमेदवाराला (आिण)/ पात्रता प�र�ेची संपूणर् शै�िणक 

मा�हती भरावी लागेल. उ�ीणर् उमेदवारांनी पात्रता प�र�ा रकान्यात (कोड ०२ ते ०७ ) 

मध्ये भरावा. उमेदवाराने जर कोड क्रमांक ०२ ते ०७ नुसरा ठरवलेल्या पात्रतेमध्ये बसत 

नसेल तर उमेदवाराने इतर' संभ्रनुसार संपूणर् तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. २०२० 
मध्ये बारावी पर��ेस बसणाऱ्या उमेदवारांनी कोड-१ हा पात्रता कोड �नवडला पा�हजे.  

९. ९. एकल मुलगी आपत्या :- उमेदवाराने �लंग स्तंभात “म�हला” हा पयार्य �नवडला असेल 

तरच पुढभ्ल पयार्य �दसून येईल. कुटंुबातील भाऊ, ब�हणी�वना �संगल गलर् चाईल्ड हा 
पयार्य �नवडू शकाल. कुटंुबातील जुळ� मुलगी/बंधु कन्या देखील  हा पयार्य �नवडणू 

शकतात (प�र�श� -14)  

१०. १० . अल्पसंख्यांक :- जर उ�चत असे तर उमेदवाराने अल्पसंख्यांक समुदयापैक� एखादा 
पयार्य �नवडला पा�हजे. कायदा १९९२ कलम २ नुसार अल्पसंख्यांक समुदयाखाली 
अ�धसू�चत मुिस्लम, िख्र�न, शीख, बौध, जेन आिण पारसी अल्पसंख्यांक उमेदवारांना 
समथर्न देण्यासाठ� अल्पसंख्यांक स्वघोषणा प�र�श� १५ मध्ये तपशील देण्यात आला 
आहे.  

११. ११ . आई/ वड�ल /  संर�क यांचा तपशील- या संदभार्त पालकांनी नोकर�/ पगार/  पात्रत  
यांची मा�हती कॉलममध्ये भरावी.  

ट�प :-  

• उमेदवाराने फ� एकच अजर् सादर करावा.  
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• एकदा सादर केलेला अजार्तील तपशील, तपासणी िखडक� (correction window) तील 

�व�श� जागेमध्ये बदल करु शकतो त्यानंतर सदर बाबतीत कोणताह� संवाद होऊ शकत 

नाह�.  
• ज्यावेळ� शुल्क बँक खात्यातून भरली जाते तेव्हा पु�ीकरण प�ृ तयार होते व त्यानंतरच 

न�दणी पूणर् होते. अन्यथा न�दणी रद्द होते.  

• उमेदवाराने कोणतीह� पु�ीकरण प�ृाची प्रत एन ट� ए कडे पाठवायची नाह�. उमेदवारांनी 
पुढ�ल प्र�क्रयेसाठ�, पुरावा म्हणून पु�ीकरण प�ृी स्वतःकडे ठेवणे आवश्यक आहे.  

बँक खात्यातून शुल्क आकारले गेले ह� न�दणी पूणर् झाल्याची हमी नाह� तर पु�ीकरण प�ृ तयार 
तयार झाले तरच न�दणी पूणर् झाली असे समजावे असे झाले तरच योग्य�रतीने अजर् भरल्याचा 
पुरावा राह�ल.  

पायर� 3 : स्कॅन केलेल्या प्र�तमा अपलोड करणे. 

उमेदवाराचा फोटो अपलोड करणे. 
पासपोटर् आकाराचे छाया�चत्र (आकार १० केबी ते २०० केबी आकाराचे). 

पोस्टरकाडर् आकाराचे छाया�चत्र (4 x 6 इंच) (आकार 100 केबी ते 500 केबी आकाराचे). 
• 01.09.2019 रोजी �कंवा त्यानंतर छाया�चत्र घ्यावे, जास्तीकरून छाया�चत्र काढलेल्या 

तारखेसह उमेदवाराचे नाव स्प�पणे �दसावे. कॅप �कंवा गॉगल घालून छाया�चत्र काढू नये. 

फोकस चेहयार्वर असणे आवश्यक आहे (80% चेहरा कव्हरेज, कान स्प�पणे �दसतील, 

पांढर�  पा�र्भूमी असे) 

• चष्मा �नय�मतपणे वापरल्यासच छाया�चत्रात अनुमत आहे. 

• पोलरॉइड आिण संगणका�ारे व्युत्पन्न केलेले फोटो स्वीकायर् नाह�त. 

• या सूचनांचे पालन न करणारे �कंवा अस्प� फोटोग्राफ्स नाकारले जाऊ शकतात. 

• छाया�चत्रां�शवाय अजर् नाकारला जाईल. 

• छाया�चत्र सत्या�पत करणे आवश्यक नाह�. उमेदवारांना पांढ-या पा�र्भूमीसह 6 ते 8 

पासपोटर् 4 ते 6 पोस्टकाडर् साईज रंगीत छाया�चते्र घेण्याचा सल्ला �दला जातो. 
• उमेदवारांनी न�द घ्यावी क� अपलोड केलेले छाया�चत्र बनावट असल्याचे आढळल्यास 

म्हणजे आकार हाताने बनवलेला �कंवा संगणका�ारे केलेला �दसल्यास, उमेदवाराचा अजर् 
नाकारला जाईल आिण त्यास चुक�चा मागर् वापरल्या बद्दल उमेदवार�चा गैरव्यवहार 

मानला जाईल. 

जर दुस-या एखादयाचे छाया�चत्र अपलोड झाले तर उमेदवार� रद्द होईल व ती बाब यु 
एम आय वापरल� असे होईल. देशाच्या कायदयान्वये गुन्हा न�दवला जाईल. 
ट�प: ऑनलाईन अजर्दारासह अपलोड करण्यासाठ� तसेच पर��ा क� द्रावर�ल उपिस्थती पत्रकावर 

लावण्यासाठ�, समुपदेशनासाठ�/ प्रवेशासाठ�  समान पासपोटर् आकाराचा फोटो वापरायचा आहे 
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उमेदवारास आठवण करण्यात येते क� 6 ते 8 पासपोटर् आकारचे व ४ ते ६ पोस्टेकाडर् 
आकाराचे पांढ-या प�ृकभागावर�ल रंगीत छाया�चत्र ठेवावेत. 
ii) उमेदवाराची सह� अपलोड करणे. 

• उमेदवाराने संपूणर् स्वा�र� र�नंग �लपीत �ल�हणे आवश्यक आहे [कॅ�पटल �लपीत नाह�]  
• ब्लॅक इंक पेनसह पांढरा कागद वापरा आिण अपलोड करण्यासाठ� स्कॅन करा. 

फाइल आकार 4 केबी ते 30 केबी दरम्यान असणे आवश्यक आहे 

• स्वा�र� न केलेले ऑनलाईन अजर् फॉमर् नाकारले जातील. 
जर दुस-या एखादयाचे छाया�चत्र अपलोड झाले तर उमेदवार� रद्द होईल व ती बाब यु 
एम आय वापरल� असे होईल. देशाच्या कायदयान्वये गुन्हा न�दवला जाईल. 
iii) उमेदवाराचा डाव्या हाताचा अंगठयाचा ठसा अपलोड करणे :-  

उमेदवाराने त्याचा/�तचा डाव्या हाताच्या अंगठयाच्या ठसा पांढऱ्या कागदावर �नळया शाईने 

उमटवावा व त्याला स्कॅन करुन ते अपलोड करावे.  

• फाईल आकार हा 10 के बी ते 50 के बी दरम्यान असणे आवश्यक आहे.  

• अस्प� अंगठयाचा ठसा असल्यास ऑनलाईन अजर् नाकारला जाईल.  

• ट�पः अपलोड केलेल्या प्र�तमा स्वजच्छ आ�ण स्प� असल� पा�हजे जर डावा अंगठा नसेल 
तर उजव्या हाताचा अंगठयाचा ठसा वापरावा.  

IV: फ� भरणे आिण फ�सह ऑनलाईन अजर् भरल्याची िस्थतीः 
ऑनलाईन अजार्त पायर� ३ पूणर् केल्यानंतर उमेदवार पर��ा फ� पाठव ूशकतो.  
पायर� ४:- मधले खालील पैक� पयार्य �नवडू शकतो.  
• डे�बट/के्र�डट काडर्, नेट बँक�ंग प्र�क्रया/युपीआय मोड पेट� एम सेवा शुल्क व जी एस ट� (१८% 

लागणार) (उमेदवाराने भरावे) व �दलेल्या सूचनांनुसार पायर� पूणर् करावी.  
• पायर� ४  नुसार पे ट�  एम मधुन भरल्यानंतर पु�ीकरण प�ृ तयार होते व त्याची प्रत घेणे. 

म्हणणजेच  डे�बट/के्र�डट काडर्, नेट बँक�ंग प्र�क्रया/युपीआय स्टेवट बँक ऑफ इं�डया /�संडीकेट 
बँक/ एचडीएफसी बँक/आयसीआयसीआय बँक/ पेट�एम सेवा पुरवठाव्दारे  

• जर उमेदवाराने पायर� ४ मधील सूचनेनुसार पूणर् प्र�क्रया केली जात नाह� तर अं�तम 

ऑनलाईन अजर् अपूणर् आिण अवैदय असेल.  

• पु�ीकरण प�ृ �न�मर्ती झाल्यानंतर अजर् सब�मट करावा. जर पु�ीकरण प�ृ यशस्वी�रत्या 
यशस्वी�रत्या �नमार्ण झाले नाह� तर अजर् यशस्वी�रत्या सब�मट होत नाह�. 

ट�प : 

जर शुल्क के्र�डट/डे�बट काडार्तून भरले असेल आिण स्टेटस 'नॉट ओके' असेल तर व्यवहार रद्द 

झाला आहे असे समजावे. अशावेळ� उमेदवारांना परत शुल्क भरावे व फ� स्टेटस ओके झाले का हे 

पहावे. रद्द झालेल्या व्यवहारातील रक्कम आपोआप संबं�धत के्र�डट/डे�बट काडर् खातयात 
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ऑनलाईन अजर् भरण्याच्या शेवटच्या तारखेनंतर /शुल्क सलोख्याच्या प्र�क्रयेतून परत केली 
जाते. 
 
 

6.3) ऑनलाईन अजर् भरण्यासाठ� याद�ः 
ऑनलाईन अिप्लकेशन फॉमर् सब�मट करण्यापूव� उमेदवारांनी खालील बाबींची खात्री करुन 

घ्यावी: 
(i) ते चाचणीसाठ� �व�हत पात्रतेच्या अट� पूणर् करतात क� नाह�. 
(ii) त्यांनी त्यांचे �लंग, पुरुष/स्त्री / ट्रान्सज�डर योग्य�रतीने �नवडलेले आहेत.  
(iii) संबं�धत श्रणेीमध्ये सामान्य / जनरल-ईडब्ल्यूएस / ओबीसी-एनसीएल (नॉन �क्रमी लेयर) / 

एससी / एसट� योग्य�रत्या श्रणेी �नवडली आहे. 

(iv) अपंग व्य�� (पीडब्ल्यूड�) उमेदवाराने ऑनलाइन अजर् फॉमर्मध्ये संबं�धत कॉलम भरला आहे. 

आहे. केवळ पीडब्ल्यूड� उमेदवारांना हा कॉलम भरायचा आहे तर इतरांनी हा कॉलम �र� सोडावा. 
(v)त्यांनी त्यांच्या स्वतःसाठ� अजार्चा �प्रंटआउट (पु�ीकरण प्रत) ठेवली आहे क� नाह� हे तपासणे. 
6.4 फ�चा तपशील :  
 
उमेदवाराने 
भरावयाची फ� 

जनरल रू 1500/- 
जनरल-ईडब्ल्यूएस / ओबीसी एनसीएल   रू 1400/- 
एससी / एसट� / पीडब्ल्यूड� / ट्रान्सज�डर रू 800/- 

प्र�क्रया शुल्क आिण वस्त ूव सेवा कर (जीएसट�) उमेदवाराने भरावे लागतील, 
 
प्रकरण 7 : ऑनलाईन अजार्त भरल्या जाणाऱ्या बाबी 
उमेदवाराने ऑनलाईन अजार्मध्ये खालील तपशील भरावे:  
* रा�ीयता  
* स्व-घोषणा (प�र�श� III) )  
* �लंग 
* श्रणेी  
* कायमचा प�ा /पत्रासाठ� प�ा 
* पासपोटर् क्रमांक / रेशन काडर् क्रमांक / बँक खाते क्रमांक / इतर कोणत्याह� वैध 

सरकार� आयड� क्रमांक / आधार क्रमांक शेवटचे 4 अंक) / इ. १२ वी चा मंडळाचा 
क्रमांक �नवडणूक काडर् (ईपीआयसी क्रमांक) 

* जन्म झाला ते राज्य /िजल्हा  
* व�डलांचा / पालकांचा / आईचा व्यवसाय (प�र�श� VI)  
* व�डलांची / पालकांची / आईची शै�िणक पात्रता (प�र�श� VI) व�डलांचे / पालकांचे / 
 आईचे एकूण वा�षर्क उत्पन्न (प�र�श� VI)  
* प्र�प�त्रकेचे माध्यम 
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* इय�ा बारावीचे वषर् / समतुल्य, उ�ीणर् / प्र�व�  
* गुणांची टक्केचवार� /  इ. १० वी श्रणेी/  इ. १० वी व समतुल्य 
* दहावीचे, बारावीचे, समतुल्य पर��ेचे राज्य / िजल्हा  
* धमर्  
* अल्पसंख्याक िस्थती  
* अपंगत्व िस्थती NMC च्या मागर्दशर्क तत्वानुसार  
* बारावी / समतुल्य इय�ेच्या संस्थेचा प्रकार  
* ग्रामीण / शहर� भागात वास्तव्य  
* नीट (युजी) तयार�साठ�चा प्रकार 
* अजर्दाराचे राज्य (प�र�श� V)  
* पात्रता पर��ा कोडचा भाग (कलम 4 मधील कलम (4.4) पहा)  
* शालेय �श�ण मंडळ (प�र�श� VlI) पर��ा क� द्रांची/ शहरांची �नवड  
(प�र�श� lI)  
 
प्रकरण 8 : प्र�तबं�धत वस्त ूआिण डे्रस कोड 
8.1) प्र�तबं�धत वस्त ू 
कोणत्याह� प�रिस्थतीत उमेदवारांना खालील बाबी पर��ा क� द्रात ठेवण्याची परवानगी नाह�. 
अत्यंत संवेदनशील मेटल �डटेक्टरांच्या मदतीने पर��ा क� द्रात प्रवेश करण्यापूव� उमेदवारांना 
व्यापक आिण स��च्या �फ्रिस्कंगला सामोरे जावे लागेल.  
अ)  मजकूर सामग्री (मु�द्रत �कंवा �लिखत) कोणतीह� स्टेशनर� वस्त.ू कागदपत्रांचे तुकडे, 

भू�मती / पेिन्सल बॉक्स, प्लािस्टक पाउच, कॅल्क्युलेटर, पेन, स्केल, लेखन पॅड, पेन 
ड्राइव्हस,् इरेझर, कॅल्क्युलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉ�नक पेन / स्कॅनर इ.  

ब)  मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इयरफोन, मायक्रोफोन, पेजर सारखे कोणतेह� संपे्रषण साधन  
क)  हेल्थ बॅन्ड वगैरे इतर वस्त ूजसे क� वॉलेट, गॉगल, हँडबॅग, बेल्ट, कॅप इत्याद�  
ड)  कोणतेह� घड्याळ / मनगट घड्याळ, बे्रसलेट, कॅमेरा इ.  
इ)  कोणतीह� दागदा�गने  
फ)  कोणतेह� खा�पदाथर् उघडलेले �कंवा पॅक केलेले, पाण्याची बाटली  
ग)  मायक्रो�चप, कॅमेरा, ब्लूटूथ �डव्हाइस इत्याद� संपे्रषण साधने लपवणे गैरमागार्ने 

वापरल्या जाणा-या इतर कोणत्याह� वस्त ू 
�टपः उमेदवार, �वशेषत: कारा आिण �कपर्ण इत्याद� वस्तू ंबाळगणार आहेत, त्यांनी गेट 

बंद होण्याच्या वेळेच्या द�ड तासाच्या आधी संबं�धत पर��ा क� द्रांवर अहवाल �ावा, 
ज्यामुळे वेळेवर तपासणी / �फ्रस�कंग आिण पर��ा हॉलमध्ये प्रवेश �नि�त करता 
येईल. यासाठ� जर पर��ा क� द्रात पडताळणी केली गेली आिण असे आढळले आहे क� 
कोणताह� उमेदवार प्रत्य�ात 'कारा' मधून �कपर्ण', एक संश�यत यंत्र नेत आहे, तर 
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त्याला पर��ा हॉलमधे न घेण्यास सां�गतले जाऊ शकते (माननीय �दल्ली उच्च 
न्यायालयाने �दनांक 03.05.2018 Order च्या wp(c) 7550/2017 मधील 
आदेशानुसार 

 उमेदवारांचे कोणतेह� सामान/ वस्त ू ठेवण्यासाठ� क� द्रावर कोणतीह� व्यवस्था केली 
जाणार नाह�. 

जर कोणत्याह� उमेदवाराने क� द्राच्या अंतगर्त कोणत्याह� प्र�तबं�धत वस्त ू नेल्यास त्या 
अनु�चत वापर मानल्या जातील आिण संबं�धत तरतुद�नुसार उमेदवारा�वरूद्ध कारवाई 
केली जाईल. 

8.2) डे्रसकोडः 
एनईईट� (यूजी) २०२० साठ� डे्रस कोडनुसार उमेदवारांना सूचना देण्यात आल्या आहेत अ) 
अध्यार् आस्तीन असलेले हलके कपडे (लांब बाह�स परवानगी नाह�). तथा�प, उमेदवार पर��ा 
क� द्रात सांस्कृ�तक / नेहमीच्या पोशाखात येतात, त्यांनी शेवटच्या अहवालाच्या वेळेच्या 
(दपुार� 12.30 च्या) कमीतकमी एक तास आधी अहवाल �ावा जेणेकरुन पर��ेचे पा�व�य 
राखताना उमेदवाराची कोणतीह� गैरसोय न करता योग्य तपासणीस पुरेसा वेळ �मळेल. 
ब) चप्पल, कमी टाच असलेल्या सँडलला परवानगी आहे. शूजला परवानगी नाह�  
अशी आशा आहे क�, उमेदवारांनी एनट�एने बजावलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
यामुळे पर��ेच्या �नष्प� आचरणात एनट�एला मदत होईल.  
क) जर टाळता न येणा-या प�रस�्थतीत (वै�क�य इ.) प्रवेश पत्र �मळण्यापुव� एनट�ए कडून 
कडून �वशेष मान्यता घय्ावी. 
ट�पः एनट�ए पर��णाचे आयोजन करण्याच्या प�वत्रतेवर आिण चांगुलपणावर �व�ास 
ठेवतो, तथा�प, तो पर��ाथ� मुलींची मान�सकता ल�ात घेत, पर��ा क� द्रातील कमर्चार� 
आिण इतर अ�धका-यांना सवर्समावेशक सूचना काढेल. 
 
प्रकरण 9 : पालकांसाठ� मा�हती 
1)  अशी अपे�ा आहे क� पालक, नीट (यूजी) -2020 मध्ये हजर राहताना आपल्या 

पाल्यास घर सोडण्यापूव� खालील बाबींवर योग्य प्रकारे मागर्दशर्न करतील -  
अ)  उमेदवाराला दपुार� 1:30 नंतर पर��ा क� द्रात प्रवेश घेण्यास परवानगी �दली जाणार 

नाह�, म्हणून रहदार�, क� द्राचे स्थान आिण हवामान प�रिस्थती इत्याद� बाबी �वचारात 
घेतल्यास उमेदवार आगाऊ घर सोडेल.  

ब)  उमेदवार सवर् सूचनांचे पालन करेल आिण पर��ेत �शस्त पाळेल.  
क)  पर��ेच्या कोणत्याह� �नयमांचा भंग करू नका  
ड)  पर��ेच्या वेळ� उमेदवार कोणतेह� अनु�चत कृत्य करणार नाह�.  
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इ)  पर��ेत, एखा�ा उमेदवारास, दसुरा उमेदवार अनु�चत कृत्य करताना सापडला, तर तो 
तो तातड�ने कतर्व्यावर असलेल्या पयर्वे�कास कळवेल.  

फ)  प्रवेश क� द्रावर फ� खालील बाबी आणाव्यात  
 * पासपोटर् आकाराच्या छाया�चत्रासह प्रवेश पत्र.  
 * हजेर�पत्रावर लावण्यासाठ� एक पासपोटर् आकाराचा फोटो.  
 * वैध ओळखीचा पुरावा. PWD प्रमाण पत्र आवश्यक असेल तर 

ग)  उमेदवार क� द्रावर कोणतीह� बंद� घातलेली वस्त ूआणणार नाह�. 
ह)  उमेदवार पर��ा क� द्रावर�ल कमर्चा-यांना तपासणी करण्यास सहकायर् करतील. 
ई)  उमेदवार पर��ा क� द्रात वेळेच्या आधी जाऊन, अ�नवायर् शार��रक �फ्रिस्कंगसाठ� स्वत: 

ला उपलब्ध करुन देतील . 
ज)  उमेदवार एनईईट� (यूजी) २०२० पर��ेस हजर राहण्यासाठ� डे्रस कोडचे अनुसरण करेल. 

जर उमेदवारांनी नेहमीचा पोशाख घातला असेल तर त्यांनी न�द�वण्यात आलेल्या 
पर��ा क� द्रात पर��ेच्या �दवशी दपुार� १२ . 30 च्या आधी अहवाल �ावा लागेल. 

के)  उमेदवाराने �नयमीत पणे वेबसाईटला (नीट ***) भेट द्यावी व पर��े संबंधी न�दणी 
केलेला ई-मेल / एस.एम.एस कोणत्याह� माह�तीसाठ� तपासावा.  

2)  जर आपल्या पाल्याकडून वर�लपैक� कोणत्याह� प्रकारचा भंग झाल्याचे आढळले तर 
उमेदवाराला पर��ा क� द्रात प्रवेश घेण्यास परवानगी �दली जाणार नाह� आिण पर��ेत 
भाग घेण्यास परवानगी �दली जाणार नाह�.  

3) जर तुमचा पाल्य कोणत्याह� अवां�छत कायार्त गंुतला असेल तर एनट�एच्या 
�नयमाप्रमाणे, त्याला पर��ा देण्यास मनाई करण्यात येईल आिण फौजदार� कारवाई 
आिण / �कंवा इतर कोणत्याह� कारवाईस तो पात्र असेल.  

4)  पर��ेच्या �दवशी आपला पाल्य दपुार� 01:30 च्या आधी पर��ेला पोचला आहे याची 
खात्री करुन घ्या. त्याक�रता रहदार�, क� द्राचे �ठकाण आिण हवामानाची प�रिस्थती 
इत्याद�ंचा �वचार करून आपला पाल्य अगोदरच घरातून �नघावा. पर��ेच्या एक �दवस 
आधी क� द्राला भेट देणे योग्य ठरेल क� �ठकाण, अंतर इत्याद�ंची पु�ी करता येईल 
येईल जेणेकरून क� द्रावर उशीरा पोहोचण्यास आिण नंतर पर��ेस बस ू न 
देण्याची, कोणतीह� अडचण येऊ नये.  

 
प्रकरण 10 : प्रवेश पत्र 
पात्रतेच्या शत�च्या पूतर्तेनुसार उमेदवारास तात्पुरते प्रवेश पत्र �दले जाते.  
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उमेदवाराने 27 माचर् २०२० पासून एनट�एच्या संकेतस्थळावरुन प्रवेशपत्र डाउनलोड करावे व 
आिण त्यांच्या प्रवेश पत्रात दशर्�वलेल्या तार�ख व �शफ्ट (टाय�मंग) नुसार, �दलेल्या क� द्रावर 
पर��ा �ावी. 
कोणत्याह� उमेदवाराला त्यांना प्रवेश पत्रात �दलेली तार�ख आिण वेळेच्या व्य�त�र� इतर 
कोणत्याह� पर��ा क� द्रात हजर राहण्याची परवानगी नाह�.  
वेबसाइटवरून उमेदवारांना प्रवेश पते्र डाउनलोड करण्यात अ�म असल्यास उमेदवाराने २ 
माचर् २०२० ते १० ए�प्रल २०२० या कालावधीत सकाळ� 10.00 ते संध्याकाळ� 05.00 या 
वेळेत हेल्पलाईनवर संपकर्  साधावा. 
उमेदवारांनो माह�ती पत्रकातील सूचना काळजीपूवर्क वाचा आिण पर��ेच्या वेळ� त्यांचे 
अनुसरण करा. 
प्रवेशपत्र आिण कन्फम�शन प�ृामध्ये उमेदवाराची मा�हती �कंवा �तचे छाया�चत्र व स्वा�यार्  
दाख�वलेल्या तप�शलांमध्ये काह� फरक असल्यास, उमेदवार ताबडतोब 27 माचर् 2020 ते 
10 ए�प्रल 2020 दरम्यान सकाळ� 10.00 ते सायंकाळ� 5.00 या वेळेत हेल्पलाईनवर 
संपकर्  साध ूशकेल. अशा प�रिस्थतीत उमेदवार आधीपासूनच डाउनलोड केलेले प्रवेश पत्र 
घेऊन पर��ेस बसतील. तथा�प, नंतर न�द� दरुुस्त करण्यासाठ� एनट�ए आवश्यक कारवाई 
करेल.  
ट�पः अ) उमेदवार कृपया न�द घ्या क� प्रवेश पते्र पोस्टाने पाठ�वली जात नाह�त  
 ब) कोणत्याह� प�रिस्थतीत, एनईईट� (यूजी) -२०२० चे डुिप्लकेट प्रवेश पत्र पर��ा 

क� द्रावर �दले जाणार नाह�.  
 क) उमेदवाराने प्रवेश पत्र तोडू नये �कंवा त्यामध्ये केलेली कोणतीह� न�द बदल ू

नये.  
 ड)  उमेदवारांना त्यांची अॅड�मट  काडर् चांगल्या िस्थतीत जतन करुन ठेवण्याचा 

सल्ला देण्यात आला आहे.  
 इ) ज्या उमेदवाराचे अजर् कोणत्याह� कारणास्तव अपूणर् असल्याचे �दसून आले 

(ज्यामध्ये अस्प� / संशयास्पद छाया�चते्र / स्वा�र� नसलेल्या अजार्सह) �कंवा 
पर��ेसाठ� पात्रता �नकष पूणर् कर�त नाह�त अशा उमेदवारांना प्रवेश पत्र देण्यात 
येणार नाह�,  

 फ) तथा�प, प्रवेशपत्र �मळाले म्हणजे पात्रतेची स्वीकृती असा अथर् नाह�. आवश्यकते 
नुसार प्रवेश प्र�क्रयेच्या नंतरच्या टप्प्यावर पुढ�ल छाननी केली जाईल. 

 
प्रकरण 11 : पर��ा हॉल मध्ये पाळावयाच्या करण्याच्या सूचना 
जनरल 
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अ) पर��ा क� द्र चाचणी सुरू होण्यापूव� दोन (०२) तासांपूव� उघडेल. कोणत्याह� उमेदवाराला 
दपुार� 1.30 नंतर पर��ा क� द्रात प्रवेश देता येणार नाह� म्हणून उमेदवारांनी, रहदार�, क� द्राचे 
�ठकाण, हवामानाची प�रिस्थती इत्याद� सवर् बाबींचा �वचार करून, आगाऊ घर सोडावे. 
उमेदवारांनी, पर��ा हॉल उघडल्यानंतर लगेचच जागा घेण्याची अपे�ा केली जाते. 
पर��ेची तार�ख. 03.05.2020  (र�ववार) 
पर��ा वेळ व पर��ेचा कालावधी दपुार� 2 ते 5 (3 तास)  
पर��ा क� द्रातील शेवटचा प्रवेश. दपुार� 1.30. 
पर��ा हॉल / क�ातील आसनावर 
बसणे. 

दपुार� 1.15 

महत्वाच्या सूचनांची घोषणा व 
इिन्व्हिजलेटरने अजर्दाराच्या 
प्रवेशपत्राची तपासणी. 

दपुार� 1.30-1.45. 

इिन्व्हिजलेटरने चाचणी पुिस्तका वाटप 
करणे. 

दपुार� 1.45 

उमेदवाराने बुकलेटवर तपशील �ल�हणे. दपुार� 1.50  
टेस्ट सुरू. दपुार� 2.00 
टेस्ट समा�ी. दपुार� 5.00  
ब)  उमेदवाराने, मागणीनुसार, प्रवेशासाठ� प्रवेश पत्र दाखवावे. पर��ेत ज्या उमेदवाराकडे 

वैध प्रवेश पत्र नाह�, त्याला क� द्राच्या अधी�कांनी पर��ा हॉलमध्ये प्रवेश देऊ नये.  
क)  प्रत्येक उमेदवाराला रोल नंबर असलेली जागा देण्यात येईल. उमेदवारांनी त्यांची 

वाटप केलेली जागा शोधून ती ताब्यात घ्यायला हवी. एखादा उमेदवार वाटप 
केलेल्या जागा सोडून इतर जागा �कंवा खोलीतून पर��ेस बसत असल्याचे 
आढळल्यास, उमेदवार� अजर् रद्द केला जाईल 

ड)  पर��ेच्या वेळ�, इिन्व्हिजलेटर प्रत्येक उमेदवाराची ओळख �नि�त करण्यासाठ� 
उमेदवारांचे प्रवेश पत्र तपासेल. इनिव्हिजलेटर स्वत: ची स्वा�र� उ�रप�त्रकेतील 
जागेत तसेच अट�डन्स शीटवर करेल. 

इ)  दपुार� 01:30 नंतर येणा-या उमेदवाराला कोणत्याह� प�रिस्थतीत पर��ा क� द्रात प्रवेश 
करण्याची परवानगी �दली जाणार नाह�.  

फ)  चाचणी क� द्रात पर��ेच्या �दवशी उमेदवार फ� पुढ�ल कागदपते्र आणतील. जे 
उमेदवार ह� कागदपते्र घेऊन येणार नाह�त त्यांना पर��ेस बसू �दले जाणार नाह�.  

 वेळापत्रकानुसार चाचणी संपेपय�त कोणताह� उमेदवार आपली जागा अथवा पर��ा 
क�/हॉल सोडणार नाह�.  
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*  एनट�एच्या संकेतस्थळावरुन पासपोटर् आकाराचे छाया�चत्र डाऊनलोड केल�ल�  प्रवेश 
पत्रांची छापलेली प्रत(अजार्वर �चटकवलेली डाऊनलोड केल्यासारखीच) . 

*  एनईईट� (युजी) -2020 पर��ेच्या वेळ� स�टरमधील हजेर� पत्रकात �व�श� जागेवर 
पेस्ट करण्यासाठ� एक पासपोटर् आकाराचा फोटो (ऑनलाईन अजार्वर अपलोड 
केल्याप्रमाणेच)  

*  पांढयार् प्रुष्ठ भागावर एक पोस्टकाडर् आकाराचा (चार बाय सह इंच) रंगीत छाया�चत्र 
प्रवेशपत्राबरोबर डाऊनलोड केलेल्या पत्रावर �चट्कवावे. 

*  अ�धकृत फोटो आयड�ंपैक� (मूळ व वैध असावा आिण पॅन काडर् / ड्रायिव्हंग 
लायसन्स / मतदार ओळखपत्र / पासपोटर् / आधार काडर् (छाया�चत्रांसह) / रेशन काडर् 
/ मंडळाने �दलेला इय�ा बारावीचा क्रमांक./ इतर कोणतेह� सरकारणे �दलेले योग्य 
छायाप्रत ओळखपत्र.  

*  पीडब्ल्यूड� (PwD) श्रणेीतील सवलतीचा दावा केल्यास स�म प्रा�धकरणा�ारे जार� 
केलेले पीडब्ल्यूड� प्रमाणपत्र.  

*  लेख�नक (स्वाताचा लेख�नक वापरण्यावसाठ�चे हमीपत्र जरुर असल्यास) 
ग)  उमेदवारांना कोणत्याह� प्र�तबं�धत वस्त ू आणण्याची परवानगी नाह�. क� द्राच्या 

आवारात उमेदवारांनी अशा कोणत्याह� वस्त ूआणल्यास ते दंडात्मक कारवाईस पात्र 
होतील. 

* ह) उमेदवारांना �नषे�धत वस्त ू (कलम 17) पर��ेच्या �ठकाणी न आणण्याचा सल्ला 
त्यांच्या स्वतःच्या �हतासाठ� देण्यात आला आहे. अशा वस्त ू सुरि�त ठेवण्याची 
व्यवस्था पर��ा क� द्रावर केली जाणार नाह� आिण या वस्त ूबाळगणा-या उमेदवारांना 
पर��ा क� द्रात प्रवेश देता येणार नाह�.  

ई)  वेळापत्रकानुसार चाचणी संपेपय�त कोणताह� उमेदवार आपली जागा सोडणार नाह�. 
�कंवा पर��ा क� / हॉल अथवा उमेदवारांनी आपली ओएमआर शीट ड्यूट�वर 
असलेल्या एिन्विजलेटरला न देता खोली / हॉल सोडू नये.  

ज)  पर��ा क� द्रात धूम्रपान करण्यास मनाई आहे . 
के)  उमेदवारांना पाणी बाटल्या, चहा, कॉफ�, कोिल्डं्रक्स �कंवा स्नॅक्स इत्याद�, पर��ा 

क� द्रात घेण्याची परवानगी नाह�. मधुमेहामुळे पी�डत उमेदवारांना साखरेच्या गोळ्या / 
फळे (केळ� / सफरचंद / सं�यासारखे) आिण पारदशर्क पाण्याची बाटली अशा 
खाण्यायोग्य (आधीच्या सूचनेसह) वस्त ूपर��ा हॉलमध्ये घेण्याची परवानगी आहे. 
तथा�प त्यांना चॉकलेट / कँड� / सँड�वच इत्याद� पॅक असलेले पदाथर् ठेवण्याची 
परवानगी �दली जाणार नाह�.  
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ल)  अॅड�मट  काडर्मध्ये नमूद केलेल्या वेळ� ह� चाचणी सुरू होईल आिण पर��ेच्या 
सुरूवातीस एिन्विजलेटर या �वषयीची घोषणा करतील. 

म)  उमेदवारांकडून सूचनांच्या कडक पालनासाठ� एिन्विजलेटरमाफर् त महत्वाच्या सूचना 
उमेदवारांना कळवल्या जातील. 

न)  पर��ेच्या सुरूवातीला आिण अध्यार् वेळ� �सग्नल �दले जातील. उमेदवारांनी उ�रे 
न�दवणे थांबवण्यासाठ� समा�ीच्या वेळेपूव� देखील �सग्नल देण्यात येईल.  

ओ)  उमेदवारास हजेर�पत्रावर �न�दर्� जागेवर दोनदा सह� करावी लागेल, पर��ा सुरू 
झाल्यानंतर लगेचच आिण दसु-या वेळ� उ�रप�त्रका इिन्व्हिजलेटरला देताना. 
उपिस्थती पत्रकात �दलेल्या जागेवर उमेदवारांनी आपले बोटांचे ठसेदेखील लावणे 
आवश्यक आहे. 

प)  उमेदवार हे तपासून पाहेल क� चाचणी बुकलेटमध्ये मुखप�ृाच्या शीषर्स्थानी 
�ल�हलेल्या संख्येइतक� प�ेृ आहेत.  

क्यु) जे लोक कोणत्याह� कारणास्तव चाचणीच्या तारखेला उपिस्थत राहण्यास असमथर् 
आहेत त्यांची, कोणत्याह� प�रिस्थतीत एनट�एकडून पुन्हा चाचणी घेता येणार नाह�.  

र) मधुमेह ग्रस्त उमेदवारांची एनट�ए ने �दलेल्या सूचनेनुसार क� द्रात काळजी घेतली 
जाऊ शकते. 

 
प्रकरण 12 : अनु�चत कृत्य, गैरमागर् आिण पर��ा �नयमांचे उल्लंघन 

व्याख्या 
अनु�चत कृत्य, गैरमागर्ह� अशी �क्रया आहे जी एखा�ा उमेदवाराला इतर उमेदवारांपे�ा 
अनु�चत फायदा �मळव ू देते. यात खालील बाबी समा�व� आहेत, परंत ु �ा इतक्याच 
मयार्�दत नाह�त:  
अ)  प्र�तबं�धत केलेली कोणतीह� वस्त ू �कंवा सा�हत्य �कंवा कोणत्याह� स्टेशनर� वस्त,ू 

संपे्रषण �डव्हाइस, उपकरणे, खाण्यायोग्य वस्त,ू दागदा�गने �कंवा इतर कोणतीह� 
सामग्री �कंवा मा�हती संबं�धत पर��ेतील पेपरशी संबं�धत �कंवा संबं�धत नसलेले 

ब)  पर��ा �ल�हण्यासाठ� एखा�ाचा उपयोग करणे (तोतया�गर�) �कंवा कॉपी करण्यासाठ� 
करण्यासाठ� सा�हत्य तयार करणे.  

क)  पर��ा �नयमांचे उल्लंघन �कंवा एनट�एने एनईईट� (यूजी) - २०२० च्या पर��ेच्या 
संदभार्त वेळोवेळ� जार� केलेले कोणतेह� �नद�श  

ड)  अन्य उमेदवारास गैरवतर्न करण्यात मदत करणे, कोणत्याह� प्रकारची प्रत्य� �कंवा 
अप्रत्य� मदत देणे �कंवा प्रा� करणे �कंवा तसे करण्याचा प्रय� करणे  
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इ) क� द्र अधी�कांनी �दलेल्या उ�र प�त्रकेव्य�त�र� कोणत्याह� सामग्रीवर प्र� �कंवा उ�रे 
उ�रे �ल�हणे.  

फ)  उ�रप�त्रका, चाचणी पुिस्तकाचे कोणतेह� प�ृ, इ. फाडणे. 
ग)  पर��ा क� द्रात पर��ेच्या वेळ� पर��ा कमर्चार� व्य�त�र� कोणत्याह� व्य��शी संपकर्  

संपकर्  साधणे �कंवा संवाद साधणे �कंवा करण्याचा प्रय� करणे. 
ह)  पर��ा हॉल / क�ातून उ�रप�त्रका काढून घेणे  
ई)  प्र�प�त्रका, उ�रप�त्रका �कंवा त्यातील भाग यांची तस्कर�,  
ज) पर��णासंदभार्त कोणत्याह� पर��ा अ�धका-याला �कंवा उमेदवाराला धमकावणे 
के) पर��ेसंदभार्त कोणतीह� अन्य अवांछनीय पद्धत �कंवा मागर् वापरण्याचा प्रय� करणे 
ल)  ऑनलाईन कागदपत्रांची बनावट �न�मर्ती आिण फेरफार उदा. प्रवेश पत्र, रँक पत्र, 

स्वत:चे घोषणा पत्र इ. 
म)  पर��ा क� द्र / हॉलमध्ये / बाहेरून स��ने प्रवेश / �नगर्मन. 
न)  पर��ा क� द्रात प्रवेश केल्यानंतर कोणत्याह� इलेक्ट्रॉ�नक उपकरणाचा वापर �कंवा 

वापरण्याचा प्रय�.  
ओ)  अजर् फॉमर् / प्रवेश पत्र / प्रोफामार् वर केलेला बनावट फोटो अपलोड करणे / 

�चटकवणे. 
प)  ओएमआर शीटवर छापलेली कोणतीह� मा�हती �मटवणे �कंवा न� करणे  
क्यु)  उ�रप�त्रकेवर चुक�ची मा�हती प्रदान करणे.  
र)  वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या ओएमआर शीटमधील प्र�तसाद हाताळत बनावट दावे 

करणे व �नकालाआधी �कंवा �नकाल घो�षत केल्यावर आव्हान करणे.  
स)  पर��ा सुरळ�त व �नष्प�पणे घेण्यात अडथळे �नमार्ण करणे.  
ट)  एनट�एने घो�षत केलेले कोणत्याह� प्रकारचे अनु�चत गैरवतर्न. 
१२.१) अनु�चत पद्धती वापरल्याबद्दल �श�ा 
 पर��ेच्या आधी �कंवा नंतर, पर��ेच्या वेळ� उमेदवाराने वर�ल कोणत्याह� प्रकारच्या 

�कंवा तत्सम पद्धतींमध्ये भाग घेतल्यास त्यास गैरमागर् (यू.एफ.एम.) प्रकरणात 
दाखल केले जाईल. भ�वष्यात उमेदवाराला 3 वषा�साठ� पर��ेस अटकाव करण्यात 
येईल आिण फौजदार� कारवाई आिण / �कंवा इतर कोणत्याह� कारवाईस ते पात्र 
असतील.  

१२.२) �नकाल रद्द करणे 
अ)  अनफेअर प्रॅिक्टसमध्ये भाग घेणा-या उमेदवारांचे, एनईईट� (यूजी) -२०२० चे �नकाल 

रद्द केले जातील आिण जाह�र केले जाणार नाह�त.  
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ब)  त्याचप्रमाणे जे उमेदवार नेमून �दलेल्या पर��ा क� द्रा�शवाय इतर क� द्रावरून पर��ा 
देतील त्यांचा, ज्या उमेदवारांनी (स्वतःच्या व्य�त�र�) इतर उमेदवारांच्या चाचणी 
पुिस्तका / ओएमआर शीट �ल�हण्यासाठ� घेतली �कंवा इतर उमेदवारांना त्यांच्या 
चाचणी पुिस्तका / ओएमआर शीटवर �ल�हण्याची परवानगी �दली तर अशा सवर् 
उमेदवारांचा �नकाल रद्द केला जाईल आिण घो�षत केला जाणार नाह�. 

 
प्रकरण 13 : गुणव�ा याद� आिण पात्रता �नकष 
13.1) पात्रता �नकष  
पदवी वै�क�य �श�णात मे�डकल  कौिन्सल ऑफ इं�डया आिण ड�टल काउिन्सल ऑफ 
इं�डयाने पुर�वलेल्या पात्रता �नकषांच्या आधारे रा�ीय चाचणी संस्था, एनईईट� (यूजी) २०२० 
२०२० च्या यशस्वी उमेदवारांची अिखल भारतीय गुणव�ा याद� तयार करेल. दंत�च�कत्सा 
अ�ध�नयम 1948 अन्वये जार� केलेल्या व भारतीय वै�क�य प�रषद अ�ध�नयम 1956 
आिण बीड�एस कोसर् रेग्युलेशन्स 2007 अंतगर्त दंतवै�ांचा �नयम 1948 अंतगर्त वेळोवेळ� 
लागु असलेले, पात्रता �नकष खालीलप्रमाणे आहेतः 
अ) वै�क�य पदवी अभ्यासक्रम एम बी बी एस / बी ड� एस अभ्यासक्रम आिण बी ए एम 
एस/ बी एस एम एस / बी यु एम एस/ बी एच एम एस अभ्यासक्रम, एए सी सी सी/ एम 
ओ ए अभ्यासक्रमासाठ� प्रवेश घेण्यास पात्र होण्यासाठ� �व�श� शै�िणक वषार्त सामान्य, 
सामान्य-ews eeEWS उमेदवाराने रा�ीय शै�िणक पात्रता सह प्रवेश पर��ेमध्ये �कमान 50 व्या 
50 व्या परस�टाइल एवढे गुण वै�क�य पदवी अभ्यासक्रम (एम बी बी एस / बी ड� एस 
अभ्यासक्रम आिण बी ए एम एस/ बी एस एम एस / बी यु एम एस/ बी एच एम एस 
अभ्यासक्रम, एए सी सी सी/ एम ओ ए अभ्यासक्रमांसाठ� त्या शै�िणक वषार्तील NEET 
पर��ेमध्ये) �मळवणे आवश्यक आहे. 
तथा�प, अनुसू�चत जाती, जमाती, इतर मागास प्रवगार्तील उमेदवारांच्या बाबतीत �कमान 
गुण 40 व्या पस�टाइल इतके असणे आवश्यक आहे. अपंग व्य��ंच्या हक्क अ�ध�नयम 
2016 नुसार �न�दर्� केलेल्या ब�चमाकर्  अपंग असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत, अनारि�त 
श्रणेी आिण जीईएन-ईडब्ल्यूएस कॅटेगर�च्या उमेदवारांसाठ� कमीतकमी गुण 45 व्या 
परस�टाइल एवढे आिण अनुसू�चत जाती / जमाती / ओबीसी-एनसीएलच्या उमेदवारांसाठ� 
40 व्या परस�टाइल एवढे असावेत. वै�क�य पदवी अभ्यासक्रम (एम बी बी एस / बी ड� एस 
एस अभ्यासक्रम आिण बी ए एम एस/ बी एस एम एस / बी यु एम एस/ बी एच एम एस 
अभ्यासक्रम, एए सी सी सी/ एम ओ ए कोस�समध्ये प्रवेशासाठ� रा�ीय पात्रता कम प्रवेश 
चाचणीतील परस�टाइल, अिखल भारतीय सामान्य गुणव�ा याद�मध्ये प्रा� केलेल्या उच्चतम 
उच्चतम गुणांच्या आधारे �नि�त केली जाईल.  
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ब) प्रदान केलेल्या संबं�धत श्रणेीतील उमेदवारांची संख्या कमी असल्यास, वै�क�य पदवी 
अभ्यासक्रम (एम बी बी एस / बी ड� एस अभ्यासक्रम आिण बी ए एम एस/ बी एस एम 
एस / बी यु एम एस/ बी एच एम एस अभ्यासक्रम, एए सी सी सी/ एम ओ ए 
अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठ� कोणत्याह� शै�िणक वषार्साठ� घेण्यात आलेल्या रा�ीय पात्रता 
सह प्रवेश पर��ेमध्ये �व�हत केलेले �कमान गुण, भारत सरकारच्या मे�डकल काउिन्सल 
आिण ड�टल काउिन्सल ऑफ इं�डया यांच्याशी सल्लामसलत करून (उपरो�  सवर् 
अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठ�) कमी केले जाऊ शकतात. संबं�धत श्रणेीतील, क� द्र सरकारने 
कमी केलेल्या गुणांचा सदर बदल फ� त्या शै�िणक वषार्साठ�च लागू असेल. 
क) वै�क�य पदवी अभ्यासक्रम एम बी बी एस / बी ड� एस अभ्यासक्रम आिण बी ए एम 
एस/ बी एस एम एस / बी यु एम एस/ बी एच एम एस अभ्यासक्रम, एए सी सी सी/ एम 
ओ ए कोस�समध्ये प्रवेश घेण्यास पात्र होण्यासाठ� उमेदवाराने भौ�तकशा�, रसायनशा�, 
जीवशा� / जैव तंत्र�ान आिण इंग्रजी �वषय स्वतंत्रपणे उ�ीणर् केले असावेत आिण 
भौ�तकशा�, रसायनशा� आिण जीवशा� / जैव तंत्र�ान यामधील पात्रता पर��ेत एक�त्रत 
एक�त्रत �कमान 50% गुण, सुधा�रत पदवीधर वै�क�य �श�ण �व�नयम - 1997, 
अ�ध�नयम 2018 आिण बीड�एस कोसर् रेग्युलेशन्स, 2007 मध्ये नमूद केल्यानुसार, 
घेतलेले असावेत. त्याव्य�त�र� वै�क�य पदवी अभ्यासक्रम (एम बी बी एस / बी ड� एस 
अभ्यासक्रम आिण बी ए एम एस/ बी एस एम एस / बी यु एम एस/ बी एच एम एस 
अभ्यासक्रम, एए सी सी सी/ एम ओ ए प्रवेशासाठ� रा�ीय पात्रता सह प्रवेश पर��ेच्या 
गुणव�ा याद�मध्ये असावे. एससी, एसट� आिण ओबीसी-एनसीएल प्रवगार्तील उमेदवारांच्या 
संदभार्त पात्रता पर��ा आिण स्पधार् पर��ेत घेण्यात आलेल्या भौ�तकशा�, रसायनशा�, 
जीवशा� / जैव तंत्र�ानातील गुण (भौ�तकशा�, रसायनशा�, जीवशा�) 40% असणे 
आवश्यक आहे (50% गुणां ऐवजी). अपंग व्य��ंचा हक्क अ�ध�नयम 2016 अंतगर्त 
�न�दर्� केलेल्या ब�चमाकर्  अपंग असलेल्या उमेदवारांच्या संदभार्त, भौ�तकशा�, रसायनशा� 
रसायनशा� आिण जीवशा� / जैव तंत्र�ाना मधील पात्रता पर��ेत एक�त्रत �कमान गुण, 
�वना आर�ण आिण जीईएन-ईडब्ल्यूएस उमेदवारांसाठ� 50% ऐवजी 45% आिण 
अनुसू�चत जाती / जमाती / ओबीसी-एनसीएल उमेदवारांसाठ� 40% असणे आवश्यक आहे.  
बी.यु.एम.एस. कोसर्मध्ये प्रवेश घेण्यासाठ� उमेदवाराने उदूर् �कंवा अरबी �कंवा प�शर्यन 
भाषेचा �वषय म्हणून दहावी उ�ीणर् केलेली असावी �कंवा घेण्यात आलेल्या प्रवेश प�र�ेत 
दहावीच्या (उवर्र�त) तेथे (अशा प्रकारच्या प�र�ेचे आयोजन करण्याची तरतुद आहे) उदूर् 
चाचणी स्प�  करणे आवश्यक आहे. �व�ापीठ �कंवा मंडळ �कंवा न�दणीकृत संस्था �कंवा 
असो�सएशनव्दारे अशी पर��ा आयोिजत करण्यासाठ� शासनाव्दारे अ�धकृत बी. एस. एम. 
एस. कोसर्मध्ये प्रवेश घेण्यासाठ�  दहावी / उच्च माध्य�मक अभ्यासक्रमातील �वषयांपैक� 
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एक म्हणून त�मळ उ�ीणर् असणे आवश्यक आहे. �कंवा उमेदवारांनी प्रथम व्यावसा�यक 
अभ्यासक्रमाच्या दरम्यान ता�मळ �वषय हा �वषय म्हणून �शकला पा�हजे. 
ड) 10+2 बायोटेक्नीकलाजीचा अ�त�रक्त �वषय म्ह्णून 10 + 2 पातळीवर आभ्यास 

करण्यास देखील परवानगी �मळ्णार नाह�. 

ट�प – �दल्ल�चे माननीय उच्च न्यायालय अलाहाबाद लखनौ खंडपीठ मध्यप्रदेशातील 

जबलपुर येथील मा.उच्चन्यायालयासमोर आव्हानात्मक बाब. मान्यता प्राप्त ओपन स्कुल 

कडून / बायोटेक्नोलाजी आ�त�रक्त �वषय घेतलेल्या उमेदवारांना प्रवेश नाकारण्यात येतो.  

भारतीय मेडीकल कान्सील न ेमा.सव�च्च न्यायालयासमोर �वषेश रजा याचीका आ�ण मा. 
उच्चन्यायालयामधील आ�पल यांना प्राधान्य �दले आहे. म्हणून उमेदवार NEET (UG) 
2020  मधील पात्रता प�र�ा उत्तीणर् झाला व नशनल इन्स्टुटुट ओफ़ ओपन स्कुलकडून 
�कंवा मान्यताप्राप्त राज्य मंडळाचे खाजगी उमेदवार म्हनुन 10+ 2 �कंवा िजवशास्त्र / 
बायोटेक्नोलाजी सह आ�त�रक्त �वषय घेऊन उत्तीणर् झाला असेल तर त्यास परवानगी 
असेल. परंतु मेडीकल काऊन्सील ओफ़ इं�डयाने दाखल केलेल्या रजा याचीका / अ�पलच्या 
�नकालाच्या अ�धन राहून पात्रता प�र�ेला बसलेल्या उमेदवारांना, ज्यांचा �नकाल जा�हर 
झाला नाह�, त्याला स्पधार्त्मक प�र�ा देण्यास परवानगी आहे. 
 
(ई) पात्रता पर��ेस बसलेला उमेदवार, ज्याचा �नकाल �मळाला नाह� त्याला तात्पुत�  
स्पधार्त्मक प्रवेश पर��ा घेण्यास परवानगी देण्यात येईल आिण वै�क�य पदवी  
अभ्यासक्रम प्रवेशासाठ� �नवड झाल्यास तो पात्रतेचे �नकष जोपय�त वर नमूद केल्याप्रमाणे 
तो �कंवा ती पूणर् कर�त नाह� तोपय�त त्याला/ तीला त्या कोसर्मध्ये प्रवेश �दला जाणार नाह�. 
तपशीलांसाठ� उमेदवार वै�क�य पदवी �श�ण �नयम, 1997 व आिण बीड�एस कोसर् 
रेग्युलेशन्स 2007, इं�डयन मे�डसीन स�ट्रल कौिन्सल (भारतीय वै�क�य �श�णाचे �कमान 
मानक) रेग्युलेशन आिण हो�मयोपॅथी (पदवी अभ्यासक्रम) रेग्युलेशन 1983 चा संदभर् घेऊ 
शकता. 
फ़) संबंधीत INI साठ� M.B.B.S अभ्यासक्रमासाठ� असलेल� कमीत कमी गुणांची अट 

पात्रते साठ� लागू राह�ल  

रा�ीय पात्रता कम प्रवेश चाचणी (एनईईट�) यूजी-२०२० मध्ये �मळ�वलेल्या गुणांच्या आधारे 
अिखल भारतीय क्रमवार�त यशस्वी उमेदवारांची याद�, एनट�एकडून तयार केली जाईल. 
 
13.2) उमेदवारांची आंतर-से-मे�रट,टाय बे्र�कंगसाठ�:  
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 एनईईट� (यूजी) २०२० मध्ये दोन �कंवा त्यापे�ा जास्त उमेदवारांना समान 
गुण/ परस�टाईल स्कोअर  �मळाल्यास आंतर-से- गुणव�ा खालीलप्रमाणे ठर�वली 
जाईल: 

 अ) उमेदवाराने, चाचणीत जीवशा� (वनस्प�तशा� आिण प्राणीशा�) मध्ये 
�मळवलेले उच्च गुण/ परस�टाईल स्कोअर. 

 (ब) चाचणीमध्ये रसायनशा�ात उच्च गुण/ परस�टाईल स्कोअर  �मळ�वणारा 
उमेदवार, त्यानंतर  

 क) सवर् �वषयांमध्ये चुक�च्या उ�रांची �नवड, कमी करणारा उमेदवार  
 ड) वयाने मोठा उमेदवार.  
13.3) 15% अिखल भारतीय कोटा खाली असलेल्या समुपदेशनासाठ� गुणव�ा याद�  
 अिखल भारतीय कोटा जागांसाठ� �नवड केलेल्या पात्र आिण यशस्वी उमेदवारांची 

गुणव�ा याद� एनट�एकडून, एनईईट� (यूजी) २०२० मधील गुणांच्या आधारे तयार 
केली जाईल. यशस्वी उमेदवारांची याद� महा�नदेशालय आरोग्य सेवा (वै�क�य पर��ा 
क�), आरोग्य व कुटंुब कल्याण मंत्रालय, आिण आयुष मंत्रालय, भारत सरकार 
यांच्या कडे, 15% अिखल भारतीय कोटा जागांना ऑनलाईन समुपदेशनाने 
जागावाटप करण्याच्या हेतूने, पाठ�वली जाईल 

13.4) १५% अिखल भारतीय कोटा सीट वगळता इतर जागांसाठ� मे�रट याद�  
 अ) पुणर् भारतातील रन्क व �नकाल एनट�ए देईल व प्रवेश अ�धकाया�ना देण्यासाठ� 

ड�जीएचएस, आरोग्य आिण कुटंुब कल्याण मंत्रालय भारत सरकार आिण आयुष मंत्रालय, 

भारत सरकार यांच्यासह सामा�यक केला जाईल. 

 ब) प्रवेश देणारे प्रा�धकरण समुपदेशनासाठ� अजर् मागवू शकतात.  

 क) राज्यात लागू असलेल्या �नयमांप्रमाणे उमेद्वाराने प्रवेश / समुपदेशन करते वेळी 

स्वयंघोषीत वगार्प्रमाणे पुणर् भारतातील रन्क नुसार प्रवेश / समुपदेशन आ�धकार� 

मेर�ट याद� काढतील. 

 
प्रकरण 14 : समुपदेशनासाठ� सूचना  
14.1) 15% अिखल भारतीय कोटा असणा-या जागांसाठ� आिण एएफएमसी, ईएसआय, 
�दल्ली �व�ापीठ (ड�यू), बीएचयू व एएमयू आिण ड�म्ड �व�ापीठांसह मध्यवत� संस्थांमधील 
सवर् जागांचे समुपदेशन.  
आरोग्य सेवा महासंचालनालयाच्या वै�क�य समुपदेशन स�मती कडून वै�क�य पदवी 
अभ्यासक्रम एम बी बी एस / बी ड� एस अभ्यासक्रम आिण बी ए एम एस/ बी एस एम 
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एस / बी यु एम एस/ बी एच एम एस अभ्यासक्रम, एए सी सी सी/ एम ओ ए ऑनलाईन 
समुपदेशन घेण्यात येईल. ऑनलाईन समुपदेशनाची मा�हती वै�क�य पदवी अभ्यासक्रम एम 
एम बी बी एस / बी ड� एस अभ्यासक्रम आिण बी ए एम एस/ बी एस एम एस / बी यु 
एम एस/ बी एच एम एस अभ्यासक्रम, एए सी सी सी/ एम ओ ए केवळ वै�क�य 
समुपदेशन स�मती (एमसीसी) वेबसाइट (mcc.nic.in) वर उपलब्ध असेल. पात्र उमेदवारांनी 
समुपदेशन संबं�धत मा�हती काळजीपूवर्क वाचावी आिण समुपदेशनात हजर रा�हल्यावर 
त्यांच्याकडून कोणती कायर्वाह� केली जाईल हे समजून घ्यावे. 15% अिखल भारतीय कोटा, 
एएफएमसी, ईएसआय, �दल्ली �व�ापीठ (ड�यू), बीएचयू व एएमयू, एम्स, 
जेआयपीएमईआर, पीजीआय आिण ड�म्ड �व�ापीठांच्या समुपदेशनांसह क� द्र�य संस्था 
संबं�धत कोणतीह� शंका खालील प�यावर पाठवली जाऊ शकते: 
1. एम बी बी एस / बी ड� एस अभ्यासक्रमासाठ� 
सहाय्यक महा�नदेशक (एमई)  
आरोग्य सेवा महासंचालनालय,  
�नमार्ण भवन, नवी �दल्ली -110108 
ई-मेल: aiqpmt-mcc@nic.in  
2. बी ए एम एस/ बी एस एम एस / बी यु एम एस/ बी एच एम एस अभ्यासक्रमासाठ�. -
-------- 
संचालक 
आयुष मंत्रालय 
आयुष भवन, आयुष भवन, बी-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स,  
आय एन ए नवी �दल्ली 110023  
ई-मेल : counseling.ayush@gov.in 
समुपदेशन संबं�धत सवर् प्र�ांसाठ�, समुपदेशनाची योजना, एफएक्यूएस ् ', कृपया 
mcc.nic.in. संकेतस्थळावर व इतर समुपदेशन आ�धकार� यांचा संदभर् उमेदवारांना वर�ल 
वेबसाईट द्वारे प�रपत्रकाच्या सूचना, बातम्यांच्या घटना इत्याद�ं�वषयी सतत अ�यावत 
राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.  
14.2) अिखल भारतीय जागांच्या 15% जागां�शवाय अन्य जागांसाठ� समुपदेशन व प्रवेश 
घेण्यासंदभार्त 
एनईईट� (यूजी) २०२० ची गुणव�ा याद� वापरणारे राज्य मे�डकल महा�व�ालय / �व�ापीठे / 

संस्थांमध्ये प्रवेशासाठ� इच्छुक उमेदवार समुपदेशनासाठ� राज्य सरकार आिण / �कंवा संबं�धत 

वै�क�य / दंत / आयुव�द/ �सद्ध / युनानी / हो�मओपॅथी महा�व�ालये / संस्था / �व�ापीठाच्या 
�व�ापीठाच्या अ�धका-यांच्या सूचनांचे अनुसरण करतील. खासगी वै�क�य महा�व�ालये (ड�म्ड 
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(ड�म्ड वगळता) संबं�धत समुपदेशन, संबं�धत राज्य सरकारांकडे असेल. वै�क�य/दंत महा�व�ालये 
महा�व�ालये बाबतीत खासगी आयुव�द/ �सद्ध / युनानी / हो�मओपॅथी  महा�व�ालयाच्या 
अिखल भारतीय कोटा जागा ‘आयुष’ प्रवेश क� द्र�य सल्लागार स�मती (ए ए सी सी सी) 
आिण आयुष मंत्रालयाने भरल्या आहेत.  
एनट�ए, उमेदवारांच्या डेटामध्ये, बदल करण्याची संधी संपल्यानंतर, कोणताह� बदल करणार नाह�. 
कोणत्याह� प�रिस्थतीत, उमेदवारांनी ऑनलाईन अजार्त सादर केलेली मा�हती , एनट�एकडून 

�नकाल जाह�र झाल्यानंतर, बदलली जाणार नाह�.  
अजार्मध्ये, मध्यवत� याद�तील याद�नुसार उमेदवारांचे प्रवगर् प्रा� केले गेले आहेत. 15% अिखल 

भारतीय कोटा जागांव्य�त�र� इतर जागांवर समुपदेशन व प्रवेशासाठ� उमेदवार आपल्या 
पात्रतेनुसार समुपदेशन करण्यासाठ� राज्य प्रवगार्च्या याद�नुसार वगर्वार� देऊन न�दणी करतील 

आिण गुणव�ा याद� त्यानुसार एनट�ए तयार करेल.  

अ�धवास संबं�धत �नकष हे संबं�धत राज्यानुसार असतील आिण एनट�ए कोणतीह� भू�मका 
�नभावणार नाह�. राज्य सरकारच्या अ�धका-यांची याद� प�र�श� IV मध्ये �दलेली आहे.  

 
 

प्रकरण 15 :  पर��ेनंतर ची कृती आिण �नकाल जाह�र करणे  

15.1) वेबसाइटवर ओएमआर पत्रके आिण प्र�तसाद प्रद�शर्त करणे  

अ) ntaneet.nic.in वेबसाइटवर सवर् उमेदवारांच्या , ओएमआर उ�रप�त्रका आिण रेकॉडर् केलेल्या 
प्र�तसादाची प्र�तमा एनट�ए, मशीन�ारे प्रद�शर्त करेल. ओएमआर उ�रप�त्रका आिण प्र�तसादांच्या 
प्र�तमांच्या प्रदशर्नाची अचूक तार�ख एनईईट� वेबसाइटवर पर��ेनंतर कळ�वली जाईल. 

ब) उमेदवारास , आव्हान असलेल्या प्र�ास, 1000 / -प्र�त प्र�, प्र�तसादाच्या प्र�क्रयेची फ� भरून 

ओएमआर गे्र�डंगच्या �वरोधात प्र�त�न�धत्व सादर करण्याची संधी देण्यात येईल.  

क) उमेदवारांकडून ओएमआर गे्र�डंग�वरूद्ध केलेल्या �नवेदनाची पडताळणी वास्त�वक रेकॉडर्वरून 

एनट�एकडून केली जाईल. जर आव्हाने योग्य आढळल्यास वास्त�वक मा�हती अ�यावत केली 
जाईल, तथा�प, यासंदभार्त कोणतीह� स्वतंत्र मा�हती उमेदवाराला पाठ�वली जाणार नाह�.  
सवर् उमेदवारांना ओएमआर / उ�रप�त्रकाची प्र�तमा आिण उमेदवारांनी न�दवलेले प्र�तसाद 

पाहण्यासाठ� व डाउनलोड करण्यासाठ�, वेबसाइट ntaneet.nic.in ला भेट देण्याचा सल्ला देण्यात 

येत आहे.  

15.2) आव्हानासाठ� उ�र कंुजी (key)  प्रद�शर्त करणे  

अ) एनट�ए, प्र�ांची तात्पुरती उ�र कंुजी दशर्वेल. जर उमेदवारांना ntaneet.nic.in संकेतस्थळावर�ल 

संकेतस्थळावर�ल उ�र कंुजीत शंका असेल तर आव्हान देण्याची संधी देईल. उ�र क� चे प्रदशर्नाच्या 
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प्रदशर्नाच्या अचूक तारखेसाठ� उमेदवार पर��ेनंतर �नय�मतपणे एनट�ए वेबसाइटवर अ�तने 

तपास ूशकतात.  
ब) उमेदवारांना प्र�त उ�र 1000/- प्र�क्रया शुल्क भरून अस्थायी उ�र क� �वरुद्ध ऑनलाईन 
ऑनलाईन आव्हान देण्याची संधी देण्यात येईल.  
क) उमेदवारांनी केलेल्या आव्हानांची पडताळणी एनट�ए�ारे, त्या �वषयातील त�ांच्या 
मदतीने केली जाईल. योग्य आढळल्यास, उ�र क� त्यानुसार सुधा�रत केली जाईल. 
सुधा�रत अं�तम उ�र क� च्या आधारे �नकाल तयार केला जाईल आिण घो�षत केला 
जाईल.  
ड) कोणत्याह� वैय��क उमेदवारास त्याचे / �तचे आव्हानाची स्वीकृती / स्वीकृती न 
�मळाल्याबद्दल मा�हती �दली जाणार नाह�.  
इ) आव्हानानंतर �नि�त केलेली उ�र क� अं�तम असेल.  
15.3) �नकालाची घोषणा  
अ) रा�ीय चाचणी संस्था मानक प्र�क्रयेचा वापर करुन उ�रप�त्रकांचे मूल्यांकन करेल आिण 
आिण ई प�रणाम ntaneet.nic.in वेबसाइटवर प्रद�शर्त केले जाईल आिण त्यानंतर 
उमेदवार संबं�धत �नकालपत्रक डाऊनलोड करू शकेल. 
ब) ड�जीएचएस व आयुष मंत्रालय, क� द्र�य प्रवेश समुपदेशन स�मती  च्या �नद�शानुसार 
एनट�ए गुणव�ा याद� तयार करेल.  
क) प्रवगर्�नहाय �नकाल पत्रक तयार केले जाणार नाह�.  
ड) एनईट� (यूजी) २०२० चे सवर् उमेदवारांनी, एनट�ए, एमओएच आिण एफडब्ल्यू, वै�क�य 
समुपदेशन स�मती (mcc.nic.in.) एम ओ ए, आयुष प्रवेश क� द्र�य समुपदेशन स�मती 
(aaccc.gov.in) आिण सहभागी राज्ये / �व�ापीठे / संस्थांच्या वेबसाइटवर�ल अ�तने 
समुपदेशनाच्या अं�तम फेर�च्या समा�ीपय�त �नय�मतपणे तपासणे आवश्यक आहे.  
15.4) उ�रप�त्रकांची पुनतर्पासणी/पुनमूर्ल्यमापन  
* मशीन-गे्रडेबल उ�रप�त्रकांचे अत्यंत काळजीपूवर्क मूल्यांकन केले जाते आिण वारंवार 
छाननी केली जाते.  
* उ�रप�त्रकांचे पुन्हा तपासणी / पुनमूर्ल्यांकन करण्याची कोणतीह� तरतूद नाह�. हे खालील 
कारणांमुळे आहेः  
1) उमेदवारांना त्यांच्या ओएमआर शीटच्या ओएमआर दजार्नुसार प्र�त�न�धत्व करण्याची 
संधी �दली जाते आिण शंका असल्यास उ�र क� ला आव्हान देण्याची संधी देखील �दली 
जाते. 
2) ओएमआर मशीन गे्रडेबल आहेत, ज्याचे मूल्यांकन सवा�साठ� �नःप�पाती असलेल्या 
�व�श� सॉफ्टवेअर�ारे केले जाते.  
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तेव्हा या संदभार्त कोणत्याह� पत्रव्यवहाराची दखल घेतली जाणार नाह�.  
15.5. एनईईट� (यूजी) २०२० च्या �नकालाचा इतर संस्थांकडून उपयोग 
एनईईट� (यूजी) २०२० चा �नकाल क� द्र / राज्य सरकारच्या अन्य संस्थांकडून त्यांच्या 
�नयमांनुसार प्रवेश उदे्दशासाठ� वापरला जाऊ शकतो व कुटंुबकल्याण व आरोग्यमंत्रालय 
भारत सरकर बरोबर चचार् करुन . 
15.6.) तणनाईचे �नयम (पर��ेच्या �नयमाबाहेर पडणे.) 
रा�ीय पात्रता कम प्रवेश चाचणी (एनईईट�) चा �नकाल जाह�र होण्याच्या तारखेपासून 90 
�दवसांपय�त जतन केला जाईल.  
प्रकरण 16 : सामान्य सेवा क� दे्र / सु�वधा क� दे्र 
ज्या भागात अनेक अडचणींमुळे उमेदवारांना ऑनलाईन अजर् सादर करणे अवघड आहे अशा 
�ठकाणी, �डजीटल इं�डयाच्या पुढाकाराने भारत सरकारच्या सामान्य सेवा क� द्र, आय. ट�. 
मंत्रालयाच्या सेवांचा उपयोग होऊ शकेल. कॉमन सिव्हर्सेस स�टर (सीएससी) योजना भारत 
सरकारच्या रा�ीय ई-गव्हनर्न्स योजनेचा (एनईजीपी) एक भाग आहे आिण प्रत्येक 
ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर ग्रामीण स्तरावर�ल उ�ोजका (व्ह�एलई) �ारे व्यवस्था�पत केली 
जाते.  
येथे २.4 लाखाहून अ�धक सामान्य सेवा क� दे्र आहेत. देशभरात जे अल्प शुल्क भरून 
उमेदवारांना ऑनलाईन अजर् सादर करण्यास व ई-वॉलेट�ारे फ� भरण्यासाठ� इिच्छत समथर्न 
समथर्न देतील. कॉमन सिव्हर्सेस स�टरची याद� http://www.csc.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध आहे.  
 
 
 
 
प�र�श� 1 
कोअर �सलॅबस 
�फिजक्स, रसायनशा�, जीवशा� (उच्च माध्य�मक स्तर) 
https://www.NMCindla.org/doecuments/neet/finalCoreSyllabus NEET-
UG.pdf 
देशभरातील एमबीबीएस / बीड�एस अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठ� रा�ीय पात्रता-सह-प्रवेश 
कसोट� (एनईईट�) साठ� भारतीय वै�क�य प�रषद (एनएमसी) रा�ीय पात्रता सह-प्रवेश पर��े 
पर��े मधून होणा-या देशभरातील एमबीबीएस / बीड�एस अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठ� 
एनईईट� (यूजी), �व�वध राज्य अभ्यासक्रम तसेच सीबीएसई, एनसीईआरट� आिण 
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सीओबीएसई यांनी तयार केलेल्या अभ्यासक्रमाचा आढावा घेतल्यानंतर, खालील 
अभ्यासक्रमाची �शफारस करते. हे वै�क�य �श�णातील �व�वध �ेत्रांची प्रासं�गकता ल�ात 
घेऊन देशभर एकसमानता स्था�पत करण्यासाठ� केले आहे. 
 
इय�ा ११ वी भौ�तकशा� �वषयाचा 
अभ्यासक्रम 

इय�ा 12 वी भौ�तकशा� �वषयाचा अभ्यासक्रम 
अभ्यासक्रम 

अनु 
क्र. 

घटक. 12 
वी 

अनु 
क्र. 

घटक. 11 वी 

1. भौ�तक �व� व मोजमाप  
मोजमाप  

 1. �व�ुत िस्थ�तक�  

2. ग�तशा�  2. धारा �व�ुत  
3. गतीचे �नयम  3. �व�ुत प्रवाहाचे चुंबक�य 

प�रणाम आिण चुंबकत्व 
 

4. कायर्, ऊजार् आिण श��  4. �व�ुत चुंबक�य प्रवतर्न 
आिण प्रत्यावत� धारा  

 

5. कण प्रणालीची गती 
आिण दृढ पदाथर् 

 5. �व�ुत चुंबक�य तरंग  

6. गुरुत्व  6. प्रका�शक�   
7. आयतन (बल्क) पदाथा�चे 

गुणधमर् 
 7. वस्तुमानाचे �ैत स्वरूप 

आिण �करणोत्सगर् 
 

8. थम�डायना�मक्स  8. अणू आिण अणूक� द्रके  
9. प�रपूणर् वायू आिण 

ग�तज �सद्धांताचे वतर्न  
 9. इलेक्ट्रॉ�नक उपकरणे  

10. दोलन आिण तरंग     
क्र रसायनशा�  अभ्यासक्रम 

इय�ा ११ वी 
क्र. रसायनशा�  अभ्यासक्रम 

इय�ा १२ वी 
1. रसायनशा�ातील काह� मूलभूत 

संकल्पना  
1. घनिस्थती/अवस्था  

2. अणुची संरचना  2. द्रावणे  

3. मूलद्रव्यांचे वग�करण व 

गुणधमा�च्या 
3. �व�ुत रसायनशा�  
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आवतर्प्रव�ृी/आव�तर्ता  
4. रासाय�नक बंधक व रेण्वीय 

संरचना  
4. रासाय�नक गिजत  

5. पदाथा�च्या अवस्था  5. प�ृीय रसायनशा�  

6. उष्माग�तक�  6. सामान्य तत्वे व मूलद्रव्ये वेगळे/�नराळे 

करण्याच्या प्र�क्रया 

7. समतोल  7. पी खंडातील मूलद्रव्ये  

8. �पणॉिक्स अ�भ�क्रया 8. d व f खंडातील मूलद्रव्ये  

9. हायड्रोजन  9. सहबुध्दता संयुगे  

10. एस-खंडातील मूलद्रव्ये  10. हॅलोअल्केन्स व हॅलोअॅर�न्स  

11. पी-खंडातील काह� मूलद्रव्ये  11. अल्कोहोल्स, फेनॉल्स व ईथसर्  
12. काबर्नी रसायनशा�  12. अल्द�हाईडस,् �कटोन्स आिण काक� िक्सलीक 

आम्ले  

13. हायड्रोकाबर्न  13. नायट्रोजन असलेली स��द्रय संयुगे  

14. पयार्वरणीय रसायनशा� 14. जीवरेणू  

  15. बहुवा�रक  

  16. रोजच्या जीवनातील रसायनशा� 
 
क्र जीवशा�  अभ्यासक्रम 

इय�ा  ११ वी 
क्र. जीवशा�  अभ्यासक्रम 

इय�ा  १२ वी 
1. जैव जगातील �व�वधता  1. प्रजनन  

2. वनस्पती व प्राण्यांची रचनात्मक 

संस्था  
2. जननशा� आिण उत्क्रांती  

3. पेशींची रचना आिण काय�  3. जीवशा� आिण मानवाचे कल्याण  

4. वनस्पती शर�र �व�ानशा�  4. जैव तंत्र�ान आिण उपयोग  

5. मानवी शर�र �व�ान  5 प�रिस्थ�तक� व पयार्वरण 

 
भौ�तकशा�: ११ वी अभ्यासक्रम सामग्री.  
यु�नट एक: भौ�तक �व� आिण मापन  
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तपशील: -  
*  भौ�तकशा�: व्या�ी आिण एक्साइटम�ट भौ�तकशाि�य �नयमांचे स्वरूप; 

भौ�तकशा�, तंत्र�ान आिण समाज 
*  मोजमापांची आवश्यकता: मोजमापाची एकके; यु�नटची प्रणालीः एसआय यु�नट्स, 

मूलभूत आिण सा�धत यु�नट्स. लांबी, वस्तुमान आिण वेळ, मोजमाप; मोजमाप 
यंत्रांची अचूकता (�प्र�सजन) आिण अचूकता; मोजमापातील त्रुट�; साथर् अंक 

*  भौ�तक राशीची �मती, �मतीय �व�ेषण आिण त्याचे उपयोजन.  
यु�नट दोन: ग�तशा�  
तपशील:  
*  संदभर् चौकट, एकरेषीय गती; स्थान-वेळ आलेख, वेग आिण गती. एकसमान आिण 

नैकसमान ग�त, सरासर� वेग आिण त्व�रत वेग. एकसमान त्वरणीय (प्रवेगक) गती 
व �तचे वेग-वेळ आिण िस्थती-वेळेचे आलेख, (आलेिखय �ववेचन).  

*  गतीचे वणर्न करण्यासाठ� भेदभाव आिण एकत्रीकरणाच्या प्राथ�मक संकल्पना. 
स्केलर आिण वेक्टरचे प्रमाण: स्थान आिण �वस्थापन व्हेक्टर, सामान्य वेक्टर, 
सामान्य वेक्टर आिण नोटेशन, वेक्टरची समानता, वास्त�वक संख्यां�ारे वेक्टरचे 
गुणाकार; वेक्टरची बेर�ज आिण वजाबाक�. सापे� वेग  

*  यु�नट वेक्टर : स�दशाचे लंब घटकांमधे �वयोजन  
*  स्केलर आिण वेक्टरचे गुणाकार. एकप्रतलीय गती. एकसमान वेग आिण एकसमान 

त्वरण- प्र�ेपण गती. एकसमान व�ृीय गती. 
यु�नट तीन: ग�त�वषयक �नयम  
*  तपशील:  
 बलाची अंत�ार्नी संकल्पना. जड़त्व, न्यूटनचा गतीचा प�हला �नयम ; संवेग आिण 

न्यूटनचा गतीचा दसुरा �नयम; बलाचा आवेग; न्यूटनचा गतीचा �तसरा �नयम. 
संवेग अ�य्यतेचा �नयम आिण उपयोजन  

*  समवत� बलांचा समतोल. िस्थर आिण ग�तज घषर्ण, घषर्णाचे �नयम, रो�लंग घषर्ण, 
वंगण  

*  एकसमान प�रपत्रक गतीची ग�तशीलता, अ�भक� द्र� बल, प�रपत्रक गतीची उदाहरणे 
(स्तर�य प�रपत्रक रस्त्यावर वाहन, ब��कंग केलेल्या रस्त्यावर�ल वाहन).  

यु�नट चार: कायर्, उजार् आिण श��: 
तपशील:  
*  एकसमान व प�रवतर्नशील बलाने केलेले कायर् , ग�तज ऊजार्, कायर्- उजार् प्रमेय. 
श��,  
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*  िस्थतीज उज�ची कल्पना ,िस्प्रंगची िस्थतीज उजार्, 
अ�य्य बले, पुराणमतवाद� श��ंची संभाव्य उजार्; यां�त्रक ऊज�ची अ�य्यता (गतीशील 
आिण िस्थतीज ऊजार्) नॉन-कंझव��टव्ह बले; उभ्या वतुर्ळातील गती, एक आिण दोन 
प�रमाणांमध्ये प्रत्यास्थ आिण अप्रत्यास्थ टक्कर  
यु�नट पाच: कणाची प्रणालीची गती आिण दृढ पदाथर् 
तपशील: 
* दोन-कण प्रणालीच्या वस्तुमानाचे क� द्र, संवेग अ�य्यता आिण वस्तुमान क� द्राची गती, 
दृढ पदाथार्च्या वस्तुमानाचे क� द्र, एकसमान रॉडच्या वस्तुमानाचे क� द्र  
* बलाचे आघूणर् 'आघूणर् (टॉकर् ), कोनीय संवेग, काह� उदाहरणांसह कोनीय संवेगाची 
अ�य्यता 
*दृढ पदाथार्चा समतोल, रोटेशन आिण रोटेशनल गतीचे समीकरण, रेखीय आिण घूणर्न 
गतीची तुलना, जडत्व आघूणर्, घूणर्न �त्रज्या, साध्या भू�मतीय वस्तूंसाठ� जडत्व आघूणार्चे 
मूल्ये (कोणतेह� व्युत्पन्न नाह�) समांतर आिण लंबवत अ� प्रमेयांचे �वधान आिण त्यांचे 
अनुप्रयोग  
यु�नट सहा: गुरुत्वाकषर्ण  
तपशील 
* केप्लरचे ग्रह गतीचे �नयम, गुरुत्वाकषर्णाचे सावर्भौम �नयम आिण गुरुत्वाकषर्णाचा प्रवेग 
व त्यावर उंची व खोली चा होणारा प�रणाम  
* गुरुित्वय िस्थतीज ऊजार्: गुरुत्व �वभव, मु��वेग, उपग्रहाचा क�ीय वेग. भू-िस्थर उपग्रह.  
उपग्रह.  
यु�नट सात: बल्क मॅटरचे गुणधमर् 
तप�शल: 
* प्रत्यास्थ वतर्न, प्र�तबल-ताण संबंध. हूकचा �नयम, यंगचे िस्थरांक, बल्क मॉड्यूलस 
,कतर्रण,कतर्रण िस्थरांक , पॉयसनचे गुणो�र; ताण उजार् 
* िव्हस्कोसीट�, स्टोक्स �नयम, ट�मर्नल वेग, रेनॉल्डची संख्या, सुव्यविस्थत आिण अशांत 
प्रवाह क्रां�तक वेग, बनार्ल्लीचे प्रमेय आिण त्याचे अनुप्रयोग  
* प�ृीय ऊजार् आिण प�ृीय ताण, संपकर्  कोन, अ�त�र� बल,थ�ब,बुडबुडे व के�शकारोह 
कल्पना प�ृीय ताणावरून 
* उष्णता, तापमान, औिष्णक �वस्तारः 
घन पदाथर्, द्रव आिण वायंूचे औिष्णक �वस्तार, �वसंगत �वस्तार. �व�श� उष्णता �मताः 
सीपी, सीव्ह�-कॅलर�मेट्र�, पदाथर् अवस्थेत बदल-सु� उष्मा * उष्णता स्थानांतरण- वहन 
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आिण औिष्णक वाहकता, उष्णतेचे प्रक्रमण आिण प्रारण(रे�डएशन) ,ब्लॅक बॉड� रे�डएशनची 
गुणात्मक कल्पना, वेनचे �वस्थापनाचा �नयम, आिण ग्रीन हाऊस प्रभाव  
* न्यूटनचा शीतकरण आिण स्ट�फनचा प्रारणचा �नयम. 
यु�नट सात : उष्मग�तक� (थम�डायना�मक्स ) 
तपशील:  
* औिष्णक समतोल आिण तापमानाची व्याख्या (थम�डायना�मक्सचा शून्यावा �नयम) 
उष्णता, कायर् आिण अंतगर्त ऊजार्. थम�डायना�मक्सचा प�हला �नयम. समतापी आिण 
समोष्ण प्र�क्रया.  
* थम�डायना�मक्सचा दसुरा �नयम: उलट करता येण्याजोगी आिण अप�रवतर्नीय प्र�क्रया, 
उष्णता इंिजन आिण प्रशीतक (रे�फ्रजरेटर) 
यु�नट नऊ: प�रपूणर् गॅसचे वतर्न आिण वायंू�वषयक ग�तज �सद्धांत 
तपशील:  
* प�रपूणर् वायूच्या अवस्थांचे समीकरण, वायूच्या आकंुचनास केलेले कायर्. 
* वायंू�वषयक ग�तज �सद्धांत , गहृ�ते, दाब संकल्पना. ग�तज उजार् आिण तपमान, 
मु�तेच्या कोट�, उजार् सम�वभाजनाचा �नयम (केवळ �वधान) आिण वायंूच्या �व�श� 
उष्णतेच्या �मतांचा अनुप्रयोग, माध्य मु� पथ. 
यु�नट दहा दोलन आिण तरंग 
तपशील: 
* आवत� गती- दोलनकाल, वारंवारता, �वस्थापन आिण वेळ यांचा संबंध, आव�ृी फल , 
रेषीय आवतर् गती (एसएचएम) आिण त्याचे समीकरण; प्रावस्था, िस्प्रंगची दोलने -
पुनःस्थापी बल आिण बल िस्थरांक; रेषीय आवतर् गतीमधील ऊजार् -ग�तज आिण िस्थतीज 
उजार्, साधा लंबक, त्याच्या दोलन कालाच्या अ�भव्य��चे व्युत्पन्न; मु�, ब�लत आिण 
अवमं�दत दोलन (केवळ गुणात्मक कल्पना), संस्पंदन 
* तरंग गती (वेव्ह मोशन) अवतरंग व अनुतरंग, तरंग गतीचा वेग, प्रगामी तरंगातील 
�वस्थापन संबंध. तरंगाच्या अ�धरोपणाचे त�व, तरंगाचे प्र�त�बंब, तार आिण अगर्न 
पाईप्समधील िस्थर तरंग, कंपनाचा मूलभूत प्रकार आिण संवाद�, �वस्पंद (बीट्स), 
ध्व�नमधील डॉप्लर प�रणाम 
�फिजक्स: इय�ा बारावी अभ्यासक्रम सामग्री 
घटक 1: �व�ुत िस्थ�तक�. (इलेक्ट्रोस्टॅ�टक्स) 
तपशील:  
�व�ुत प्रभार आिण त्यांची अ�य्यता. दोन पॉइंट चाज�स दरम्यान कुलम्बचा �नयम; 
बहु�व�ुत भारांम�धल बले, सुपरपोिजशन तत्व आिण �व�ुतभाराचे सातत्य व वाटप, 
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*  इलेिक्ट्रक फ�ल्ड, पॉ�ट चाजर्मुळे तयार होणारे इलेिक्ट्रक फ�ल्ड, इलेिक्ट्रक फ�ल्ड 
लाईन्स; इलेिक्ट्रक ��धु्रव, ��धु्रवामुळे तयार होणारे �व�ुत �ेत्र; एकसमान इलेिक्ट्रक 
इलेिक्ट्रक फ�ल्डमधील ��धु्रवीय टॉक़र्   

*  �व�ुत अ�भवाह (इलेिक्ट्रक फ्लक्स), गॉसच्या प्रमेयाचे स्टेटम�ट आिण असीम लांब 
सरळ वायर, एकसमान प्रभा�रत अनंततः समतल पत्रा आिण पातळ गोलाकार शेल 
यामुळे तयार होणारे �व�ुत �ेत्र शोधण्यासाठ�चे अनुप्रयोग(आत आिण बाहेर�ल �ेत्र).  
�ेत्र).  

*  �व�ुत �वभव, �वभवांतर, पॉइंट चाजर्मुळे तयार होणारे �व�ुत �वभव, ��धु्रवीय यंत्रणा 
यंत्रणा आिण प्रभार प्रणाली, सम�वभव प�ृभाग, समतुल्य प�ृभाग, दोन पॉइंट चाजर् 
चाजर् असलेल्या �सस्टमची व इलेिक्ट्रक ��धु्रवाची, इलेक्ट्रोस्टे�टक �ेत्रातील �व�ुत 
िस्थतीज उजार्  

*  कंडक्टर आिण इन्सुलेटर, कंडक्टरमध्ये मु� प्रभार आिण बं�धत प्रभार. डाइलेिक्ट्रक्स 
डाइलेिक्ट्रक्स आिण इलेिक्ट्रक ध्रुवीकरण, कॅपे�सटर आिण कॅपे�सटन्स, संधा�रत्राची 
समांतर व एकसर जोडणी, समांतर प्लेट कॅपे�सटरचे डाइलेिक्ट्रक माध्यमास�हत व 
�शवाय कॅपे�सटेन्स, संधा�रत्राची उजार्, व्हॅन ड� गॅ्रफ जनरेटर.  

*  यु�नट दोन: धारा �व�ुत 
 
तपशील 
*  �व�ुत ् प्रवाह, मेट�लक कंडक्टरमध्ये �व�ुत प्रभारांचा प्रवाह, अनुगमन वेग, 

ग�तशीलता आिण इलेिक्ट्रक करंट यांचा संबंध,ओहमचा �नयम, �व�ुत प्र�तरोध, I-V 
V आलेख, (एकरेषीय आिण अरेखीय), �व�ुत ऊजार् आिण श��, �व�ुत प्र�तरोधकता 
प्र�तरोधकता आिण चालकता 

*  काबर्न प्र�तरोधक, �व�ुत रो�धत्रा वर�ल रंग संकेत आिण प्र�तरोधकांचे समांतर व 
एकसर जोड, �व�ुत रोधाचे तपमानावर�ल अवलं�बत्व  

*  घटाचा आंत�रक रोध, �वभवांतर आिण �व�ुतगामक बल , �व�ुतघटाची साखळ� 
आिण समांतर जोडणी 

*  �कचार्फचे �नयम आिण त्यांचे साधे अनुप्रयोग, िव्हट्सटोन �ब्रज, मीटर �ब्रज 
*  �वभवमापी- त�व आिण �वभवांतर मोजण्यासाठ� आिण दोन घटांच्या �व�ुतगामक 

बलाची(एएमएफची) तुलना करण्यासाठ� अनुप्रयोग, घटाच्या अंतगर्त रोधाचे मोजमाप. 
यु�नट तीन : �व�ुत प्रवाहाचे चुंबक�य प�रणाम आिण चुंबकत्व  
तपशील 



~ 61 ~ 
 

*  चुंबक�य �ेत्राची संकल्पना, ऑस्ट�डचा प्रयोग, बायोट सावटर् �नयम आिण कंुडलातून 
वाहणा-या प्रवाहामुळे होणारे पे्रषण 

*  अँ�पअरचा �नयम आिण त्याचे अनंततः लांब सरळ वाहकासाठ� उपयोजन, सरळ 
आिण टोरॉइडल सोलेनोइड्स. एकसारख्या चुंबक�य आिण इलेिक्ट्रक फ�ल्डमधून 
जाणा-या �व�ुत प्रभारास जाणवणारे बल, सायक्लोट्रॉन   

*  एकसमान चुंबक�य �ेत्रातील �व�ुत वाहकास जाणवणारे बल, दोन समांतर वाहकां 
दरम्यान येणारे बल, एम्पीयर ची प�रभाषा. चुंबक�य �ेत्रातील �व�ुत ् कंुडलाने 
अनुभवलेले टॉकर् ; चल कंुडल �व�ुत प्रवाह दशर्क - त्याची संवेदनशीलता आिण 
एम्मीटर आिण व्होल्टमीटर मधे त्याचे रूपांतर.  

*  �व�ुत प्रवाह व चुंबक�य ��धु्रव संबंध आिण त्याचे चुंबक�य ��धु्रवीय आघूणर्. 
�फरणायार्  इलेक्ट्रॉनचा चुंबक�य ��धु्रवीय आघूणर्. दंडगोलाकृती चुंबकाचे अ�ावर व 
मध्यरेषेवर�ल �बंदवूर होणारे पे्ररण (बार चुंबक), एकसारखे चुंबक�य �ेत्रात ठेवलेल्या 
दंडाकृती चुंबक�य ��धु्रवीवर�ल आघूणर् (बार चुंबक) ; चुंबक�य ��धु्रव व सोलेनोइड 
यांची समक�ता, पथृ्वीचे चुंबक�य �ेत्र व चुंबक�य घटक;   

*  पॅरा, डाय-आिण फेरो-मॅग्ने�टक पदाथर् व त्यांची उदाहरणे  
*  �व�ुतचंुबक व त्यांच्या सामथ्यार्वर प�रणाम करणारे घटक. कायम चुंबक 
यु�नट चार: �व�ुत ्चुंबक�य प्रवतर्न आिण प्रत्यावत� धारा (इलेक्ट्रोमॅग्ने�टक इंडक्शन आिण 
अल्टरने�टंग करंट्स)  
तपशील:  
*  �व�ुत चुंबक�य पे्ररण; फॅराडेचा �नयम, प्रव�तर्त ईएमएफ आिण �व�ुतपवाह; लेन्झचा 

लेन्झचा �नयम, एड� करंटस ्स्वप्रवतर्वन व अन्योन्य प्रवतर्न (सेल्फ व म्युच्युअल 
इंडक्टन्स) 

*  प्रत्यावत� धारा (अल्टरने�टंग करंट्स), अल्टरने�टंग करंट / व्होल्टेज चे पीक आिण 
आरएमएस मूल्य ; पे्ररण प्ररोध आिण संरोध; एलसी दोलन (केवळ गुणात्मक 
उपचार), एलसीआर मा�लका स�कर् ट, संस्पंदन; एसी स�कर् टमधील श��, वॅटलेस 
प्रवाह  

जनरेटर व ट्रान्सफॉमर्र  
*  यु�नट पाच: इलेक्ट्रोमॅग्ने�टक वेव्हज  
तपशील  
*  �वस्थापन प्रवाहाची आवश्यकता 
* �व�ुत चुंबक�य तरंग आिण त्यांची वै�शष्ट्ये (केवळ गुणात्मक कल्पना). 

इलेक्ट्रोमॅग्ने�टक वेव्हची ट्रान्सव्हसर् प्रव�ृी , 
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•  �व�ुत चुंबक�य वणर्पट (इलेक्ट्रोमॅग्ने�टक स्पेक्ट्रम): रे�डओ वेव्ह्स, मायक्रोवेव्ह, 
इन्फ्रारेड, दृश्यमान, अ�तनील, एक्स-रे, गामा �करण, त्यांच्या उपयोगां�वषयी 
प्राथ�मक तथ्ये 

यु�नट सहा : प्रका�शक�  
तपशील: 
*  प्रकाशाचे परावतर्न, गोलाकार आरसे, आरसा सूत्र प्रकाशाचे अपवतर्न, पूणर् अंत�रक 

परावतर्न आिण त्याचे अनुप्रयोग, ऑिप्टकल फायबर, गोलाकार प�ृभागावर�ल 
अपवतर्न, �भंग, पातळ लेन्सचे सूत्र, लेन्स-मेकरचे सूत्र, �वशालन,लेन्सची श��, 
एकमेकांच्या संपकार्तील पातळ लेन्सेस चे संयोजन, लेन्स आिण आरसा यांचे 
संयोजन. �प्रझम�ारे प्रकाशाचे अपवतर्न आिण अपस्करण.  

*  आकाशाचा हलका-�नळा रंग फेकणे आिण सूय�दय व सूयार्स्ताच्या वेळ� सूयार्चे 
लालसर �दसणे.  

*  प्रकाशीय उपकरणे: मानवी डोळा, प्र�तमा तयार करणे आिण समायोजन,डोळयांचे दोष 
(मायो�पया आिण हायपरमेट्रो�पया) लेन्स वापरुन सुधारणे   

*  सू�मदशर्क आिण खगोलीय द�ुबर्णी (पराव�तर्त आिण अपव�तर्त) आिण त्यांची 
�वशालन श��  

*  वेव्ह ऑिप्टक्स: वेव्हफं्रट आिण �ुजेन्सचे तत्व, सपाट प�ृभागावरून तरंग मुखाचे 
परावतर्न व अपवतर्न 

*  �ूजेन्सच्या तत्वावरून परावतर्नाचे आिण अपवतर्नाचे �नयम �सध्द करणे. 
*  प्रकाशाचे व्य�तकरण, यंगचा डबल होल प्रयोग आिण �फं्रज रंुद�, सुसंगत स्रोत आिण 

प्रकाशाचे िस्थर व्य�तकरण,  
*  एक िस्लटमुळे होणारे �ववतर्न , मध्यवत� मह�माची रंूद�  
*  सू�मदश� आिण खगोलशा�ीय दरूदशर्काची �वयोजन श��. ध्रुवीकरण, प्रतल धु्र�वत 

प्रकाश; ब्रूस्टरचा �नयम, प्रतल धु्र�वत प्रकाशाचे उपयोग आिण पोलॉरॉइड्स  
यु�नट सात: मॅटर आिण रे�डएशनचे दहेुर� स्वरूप  
तपशील:  
* फोटोइलेिक्ट्रक प्रभाव, हट्झर् आिण लेनाडर्चे �नर��ण, आइंस्ट�नच्या फोटोइलेिक्ट्रक 

समीकरण, प्रकाशाचे कण स्वरूप.  
* मॅटरवेव्ह : कणांचे तरंग स्वरूप, ड� ब्रोगली �रलेशन, डेिव्हसन-जमर्र प्रयोग 

(प्रायो�गक तपशील वगळले पा�हजेत; केवळ �नष्कषर् स्प� केले पा�हजे)  
यु�नट आठ : अणू आिण अणूक� द्रके 
तपशील:  
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* अल्फा-कण �व�करण प्रयोग; रदरफोडर्चे अणूचे मॉडेल; बोहर मॉडेल, उजार् पातळ� 
,हायड्रोजन स्पेक्ट्रम. न्यूिक्लयसची रचना आिण आकार, समप्रोटॉन ,समभार , 
समन्युट्रॉन अणु. 

* रे�डओएिक्टिव्हट�- अल्फा, बीटा कण व गामा �करण व त्यांचे गुणधमर्, �करणोत्सार� 
-हासाचा �नयम, वस्तुमान उजार् संबंध, वस्तुमान दोष; प्र�त न्यूिक्लयन बांधणी ऊजार् 
आिण �तचा अणु वस्तुमानाशी संबंध. आिण्वक �वखंडन आिण संमीलन. 

यु�नट. नऊ: इलेक्ट्रॉ�नक उपकरणे. 
तपशील: - 
 सॉ�लड्समधील ऊजार् बँड (केवळ गुणात्मक कल्पना), कंडक्टर, इन्सुलेटर आिण 

सेमीकंडक्टर; सेमीकंडक्टर डायोड , फॉरवडर् आिण �रव्हसर् बायस ची आय-व्ह� 
वै�शष्ट्ये , डायोड रेिक्टफायर म्हणून,एलईड�, फोटोडायोड, सौर सेल आिण िझनर 
डायोडची आय-व्ह� वै�शष्ट्ये; व्होल्टेज �नयामक म्हणून िझनर डायोड, जंक्शन 
ट्रािन्झस्टर, ट्रािन्झस्टरची वतर्णूक, ट्रािन्झस्टरची वै�शष्ट्ये; ट्रांिझस्टर ॲम्पलीफायर 
(कॉमन ए�मटर कॉिन्फगरेशन) , ऑसीलेटर आिण िस्वच म्हणून, लॉिजक गेट्स 
(OR, AND , NAND आिण NOR). 

XI रसायन शा� अभ्यासक्रमातील मजकूर -  
एकक I रसायन शा�ातील काह� मूलभूत संकल्पना 
सामान्य प्रस्तावना रसायन शा�ाचे महत्व व व्या�� 
रसाय�नक संयोगाचे �नयम, डाल्टनचा अणू �सध्दांत; मूलद्रव्य, अणू व रेणंुची सवर् समान्य 

कल्पना 
अिण्वय व रेण्वीय वस्तुमान. गॅ्रमरेणुची सामान्य कल्पना व गॅ्रमरेण्वीय वस्तुमान, 
घटकप्रमाणाची टक्केवार� आिण रेण्वीय सूत्र; रासाय�नक अ�भ�क्रया, सुत्र�म�त व सुत्र�म�तवर 
आधा�रत गणना 
एकक II अणुची संरचना 
अणु अंक, समप्रोटॉन व समभार क�ा/कवच व उपक�ा/उपकवच यांची सवर्सामान्य 
कल्पना, द्रव्य व प्रकाशाचे दहेुर� स्वरुप, ड� ब्रॉग्लीचे नाते, हायझेनबगर्सचा अ�नि�ततेचा 
�सध्दांत/तत्व, कि�कांची सवर्सामान्य कल्पना, क्वांटम संख्या, एस.पी. आिण ड� कि�काचे 
आकार, कि�कांमध्ये इलेक्ट्रॉन भरण्याचे �नयम-ऑफबॉउ तत्व, पॉलीचे अपवजर्न तत्व, 
हंुडचा �नयम, अणुचे इलेक्ट्रॉनी संरुपण, अधर् व संपूणर् पू�रत कि�कांचे स्थैयर्. 
एकक III मूलद्रव्यांचे वग�करण व गुणधमा�च्या आवतर् प्रव�ृी / आव�तर्ता आधु�नक आवतर् 
�नयम व द�घर्श्रणेी आवतर्सारणी, मूलद्रव्यातील गुणधमार्चा आवत� कल-अणू�त्रज्या, आयनी 
�त्रज्या, आयनन एन्थॅिल्प, इलेक्ट्रॉन लाभ पूणर् उष्मा, �व�ुत ॠणता, संयुजा  
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एकक IV रासाय�नक बंधक व रेण्वीय संरचना 
संयुज इलेक्ट्रॉन, आयनी बंध, सहसंयुज बंध, बंधाचे मापदंड, लुईस संरचना, सहसंयुज 
बंधाचे धवृीय स्वरुप, संयुज बंध �सध्दांत, सस्पंदन, रेणंूची भू�मती, VSEPR �सध्दांत, एस, 
पी, व ड� कि�का असलेल्या संकरणाची सवर्सामान्य कल्पना, व काह� साध्या रेणंूचे आकार; 
समक� �द्रय िव्दअणू असलेल्या रेणंुचा रेण्वीय कि�का �सध्दांत (फ� गुणात्मक कल्पना), 
हायड्रोजन बंध 
एकक V पदाथा�च्या अवस्था 
पदाथा�च्या तीन अवस्था, आंतररेण्वीय अन्योन्य�क्रया, बंधाचे प्रकार, द्रवणांक, उत्कलनांक, 
रेणुची कल्पना स्प� करण्यासाठ� वायु �नयमांची भू�मका, बॉइल्सचा �नयम, चालर्सचा 
�नयम, गे ल्यूसाकचा �नयम, अॅव्होगाड्रोचा  �नयम, वायुचे आदशर् वतर्न, वायु समीकरणाचे 
अनुभवजन्य व्यत्पन्न, अॅव्होगाड्रो  संख्या, आदशर् वायु समीकरण ग�तज उजार्, रेण्वीय वेग, 
(प्राथ�मक कल्पना) आदशर् वागणुक�पासुन �वचलन, वायुचे द्रवीकरण, सीमांत तापमान 
द्रव अवस्था -बाप्प दाब, �वष्यं�दता , आिण प�ृ�य ताण (फ� गुणात्मक कल्पना, गिणतीय 
गिणतीय व्युत्पन्न नाह�) 
एकक VI ऊष्माग�तक� 
उष्माग�तक�चा प�हला �नयम आंत�रक ऊजार् आिण एन्थॅल्पी, उष्माधारकता, आिण �व�श� 
ऊष्मा, ∆U व ∆H मोजणी िस्थर उष्मा समाकलनाचा हेसेस �नयम, एन्थॅिल्पः बंध �वचरण 
ऊजार्, दहन, घडण अणु�वलगन, संप्लवन, प्रावस्था सं�क्रमण, आयनन; द्रवण व �वरलता 
एन्ट्रा�प अवस्था कायर् याची प्रस्तावना, उष्माग�तक�चा दसुरा �नयम, उत्स्फूतर् व अनुत्स्फूतर् 
प्र�क्रयांसाठ� �गब्ज उजार् बदल समतोल व स्वयंस्फूत� साठ� कसोट� 
उष्माग�तक�चा �तसरा �नयम-थोडक्यात प्रस्तावना 
एकक VII समतोल 
भौ�तक व रासाय�नक प्र�क्रयांमधील समतोल, समतोलाचे ग�तक स्वरुप, रासाय�नक 
समतोलचा �नयम, समतोल िस्थरांक समतोल िस्थतीवर प�रणाम करणारे घटक 
लेचॅटे�लअरचे तत्व; आयनी समतोल- आम्ल व आम्ला�रचे आयनन, प्रबल व सौम्य �व�ुत 
अपघटनी, आयननाचा अंश, बहुआम्ला�रअंक� आम्लाचे आयनन, आम्ल श��, पी एच ची 
कल्पना, �ारांचे जलीय अपघटन (प्राथ�मक कल्पना), प्र�तरोधक द्रावणे, हेन्डरसन 
समीकरण, �वद्राव्यता गुणक, समान आयन प्रभाव (स्प� करणार� उदाहरणे) 
एकक VIII �पणॉिक्स अ�भ�क्रया 
ऑिक्सडन व �पणाची सवर्सामान्य कल्पना, �पणािक्स अ�भ�क्रया ऑिक्सडनांक, 
�पणॉिक्स अ�भ�क्रयांच्या समीकरणांचे संतुलन हे इलेक्ट्रॉनचा लाभ व नुकसान वापरुन व 
ऑिक्सडनांकातील बदल वापरुन करणे. 
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एकक IX हायड्रोजन 
आढळ, समस्था�नके, �न�मर्ती, गुणधम� व हायड्रोजनचे उपयोग हायड्राइड-आय�नक, 
सहसंयुज व आंतर�छद्र�; पाण्याचे भौ�तक व रासाय�नक गुणधमर्, जड पाणी, हायड्रोजन 
पेरॉक्साइड �न�मर्ती, अ�भ�क्रया उपयोग आिण संरचना. 
एकक X एस-खंडातील मूलद्रव्ये (आम्ल�र धात ूव आम्ला�रधम� मदृा धात)ू 
गट 1 व 2 मधील मूलद्रव्ये  
सवर्सामान्य प्रस्तावना, इलेक्ट्रॉनी संरुपण, आढळ, प्रत्येक गटातील प�हल्या मूलद्रव्यांचे 
असंगत गुणधमर्, कण�य संबंध, बदलणा-या गुणधमार्चा कल ( जसे आयनन एन्थॅिल्प, 
अिण्वय व आयनन �त्रज्या) 
ऑिक्सजन, हायड्रोजन व हॅलोजन बरोबर असलेला रासाय�नक �क्रयेचा कल, उपयोग  
काह� महत्वाच्या संयुगांची �न�मर्ती व गुणधम� 
सो�डअम काब�नेट (धुण्याचा सोडा) सो�डअम क्लोराइड, सो�डअम हायड्रॉक्साइड व सो�डअम 
हायड्रोजन काब�नेट (खायचा सोडा); सो�डअम आिण पोटॅ�शअमचे जीवशा�ीय महत्व 
चुना व चुनखड�चे औ�ोगीक उपयोग, मॅग्ने�शअम  आिण कॅिल्शअमचे जीवशा�ीय महत्व 
एकक XI पी खंडातील काह� मूलद्रव्ये 
पी खंडातील मूलद्रव्ये सवर्सामान्य प्रस्तावना,  
गट 13 तील मूलद्रव्येः सवर्सामान्य प्रस्तावना इलेक्ट्रॉनी संरुपण आढळ, गुणधमार्तील 
फरक, ऑिक्सडन अवस्था, रासाय�नक �क्रयेतील कल, गटातील प�हल्या मूलद्रव्याचे असंगत 
गुणधमर्; 
बोरॉन; काह� महत्वाची संयुगेः बोरॅक्स, बो�रक आम्ले, बोरॉन हायड्राइडस , अॅल्यु�म�नअमः  
उपयेाग, आम्ला बरोबर आिण आम्ल�रबरोबरची अ�भ�क्रया  
गट 14 तील मुलद्रव्येः सवर्सामान्य प्रस्तावना, इलेक्ट्रॉनी संरुपण, आढळ, गुणधमार्तील 
फरक, ऑिक्सडन अवस्था, रासाय�नक �क्रयेतील कल प�हल्या मूलद्रव्याचे असंगत गुणधमर्, 
काबर्न; काबर्नची अपरुपे, भौ�तक आिण रासाय�नक गुणधमर्; काह� महत्वाच्या संयुगांचे 
उपयोग; ऑक्साईडस ्
�स�लकॉनची महत्वाची संयुगे आिण काह� उपयोगः �स�लकॉन टेट्राक्लोराइउ, �स�लकोन्स, 
�स�लकेटस ्आिण िझओलाइट; त्यांचे उपयोग 
 
एकक XII काबर्नी रसायनशा�ः काह� मूलभूत तत्व आिण तंत्र  
सवर्सामान्य प्रस्तावना, शुध्द करण्याच्या पध्दती, संयुगांचे गुणात्मक आिण मापनात्मक 
�व�ेषण , वग�करण व काबर्नी संयुगांची नामपध्दती 
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सहसंयुज बंधामध्ये इलेक्ट्रॉनची हालचाल प्रवतर्�नक प�रणाम, इलेक्ट्रोमेर�क प�रणाम, 
संस्पंदन आिण बंधर�हत संस्पंदन  
सहसंयुज बंधांचे सम आिण असम �वखंडनः मु� मूलके, काब�कॅटायन, काब�अनायन; 
इलेक्ट्रॉनस्नेह� आिण क� द्राकष� काबर्नी अ�भ�क्रयांचे प्रकार  
एकक XIII हायड्रोकाबर्नः 
अल्केन-नामपध्द�त/ नामकरण, समसूत्रता, समा�वन्यास (फ� इथेनचे) भौ�तक गुणधमर्, 
हॅलोजनची मु�  मूलक यंत्रणेसह रासाय�नक अ�भ�क्रया, दहन आिण उष्मा अपघटन 
अिल्कन-नामकरण, इ�थनमधील िव्दबंधाची (C=C) संरचना, भू�मतीय समसूत्रता, भौ�तक 
गुणधमर्, �न�मर्तीच्या पध्दतीः रासाय�नक अ�भ�क्रया हायड्रोजन, हॅलोजन, पाणी, हायड्रोजन 
हलाईडचा समावेश (माक��नकोफचा समावेश आिण पेराक्साइडचा प�रणाम) ओझोननी 
अपघटन, ऑिक्सडन, इलेक्ट्रॉनस्नेह� समावेशाच्या अ�भ�क्रयेची यंत्रणा 
अल्काइनः- नामकरण, इथाइनमधील �त्रबंधाची संरचना, भौ�तक गुणधमर्, तयार करण्याच्या 
पध्दती, रासाय�नक अ�भ�क्रया, अलकाइनचा आम्ल गुणधमर्; हायड्रोजन, हॅलोजन, हायड्रोजन 
हलाईड आिण पाणी यांच्या समावेशाच्या अ�भ�क्रया  
अॅरोमॅ�टक  हायड्रोकाबर्नः- प्रस्तावना, IUPAC नामकरण; बेिन्झन; संस्पंदन, 
अॅरोमॅ�टकता ; रासाय�नक गुणधमर्; इलेक्ट्रॉनस्नेह� प्र�तयोजनची यंत्रणा, नायट्र�यन, 
सल्फोनेशन , हलोजनन, �फ्रडेल-क्राफ्टची अल्काईलेशन आिण असायलेशन अ�भ�क्रया, एक 
प्र�तयोिजत बेिन्झनमध्ये �क्रयात्मक गटाचा �नद�शात्मक प्रभाव, ककर् रोगजनकता आिण 
�वषा�ता . 
एकक XIV पयार्वरणीय रसायनशा� 
पयार्वरणीय रसायनशा�ः 
पयार्वरणीय प्रदषूकः हवा, पाणी आिण मातीचे प्रदषूण, वातावरणातील रासाय�नक 
अ�भ�क्रया, स्मॉग, वातावरणातील मुख्य प्रदषूके, आम्ल पजर्न्य, ओझोन व त्याच्या 
अ�भ�क्रया, ओझोन थराच्या भंजनाचा प�रणाम, ह�रतगहृ प�रणाम, जाग�तक तापमानवाढ- 
औ�ो�गक कचयार्मुळे  प्रदषुण, प्रदषुण कमी करण्यासाठ� ह�रत रसायनशा� हे पयार्यी 
साधन, पयार्वरणातील प्रदषुण �नयंत्रणासाठ� रणनीती/उपाय. 
XII अभ्यासक्रमातील मजकुर 
एकक I घनिस्थती/ अवस्था 
�व�वध बंधनबलावर आधार�त घनाचे वग�करण; रेण्वीय, आयनी, सहसंयुज आिण धाित्वक 
घन, अस्फ�टक� व स्फ�टक घन, (प्राथ�मक कल्पना) िव्द व �त्र आकार�य जालकात एकक 
पेशी, एकक पेशीच्या घनतेचे गणन, घनपदथा�ची संकुलन कायर्�मता, अग्राहय, घनाकृ�त 
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एकक पेशीमधील एका पेशीतील अणंुची संख्या, �बंद ू दोष, �व�ुत व चुंबक�य गुणधम�, 
धातूचा पट्ट �सध्दांत , वाहके, अधर्वाहके व रोधके 
एकक II द्रावणे 
द्रावणाचे प्रकार, घनाचे द्रवातील द्रावणाच्या संह�तची पदावली, वायुची द्रवातील द्रावणीयता, 
घनद्रावणे, कणसंयावलंबी कॉ�लगे�टव्ह गुणधमर्, बाष्प दाबाचे सा�ेप अवनमन, राऊलटचा 
�नयम, उत्कलनांकाचे वधर्न, गोठणांक घट, परासरण दाब, कणसंख्यावलंबी गुणधमर् वापरुन 
रेण्वीय वस्तुमान �नि�त  करणे, असामान्य रेण्वीय वस्तुमान, व्हॉन्ट हॉफ गुणक 
एकक III �व�ुत रसायनशा� 
�पणॉिक्स अ�भ�क्रया, �व�ुत द्रावणाचे प्रवहन, �व�श� व रेण्वीय वाहकतेतील वाहकतेचे 
संह�तसह फरक, कोहल्राश  �नयम, �व�ुत अपघटन व त्याचे �नयम (प्राथ�मक कल्पना), 
शुष्क घट- �व�ुत अपघटनी घट व गॅल्व्हानी घट �शसेसंचायक, घटाचे EMF मानक 
इलेक्ट्रोड �वभव, �गब्ज उजार् बदल व घटाचे EMF यामधील संबंध, इंधन �व�ुत घटे, 
झीज. 
एकक IV रासाय�नक ग�तज 
अ�भ�क्रयेची ग�त (सरासर� व तात्का�लक), अ�भ�क्रयेच्या ग�तवर प�रणाम करणारे घटक; 
संह�त, तापमान, उत्पे्ररक; अ�भ�क्रयेची को�ट व रेिण्वयता, ग�त �नयम, �व�श� ग�त 
िस्थरांक, संकलन ग�त समीकरणे व अधार्युकाल (फ� शुन्य व प्रथम अ�भ�क्रया कोट�ंसाठ�) 
कोट�ंसाठ�) संघात �सध्दांताची सवर्सामान्य कल्पना (प्राथ�मक कल्पना, गिणतीय प्र�क्रया 
नाह� ) सं�क्रयण उजार्, अ-हे�नअस समीकरण 
एकक V प�ृीय रसायनशा� 
अ�धशोषण-भौ�तक अ�धशोषण व रासाय�नक अ�धशोषण, वायंुचे घनपदाथा�च्या 
अ�धशोषणावर प�रणाम करणारे घटक, सम व असम उत्पे्ररक, स�क्रयता व �नवड�मता, 
�वकर उत्पे्ररण; क�लली अवस्था; यथाथर् द्रावणे, क�लले व कणयु�  द्रव यातील फरक; 
द्रवाकष�, द्रवापकष� बहुरेण्वीय व स्थूलरेण्वीय क�लले; क�लल्यांचे गुणधमर्; �टंडॉल प�रणाम, 
ब्राउनी हालचाल, �व�ुत भा�रत कणसंकलन, साकळण; पायस; पायसचे प्रकार 
एकक VI 
सामान्य तत्वे व मूलद्रव्ये वेगळे/�नराळे करण्याच्या प्र�क्रया  
तत्वे व �नष्कषर्णाच्या पध्दती-संह�त, ऑिक्सडन, �पण, �व�ुत अपघटनी पध्दती व 
प�रष्करण; अॅल्यु�म�नअम , तांबे/ताम्र‘्, िझंक व लोखंड यांचे अकर्  काढण्याची तत्वे व 
आढळ 
एकक VII /पी खंडातील मूलद्रव्ये 
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गट 15 तील मूलद्रव्येः सामान्य प्रस्तावना, इलेक्ट्रॉनी संरुपण, आढळ ऑिक्सजन 
अवस्था/िस्थती, भौ�तक व रासाय�नक गुणधमार्चा कल, अमो�नआ व नाय�ट्रक आम्लाची 
�न�मर्ती व त्यांचे गुणधमर्, नायट्रोजनची ऑक्साईडे (फ� संरचना) फॉिस्फन, हलाईडे 
(PCI3, PCI5) व ऑक्झोआम्ल �न�मर्ती व त्यांचे गुणधमर् (फ� प्राथ�मक कल्पना) 
गट 16 तील मूलद्रव्येः सामान्य प्रस्तावना, इलेक्ट्रॉनी संरुपण, ऑिक्सडन अवस्था, आढळ, 
भौ�तक व रासाय�नक गुणधमार्चा कल, डायऑिक्सजनः �न�मर्ती, गुणधम� व उपयोग; 
ऑक्साइडचे वग�करण, ओझोन, सल्फर-अपरुपे, सल्फरची संयुगे सल्फ्यु�रक आम्ल; 
औ�ो�गक उत्पादनाच्या पध्दती, गुणधमर् व उपयोग, सल्फरची ऑक्झोआम्ले (फ� संरचना) 
संरचना) 
गट 17 तील मूलद्रव्येः 
सामान्य प्रस्तावना इलेक्टॉर्नी संरुपण, ऑिक्सडन अवस्था, आढळ, भौ�तक व रासाय�नक 
गुणधमार्चा कलः हॅलोजनची संयुगे, क्लो�रन व हायड्रोक्लो�रक आम्ल �न�मर्ती, गुणधमर् व 
उपयोग, आंतर हॅलोजन संयुगे ‘हॅलोजनची ऑक्झोआम्ले (फ� संरचना) 
गट 18 तील मूलद्रव्ये 
सामान्य प्रस्तावना, इलेक्ट्रॉनी संरुपण, आढळ, भौ�तक व रासाय�नक गुणधमार्चा कल, 
उपयोग 
एकक VII ड� व एफ खंडातील मूलद्रव्ये 
सामान्य प्रस्तावना, इलेक्ट्रॉनी संरुपण, संक्रमण धातुंची ल�णे/अ�भला�िणके, प�हल्या 
रांगेतील संक्रमण धातूंच्या गुणधमा�चा सामान्य कल- धाित्वक ल�णे, आयनन एन्थॅल्पी 
(पूणर् उष्मा), ऑिक्सडन अवस्था, आयनी �त्रज्या, रंग, उत्पे्ररक, गुणधम�, चुंबक�य गुणधम�, 
आंतर�छद्र� संयुगे, सं�मश्र धातूंची �न�मर्ती K2Cr2O7 व KMnO4  
तयार करण्याच्या पध्दती व त्यांचे गुणधमर्  
लॅन्थनॉइडस-इलेक्ट्रॉनी संरुपण, ऑिक्सडन अवस्था, रासाय�नक अ�भ�क्रयाशीलता व 
लॅन्थनाइड आंकुचन, व त्यांचे आनुषं�गक प�रणाम  
अॅिक्टनॉइडस -इलेक्ट्रॉनी संरुपण, ऑिक्सडन अवस्था व लॅन्थनॉइडस बरोबर तुलना 
एकक IX सहबुध्दता संयुगे 
सहबध्दता संयुगे- प्रास्ता�वक, सहबुध्द�/संलग्नी , सहबध्दनाची संख्या, रंग, चुंबक�य गुणधमर् 
व आकार एक रेणू सहबध्दता संयगुगाची IUPAC नामपध्दती समसूत्रता (संरचनीय व 
�त्र�मतीय), बंधक, वेरनरचा �सध्दांत VBT, CFT सहबध्दता संयुगांचे महत्व (गुणात्मक 
�व�ेषण , जीवशा�ीय प्रणाली  
 
एकक X हॅलोअल्केन्स व हॅलोअॅर�न्स  
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हॅलोअल्केन्सः नामपध्दती C-X बंधेचे स्वरुप, भौ�तक व रासाय�नक गुणधमर्, प्र�तयोजन 
अ�भ�क्रयेची यंत्रणा, प्रका�शय धूणर्न 
हॅलोअॅर�न्स  C-X बंधचे स्वरुप, प्र�तयोजन अ�भ�क्रया, (�नदेशी प्रभाव फ� एक 
प्र�तयोिजत संयुगांसाठ�)  
उपयोग व प�रिस्थतीचे प�रणाम- क्लोरो�मथेन ट्रायक्लोरो�मथेन, टेट्राक्लोरो�मथेन, 
आयोडोफामर्, फे्रऑन्स, ड�ड�ट� 
एकक XII अल्कोहोल्स फेनॉल्स व ईथरस 
अल्कोहोल्स नामपध्दती �न�मर्तीच्या पध्दती भौ�तक व रासाय�नक गुणधम� (फ� प्राथ�मक 
अल्कोहोल्स); प्राथ�मक िव्दतीयक व ततृीयक अल्कोहोलची ओळख, �नजर्लनाची यंत्रणा 
�मथॅनॉल व इथॅनालच्या संबंधीत उपयोग 
फेनॉल्स- नामपध्दती �न�मर्तीच्या पध्द�त भौ�तक व रासाय�नक गुणधम�, फेनॉलचे स्वरुप 
इलेक्ट्रॉनस्नेह� प्र�तयोजन अ�भ�क्रया, फेनॉलचे उपयोग  
ईथरस - नामपध्द�त �न�मर्तीच्या पध्द�त, भौ�तक व रासाय�नक गुणधम�, उपयोग 
एकक XII 
अिल्डहाईडस, क�टोन्स व काब�िक्स�लक आम्ले  
अिल्डहाईटडस व क�टोन्स; नामपध्दती काब��नलगटाचे स्वरुप, �न�मर्तीच्या पध्द�त, भौ�तक 
व रासाय�नक गुणधम�; व क� द्राकष� समावेशीची यंत्रणा, अिल्डहाईडमधील अल्फा 
हायड्रोजनची अ�भ�क्रयाशीलता; उपयोग 
काब�िक्स�लक आम्लेः नामपध्दती, आम्लधम� स्वरुप, �न�मर्ती, भौ�तक व रासाय�नक 
गुणधमर्; उपयेाग 
एकक XIII 
नायट्रोजन असलेली काबर्नी संयुगे 
अमाइन्सः नामपध्द�त, वग�करण, संरचना, तयार �न�मर्तीच्या पध्द�त, भौ�तक व 
रासाय�नक गुणधम�, उपयोग, प्राथ�मक, िव्दतीयक व ततृीयक अमाईनची ओळख 
सायनाईडस ्व आयसोसायनाईडस,् संबं�धत जागी सां�गतलेले आहेत. 
डायझो�नअम �ार- �न�मर्ती, रासाय�नक अ�भ�क्रया व सं�े�षत  काबर्नी रसायनशा�ाचे 
महत्व 
एकक XIV जीवरेणू 
काब�हायड�टः वग�करण (अल्डोसेस व क�टोन्स) 
मोनेसॅकराइड (ग्लुकोज व फु्रक्टोज) ड� एल आ�वन्यास, ऑ�लगोसॅकराइड, (साखर, लॅक्टोज, 
माल्टोज), पॉ�लसॅकराइड (स्टाचर्, सेल्युलोज, ग्लायकोजेन) महत्व 
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प्र�थनेः- प्राथ�मक कल्पना-अमाइनोआम्ले, पेप्टाइड बंध, पॉलीपेप्टाइडस, प्र�थने, प्रायमर� 
संरचना िव्दतीयक संरचना, ततृीयक संरचना व चतुथर्क संरचना (प�रणामात्मक कल्पना 
फ�)  प्र�थनांचे गुणनाशन, �वकरे 
संपे्ररके-प्राथ�मक कल्पना (संरचना सोडून) 
जीवनसत्वे/िव्हटॅ�मन-वग�करण व कायर्  
न्यूिक्लइक आम्लेः DNA व RNA 
एकक XV  
बहुवा�रक 
वग�करण नेस�गर्क व कृ�त्रम बहुवा�रकन पध्दती (समावे�शत व संघनन/द्रवीकरण) 
सहबहुवा�रकन काह� महत्वाची बहुवा�रके- नैस�गर्क व कृ�त्रम जसे पॉ�लएस्टर, बॅकेलाईट, 
रबर, जैवअपघटनीय व जैवअपघटनीय नसलेली बहुवा�रके 
एकक XVI रोजच्या जीवनातील रसायनशा� 
औषधातील रसायने-वेदनाशामके, प्रशांतके, पू�तरोधके, जंतुनाशके, प्र�तसु�मजीवी, 
गभर्�नरोधक औषधे, सु�मजंतुनाशके, अॅन्टा�सड , अँट��हस्टामाईन 
अन्नातील रसायने, प�रर�के, कृ�त्रम माधुयर्कारक, ऑिक्सड�करणरोधींची प्राथ�मक कल्पना 
स्वच्छतेचे प्र�त�नधी-साबण व �नमर्लक, स्वच्छतेची �क्रया 
जीवशा� 
XI अभ्यासक्रमातील मजकूर 

एकक –I  जैव  जगातील �व�वधता 
तपशील 

• जीव जगत म्हणजे कायर् जगणे काय, जैव�व�वधता वग�करणाची गरज, जीवनाचे तीन 

डोमेन, जाग�तक वग�करण प्रणाली प्रजाती आिण वग�करण श्रणेीबद्ध संकल्पना िव्दपद� 
नामांकन वग�करणाच्या अभ्यासाची साधने संग्रहालय, प्राणी संग्रहालय, हब��रया, 
वनस्पती उ�ाने 

• पाच राज्य वग�करण मोनेरा ची ठळक वै�शष्ट्ये आिण वग�करण, प्रो�टस्टा आिण बुरशीचे 

प्रमुख गटांमध्ये वग�करण आिण व्हायराईडस 

वनस्पतींची ठळक वै�शष्ट्य आिण मोठ्या गटांमध्ये वग�करण शेवॉल ब्रायोफाइटा  टे�रडोफाइट्स, 
िजम्नोस्पम्सर् आिण अँिजओस्पम्सर् (तीन ते पाच ठळक आिण �भन्न वै�श�ये आिण प्रत्येक 
प्रत्येक श्रणेीची �कमान दोन उदाहरणे); अँिजओस्पम्सर्चे वग�करण, वै�श�ये आिण उदाहरणे.  
उदाहरणे.  
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प्राण्यांचे वग�करण आिण मुख्य वै�श�ये; असमप�ृरज्जू प्राणी व समप�ृरज्जू प्राण्यांचे संघ 
संघ व वगर् स्तरावर�ल वग�करण (तीन ते पाच ठळक वै�श�ये आिण �कमान दोन 
उदाहरणे) 
 
एकक- II वनस्पती व प्राण्यांची रचनात्मक संस्था 
तपशील 
संरचना आिण प�रवतर्न; ऊतक; शर�रशा� आिण वेगवेगळया सपुष्प वनस्पतींची संरचना, 
मुळ, खोड, पणर्, पुष्प�वन्यास-ससीमा� आिण असीमा�, फुल, फळ आिण �बया 
(प्रात्यि�कांच्या अभ्यासक‘माच्या सोबत प्रात्यि�के करण्यासाठ�) 
• प्राण्यांच्या ऊती, झुरळ या क�टकाची संरचना, शर�ररचना शा�, आिण वेगवेगळया 

प्रणालींचे कायर् पचनसंस्था अ�भसरण �सन , आिण प्रजनन संस्थाचा संि�� 
अभ्यास. 

एकक-3 : पेशींची रचना आिण काय� 
तपशील : 
पेशी �सध्दांत आिण पेशी हा सजीवाचा घटक; आ�दक� द्रक� व दृश्यक� द्रक� पेशींची रचना; 
वनस्पती व प्राणी पेशी; पेशी आवरण, पेशी पटल, पेशी �भ�ीका ; पेशी अंगकांची रचना 
आिण कायर् ; आंतरद्रव्यजा�लका-आंतद्रर्त्यजा�लका, गॉल्जी काय, लयका�रका, �र��का ; 
तंतूकिणका, रायबोझोम,् लवके, सू�मकाय, पेशीकंकाल क� द्र रचना आिण कायर् क� द्र पटल, 
क्रोमॅ�टन क� द्रक� 
सजीव पेशींचे रासाय�नक घटक; जीवरेणु-रचना आिण कायर्-प्र�थने, काब�हायडे्रटस,् �ल�पडस, 
क� द्रकाम्ले; �वकरांचे प्रकार, वै�श�ये, �वकरांच्या �क्रया. 
बी- पेशी �वभाजनः पेशीचक्र, सूत्री �वभाजन, अधर् सूत्री �वभाजन आिण त्यांचे महत्व. 
एकक-4 वनस्पती शर�र�व�ानशा� 
तपशील : 
वनस्पतींमधील वाहतूक : पाणी, वायू आिण पोषकद्रव्ये यांची हालचाल; पेशींमध्ये वाहतूक 
�वसरण, स�क्रय वाहतूक, वनस्पती पाणी संबंध-अंतःशोषण, पाण्याची �मता, परासरण, 
रससंकोच, पाण्याची लांब पल्ल्याच प्रवास पाण्याचे अ�भशोषण, अपद्रव्यक मागर्, संद्रव्यक 
मागर् बाष्पोत्सजर्न कषर्ण, मूलदाब आिण �बंद�ुाव; बाष्पोत्सजर्न पणर्रंधाचे उघडणे व बंद 
होणे ; पोषण ख�नजांचे ग्रहण आिण अन्नाचा प्रवास रसवा�हनीतून स्थानांतर, मोठा प्रवाह 
�सध्दांत; वायंूचे �वसरण (संि��) ख�नज पोषण आवश्यक मूलद्रव्ये, स्थूल पोषद्रव्ये आिण 
सू�म पोषद्रव्ये व त्यांचे कायर्; (त्यांची भू�मका) कमतरता �चन्हेः ख�नज �वषता; 
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जलकृषीतून ख�नज पोषणाचा अभ्यास. नत्राचा चयापचय, नत्राचे चक‘, नत्राचे जै�वक 
िस्थर�करण. 
प्रकाश सं�ेषणः  प्रकाश सं�ेषण  हे स्वयंपोषी आहाराचे एक साधन, प्रकाश सं�ेषणाचे  
स्थान रंगद्रव्ये प्राथ�मक मा�हती 
प्रकाश सं�ेषणातील  - प्रकाश रासाय�नक आिण जीव सं�ेषण  टप्पे, च�क्रय व अच�क्रय 
प्रकाश स्फुरद�करण; के�मओस्मो�टक ग�ृहतक, प्रकाशी �सन  C3 आिण C4 मागर् प्रकाश 
सं�ेषण  दरावर प�रणाम करणारे घटक. 
• �सन -वायू �व�नयम; पेशी �सन -ग्लुकोज �वघटन, �कप्वन (अना�नल) ट� सी ए 

चक्र आिण इलेक्ट्रॉन अ�भगमन शृंखला (सा�नल) ATP रेणंूची �न�मर्ती, 
अॅिम्फबो�लक  मागर्; �सनाचे  गुणो�र  

वनस्पतींची वाढ आिण वाढ�चे टप्पे, बीजांकुरण; वनस्पती वाढ�च्या आवस्था व वधृ्द�ची 
गती; �वकासाचा क्रम, वनस्पती वधृ्द� �नयंत्रके-ऑिक्झन, िजबरे�लन, सायटोकाय�नन 
इ�थलीन, अॅब�ससीक  आम्ल, बीजातील सु�अवस्था; पुष्पोवेगन; प्रकाश अव�ध 
एकक-5 मानवी शर�र�व�ान 
तपशील 
• पचन आिण अ�भशोषण; पचनन�लका आिण पचनग्रथी; पाचन �वकर व जठर 

आंत्रातील �नयंत्रकांचे कायर्; प्र�थने काब�डायडे्रट आिण मेद यांची कॅलर�मूल्ये; 
ब�हः�ेपण; पोषण आभाव, पी ई एम, अपचनाची ल�णे-बध्दको�ता, कावीळ, उलट� 
आिण अ�तसार 

• �ासोच्छवास  व �सन - प्राण्यांमधील �सन  अवयव (फ� आठवण) मानव 
शर�रातील �सन  यंत्रणा, �सन  प्रक्र�या �ासोच्छवास  व त्याचे �नयंत्रण, �सन  
वायंूची अदलाबदल �सनाचे  �नयमन, �सनातील  समावश��  (आकारमान) 
�सनाचे  �वकार-दमा, एिम्फसीमा, व्यवसायामुळे होणारे फुफ्फुस �वकार शर�रातील 
द्रव व रु�धरा�भसरण- र�ातील घटक, र� गट, र� संघनन (गोठणे) ल�सका आिण 
आिण त्यांच्या कायार्ची रचना; मानवी हृदय आिण र�वा�हन्यांची  रचना, हृदयस्थ 
चक्र ; हृदस्थ र�ाची उपज, इलेक्ट्रोका�डर्ओगाफ िव्द प�रसंचरण; हृदय कायार्चे 
�नयंत्रण, र� र�ाच्या संबं�धत आजार उच्च र�दाब, हृदयस्थ, धमनी �वकार, 
हृदयस्थ धमन्यांचे  का�ठण्य, हृदय �वकार.  

• उत्कृ� पदाथर् व त्यांचे उत्सजर्नः उत्सजर्नाच्या पध्दती अमो�नया उत्सजर्न, यु�रया 
उत्सजर्न, यु�रक आम्ल उत्सजर्न; मानवी उत्सजर्न संस्था, रचना आिण कायर्; मूत्र 
�न�मर्ती, परासरण �बनयमन, वकृ्क कायार्चे �नयमन-रेनीन-अॅन्जीओटेब्सीन  ए एन 
एफ, मूत्ररोधी (ए ड� अॅच ) डायबे�टस इिन्स�पडस; सहाय्यक उत्सजर्न अंगे, वकृ्काचे 



~ 73 ~ 
 

�वकार युरे�मया, वकृ्कनाश , मूतखडा, नेफ्रायट�स, व्या�ेषण , आिण वकृ्क 
प्रत्यारोपण. 

चलन व हालचालः चलनाचे प्रकार- रोमक, कशा�थयांनी, स्नायु; कंकाल स्नायूतील प्र�थने 
आिण स्नायू अंकुचन; कंकाल आिण त्याची काय� (प्रॅिक्टकल अभ्यासक‘माच्या संबं�धत 
म�हतीस अनुसरुन) सांधे; कंकाल स्नायू व कंकालाचे �वकार-मायस्थे�नया गॅ्रिव्हस, टेटनी, 
स्नायू �डस्ट्रॉफ� सं�धवात, ऑिस्टओपोरेा�सस, गाउट. 
मज्जातंत ू�नयंत्रण आिण समन्वय - चेतापेशी आिण नसा; मानवाची चेतासंस्था; मध्यवत� 
चेतासंस्था, प�रधीय, चेतासंस्था स्वाय� चेतासंस्था, प्र�ति�� �क्रया �न�मर्ती आिण �नयमन, 
�नयमन, परावतर्काची �क्रया, संवेदना इ�द्रये डोळा आिण कान 
रासाय�नक समन्वय आिण �नयंत्रण - अंतः �ावी गं्रथी व त्यांची संपे्ररके; मानवी अंत�ावी 
अंत�ावी संस्था -�पयु�षका अवास्थ�ल, थायरॉईड, पॅराथयरॉईड, �प�नयल, अ�धवकृ्क , 
उरस्थ, स्वाद�ुपंड, जननगं्रथी, संपे्ररकाचे कायर् तंत्र; (ए�लम�टर� आय�डया) संपे्ररकांची मेस�जर 
आिण �नयामक म्हणून भू�मका हायपो-आिण हायपर अॅिक्टिव्हट�  आिण संबं�धत �वकार- 
सामान्य �वकार-बुटकेपणा, अ�तकायता, क्र�ट�नसम, गोइटर, एक्झोथॅिल्मक गोइटर, मधुमेह, 
ए�डसन रोग (वर नमुद केलेले रोग व �वकार थोडक्यात हाताळले जातील) 
XII अभ्यासक्रमातील मजकूर 
यु�नट 1 प्रजनन 
तपशील 
जीवांमध्ये पुनरुत्पादन; प्रजोत्पादन, प्रजातींच्या �नरंतरतेसाठ� सवर् जीवांचे वै�श�य; 
पुनरुत्पादनाचे प्रकार (पध्दती) अल��गक आिण ल��गक प्रजनन; अल��गक प्रजनन; 
िव्द�वभाजन, बीजाणू �न�मर्ती, मुकुलायन, मुकु�लका �न�मर्ती, खंड�भवन, वनस्पतींमध्ये 
शाक�य प्रजनन 
बहरणा-या वनस्पतींतील लै�गक प्रजनन- फुलांचे भाग, पुंयग्मकोद्द व �ीयुग्मकोद�भदाचा 
�वकास; परागण-प्रकार, परागण कारक आिण उदाहरणे; ब�हःप्रजननाची कारके, परागकण-
जायांग अन्योन्य �क्रया दहेुर� फलन, फलनो बदल, भ्रुणपोषाचा �वकास आिण भ्रुणाचा 
�वकास, बीज व फळाची �न�मर्ती; असंगजनन, अ�नषेक फलन, बहुभ्रुणता, बीज आिण 
फळाच्या �न�मर्तीचे महत्व. 
मानवातील पुरुत्पादनः नर आिण माद� पुनरुत्पादन संस्था, वषृणाची व अंडाशयाची 
आंतररचना; जनन पेशी �न�मर्ती, शुक्रपेशीजनन आिण अंडुकाजनन; ॠतु�ाव चक्र, फलन; 
भ्रुण �वकसन िस्फ�तक�य आवस्थे पय�त , रोपण; गभर्धारणा आिण जरायु तयार होणे ; 
प्रसूती, दगु्धोत्पादन (प्राथ�मक �वचार) 
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जनन आरोग्यः ल��गक संक्र�मक  त्यापासुन बचावाची आवश्यकता, जनन �नयंत्रणाची गरज 
व पध्दत, गभर्पात (एमट� पी) अॅिम्नओसेन्टे�सस ) वंध्यंत्व आिण जनन सहाय्याचे 
तंत्र�ान, त्याचे प्रकार, आयव्ह�एफ, िझफ्ट, ग्रीफ्ट (सवर्साधारण जागरुकता) 
यु�नट 2 जननशा� आिण उत्क्रांती   
तपशील 
• अनुवं�शकता आिण �भन्नताः म�डे�लयन वारसा; म�डेलच्या गुणो�राचे �वचलन-अपूणर् 

प्रभावी, सहप्रभावी, बहु�वध युग्म�वकल्पी आिण र�गटाचे प्रकार, बहुप्रभाव, बहुजनुक 
बहुजनुक अनुवंशाचे प्राथ�मक �वचार; वंशागतीचा गुणसूत्रीय आधार गुणसूत्र आिण 
जनुक; मनुष्य प्राण्यांतील �लंग �नधार्रण. मधमाश्यांत आिण प�यांमधील �लंग 
�नधार्रण. संलग्नता  आिण जनुक �व�नमय �लंग �नग�डत वंशागती, अ�धर��ाव, 
वणार्धता, म�डे�लयन �वकृती, थॅलॅसे�मया, गुणसूत्रीय �वकृती-डाउनचे संल�ण, 
क्लायनफेल्टरचे संल�ण टनर्रचे संल�ण. 

• वारसाचा आिण्वक आधार; अनुवं�शक सामग्रीचा शोध आिण अनुवां�शक सामग्री 
म्हणून ड� एन ए; ड� एन ए आिण आर एन ए; ड� एन ए ची मांडणी, ड� एन ए 
प्र�तकृती प्र�थन सं�ेषणाचे  मध्यवत� तत्व, प्र�तलेखन आिण अनुवाद, जनुक 
अ�भव्य�� आिण �नयमन, लॅक ओपेरॉन, जीनोम  आिण मानवी जीनोम प्रकल्प, ड� 
ड� एन ए �फंगर �प्रंट�ंग 

 
उत्क्रांतीः जीवनाची उत्प�ी, पॅलेओंटोलॉजी, तुलनात्मक शर�रशा�, भ्रुणशा� आिण आिण्वक 
आिण्वक पुरावा, डा�वर्नचे योगदान, अधु�नक कृ�त्रम �सध्दांत उत्क्रांती; �भन्नता 
(प�रवतर्नाची आिण पुनःच�यत  
उत्क्रांतीची यंत्रणा  
उदाहरणासोबत नैस�गर्क �नवड, नैस�गर्क �नवड�चे प्रकार, अनुकूली �वक�रण; मानवी 
उत्क्रांती 
यु�नट 3 जीवशा� आिण मानवाचे कल्याण 
तपशील 
आरोग्य आिण रोग; रोगकारके; मानवात रोग �नमार्ण करणारे परजीवी (मले�रया, ह�ीरोग, 
जंत संसगर्, टायफाइड, न्युमो�नया, साधी सद�, अमी�बया�सस, गजकणर्) रोगप्र�तकार शा� 
व लसी यांची मूलभूत संकल्पना, कॅन्सर, एच आय व्ह� आिण एडस;् पौगंडावस्था, अमली 
पदाथर् आिण मदयपान 
अन्न उत्पादनात सुधारणा, वनस्पती  प्रजनन, उ�ी संवधर्न, एक पेशीय प्र�थने, 
बायोफो�टर्�फकेशन, मधुमि�पालन आिण प्राणी पालन. 
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मानवाला उपयोगी असलेले सू�मजीवः घरगुती अन्न प्र�क्रया, उजार् �न�मर्ती, औ�ो�गक 
उत्पादन, सांडपाणी प्र�क्रया, जै�वक �नयंत्रण आिण जै�वक खते. 
यु�नट 4 जैव तंत्र�ान आिण उपयोग 
तपशीलः-  
जैव तंत्र�ानाची तत्वे आिण प्र�क‘या; जनुक�य अ�भयां�त्रक� (पुनः संयोजी DNA तंत्र�ान) 
आरोग्य व शेतीमध्ये जैव तंत्र�ानाचा उपयोग, मानवी इन्सु�लन आिण लस उत्पादन, जनुक 
उपचार पध्दती, अनुवां�शक�रत्या सुधा�रत जीव बी ट� �पके, ट्रान्सजे�नक प्राणी, जैव 
सुर�ेचे मुदे्दः जैव-चाचे�गर� आिण पेटंट 
यु�नट 5 प�रिस्थ�तक� व पयार्वरण 
तपशीलः 
सजीव आिण पयार्वरणः वातावरण �नवास आिण वतर्न लोकसंख्या आिण पयार्वरणीय 
प�रिस्थती; गणसंया आिण प�रिस्थतीक�य अनुकूलन-सहोपका�रता, स्पधार्, परभ�ी, परजीवी, 
लोकसंख्या गुणधमर्-वाढ, जन्म दर आिण मतृ्यु दर, वय �वतरण. 
• प�रसंस्था- नमुने, घटक, उत्पादकता आिण �वघटन; उजार् प्रवाह; बायोमास, पोषक 

पदाथा�चे चक्र (काबर्न आिण फॉस्फरस, अंकांचा �परॅमीड, जीववस्तूमानाचा �परॅ�मड, 
उज�चा �परॅ�मड (शंकू) स्थलवै�ा�नक अनुक्रमे (परंपरा) प�रिस्थतीकय सेवा CO2 
िस्थर�करण, परागण, O2 मु�ता  

• जैव�व�वधता आिण त्याचे संवधर्नः जैव �व�वधतेची संकल्पना ; जैव�व�वधतेचे नमुने, 
जैव�व�वधतेचे महत्व जैव�व�वधतेची हानी, जैव�व�वधता संवधर्न, हॉटस्पॉटस लु�प्राय 
लु�प्राय जीव, नामशेष होणे, रेड डेटा बुक, जीवमंडलात राखीव जागा, रा�ीय उ�ाने , 
याने, अभयारण्ये. 

• पयार्वरणीय समस्याः वायू प्रदषूण आिण त्यांचे �नयंत्रण, जल प्रदषूण आिण त्याचे 
�नयंत्रण, कृ�ष रसायने आिण त्यांचे प�रणाम; घनकचरा व्यवस्थापन, �करणोत्सग� 
कचरा व्यवस्थापन ह�रतगहृ प�रणाम जाग�तक तापमान वाढ, ओझोनचा -हास, 
जंगलतोड, पयार्वरणीय समस्यांकडे ल� वेधणा-या यथाथर् कथा म्हणून कोणतेह� तीन 
प्रकरण अभ्यास.  

 
प�र�श� 2 
क� द्र�य पात्रता प्रवेश प�र�ा (UG) - 2020 साठ� राज्य/राज्यसंघ�ेत्राप्रमाणे प�र�ा शहरांची 
याद� 
राज्य/राज्यसंघ �ेत्र शहर  शहर सांकेतांक 
अंदमान व �नकोबार बेटे पोटर्ब्लेअर 1101 
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आंध्रप्रदेश गंुटूर 1201 
कुनुर्ल 1202 
नेल्लोर 1203 
�तरुपती 1204 
�वजयवाडा 1205 
�वशाखापट्टणम 1206 

अरुणाचल प्रदेश इटानगर/नहरलागुन 1301 
आसाम �दब्रुगड 1401 

गौह�ी  1402 
�सलचर 1403 
तेजपुर 1404 

�बहार गया 1501 
पटना 1502 

चंद�गड चंद�गड/मोहाली/पंचकुला 1601 
छ�ीसगड �भलाई/दगुर्/�भलाईनगर 1701 

�बलासपुर 1702 
रायपुर 1703 

दादरा व नगर हवेली  दादरा व नगर हवेली 1801 
दमण व �दउ  दमण 1901 
�दल्ली /नवी �दल्ली �दल्ली /नवी �दल्ली 2001 
गोवा पणजी/मडगाव/माग�व 2101 
गुजराथ अहमदाबाद 2201 

आनंद 2202 
भावनगर 2203 
गांधीनगर 2204 
गोध्रा 2205 
पटना 2206 
राजकोट 2207 
सुरत 2208 
बडोदा 2209 
बलसाड 2210 
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ह�रयाना फ�रदाबाद 2301 
गुरगाव 2302 

�हमाचल प्रदेश ह�मरपुर 2401 
�समला 2402 

जम्म ुव कािश्मर जम्म ु 2501 
श्रीनगर 2502 

झारखंड बोकारो 2601 
जमशेदपुर 2602 
रांची 2603 

कनार्टक बेळगाव/बेळगावी 2701 
ब�गलोर 2702 
दावण�गर� 2703 
धारवाड 2704 
गुलबगार्/कलबुग� 2705 
हुबळ� 2706 
म�गलोर 2707 
म्हैसुर 2708 
उडपी 2709 

केरळ अलप्पुझा 2801 
अंगेमली 2802 

 एनार्कुलम 2803 
कानपुर 2804 
कासारागोड 2805 
कोल्लम 2806 
कोट्टेयम 2807 
कोझीकोड/कालीकत 2808 
मल्लपुरम 2809 
पलक्कड 2810 
�तरुअनंतपुरम 2811 
�त्रसुर 2812 

लडाख लेह 4701 
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ल�िव्दप कवरट्ट� 2901 
मध्यप्रदेश भोपाळ 3001 

ग्वाल्हेर 3002 
इंदोर 3003 
जबलपुर 3004 
उज्जैन 3005 

महारा� अहमदनगर 3101 
अकोला 3102 

 अमरावती 3103 
औरंगाबाद 3104 
बीड 3105 
बुलढाणा 3106 
जळगाव 3107 
कोल्हापुर 3108 
लातुर 3109 
मुंबई 3110 
नागपुर 3111 
नांदेड 3112 
ना�शक 3113 
नवी मुंबई 3114 
पुणे 3115 
सातारा 3116 
सोलापुर 3117 
ठाणे 3118 

मिणपुर इंम्फाळ 3201 
मेघालय �शलाँग 3301 
�मझोराम ऐझवल 3401 
नागालँड �दमापुर 3501 

को�हमा 3502 
ओ�रसा अंगुल 3601 
 बालासोर/बाले�र  3602 
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 बहार्णपुर  3603 
 भुवने�र  3604 
 कटक 3605 
 रूरकेला 3606 
 संबलपुर 3607 
पाँडेचर� पाँडेचर� 3701 
पंजाब अमतृसर 3801 
 भ�तंडा 3802 
 जालंधर 3803 
 लु�धयाना 3804 
 प�तयाला 3805 
राजस्थान अजमेर 3901 
 �बकानेर 3902 
 जयपुर 3903 
 जोधपुर 3904 
 कोटा 3905 
 उदयपुर 3906 
�सक्क�म गंगटोक 4001 
ता�मळनाडू चेन्नई 4101 
 कोइमतुर 4102 
 कुड्डुलोर 4103 
 कंचीपुरम 4104 
 केरुर 4105 
 मदरुाई 4106 
 नागरकॉइल 4107 
 नमक्कल 4108 
 सालेम 4109 
 तंजावर 4110 
 �तरुवेल्लोर 4111 
 �तरुचुरपल्ली 4112 
 �तरुनेलवली 4113 



~ 80 ~ 
 

 वेल्लोर 4114 
तेलंगाणा हैद्राबाद 4201 
 �कर�मनगर 4202 
 खम्मम 4203 
 रंगारेड्ड� 4204 
 वरंगल 4205 
�त्रपुरा आगरताळा 4301 
उ�रप्रदेश आग्रा 4401 
 अलाहाबाद/प्रयागराज 4402 
 बारेल्ली 4403 
 गाझीयाबाद 4404 
 गोरखपुर 4405 
 झांसी 4406 
 कानपुर 4407 
 लखनौ 4408 
 मेरठ 4409 
 नोएडा/गे्रटर नोएडा 4410 
 वारासणी 4411 
उ�राखंड डेहराडुन 4501 
 हलदवणी 4502 
 रुरक� 4503 
पि�म बंगाल 24 परगाना (उ�र) 4601 
 असनसोल 4602 
 बधर्मान/बुधर्वार 4603 
 दगुार्पुर 4604 
 हुघली 4605 
 हावरा 4606 
 खरगपुर 4607 
 कोलक�ा 4608 
 �सलीगुड� 4609 
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प�रिश� 3 
जम्म ुव का�श्मर संघ राज्यके्ष�/लडाख संघ राज्यके्ष� संबंधीत �व�ाथ्या�साठ� 
स्वयंघो�षत नमनुा 
न�दणी  
आकडा:  
 
मी-------- मलुगा/मलुगी----- यांचा �ितज्ञा करतो व खालील�माणे िनवेदन करतो. 
1. जम्म ुव का�श्मर संघ राज्यके्ष�/लडाख मधील व�ै�कय पदवीपवूर् अभ्या्स�म 

जागांसाठ� मी हजर होण्यास पा� नाह� तसेच जम्म ुव का�श्मर संघ 
राज्यके्ष�/लडाख संघ राज्यके्ष� (व�ैक�य/ दंत/ आयवु�द /िसध्दा/ यनुानी/ 
होमीओपथी महा�व�ालये) येथे �वेश घेण्यास पा� नाह�. 

2. मी जम्म ुव का�श्मर संघ राज्यके्ष�/लडाख संघ राज्यके्ष� येथे मी कायमचा 
र�हवासी नाह�. 

3. सवर् िनयम व ध्यन्यथर् मा�हत असनू व समजुन मी वर�ल घोषणा स्वतः 
जा�हर कर�त आहे. 

4. जर वर�ल िनवेदन कोणत्याह� वेळ� चकु�चे आढळले, तर माझी उमेदवार� 
/�वेश एनइइट� 2020, व�ैक�य पदवीपवूर् अभ्यास�मासाठ� र� करण्यात यावा 
व माझ्या �वरुध्द योग्य ती कायदेशीर ���या करण्यात यावी. 

 
  

 

फोटो 
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उजव्या हाताच्या अंगठयाचा 
ठसा 

�व�ाथ्या�ची स्वाक्षर� 

तार�ख 
नाव 
व�डलांचे नाव 
आईचे नाव 
प�ा  
 

प�रिश� 4 
राज्य व�ैक�य िशक्षण संचालनालय व कायार्लय जेथे समपुदेशना संबंधी मा�हती 
उपलब्ध अस ूशकते.  
आरोग्य सेवा महासंचालनालय 

 

15% पूणर् भारतातील वाटा, मध्यवत� संस्था, 

इएसआयसी, बीएचयु व एएमयु, AFMC व ड�इइएमइड 

�व�ापीठे, समुपदेशन 

प्रा. डॉ बी. श्री�नवास 

सहाय्यक महासंचालक  

वै�क�य सेवा महासंचालनालय 

महासंचालनालय 

खोली नं. 352, अ बाजू 

�नमार्ण भवन-नवी �दल्ली 

दरूध्वनी क्र. 011-23062493 

फॅक्स क्र. 011-23061907 

Website : www.mcc.nic.in 

E-mail ID : aiqpmt-mcc@nic.in 

 

आयुष मंत्रालय 15% पूणर् भारतातील वाटा, मध्यवत� संस्था, मध्यवत� 

�व�ापीठ, मानलेले �व�ापीठ व रा�ीय संस्था (आयुव�द/ 

(आयुव�द/ �सध्दा/ युनानी/ हो�मओपथी महा�व�ालये) 

संचालक (SRKV) आयुष दरूध्वनी क्र.011-24651980 
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मंत्रालय, आयुष भवन, बी-

ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, 

INA, नवी �दल्ली - 110023 

वेबसाईट- www.aaccc.gov.in  

ई-मेल आयड� counselling.ayush@gov.in  

राज्य/ संघ राज्य�ेत्र 

समुपदेशन अ�धका-यांचा 

तपशील 

85% राज्याचा वाटा व राज्य संघ राज्य अ�धकारात 

येणा-या जागा 

अंदमान व �नकाबार बेटे 

संचालक (आरोग्य सेवा) 

आरोग्य सेवा महासंचालनालय, 

अंदमान व �नकोबार प्रशासन, 

स�चवालय, पोटर् ब्लेअर 

7744101  

दरूध्वनी क्र. 03192-233331 

फॅक्स क्र. 03192-232910 

वेबसाईट- www.dhs.andaman.gov.in 

ई-मेल आयड� dirdhs.and@nic.in 

अरुणाचल प्रदेश 

संचालक (आरोग्य सेवा) 

आरोग्य सेवा महासंचालनालय, 

अरुणाचल प्रदेश सरकार, 

नहरलगुन, अरुणाचल प्रदेश 

791110 

तालुका पापूमपार 

दरूध्वनी क्र. 0360-2244248 

फॅक्स क्र. 0360-2244182 

वेबसाईट- www.http://www.apdhte.nic.in 

ई-मेल आयड� dhsnlg@gmail.com 

आसाम 

वै�क�य �श�ण संचालक 

वै�क�य �श�ण संचालक 

दरूध्वनी क्र.0361-2366236 

फॅक्स क्र.0361-2366236 
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कायार्लय �सक्समाईल, 

खानापरा, गौहाती, 

आसाम 781022 

वेबसाईट- www.dmeassam.gov.in 

ई-मेल आयड� dmeassam@gmail.com  

  dme@assam.gov.in 

आंध्रप्रदेश 

वै�क�य �श�ण संचालनालय, 

संचालनालय, 

जुने सरकार� सवर् सामान्य 

इिस्पतळ 

हनुमानसेटा 

अमरावती, �वजयवाडा- 

520003 

दरूध्वनी (कायार्लय) 0866-2574065 

फॅक्स क्र. 

वेबसाईट- www.dme.ap.nic.in 

ई-मेल आयड� dmegoap@yahoo.co.in 

 

�बहार 

वै�क�य �श�ण संचालक 

वै�क�य सेवा संचालनालय 

वै�क�य व कुटंुब कल्याण 

�वभाग 

�वकास भवन 

पटना- 800001, �बहार 

दरूध्वनी क्र. 0612-2234992 

फॅक्स क्र. 

वेबसाईट- http://health.bih.nic.in 

ई-मेल आयड� as-health-bih@nic.in  

 

चंद�गड 

संचालक प्राचायर् 

सरकार� वै�क�य महा�व�ालय 

दरूध्वनी क्र.0172-2601023-4321 

फॅक्स क्र.0772-2609360 
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महा�व�ालय 

इिस्पतळ, सेक्टर- 32 

चं�दगड 

वेबसाईट- www.gmch.gov.in 

ई-मेल आयड� dpgmcc@yahoo.com  

छ�ीसगड 

वै�क�य �श�ण संचालक 

वै�क�य �श�ण संचालनालय, 

संचालनालय, 

जुने प�रचार�क वसतीगहृ 

मंत्रालय कॉम्प्लेक्स, 

रायपुर 492001, छ�ीसगड 

दरूध्वनी क्र.0771-4264052, 2221621 

फॅक्स क्र.0771-2234451 

वेबसाईट- www.cgdme.in 

ई-मेल आयड� cgdme@rediffmail.com  

दादरा व नगर हवेली 

�श�ण संचालक, 

प�हला मजला इमारत क्र. 5 

पी.डब्ल्यु.ड�. कायार्लय, 

कॉम्प्लेक्स 

दादरा व नगर हवेली, 

�सल्हासा 

दरूध्वनी क्र. 0260-2630792 

फॅक्स क्र.0260-2642006 

वेबसाईट- http://dnh.nic.in 

ई-मेल आयड� asde-admn-dnh@nic.in 

दमण व �दव 

सहाय्यक संचालक 

(तंत्र�श�ण) 

युट� प्रशासन दमण �दउ 

दरूध्वनी क्र.0260-2231707, 2230468 

फॅक्स क्र. 0260-2251351 
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सरकार� तंत्र�श�ण  

वरंकुड, मटाफा�लआ 

नानी दमण-396210 

वेबसाईट- http://daman.nic.in 

ई-मेल आयड� pers.dd@nic.in  

  ceodp-dmn-dd@nic.in 

�दल्ली 

गुरु गो�वंद �संग इंद्रप्रस्थ 

�व�ापीठ, सेक्टर 16 सी, 

व्दारका, नवी �दल्ली 110078 

दरूध्वनी क्र.+91-11-25302170 

फॅक्स क्र. +91-11-25302111 

ई-मेल आयड� ggsipu.pr@rediffmail.com 

  pro@ipu.ac.in 

गोवा 

सहाय्यक संचालक 

मध्यवत� प्रवेश �वभाग  

तंत्र�श�ण संचालनालय, 

अलो-पोटवो�रम, गोवा 

403571 

दरूध्वनी क्र. 0832-2416370 

फॅक्स क्र. 0832-2413572 

वेबसाईट- www.dtegoa.gov.in 

ई-मेल आयड� dir-dte.goa@nic.in 

गुजराथ 

मुख्या�धकार� 

बी.जे. वै�क�य महा�व�ालय 

महा�व�ालय 

असारवा, अहमदाबाद 

गुजराथ 

दरूध्वनी क्र.079-22680074 

फॅक्स क्र.079-22683067 

वेबसाईट- www.bjmc.org 

ई-मेल आयड� dean.bjmc@hotmail.com  
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ह�रयाना 

संचालक 

वै�क�य �श�ण संशोधन, 

ह�रयाना 

पयर्टन भवन 

बे. क्र. 55-58 

सेक्टर-2, पंचकुला 

दरूध्वनी क्र. 0172-2560799 

फॅक्स क्र. 0172-2566556 

वेबसाईट- haryanahealth.nic.in 

ई-मेल आयड� dmer.haryana@gmail.com  

�हमाचल प्रदेश 

वै�क�य �श�ण व संशोधन 

ब्लॉक क्र. 06, एसड�ए 

कॉम्प्लेक्स 

कुसुमती, �समला- 171009 

दरूध्वनी क्र. 0177-2624895 

फॅक्स क्र. 0177-2620733 

वेबसाईट- www.hp.gov.in/hpdmer 

ई-मेल आयड� directorateme@yahoo.com 

जम्म ुव काश्मीर 

संचालक (आरोग्य सेवा) 

आरोग्य सेवा संचालनालय 

जम्म ु�वभाग, 

MLA वसतीगहृाजवळ, जम्म ु

तावी जम्म ु180001 

दरूध्वनी क्र. 0191-25646338 

फॅक्स क्र. 0191-2549632, 2566599 

वेबसाईट- http://www.jkhealth.org  

ई-मेल आयड� amarist786@gmail.com 

   

संचालक (आरोग्य सेवा) 

आरोग्य सेवा संचालनालय 

दरूध्वनी क्र. 0194-2452052 

फॅक्स क्र. 0194-24527313 
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जुने प्रशासन जम्म ूआिण 

काश्मीर श्रीनगर 

काश्मीर 

वेबसाईट- http:/www.jkhealth.org  

ई-मेल आयड� amarist786@gmail.com      

dhsk76@gmail.com 

झारखंड 

प�र�ा �नयंत्रक 

झारखंड एक�त्रत स्पधार् प�र�ा 

प्रवेश मंडळ, शा� व तंत्र 

आवार 

�सरखा टोली, नामकुम-

तुपुदाना रस्ता 

नामकुम, रांची-834023 

दरूध्वनी क्र. 0651-6999170-71 

फॅक्स क्र. 0651-2230336 

वेबसाईट- www.jceceb.jharkhand.gov.in  

ई-मेल आयड� jcecboard@gmail.com 

कनार्टक 

कायर्कार� संचालक, 

कनार्टक प�र�ा अ�धकार�, 

18 क्रॉस सापींग रस्ता 

मल्लेरम , ब�गलोर 560012 

दरूध्वनी क्र. 080-2360460 

फॅक्स क्र. 080-23461576 

वेबसाईट- kea.kar.nic.in  

ई-मेल आयड� keauthority-ka@nic.in 

केरळ 

प्रवेश प�र�ा आयु�  

5 वा मजला, �नवास मंडळ 

इमारत, सांथीनगर 

�तरुअनंतपुरम-695001 

दरूध्वनी क्र. 0471-2332120, 2338487 

फॅक्स क्र. 0471-2337228 

वेबसाईट- www.cee-kerala.org  
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ई-मेल आयड� ceekinfor@cee.kerala.gov.in 

लडाख UT 

ल�िव्दप (UT) 

�श�ण संचालक 

�श�ण �वभाग 

ल�िव्दप संघ राज्य�ेत्र 

दरूध्वनी क्र. 04896-262241 

फॅक्स क्र. 04896-262264 

वेबसाईट- www.lakshadweep.nic.in  

ई-मेल आयड� lk-doe@hub.nic.in 

महारा� 

आयु�ालय, राज्य सामा�यक 

प्रवेश प�र�ा क� 8 वा 

मजला, न्यु एक्सेल�सअर 

इमारत, ए. के. नायक मागर्, 

फोटर्, मुंबई 400001 

दरूध्वनी क्र. 022-22016157/59/53 

  022-22016134/19/28 

वेबसाईट- www.mahacet.org 

ई-मेल आयड� maharashtra.cetcell@gmail.com  

�मझोराम  

संचालक 

उच्च व तंत्र �श�ण 

�मझोराम सरकार 

मॅकडोनाल्ड टेकड�, 

झारकावट, ऐझावल, �मझोराम 

दरूध्वनी क्र.0389-2340926  

फॅक्स क्र. 0389-2340927 

वेबसाईट- http://healthmizoram.nic.in 

ई-मेल आयड� director_htemz@yahoo.com 

मध्यप्रदेश 

संचालक दरूध्वनी क्र. 0755-2551307, 2551719  
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वै�क�य �श�ण संचालनालय 

सातपुरा भवन 

भोपाळ, मध्यप्रदेश 

वेबसाईट- www.medicaleducation.mp.gov.in  

ई-मेल आयड� dme12001@yahoo.com 

मिणपुर 

संचालक (वै�क�य �श�ण) 

आरोग्य सेवा संचालनालय, 

इम्फाळ, मणीपुर 

 

दरूध्वनी क्र. 0385-2411484, 2414629 

फॅक्स क्र. 0364-2414625 

वेबसाईट- http:// rims.edu.in 

ई-मेल आयड� director@rims.edu.in 

मेघालय 

आयु� व स�चव 

आरोग्य व कुटंुब कल्याण, 

मेघालय स�चवालय, 

अ�त�र� इमारत खोली क्र. 

315  

�शलाँग-793001, मेघालय 

दरूध्वनी क्र. 0364-2223760  

वेबसाईट- www.meghealth.gov.in  

ई-मेल आयड� kmarb2007@gmail.com 

नागालँड 

संचालक 

तंत्र �श�ण संचालनालय, 

को�हमा, नागालँड 

दरूध्वनी क्र. 0370-2270409  

फॅक्स क्र. 0370-2270409 

वेबसाईट- www.dtenagaland.org.in  

ई-मेल आयड� direch.edu-ng@nic.in 
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mhasetonarko@yahoo.com 

ओ�रसा 

अध्य� 

ओर�सा एकत्र प्रवेश प�र�ा 

जेईई सेल, गंडमुंड, खंडा�गर� 

तालुका खुदार्  

भुवने�र -751030 

दरूध्वनी क्र. 0674-6552455-58 

फॅक्स क्र. 0674-2352457 

वेबसाईट-  www.odishajee.com  

  www.ojee.nic.in 

ई-मेल आयड� odishajee2015@gmail.com 

पाँडेचर� (UT) 

संचालक (आरोग्य) 

वै�क�य कुटंुब कल्याण सेवा 

संचालनालय, �नवास मंडळ 

इमारत, एलआयसीसमोर, 

आरोग्य �श�ण 

कॉम्प्लेक्स, पाँडेचर� 605001 

दरूध्वनी क्र. 0413-22293550  

फॅक्स क्र. 0413-2339351 

वेबसाईट- http://health.puducherry.gov.in 

ई-मेल आयड� dms.pon@nic.in 

पंजाब 

उप-कुलगुरु 

आरोग्य शा�ांचे बाबा फ�रद 

�व�ापीठ, सा�दक रस्ता  

फ�रदकोट-151203 (पंजाब) 

दरूध्वनी क्र. 01639-256232,256236  

फॅक्स क्र. 01639-256234,256235 

वेबसाईट- www.bfunhs.ac.in 

ई-मेल आयड� generalinfo@bfuhs.ac.in 

राजस्थान 
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स�चव (वै�क�य �श�ण) 

वै�क�य �श�ण संचालनालय 

सरकार� स�चवालय इमारत, 

सी स्क�म, जयपुर 

दरूध्वनी क्र. 0141-2227132  

फॅक्स क्र. 0141-2227797 

वेबसाईट- 
www.medicaleducation.rajasthan.gov.in  

ई-मेल आयड� phsrajasthan@gmail.com 

�सक्क�म 

स�चव 

मानव संसाधन �वकास 

�वभाग 

�सक्क�म सरकार, 

ताशी�लंग, गंगटोक-737103 

दरूध्वनी क्र. 03592-203050, 221611  

फॅक्स क्र. 03592-221611 

वेबसाईट- sikkimhrdd.org  

ई-मेल आयड� techeduskm@gmail.com 

तामीळनाडू 

संचालक 

(सावर्ज�नक आरोग्य व 

�नवारक वै�क) 

आरोग्य सेवा संचालनालय, 

359, अण्णा सलाई, तेनामपेट 

चेन्नई-600006 

दरूध्वनी क्र. 044-24320802  

फॅक्स क्र. 044-24323942 

वेबसाईट- http://www.tnhealth.org  

ई-मेल आयड� dphpm@rediffmail.com 

तेलंगाणा 

आरोग्य संचालक 

वै�क�य �श�ण संचालनालय, 

दरूध्वनी क्र. 040-24602514-16  

फॅक्स क्र. 040-24656909,24600769 
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संचालनालय, 

ड�एम अॅन्ड  एच एस आवार 

कोट�, हैद्राबाद 

वेबसाईट- dmetelangana@gmail.com  

ई-मेल आयड� dmetelangana.gov.in 

�त्रपुरा 

संचालक (वै�क�य �श�ण) 

2 रा मजला, �त्रपुरा 

एआयड�एस �नयंत्रण संस्था 

इमारत, आयजीएम 

इिस्पतळासमोर, 

आगरताळा, �त्रपुरा – 799001 

दरूध्वनी क्र.0381-2325232 

फॅक्स क्र.-0381-2325232 

वेबसाईट- http://www.tripurahealthservices.in  

directormetripura@gmail.com 

ई-मेल आयड� directormetripura@gmail.com 

उ�राखंड 

महासंचालक 

(वै�क�य �श�ण व प्र�श�ण) 

प्र�श�ण) 

107, चंदननगर देहरादनू 

उ�राखंड  

दरूध्वनी क्र. 0135-2723026, 2723028 

फॅक्स क्र. -0135-2723027 

वेबसाईट- www.ua.nic.in 

ई-मेल आयड� medicaleducation11@gmail.com 

उ�र प्रदेश 

महासंचालक 

(वै�क�य �श�ण व प्र�श�ण) 

प्र�श�ण) 

दरूध्वनी क्र. 0135-2723026,2723028 

फॅक्स क्र. -0135-2723027 

वेबसाईट- www.updgme.in  

ई-मेल आयड� dgmededu@gmail.com 
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पि�म बंगाल 

अध्य� 

मध्यवत� �नवड स�मती 

वै�क�य महा�व�ालय,88 

महा�व�ालय रस्ता, कोलकाता-

कोलकाता-700073 

दरूध्वनी क्र. 033-22123853,22551633  

फॅक्स क्र.033-22123770 

वेबसाईट- medicalcollegekolkata.org  

ई-मेल आयड� lahiritapan@yahoo.co.in 

AFMC PUNE   

नोडल अ�धकार� 

खोली क्र. 48ए, एम ब्लॉक 

संर�ण मंत्रालय, नवी �दल्ली 

DGAFMC/DG-ID 

दरूध्वनी क्र. 011-23092349  

फॅक्स क्र.-011-23092562/23092992 

वेबसाईट- www.afmc.nic.in  

www.afmcdg1d.gov.in 

ई-मेल आयड� oicexams.afmc@nic.in 

afmcdg1d@nic.in, ojcadmission@gmail.com 

�दल्ली �व�ापीठ 

मुख्य�धकार� 

वै�क�य शा� शाखा 

व्ह�पीसीआय इमारत, 6 वा 

मजला, �दल्ली �व�ापीठ, 

�दल्ली 110007 

दरूध्वनी क्र. 011-27662764, 27667647 

फॅक्स क्र. 011-27662763  

वेबसाईट- www.fmsc.ac.in 

ई-मेल आयड� dean-medical@du.ac.in 

AIIMS 

मुख्य�धकार� दरूध्वनी क्र. +91-11-26588500/26588700  
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भारतीय आयुरर्�व�ान संस्था 

अन्सार� नगर, नवी �दल्ली 

110029 

वेबसाईट- http://www.aiims.edu/en.html.  

ई-मेल आयड� dean@aiims.edu 

JIPMER, पुडूचेर�  

मुख्य�धकार� 

(शै�िणक)  ३ रा मजला 

शै�िणक �वभाग JIPMER 

शै�िणक क� द्र, धन्वंतर� नगर 

P.O.पुडूचेर� 605006 

दरूध्वनी क्र. 0413-2296002 , 2272901 

वेबसाईट- http://jipmer.edu.in 

ई-मेल आयड� pankajkundra@gmail.com 

 
जम्म ुव काश्मीर संघ राज्यके्ष�/लडाख संघ राज्यके्ष� यामधील संबंिधत �व�ाथ� जे 
पणूर् भारताच्या 15 टक्के वाटा मागणी करतील व फ� ऑनलाईन अजर् �त भरून 
पाठ�वल्यानंतर ह� घोषणा आपोआप  उत्पा�दत केली जाईल. 
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प�रिश�-5 
NEET (UG) 2020 साठ� राज्य/संघ राज्यके्ष� सांकेितक �मांक असलेली याद� 
 खाली �दलेल्या राज्य संकेताच्या याद��माणे �व�ाथ्या�नी त्यांचा कायम 
असलेला राज्य संकेत दाख�वणे आवश्यक आहे.    
राज्य/संघ राज्य�ेत्राचे नाव सांके�तक क्रमांक 

जम्म ुव काश्मीर 01 

�हमाचल प्रदेश 02 

पंजाब 03 

चंद�गड 04 

उ�राखंड  05 

ह�रयाना 06 

�दल्ली 07 

राजस्थान 08 

उ�रप्रदेश  09 

�बहार 10 

�सक्क�म 11 

अरुणाचल प्रदेश 12 

नागालँड 13 

मणीपुर 14 

�मझोराम 15 

�त्रपुरा 16 

मेघालय 17 
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आसाम 18 

पि�म बंगाल 19 

झारखंड 20 

ओर�सा 21 

छ�ीसगड  22 

मध्यप्रदेश 23 

गुजराथ 24 

दमण व �दव 25 

दादरा व नगर हवेली 26 

महारा� 27 

आंध्र प्रदेश 28 

कनार्टक 29 

गोवा 30 

ल�िव्दप 31 

केरळ 32 

तामीळनाडू 33 

पुडुचेर�  34 

अंदमान व �नकोबार बेटे 35 

तेलंगाणा 36 

लडाख 37 
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प�रिश�-6 

NEET (UG)-2020 साठ� व्यवसाय, पा�ता व �ा�ी (व�डलांचे /संरक्षकाचे/ आईचे फ�) 
यांच्या सांकेितक याद� 
व्यावसायासाठ� सांके�तक याद�  प्रा�ीची सांके�तक याद� 

व्यवसाय सांकेतांक  प्रा�ी सांकेतांक 

शेती 01  रु. 50000 पय�त 01 

व्यापार 02  रु. 50001 ते 

100000 

02 

वै�क�य 03  रु. 10001 ते 

200000 

03 

इंिज�नयर 04  रु. 20001 ते 

500000 

04 

कायदयाची प्रथा 05  रु. 50001 ते 

650000 

05 

सरकार� नोकर� 06  रु. 650001 ते 

800000 

06 

सावर्ज�नक �वभाग 

नोकर� 

07  रु. 80001 ते त्यावर 07 

खाजगी नोकर� 08   

�श�क�/ संशोधन 09  

इतर घरातील �ी 

स�हत 

10  
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पात्रता सांकेतांक याद�   वगार्ची याद� 

पात्रता सांकेतांक  सांकेतांक नाव 

�नर�र 01  1 SC 

10 व्या वगार्च्याखाली 02  2 ST 

वगर् 10 व वगर् 12 03  3 OBC-NCL 

इंिज�नअर�ंग पदवीका 04  4 GEN-EWS 

पदवीधर- 
BA/BSc/BCom/BCA 

05  5 UR 

इंिज�नअर�ंग पदवीधर 

BE/BTech/B.Sc (इंिज) 

06   

वै�क�य पदवीधर 

MBBS/BDS/BAMS/ 
BSMS/ BUMS/ BHMS 
/BVSC 

07  

कायदा पदवीधर-एलएलबी 08  

स्नातको�र 
MA/MSC/MCom/MCA 

09  

इंिज�नअर�ंग स्नातको�र 

ME/MTecch/M.Sc 

10  

वै�क�य स्नातको�र-
MD/MS/MVSc 

11  

कायदा स्नातको�र-LLM 12  

MBA/CA/ICWA 13  

PhD/Dphil/DSc/DM 14  
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प�रिश�-7 
वगर् 12 च्या शालेय िशक्षण मंडळाच्या सांकेतांकांची याद�  
मंडळ सांकेतांक 

आंध्र प्रदेश इंटर�मजीएट �श�ण मंडळ 01 

आसाम उच्च माध्य�मक �श�ण प�रषद 02 

�बहार इंटर�मजीएट �श�ण प�रषद 03 

क� �द्रय माध्य�मक �श�ण मंडळ 04 

छ�ीसगड माध्य�मक �श�ण मंडळ 05 

भारतीय शाळा प्रमाणपत्र प�र�ा प�रषद 06 

माध्य�मक व उच्च माध्य�मक �श�ण मंडळ, गोवा 07 

गुजराथ माध्य�मक �श�ण मंडळ 08 

ह�रयाना �श�ण मंडळ 09 

एच.पी. शालेश �श�ण मंडळ 10 

जम्म ुव काश्मीर शालेय �श�ण राज्य मंडळ 11 

झारखंड शै�िणक प�रषद 12 

कनार्टक पूवर् �व�ापीठ �श�ण मंडळ 13 

केरळ सावर्ज�नक प�र�ा मंडळ 14 

मध्यप्रदेश माध्य�मक �श�ण मंडळ 15 

महारा� राज्य माध्य�मक व उच्च माध्य�मक �श�ण मंडळ 16 

मिणपुर उच्च माध्य�मक �श�ण प�रषद 17 

मेघालय माध्य�मक �श�ण मंडळ 18 

�मझोराम शालेय �श�ण मंडळ 19 
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नागालँड शालेय �श�ण मंडळ 20 

उच्च माध्य�मक �श�ण प�रषद, ओर�सा 21 

पंजाब शालेय �श�ण मंडळ 22 

राजस्थान शालेय �श�ण मंडळ 23 

ता�मळनाडू उच्च माध्य�मक �श�ण मंडळ 24 

�त्रपुरा शालेय �श�ण मंडळ 25 

उ�र प्रदेश हायस्कुल व इंटरमीजीएट �श�ण  26 

उ�रांचल  �श�ण व प�र�ा प�रषद 27 

पि�म बंगाल उच्च माध्य�मक �श�ण प�रषद 28 

जमीया �मलीआ इस्ला�मया, नवी �दल्ली 30 

अ�लगड मुस्लीम �व�ापीठ, अलीगड 31 

दयालबाग शै�िणक संस्था, आग्रा 32 

बनस्थळ� �व�ापीठ, राजस्थान 33 

�व�भारती  �व�ापीठ, शांती�नकेतन  

�बरभूम, पि�म बंगाल 

34 

�ान व तंत्र�ान राजीवगांधी �व�ापीठ, हैद्राबाद 35 

तेलंगाणा राज्य इंटरमीजीएट �श�ण मंडळ 42 

इतर 99 
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प�रिश� 8 
व�ैक�य / दंत / आयवु�द/ िसध्दा/ यनुानी/ होिमओपथी  महा�व�ालयांचा तपशील 
• वेबसाईट http://www.NMCindia.org/ वर व�ैक�य महा�व�ालय यांची याद� 

उपलब्ध आहे. 
• वेबसाईट http://www.dcindia.org.in/ वर दंत महा�व�ालयाची याद� उपलब्ध 

आहे. 
• वेबसाईट- http/:www.ayush.gov.in, www.ccimindia.org व www.cchindia.com वर 

आयवु�द/िसध्दा/यनुानी/ होिमओपथी महा�व�ालयांची याद� उपलब्ध आहे 
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Iप�रिश� 9 
�वकलांगता �माणप� : एमसीआय/एनएमसी/ड�सीआय/जेआयपीएमइआर मागर्दशर्क 
िसध्दांता�माणे 
(पणूर् भारतातील वाटयाच्या व�ैक�य िशक्षण�माच्या �वेशासाठ�) 
• वधर्मान महावीर व�ैक�य महा�व�ालय व सफदरजंग इ�स्पतळ, नवी �दल्ली 

110029 
• शार��रक व�ैकशा� व पनुर्स्थापीत भारतीय संस्था, हाजीअली, मुंबई 100034 
• स्नातको�र  व�ैक�य िशक्षण व संशोधन संस्था, कलक�ा-700020 
• म�ास व�ैक�य महा�व�ालय, पाकर्  टाउन, चेन्नई 600003 
• जेआयपीएमइआर शकै्ष�णक क� �,धन्वंलतर�नगर, पी ओ पडुुचेर� – ६०५००६ 
(वर�ल पकै� कोणतेह� एक िनवडा व  अशी खूण करा) 
�माणप� �. ------------------------- तार�ख ------------ असे �मा�णत करतो क� 
डॉ./�ी. / िमसेस --------------------- वय---- वष� मलुगा/मलुगी �ी------------------------ 
यांचे आहेत. 
�णेी क‘. ------------------ (रोगाचे नाव) ------------------------ यापासनु �ास होत 
आहे व त्यास कायमची शा�रर�क दबुर्लता (पीपीआय) आहे ती/तो ---------------- 
असमथर् आहे व त्याच्या टक्केवार�---------- (शब्दात ) ---------- (आकडयात) आहे. 
तो/ती NMC/MCI/DCI मागर्दश�के�माणे व�ैक�य/ दंत/ आयवु�द /िसध्दा/ यनुानी/ 
होमीओपथी /नस�ग/ AHS / BASLP  िशक्षण�माच्या �वेशासाठ� पा�/अपा� आहे.  
 
 
 
 
 
सह� व नाव    सह� व नाव   सह� व नाव 
(संबंधीत तज्ञ)   (संबंधीत तज्ञ)  (संबंधीत तज्ञ) 
 
 
 
  

�व�ाथ्या�चा पासपोटर् 
आकाराचा फोटो, केलेला 
अिधकायार्ने  साक्षां�कत 
(ऑनलाईन अजार्सारखाच) 
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प�रिश� 10 
अनुसू�चत जाती व अनुसूचीत जमाती प्रमाणपत्राचा नमुना 
 प्रमाणपत्राचा अजर् नेमुन �दल्याप्रमाणे M.H.A., O.M. NO.42/21/49-N.G.S. 
तार�ख 28/1/1952 �वभागाने दरुुस्त केल्याप्रमाणे व ए.आर. पत्र क्र. 36012/6/76-ईएसट� 
(एससीट�) तार�ख 29/10/1977, अनुसू�चत जाती व अनुसू�चत जमातीतील �व�ाथ्या�नी 
दाव्यासाठ� दाखवावे लागेल. 
जात प्रमाणपत्र 
असे प्रमािणत करतो क�, श्री/श्रीमती/कुमार�* -------------------- मुलगा/मुलगी* --------------
----- यांचे ------------------------- खेडेगाव/शहर* -------------------------------- तालुक्यात/ 
�वभागात* ------------------- दाव्याच्या/ संघ राज्य�ेत्राच्या* ---------------- संबंधीत असून -
---------------- जात/जमात जी खालीलप्रमाणे अनुसू�चत जात/अनुसू�चत जाती यास 
मान्यताप्रा� आहे. 
• घटना (अनुसू�चत जाती) आदेश, 1950 
• घटना (अनुसू�चत जमाती) आदेश, 1950 
• घटना (अनुसू�चत जाती) (राज्य संघ�ेत्र) आदेश, 1951 
• घटना (अनुसू�चत जमाती) (राज्य संघ�ेत्र) आदेश, 1951 
% 1. (अनुसू�चत जाती/अनुसू�चत जमाती सुधा�रत याद� (प�रवतर्न) आदेश 1956, मुंबई 
पुनः संघटन अ�ध�नयम, 1960, पंजाब पुनःसंघटन अ�ध�नयम, 1966 �हमाचल प्रदेश 
राज्य अ�ध�नयम, 1970, उ�र  दि�ण �ेत्र (पुनःसंघटन) अ�ध�नयम 1971 व अनुसू�चत 
जाती व %2 अनुसू�चत जमाती आदेश (सुधारणा) अ�ध�नयम 1976) 
• घटना (जम्म ुव काश्मीर) अनुसू�चत जाती आदेश, 1956 
• घटना (अंदमान व �नकोबार बेटे) अनुसू�चत जमाती आदेश, 1959 
• घटना (दादरा व नगर हवेली) अनुसू�चत जाती आदेश, 1962 
• घटना (दादरा व नगर हवेली) अनुसू�चत जमाती आदेश, 1962 
• घटना (पाँडेचर�) अनुसू�चत जाती आदेश, 1964 
• घटना (उ�र प्रदेश) अनुसू�चत जमाती आदेश, 1967 
• घटना (गोवा, दमण व �दव) अनुसू�चत जाती आदेश, 1968 
• घटना (गोवा, दमण व �दव) अनुसू�चत जमाती आदेश, 1968 
• घटना (नागालँड) अनुसू�चत जमाती आदेश, 1970 
• घटना (�सक्क�म) अनुसू�चत जाती आदेश, 1978 
• घटना (�सक्क�म) अनुसू�चत जमाती आदेश, 1978 
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% 2. अनुसू�चत जाती/अनुसू�चत जमातीतील लोक जे एका राज्यातील / राज्य 
संघराज्यातील प्रशासनातून स्थलांतर�त झाले आहेत त्यांना लागू होईल. 
 हे प्रमाणपत्र अनुसू�चत जाती/अनुसू�चत जमातीच्या* आधारे देण्यात येत आहे 
श्री/श्रीमती* ---------------------- श्री/श्रीमती/कुमार�* ------------------------- यांचे वड�ल/आई -
-------------------------- खेडेगाव/शहर* --------------------------- तालुका/�वभाग* ---------------
------------ राज्य/राज्य संघ �ेत्र* --------------------------- जे संबं�धत आहेत -----------------
---------- जाती/जमाती जी मान्यताप्रा� अनुसू�चत जाती/अनुसू�चत जमाती राज्यात/राज्य 
संघराज्यात* --------------------------- यांच्याकडून देण्यात आले (ठर�वलेल्या अ�धका-याचे 
नाव) त्यांचा क्रमांक --------------------------- तार�ख ------------ 
% 3. श्री*/श्रीमती*/कुमार�* -------------------------- �कंवा त्यांचा /�तचा* सामान्य 
खेडेगावात/शहरात* रहाणारे ---- राज्य/राज्य संघराज्य --- 
सह�         ** हुद्दा 
�ठकाणः----    राज्य/राज्य संघ �ेत्र 
तार�ख ----    (कायार्लयाच्या मोहोरसह�त) 
* जे शब्द लागू पडत नाह�त ते कृपया काढून टाका. 
• कृपया �व�श� अध्य�ीय आदेश उद्धतृ  करा. 
%  जो प�रच्छेद लागू होत नाह� तो काढून टाका 
** वर स्प� केल्याप्रमाणे अनुसू�चत जाती/अनुसू�चत जमाती चे प्रमाणपत्र देण्यासाठ� 
अ�धकार देण्यात आलेल्या अ�धका-याने सह� केलीच पा�हजे. 
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प�रिश� 11 
इतर मागासवग�यांसाठ� OBC प्रमाणपत्राचा नमुना 
(भारत सरकारच्या मध्यवत� शै�िणक संस्था (CEIS) येथे प्रवेशासाठ� अजर् करताना इतर 
मागासवग�यांनी देण्याचे प्रमाणपत्र) 
असे प्रमािणत करतो क� श्री/श्रीमती/कुमार�/डॉ. श्री/डॉ ---------------- यांचा मुलगा/मुलगी 
खेडेगाव/शहर ---------------------- तालुका/�वभाग ---------------------- राज्य समुह जो 
मागासवग�यांसाठ� खालीलप्रमाणे संबं�धत मान्यता प्रा� आहे. 
1.  ठराव क्रमांक 12011/68/93-बीसीसी/CC तार�ख 10/9/93 भारताच्या राजपत्रात 

प्र�सध्द केले आहे, असाधारण भाग 1 उप�वभाग 1 क्रमांक 186 तार�ख 13/9/1993 
2.  ठराव क्र. 12011/9/94-बीसीसी तार�ख 19/10/1994 भारताच्या राजपत्रात प्र�सध्द 

केले आहे, असाधारण भाग 1 उप�वभाग 1 क्रमांक 163 तार�ख 20/10/1994 
3.  ठराव क्र. 12011/7/95-बीसीसी तार�ख 24/5/95 भारताच्या राजपत्रात प्र�सध्द केले 

आहे, असाधारण भाग 1 उप�वभाग 1 क्र 88 तार�ख 25/5/95 
4.  ठराव क्र. 12011/96/94-बीसीसी तार�ख 9/3/96 
5.  ठराव क्र. 12011/44/96-बीसीसी तार�ख 06/12/96 भारताच्या राजपत्रात प्र�सध्द 

केले आहे, असाधारण भाग 1 उप�वभाग 1 क्र. 120 तार�ख 11/12/96 
6.  ठराव क्र. 12011/13/97-बीसीसी तार�ख 03/12/97 
7.  ठराव क्र. 12011/99/94-बीसीसी तार�ख 11/12/97 
8.  ठराव क्र. 12011/68/98-बीसीसी तार�ख 27/10/99 
9.  ठराव क्र. 12011/88/98-बीसीसी तार�ख 06/12/99 भारताच्या राजपत्रात प्र�सध्द 

केले आहे, असाधारण भाग 1, उप�वभाग 1 क्र. 270 तार�ख 06/12/99 
10. ठराव क्र. 12011/36/99-बीसीसी तार�ख 04/04/2000 भारताच्या राजपत्रात प्र�सध्द 

केले आहे, असाधारण भाग 1, उप�वभाग 1 क्र. 71 तार�ख 04/04/2000 
11. ठराव क्र. 12011/44/99-बीसीसी तार�ख 21/9/2000 भारताच्या राजपत्रात प्र�सध्द 

केले आहे. असाधारण भाग 1, उप�वभाग 1 क्र. 210 तार�ख 21/9/2000 
12.  ठराव क्र. 12015/09/2000-बीसीसी तार�ख 21/9/2000 
13.  ठराव क्र. 12011 /01/2001- बीसीसी तार�ख 19/6/2003 
14. ठराव क्र. 12011 /04/2002- बीसीसी तार�ख 13/1/2004 
15.  ठराव क्र. 12011/09/2004 -बीसीसी तार�ख 16/01/2006 भारताच्या राजपत्रात 

प्र�सध्द केले आहे, असाधारण भाग 1, उप�वभाग 1 क्र. 210 तार�ख 16/1/2006 
16.  ठराव क्र. 20012/129/2009- बीसी-2 तार�ख 04/03/2014 
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 भारताच्या राजपत्रात प्र�सध्द केले आहे, असाधारण भाग 1 उप�वभाग 1 क्र. 63 
तार�ख 04/03/2014. 
श्री/श्रीमती/कुमार� -------------- व �कंवा त्याचे कुटंुब साधारण ----------------- या िजल्हयात 
/भागात ---- राज्यात रहात आहे  
 असे प्रमाणीत करण्यात येते क�, तो/ती भारत सरकारच्या पुरवणीमध्ये �तसयार्  
रकान्यात उल्लेख केल्याप्रमाणे लोक/भाग/ (�कमीलेअर) या संबं�धत नाह�. काम करणार� 
मंडळ� व प्र�श�ण �वभाग ओ.एम. क्र. 36020/22/93- तार�ख 08/09/93 Est. (SCT) जे 
सुधार�त केले आहे ओएम. क्र. 36033/3/2004 तार�ख 9/3/2004 Est (Res) �कंवा भारत 
सरकारच्या सवा�त शेवटच्या जा�हरातीप्रमाणे  
तार�ख 
िजल्हा न्यायाधीश/कायर्�म अ�धका-याची मोहोर 
न�द 
अ. येथे वापरलेला साधारण शब्दाचा अथर् जनतेच्या अ�ध�नयम, 1950 मध्ये �नवेदन 

केल्याप्रमाणे भाग 20 सारखाच आहे. 
ब.  जात प्रमाणपत्र �मळण्यासाठ� खाली दाख�वल्याप्रमाणे कायर्�म अ�धकार� आहेत. 
1.  िजल्हा न्याया�धश/अ�त�र�  न्याया�धश/प्रथम वगर् पगार� न्यायाधीश/ उप�वभागीय 

न्यायाधीश /तालुका न्यायाधीश/कायर्कार� न्यायाधीश/जादा सह आयु�  (प्रथम वगर् 
पगार� न्याया�धशांच्या खाली नाह�) 

2.  मुख्य अध्य�ीय न्यायाधीश/ अ�त�र�  मुख्य अध्य�ीय न्यायाधीश/ अध्य�ीय 
न्यायाधीश/ अध्य�ीय न्यायाधीश 

3.  तहसीलदाराच्या खालील वगार्चा महसूल अ�धकार� नको. 
4.  जेथे �व�ाथ� व �कंवा त्यांचे कुटंुब राहते त्या �ेत्रातील उप�वभागीय अ�धकार� 
सी)  अजर्दाराच्या पालकांची िस्थती/वा�षर्क उत्पन्न माचर् 31, 2020 च्या आ�थर्क वषा�च्या 

आधारे असावे 
  



~ 109 ~ 
 

प�रिश� 12 
�वकलांग �कारच्या (PWD) खालील �व�ाथ्या�साठ� �माणप�ाचा नमनुा 
�माणप� देणा-या संस्था/इ�स्पतळाचे नाव व प�ा  
�माणप� � 
तार�ख 
 
 
 
�वकलांग लोकांसाठ� �माणप� 

 असे �मा�णत करतो क� �ी/�ीमती/कुमार�* ---------------- मलुगा/मलुगी* �ी 
-------------- यांचा ------------------ वय---- वष�, न�दणी �. ----- ह� बाब 
स्थलांतरकार� �वकलांग/सेरेब‘लपालसी/आंधळेपणा/ ऐकण्याची दबूर्लता/इतर �वकलांग 
आहे व �वकलांगाच्या ित�तेचा �ास ----% पेक्षा कमी नाह� (---------------) त्याच्या 
/ितच्या वर दशर्�वलेल्या �वकलांगाची मा�हती खाली वणर्न केली आहे. 
मोठया अक्षरात  ----------------------------------------------------------------- 
 
न�द - 
1.  ह� अट �गतीशील/�गतीशील नसलेली /सधुारणा होण्यासारखी/सधुारणा न 

होण्यासारखी* आहे 
2.  पनूः तपासणी -- म�हन्यानंतर/वषार्नंतर सचु�वलेली नाह�/सचु�वलेली आहे    
3.  पीडब्ल्य ुड� कायदा 1995 नसुार �माणप� देण्यात आले आहे. 
* नको असेल ते खोडावे. 
सह� व नाव     सह� व नाव   सह� व नाव 
(संबंिधत �वषेतज्ञ)  (संबंिधत �वषेतज्ञ)    (संबंिधत �वषेतज्ञ) 
 
माणसाची सह� व अंगठयाचा ठसा 
व�ैक�य अिधक्षक/ मखु्य व�ैक�य अिधकार�/ सह�/इ�स्पतळ �मखु यांची सह�  
(मोहोरसह�त) 
 

पासपोटर् आकाराचा फोटो 
िचकटवा, जो 

अिधकायार्कडून  साक्षां�कत 
केला आहे. (ऑनलाईन 
अपलोड केल्या सारखाच) 
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प�रिश� 13 
 
स्वतःसाठ� लेखिनक वापरण्याचे हमीप� 
मी ---------------------- उमेदवार ----------- (�वकलांगचे नाव) ----- प�रके्षस (प�रके्षचे 
नाव ) अन�ुमांक ----------- व (क� �ाचे नाव) येथे ----- �जल्हयात ----- राज्याचे नाव 
बसत आहे 
 माझी पा�ता ----------------------- आहे. मी असे िलह�तो क� ---- (लेखिनकाचे 
नाव) हा वर�ल प�रके्षसाठ� खाली सह� केलेल्यास लेखिनक /वाचक/ �योगशाळा 
सहाय्यक सेवा परुवेल. 
 मी हमी देतो क� लेखिनकाची पा�ता ------------- आहे. जर असे अचानकपणे 
आढळले क� जाह�र केलेली पा�ता घो�षत केल्या�माणे नाह� व माझ्या पा�तेपेक्षा 
जास्त आहे, तर मी माझा त्यासंबंधीचा दावा व जागेचा हक्क �हरावनू घेईन. 
(उमेदवाराच्या स्वाक्षर� �वकलांगासह�त) 
�ठकाण 
तार�ख 
लेखिनकाचा फोटो 
 
स्वसाक्षांक�त फोटो 
लेखिनकाचे नाव लेखिनकाचा ID ID �मांक 
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प�रिश�-14 

 
िसंगल गलर् मलुीसाठ�  �ितज्ञाप� )रू . 5०  - / स्टॅम्प पेपरवर असणे आवश्यक आहे
(  
मी.  __________    (व�डलांचे  /आईचे नाव(   ___________         यांचा  मलुगा /प�ी.     

________&__________ येथील रह�वासी या �माणे शपथे वर सांगतो /सांगते क�:   

1. अिभसाक्षी  .हा /ह� . ___________ ( उमेदवाराचे नाव  ( आई /व�डल आहेत.    

२  . अिभसाक्षीची मलुगी कुटंूबातील एकल मलुगी / जुळ� मलुगी / कुटंूबातील
 �ातवृत कन्या आहे.आ�ण माझ्या कुटंुबात इतर कोणीह� मलु गा व  मलुगी अपत्य 

नाह�  

 _________येथे  _________________रोजी  (तार�ख -म�हना-वषर्(   सत्या�पत करतो क� 
वर�ल �ितज्ञाप�ातील  मा�हती माझ्या वयै��क ज्ञानावर आ�ण �व�ासावर खरे आ�ण 
योग्य आहे. 
 डेपॉनंट स्वाक्षर� 
नाव ... 
प�ा 
सह� व िशक्का 
एसड�एम  / �थम �णेी दंडािधकार�  / राजप��त अिधकार�) तहसीलदार पदाच्या

खाली नाह� (वर�ल घोषणा �मा�णत करताना    
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प�रिश�-15 

 
अल्पसंख्याक �व�ाथ्या�च्या समथर्नासाठ� उमेदवारा�ारे अल्पसंख्यांक समदुायाची स्व -
 घोषणा-   

-घोषणाप� 

 मी_________________,चा मलुगा / मलुगी ______________येथील रह�वासी , असे 
घो�षत करतो क� मी  (म�ुस्लम  / शीख / ��स्ती / बौ� / जैन आ�ण झोरास्�ॅन्स 

)पारशी (या   अल्पसंख्याक समदुायतील  असनू तो अल्पसंख्याक समदुाय अल्पसंख्यांक 
रा�ीय आयोग अिधिनयम 1992 च्या कलम २ )सी (मध्ये सिूचत केलेला आहे.  

[तार�ख:  
�ठकाण:  
 उमेदवाराची सह�:  
उमेदवाराचे नाव: 
प�रिश� 16 
Act, 2019)  
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प�रिश� 17 
अजार्च्या नमुन्याची अचुक नक्कल 
वेब अजर् पाठ�वणे 
पायर� 1 • न�दणी  

• परवलीचा शब्द तयार करणे 

पायर� 2 • अजार्चा नमुना पुणर् भरणे  

• शै�िणक व पालक/संर�क यांचा तपशील 

पायर� 3 • फोटो व स्वा�र� अपलोड करणे 

• अंगठयाचा ठसा अपलोड करणे 

पायर� 4 • प�र�ा शुल्क भरणे  

• कायम केलेले पान डाउल लोड करणे 

 
पायर� 1 
न�दणी अजर् 
अ.क्र. �ेत्राचे वणर्न �न�व�ी शेरा 

व्य��गत तपशील 

1 उमेदवाराचे नाव  (इ. 12 वी/तत्सम गुणात्मक प�र�ेत 

न�द केल्याप्रमाणेच उमेदवाराचे नाव) 

2. व�डलांचे नाव  (इ. 12 वी/तत्सम गुणात्मक प�र�ेत 

न�द केल्याप्रमाणेच व�डलांचे नाव. 

मी/श्री/ Fr/डॉ./ कनर्ल इ. नावाच्या 

आधी वापरु नये) 

3. आईचे नाव  (इ. 12 वी/तत्सम गुणात्मक प�र�ेत 
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न�द केल्याप्रमाणेच आईचे नाव. 

Fr/डॉ./ �मसेस / श्रीमती/ कनर्ल इ. 

नावाच्या आधी वापरु नये) 

4. जन्म तार�ख  �दवस-म�हना-वषर् (असे मा�हत करुन 

देण्यात येते क� माननीय सुप्रीम 

कोटार्च्या आदेशात SLP (C) No. 

(S) 14320/2018 व संबंधी 

मा�हतीत 29 नोव्ह�बर 2018, 

अजर्दार/उमेदवार जे 25 वषा�चे व 

त्यावर आहेत ते अजर् करु शकतात व 

नीट (UG) 2019 प�र�ेस हया 

संबंधी अं�तम �नणर्य येईपय�त हजर 

होऊ शकतात. 

5 ओळखपत्राचा 

प्रकार 

फोटो असलेले 

सरकार� योग्य 

ओळखपत्र 

 

  �नवडा  

  पॅनकाडर्, आधार 

काडर्, ई-आधार 

पासपोटर्, फोटो 

असलेले योग्यता 

प�र�ेचे प्रवेश पत्र, 

�नवडणूक 

ओळखपत्र, फोटो 

असलेले रेशन काडर्, 

फोटो असलेले बँक 

उमेदवाराचा तपशील �बनचुक 

असण्यासाठ� नीट (UG) 2020 च्या 

उमेदवारांना आधारचा उपयोग योग्य 

होईल. व तोतया घटना कमी होतील. 

NTA शक्यतोवर आधार काडार्चा 

वापर करण्यास सु�चत करते. 
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पुस्तक, गाड� 

चाल�वण्याचा 

परवाना, फोटो 

असलेले इतर योग्य 

असलेले सरकार� 

ओळखपत्र 

6. योग्य असलेला 

सरकार� 

तपशीलाचा 

क्रमांक भरा. 

  

7. �लंग �नवडा पुरुष 

�ी  

�लंगा पलीकड�ल 

8. इय�ा 10 वी चा 

याद� क्रमांक भरा 

 उमेदवाराच्या तपशीलाची अचुकता 

यासाठ� योग्य होईल व तोतया घटना 

कमी होतील. 

 
संपकार्साठ� तपशील 

1. प�ा  जास्तीत जास्त 35 शब्द 

2. वस्ती (वैकिल्पक)  जास्तीत जास्त 35 शब्द 

3. शहर/गाव 

/खेडेगाव 

 जास्तीत जास्त 35 शब्द 

4. राज्य/राज्य संघ 

�ेत्र 

�नवडा खालील राज्याच्या याद�त राज्य 

संघ�ेत्र (लडाख) �मळवा/ राज्य 
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 संघ�ेत्र/ foreign/ NRI/ OCI 

उमेदवारांनी ‘इतर’ पयार्य �मळवावा 

5. िजल्हा �नवडा िजल्हयाची याद� (अ. क्र. 4 राज्य 

संघराज्य/ राज्य �नवडण्यावर 

अवलंबून) 

6. �पनकोड  (जास्तीत जास्त 6 आकडे अनु. क्र. 4 

‘इतर’ �नवडलेले सोडून) 

7. ई-मेल-ID  जास्तीत जास्त 35 शब्द 

8. भ्रमणध्वनी क्र. 

(+91) 

 जास्तीत जास्त 10 शब्द 

पासवडर् िनवडा 
1. पासवडर्  • पासवडर् 8 ते 13 शब्दांपय�त लांब 

असावा. 

• पासवडर्ला कमीत कमी एक वर�ल 

बाबीतील अल्फाबेट असावा. 

• पासवडर्ला कमीत कमी एक 

खालील बाबीतील अल्फाबेट 

असावा. 

पासवडर्ला कमीत कमी एक अंक 

असावा.  

• पासवडर्मध्ये कमीत कमी एक 

�व�श� स्वरुपाचा असावा. 

• उदा. ! @ # $% & * -) 
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2. कायमचा पासवडर्   

3. धोकामु� प्र�  �नवडा  

कोणत्या 

वेबसाईटला तुम्ह� 

क्व�चत भेट देता? 

तुमच्या प�हल्या 

शाळेचे नांव काय? 

तुमच्या शेजा-याचे 

नाव काय? 

तुमच्या प�हल्या 

वाहनाचा न�दणी 

क्रमांक काय? 

तुमचे आवडते 

पुस्तक कोणते? 

 

4. धोका मु�  उ�र 

उ�र 

  

 

धोकाम�ु �पन 

1. धोका मु� �पन 

भरा (नाजुक बाब) 

 जास्तीत जास्त 6 शब्द 

सादर करा 
उमेदवारांच्या मा�हतीसाठ� 
• एकच ईमेल आय.ड�. व �मणध्वनी �. दया. न�दणी �. त्या ई-मेल आयड� व 
�मणध्वनी �मांकावर पाठ�वला जाईल. पढु�ल सवर् संभाषण तुमच्या ई-मेलवर 
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पाठ�वल्या जातील. �मणध्वनी �. व ई-मेल आयड� उमेदवाराचा स्वतःचा असावा. 
फ� एकच न�दणी एका ईमेल आयड� व �मणध्वनी �मांकावर होईल. 

• जर उमेदवाराला िसस्ट�ममध्ये लॉग इन मागे करण्याची जरुर असेल परंत ुत्याचा 
पासवडर् �वसरला, तर ते खालील पध्दतीचा अवलंब करु शकतात. 

1. होम पानावर न�दणी �. भरा.  
2. ‘पासवडर् �वसरला’ यावर दाबा. 
3. उमेदवार त्यांचा पासवडर् न�दणी पध्दतीतील त्याच्या/ितच्या ई-मेल आयड� व 
दरुध्वनी �मांकावर िमळवेल. 
पायर�-2 
पणूर् अजर् 
अ.क्र. �ेत्राचे वणर्न �न�व�ी शेरा 

व्य��गत  तपशील 

1 उमेदवाराचे नाव  (स्वयंपे्र�रत भरलेला. न�दणी पायर�त 

भरलेला तपशील) 

2. जन्म तार�ख  (स्वयंपे्र�रत भरलेला. न�दणीच्या 

पायर�त भरलेला तपशील) 

3. �लंग  (स्वयंपे्र�रत भरलेला. न�दणीच्या 

पायर�त भरलेला तपशील) 

4. व�डलांचे नाव  (स्वयंपे्र�रत भरलेला. न�दणीच्या 

पायर�त भरलेला तपशील) 

5. आईचे नाव  (स्वयंपे्र�रत भरलेला. न�दणीच्या 

पायर�त भरलेला तपशील) 

6. रा�ीयत्व �नवडा भारतीय  

NRI 
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OCI 

PIO  

परदेशी 

7. पात्रतेसाठ� राज्य 

(15%  भारतीय 

राखीव जागांसाठ�) 

�नवडा राज्य/राज्य संघ�ेत्र याद�त/संघ 

राज्य�ेत्र, (लडाख) घाला, आरोग्य 

सेवा संचालनालय, भारत सरकार 

फ�्   पूणर् भारतातील 15% राखीव 

जागांसाठ� समुपदेशन करेल. 

8. कायमचे राहण्याचे 

राज्य/ राहण्याची 

जागा 

�नवडा राज्य अशी �वनंती करतात क� 

NTA ने NEET(UG) 2020 साठ� 

वगर्वार�प्रमाणे राज्य गुणांनुक्रमे याद� 

दयावी, NEET (UG) 2020 साठ� 

उमेदवाराने ऑनलाईन न�दणी 

करताना �दलेल्या कायम राहण्याच्या 

जागेवर अवलंबुन राज्य गुणानुक्रमे व 

वगर्वार�नुसार सुध्दा दयावी. 

9. वगर्वार�  �नवडा • सामान्य  

• SC 

• ST 

• OBC-NCL 

• सामान्य- EWS 

10. �वकलांगता 

असलेला माणूस 

�नवडा  

 

• आहे 

• नाह� 
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(PWD) 

11. �वकलांगतेचा 

तपशील 

�नवडा 

• शार��रक 

�वकलांगता  

• बौिध्दक 

�वकलांगता 

• मान�सक 

वागणुक 

• र�ातील  

अ�नयमीतता व 

म�दतुील दोषामुळे 

झालेली 

�वकलांगता 

भारत सरकारच्या तार�ख 

20.10.2018 च्या पत्रानुसार आरोग्य 

व कुटंुब कल्याण मंत्रालयाकडून प्रा� 

प्रा� झालेल्या सूचनेनुसार असे 

कळ�वण्यात येते क�, भारताच्या 

वै�क�य मंडळाने (NMC) �दलेल्या 

वेबसाईटवर दाख�वलेल्या 

मागर्द�शर्केप्रमाणे NEET (UG) 

2019 च्या आधारे PWD अजर् भरु 

शकतात. 

12. आपणास लेख�नक 

हवा आहे का? 

�नवडा • नाह� - मला लेख�नकाची जरुर 

नाह�  

• होय-स्वतः आणणार आहे 

• होय -NTA ने आणावा 

13. तुमच्या कुटंुबात 

भाऊ व ब�हण 

नसुन तुम्ह� 

एकटया मुलगी 

आहात का? 

�नवडा 

 

• होय  

• नाह� 

• एक मुलगी- उमेदवाराने �लंग 

पयार्य ि� �नवडलेला असेल 

तरच हा पयार्य �दसेल. 

प�रवारातील एक मुलगी भाउ व 
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ब�हण नसल्याएस हा पयार्य �नवडू 

शकतात. प�रवारातील जुळया 

मुली/  वड�लांच्या  बाजूच्याय मुली 

हा पयार्य �नवडू शकतात. 

14. तुम्ह� अल्पसंख्य 

समाज संबंधी 

आहात का? 

�नवडा • होय  

• नाह� 

15. समाजाचे नाव �नवडा • मुिस्लम  

• �शंख  

• िख्र�न  

• बुिध्दस्त 

• पारशी  

• जैन 

16. तुम्ह� मधुमेह� 

आहात का?  

�नवडा • होय  

• नाह� 

17. जन्म �ठकाण �नवडा • भारत  

• भारताबाहेर 

18. राज्य �नवडा राज्य/राज्य संघ�ेत्र  यांच्याखालील 

याद�त संघ�ेत्र (लडाख) �मळवा. 

(जर, अ. क्र. 16 ला भारत �नवडला) 

19. िजल्हा �नवडा राज्य/राज्य संघ�ेत्र  यांच्याखालील 

याद�त संघ�ेत्र (लडाख) �मळवा. 
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(जर, अ. क्र. 16 ला भारत �नवडला) 

  प�र�ा क� द्र  

1. प�र�ा शहर 

पा�हले 

�नवडा 

 

राज्य/राज्य संघ�ेत्र व शहरांमधील 

याद� 

2. प�र�ा शहर दसुरे �नवडा 

 

राज्य/राज्य संघ�ेत्र व शहरांमधील 

याद� 

3. प�र�ा शहर 

�तसरे 

�नवडा 

 

राज्य/राज्य संघ�ेत्र व शहरांमधील 

याद� 

4. प�र�ा शहर चौथे �नवडा राज्य/राज्य संघ�ेत्र व शहरांमधील 

याद� 

5. प्र�प�त्रकेचे 

माध्यम 

�नवडा 

 

• इंग्रजी  

• �हंद�  

• आसामी  

• बंगाली  

• गुजराथी  

• कानड�  

• मराठ�  

• अुड�या  

• ता�मळ  

• तेलगु  
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• उदूर् 

(एकदा �नवडलेले प्र�प�त्रकेचे  

माध्यम नंतर उमेदवारास बदलता 

येणार नाह�) 

शकै्ष�णक तपशील  
वगर् 10 व तत्सम 

अ.क्र. �ेत्राचे वणर्न �न�व�ी शेरा 

1. उ�ीणर् प�रिस्थती �नवडा • �नवड  

• होय 

2. शाळेचे �ठकाण �नवडा • शहर  

• गाव  

• खेडेगाव 

3. शाळेचा/ संस्थेचा 

प्रकार 

�नवडा • सरकार� 

• खाजगी 

4. �शकण्याचे �ठकाण �नवडा 

 

• भारतात 

• भारताबाहेर 

5. वगर् 10 

शाळा/संस्था 

असलेले राज्य 

 राज्य/राज्य संघ�ेत्राची याद� �मळवा 

6. वगर् 10 असलेली 

शाळा/संस्था जेथे 

आहे तो िजल्हा 

 िजल्हयांची याद� �मळवा. (अ.क्र. 5 

प्रमाणे राज्य/राज्य संघ�ेत्र यांच्या 

�नवड�वर अवलंबून) 
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7. योग्यतेच्या 

प�र�ेचा सांकेतांक  

�नवडा • �नवड  

• लागू नाह� 

8. शालेय �श�ण 

मंडळाचे नाव 

�नवडा मान्यताप्रा� शालेय �श�ण मंडळाच्या  

मंडळाच्या  याद� �मळवा, ज्यात 

‘इतर’ संकल्प आहे. (हुकूम) 

9. उ�ीणार्चे वषर् 

 

�नवडा 

 

 

10. �नकालाचा प्रकार �नवडा • टक्केवार�  

• CGPA 

11. �मळालेले गुण, 

एकूण गुण व 

टक्केवार� 

  

12. इ. 10 चा �कंवा 

योग्यता प�र�ेचा 

क्रमांक  

 (हुकूम) 

13 शाळा/संस्थेचे नाव   

14. शाळा/संस्थेचा प�ा 

प�ा 

  

वगर् 11 वी व तत्सम 

1. उ�ीणर् प�रिस्थती �नवडा • होय  

• नाह� 

2. शाळेचे �ठकाण �नवडा • शहर  
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• गाव 

3. शाळेचा/ संस्थेचा 

प्रकार 

�नवडा • सरकार�  

• खाजगी 

4. �शकण्याचे �ठकाण �नवडा • भारतात  

• भारता बाहेर 

5. वगर् 11 वी शाळा/ 

संस्था असलेले 

राज्य 

�नवडा राज्य/राज्य संघ �ेत्राची याद� �मळवा 

6. वगर् 11 वी 

असलेली 

शाळा/संस्था जेथे 

आहे तो िजल्हा 

 िजल्हयांची याद� �मळवा. (अ. क्र. 5 

प्रमाणे राज्य/राज्य संघ�ेत्र यांच्या 

�नवड�वर अवलंबुन) 

7. योग्यता प�र�ेचा 

सांकेतांक 

�नवडा 

 

• �नवड  

• लागू नाह� 

8. शालेय �श�ण 

मंडळाचे नाव 

�नवडा • �नवड  

• लागू नाह� 

9. उ�ीणार्चे वषर् �नवडा  

10. �नकालाचा प्रकार 

 

�नवडा 

 

• टक्केवार�  

• CGPA 

11. �मळालेले गुण, 

एकुण गुण व 
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टक्केवार� 

12. इ. 10 वी चा 

�कंवा योग्यता 

प�र�ेचा क्रमांक  

 • हुकूम नाह� 

वगर् 12 वी व तत्सम 

अ.क्र �ेत्राचे वणर्न �न�व�� शेरा 

1. वगर् 12 वी �कंवा 

तत्सम उ�ीणर्/ 

बसणार आहे 

�नवडा • उ�ीणर्  

• बसत आहे 

2. शाळेची जागा  �नवडा • शहर  

• गाव  

• खेडेगाव  

3. शाळा/संस्थेचा 

प्रकार 

�नवडा • सरकार�  

• खाजगी  

4. �श�णाची जागा 

 

�नवडा • भारतात  

• भारता बाहेर 

5. इ. 12 वी 

शाळा/संस्था जेथे 

आहे ते राज्य  

�नवडा राज्य/राज्य संघ �ेत्राची याद� �मळवा. 

6. िजल्हा जेथे इ. 

12 वी ची 

शाळा/संस्था आहे. 

�नवडा राज्य/राज्य संघ �ेत्राची याद� �मळवा. 

(अ. क्र. 5 प्रमाणे राज्य/राज्य संघ 

यांच्या �नवड�वर अवलंबून)  
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7. योग्यता प�र�ेचा 

सांकेतांक  

�नवडा 

 

मा�हती पत्रकात दशर्�वल्याप्रमाणे 

पात्रता व पात्रता प�र�ेचा सांकेतांक  

8. शालेय �श�ण 

मंडळाचे नाव 

 

�नवडा 

 

मान्यता प्रा� शालेय �श�ण मंडळाची 

मंडळाची याद� �मळवा ‘इतर’ संकल्प 

समा�व� करा. 

9. उ�ीणर्तेचे वषर् �नवडा  

 

बसणार आहे हया संकल्पाखाली 

2020 हे उ�ीणर्तेचे वषर् आहे. 

10. �नकालाचा प्रकार 

 

�नवडा • टक्केवार�  

• CGPA 

11. �मळालेले गुण 

एकुण गुण व 

टक्केवार� 

  

12. इ. 12 वी चा 

�कंवा योग्यता 

प�र�ेचा क्रमांक 

 ‘बसणार आहे’ त्या �वकल्पासाठ� 

हुकूम नाह�. 

13. शाळेचे/संस्थेचे 

नाव 

  

14. शाळेचा/संस्थेचा 

प�ा 

  

पालकांचा/संरक्षकाचा तपशील 

अ. क्र �ेत्राचे वणर्न �न�व�ी शेरा 

1. व�डलांचे �श�ण  �नवडा  
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2. वड�लांचा व्यवसाय �नवडा  

3. व�डलांचे वा�षर्क 

उत्पन्न 

�नवडा  

4. आईचे �श�ण �नवडा  

5. आईचा व्यवसाय �नवडा याद�मधील ‘ग�ृहणी’ हा संकल्प सुध्दा 

समावेश करावा. 

6. आईचे वाष�क 

उत्पन्न 

�नवडा  

गणवेश सांकेतांक 

अ.क्र. �ेत्राचे वणर्न �न�व�ी  शेरा 

1. NEET (UG) 

2020 ला 

बसण्यासाठ� 

आपण गणवेश 

सांकेतांच्या �वरुध्द 

नेहमीचा गणवेश 

वापरु इिच्छता 

का? 

�नवडा • होय  

• नाह� 

सादर करा 
पुनर् तपासणी 
 अजर् पध्दती स�वस्तर तपासण्यासाठ� िखडक� पुन्हा तपासा. जर उमेदवारास काढून 
टाकणे/बदल करणे याची इच्छा असेल, तो /ती ‘मागील’ बटण दाबून  िखडक�वर अनुक्रमे 
जाऊ शकतो’ 
पायर� 3 
फोटो व अंगठयाचा ठसा अपलोड करा 
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अ.क्र. �ेत्राचे वणर्न �न�व�ी  शेरा 

1. फोटो �नवडा आकार 10 kb-200 kb 

2. सह� �नवडा आकार 10 kb-30 kb 

3. अंगठयाचा ठसा �नवडा आकार 10 kb-50 kb (उमेदवाराचा 

तपशील�बनचुक असल्याची खात्री करा व 

तोतया घटना कमी करा) 

 
उमेदवारांसाठ� मा�हती 
1.  स्वच्छ ओळखण्यासारखा पासपोटर् फोटो ( 4.5 cm x 3.5 cm ) लगेचचा अपलोड 

करा. प्रवेश पूणर् होईपय�त उमेदवारांना असे सांगण्यात येते क� त्यांचे चेह-याचे स्वरुप 
बदल ूनये. तपासणी वेळ� फोटो व सह� यामध्ये वेगळेपणा आढळल्यास त्यास अपात्र 
समजण्यात येईल. 

मा�हतीः फोटोचा आकार 10 kb – 200 kb च असला पा�हजे. 
2. आपण स्वा�र� केलेली सह� पांढ-या कागदावर �नळया /काळया 
 शाईने अपलोड करावी. त्याचा आकार 4 kb – 30 kb मध्येच असावा. 
3.  पांढयार् कागदावर �नळ�/ काळ� शाई वापरून जेपीजी/ जेपीईजी पद्धतीत तुमचा 

अंगठ़याचा ठसा अपलोड करा. (आकार- १० केबी- ५ ० केबी) 
पायर� 4 
1. प�र�ा फ� भरणे 
फ�/फ�चे व्दार प्रकार �नवडा व पैसे भरा. उदा. के्र�डट/डेबीट काडर्/इंटरबँक�ंग /पेट�म 
1. एसबीआय बँक 
2. �संड�केट बँक 
3. एचड�एफसी बँक 
4. आयसीआयसीआय बँक 
5. पेट�म 
मा�हतीः NEE (UG) 2020 प�र�ेसाठ� ची फ� फ� ऑनलाईनच भरावी. 
2.  कायमचे पान लाउनलोड करा. 
 फ� योग्य �रतीने भरल्यानंतर NEET (UG) 2020 चे कायम झालेले पान छापा. 

जर फ� भरल्यानंतर कायम झालेले पान उत्पन्न झाले नाह� तर व्यवहार रद्द झाला 
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आहे व संबं�धत खात्यात पैसे परत केले जातील. जर कायमचे पान उत्पन्न झाले 
नसेल तर उमेदवारास दसुरा व्यवहार करावा लागेल. 

महत्वाच्या मुद्दयांची न�द 
उमेदवारांनी मा�हतीपत्रक काळजीपुवर्क पाहणे आवश्यक आहे व त्यांनी खालील ओळख 

करुन घ्यावी. 
1. NEET (UG) 2020 साठ� उमेदवारांनी फ� ऑनलाईन अजर् करावेत. ऑफलाईन 

अजर् �वचारात घेतला जाणार नाह�. 
2.  www.nta.ac.in/ntaneet.nic.in हया वेबसाईटवरुन मा�हतीपत्रक डाउनलोड करुन 

घ्यावे. 
3.  उमेदवारांनी संदभर् म्हणून पुढ�ल पत्र व्यवहारासाठ� खालील कागदपते्र ठेवावीत. 
अ. ऑनलाईन अजार्च्या कायमच्या पानांची प्रत छापून ठेवावी. 
ब. फ� भरल्याची �सध्दता (उदा. कायमच्या पानासह�त बँक व्यवहाराचा तपशील) 
क. ऑनलाईन अजार्वर पारपत्राच्या आकाराच्या एक सारख्या/कमीत कमी 5 प्र�त ज्या 

स्कॅन व अपलोड केलेल्या आहेत. 
ड. ज्या राज्य संघ�ेत्र/ जम्म ुव काश्मीर /लडाख येथील उमेदवारांनी 15% पूणर् भारतीय 

राखीव जागांसाठ� तयार� दाख�वलेली आहे ती �सस्ट�मने उत्पन्न केलेली स्वयंघो�षत 
प्रत. 

4. उमेदवारांनी स्वतःचा �कंवा पालकांचा भ्रमणध्वनी क्र., ई मेल आयड� ऑनलाईन 
अजार्वर भरलेला आहे याची खात्री करावी. एनट�ए एसएमएसव्दारे �कंवा व इ-
मेलव्दारे फ� �देलेल्या भ्रमणध्वनीवर व ई-मेल आयड�वर संपकर्  करेल. 

5. ऑनलाईन अजार्वर भरलेला प�ा, भ्रमणध्वनी क्र., ‘ ई-मेल आयड� यामध्ये चुक 
असेल तर नजीकच्या काळातील मा�हती उपलब्ध न झाल्यास एनट�ए जबाबदार 
राहणार नाह�. 

6. फ� आनालाईन मोड मधे भरावी म्हणजेच डेबीट/ के्रड�ट काडर् व नेट ब्यांक�ंग /  UPUUP     
U P U U P      
UPI  द्वार े STATE BANK OF INDIA/ICICI BANK / HDFC BANK / 

पेट�एम सेवा पुरवीणारे  
• डे�बट / के्रड�ट काडर् योग्यता तपासा व अजर् वेबसाईटवर लॉगइनमध्ये सादर करताना ते 

तुमच्या जवळ तयार ठेवा, उमेदवाराने डे�बट/के्रड�ट काडर्व्दारे फ� भरताना �वचारलेली 
मा�हती भरावी.  

• नेट बँक�ंग वापरताना, तुमच्या खात्यातील �शल्लक तपासा व लॉगईनच्यावेळ� 
वेबसाईटवर अजर् सादर करताना सवर् �शफारस पत्र तयार ठेवा. उमेदवाराने 
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त्याच्या/�तच्या नेट बँक�ंग �शफारसपत्राप्रमाणे लॉगइन करावे व नेट बँक�ंग माफर् त फ� 
भरा. 

ब. भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेत फ� इ-चलनाव्दारे रोख भरता येईल.  
• NTA वेबसाईटवरुन A4 आकाराच्या लँडस्केप कागदावर ई-िस्लप छापावी व इ-िस्लपवर 

�दलेल्या आदेशाप्रमाणे करा व भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेत फ� इ चलनव्दारे फ� 
भरावी. 

7.  ऑनलाईन अजार्च्या �तस-या पायर�त चुका झाल्यामुळे ऑनलाईन अजर् अं�तम सादर 
करते वेळ� अपूणर् व अयशस्वी राह�ल, म्हणजेच फ� भरलेली नाह�. कायमचे पान 
उत्पन्न झाल्यास अजर् यशस्वी सादर झाला असे होते. कायमचे पान उत्पन्न न 
झाल्यास फ� भरण्याची पध्दत अपूणर् आहे असे �दसते व अजर् यशस्वीपणे सादर 
झालेला नाह�.  

8.  उमेदवाराने पदवीपूवर् वै�क�य अभ्याक्रमासाठ� प्रवेशापय�त त्याचे प्रवेशपत्र जपून 
ठेवावे.  

9.  ऑनलाईन अजार्त �बनचुक मा�हती सादर केली आहे त्याची खात्री करा. उमेदवारांच्या 
फोटो व स्वा�र� संदभा�तील दरुुस्ती ईमेल/ एसएमएस व्दारे  कळ�वले जाईल व 
उमेदवाराच्या लॉगइन खात्यात उपलब्ध असेल. इतर  दरुुस्त्या सुध्दा फ� त्यासाठ� 
तयार केलेल्या याद�प्रमाणे लॉगइन खात्याव्दारे करता येतील. उमेदवाराने स्वच्छ 
फोटो व स्वा�र� अपलोड केली आहे याच्या खात्री करावी. त्यानंतर दरुुस्तीसाठ�च्या 
�वनंती फ�  जेव्हा दरुूस्तीसाठ� िखडक� उघड� असेल तेव्हा सोडून मान्य केली 
जाणार नाह�.  

10.  ऑनलाईन अजर् सादर करण्याच्या शेवटच्या �दवशी उमेदवाराची पात्रता ठर�वली 
जाईल. 

11.  NEET (UG) 2020 , 3 मे 2020  (र�ववार) रोजी घेतली जाईल. 
12.  NEET (UG) 2020 एकदाच घेतली जाईल व ती प�र�ा वस्तु�न� स्वरुपाची 

असेल. 
13. NEET (UG) 2020 ला बसण्यासाठ� भारतीय  रा�ीयत्व/भारतीय रह�वासी नसलेले 

(NRI) /ओव्हरसीज भारतीय नागर�क (OCI) मूळ भारतीय असलेले (PIO) व 
अभारतीय रा�ीयत्व असलेले पात्र आहेत. 

14.  उमेदवाराने फ�  एकच प्रवेश अजर् सादर करावा. 
15.  अजार्तील सवर् संकल्प व मा�हती काळजीपूवर्क भरलेली असावी त्यानंतर सवर् 

�ेत्रातील दरुुस्तीसाठ� िखडक� उघड� असेल तोपय�त सोडून एकदा �नवडलेले संकल्प 
बदल होणार नाह�.  
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16.  क� द्राचे वाटप संगणक करेल व त्यामध्ये मानवी सहभाग असणार नाह�. एनट�ए 
कोणत्याह� प�रिस्थतीत वाटप केलेले क� द बदलणार नाह�. 

17.  उमेदवाराने ntaneet.nic.in हया वेबसाईटवरुन प�र�ेसाठ� प्रवेशपत्र डाउनलोड करुन 
घ्यावे. 

18.  उमेदवाराने ntaneet.nic.in हया वेबसाईटवरुन �नकाल, गुण अथवा अनुक्रमांक 
याद�/ अनुक्रमांक पत्र डाउलनोड करुन घ्यावे. ह� कागदपते्र �डजी लॉकर 
ww.digilocker.gov.in वर सुध्दा उपलब्ध केली जातील. 

19. सवर् त्वर�त मा�हतीसाठ�, ntaneet.nic.in, www.MoH&FW.gov.in 
www.mcc.nic.in (MBBS/BDS अभ्या◌ीसक्रमासाठ�) व www.ayush.gov.in व  
www.acc.gov.in ( BAMS/BSMS/BUMS/BHMS अभ्या◌ासक्रमासाठ�) या 
वेबसाईटला �नय�मतपणे भेट दयावी.  व राज्याच्या/ संस्थांच्या बेवसाईटला 
समुदेशनाच्या अं�तम फेर� पूणर् होईपय�त भेट दयावी.   

20.  उमेदवाराने सव्हर्रला गद� असताना न थांबता ऑनलाईन अजर् व फ� अगोदरच 
भरावी. अजर्/फ� सादर न झाल्यास (कोणत्याह� कारणास्तव) �वनंती मान्य करण्यात 
येणार नाह�. 

21.  उमेदवाराने ल�ात ठेवावे क� बँक खात्यातुन फ� वजा झाली ह� फ� भरल्याची 
�सध्दता नाह�. अजर् यशस्वीपणे सादर झाला आहे यासाठ�चे कायमचे पान उत्पन्न 
झाल्याचे खात्यात �दसल्यास फ� भरली आहे असे होईल. 

22. NEET (UG) 2020 चा �नकाल क� द्र व राज्य सरकार त्यांच्या �नयमांप्रमाणे 
प्रवेशासाठ� वापरु शकतात. 

23. भारतीय नागर�क /ओव्हरसीज भारतीय नागर�क जे अभारतीय वै�क�य /दंत संस्था 
येथे जाउ इिच्छतात त्यांना NEET (UG) 2020  पात्र होणे जरुर आहे. व कुटुंब 
कल्याण व आरोग्य मंत्रालय भारत सरकार यांचे बरोबर चचार् करुन 

 
 त्वर�तच्या मा�हतीसाठ� उमेदवारास वेबसाईटला �नय�मतपणे भेट देणे अशी सूचना 

आहे. NTA सवर् सूचना फ� वेबसाईटव्दारे संपकर्  करेल.  


