
MHT-CET-2019/Updated Notice No. 4 Practice Test /2019/891                Date: 04/04/2019 

अद्ययावत सचूना - 4: - एमएचटी सीईटी – सराव परीक्षा - 2019 

 राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य याांनी, ववभागाच्या आवि प्रवशे वनयामक प्राविकरि याांच्या 

परवानगीने एमएचटी सीईटी 2019 ही परीक्षा दहा ददवसाांच्या कालाविीमध्ये 2 मे, २०१९ ते 13 मे, २०१९ ह्या 

कालाविीत ववववि सत्ाांमध्ये ऑन लाइन सांगिक पद्धतीने राज्यातील सवव विल्ह्ह्यामध्ये सांगिक व इतर अनुषांवगक 

सुवविाांच्या उपलब्ितनेसुार आयोवित केलेली आह.े 

 ववद्यार्थयावना ऑनलाइन सांगिक आिाररत चाचिीचा अनुभव दणे्यासाठी राज्य सामाईक प्रवशे पररक्ष कक्ष, 

महाराष्ट्र राज्य, एमएचटी सीईटी – सराव पररक्षा – 2019 आयोवित करीत आह.े 

एमएचटी सीईटी – सराव परीक्षा – 2019 दतेाना उमदेवारान ेखालील बाबींची नोंद घ्यावी. 
 

- उमेदवाराने एमएचटी सीईटी – सराव परीक्षा – 2019 ही www.mahacet.org ह्या सांकेतस्थळावर प्रवसद्ध 

झालले्ह्या वेळापत्कानुसार दिेे बांिनकारक राहील. 

- उमेदवाराांने रु. 25 मात् (रूपये पांचवीस मात्) त्याने वनवडलले्ह्या परीक्षा कें द्रावर परीक्षचे्या आिी रोख िमा 

करावे.  

- उमेदवाराने सदर परीक्षकेरीता, स्वतःचा पिूवपिे चािव केललेा स्माटवफोन घेऊन िावा. 

- ऑन लाइन सांगिक आिाररत चाचिीचा अनभुव दणे्यासाठी एमएचटी सीईटी – सराव परीक्षा – 2019 

आयोवित करण्यात आलेली आह ेयाची नोंद घ्यावी. 

- सदर परीक्षा प्रामखु्याने ग्रामीि भागातील ववद्याथी कें दद्रभतु माननू आयोवित केलेली आह.े  

- एमएचटी सीईटी – सराव परीक्षा – 2019 मिील प्रश्न, त्याांची खोली, प्रमाि आवि काठीण्य पातळी ही दहा 

ददवसाांच्या कालाविीमध्ये 2 मे, २०१९ ते 13 मे, २०१९ ह्या दरम्यान ववववि सत्ाांमध्ये आयोवित केल्ह्या 

िािाऱ्या अांवतम एमएचटी-सीईटी 2019 ऑनलाइन परीक्षेशी िुळिार नाही याची उमेदवाराने गावम्भयवपुववक 

नोंद घ्यावी.  

- ऑनलाईन अिावतील सचूना आवि घोषिापत् वाचनू उमेदवारान ेएमएचटी सीईटी – सराव परीक्षा – 2019  

चा अिव भरावा. अिव भरिाांया उमेदवाराने सवव सचुना आवि घोषिापत् व्यववस्थत वाचले आह ेआवि ते सांबांवित 

उमेदवारास मान्य आह ेअसे समिण्यात येईल. 
 

 एमएचटी सीईटी – सराव परीक्षा – 2019  साठी, परीक्षा पपेरचा नमनुा खालीलप्रमाि ेअसले: 
 

प्रश्नसांच   ववषय  मवल्ह्टपल चॉइस प्रश्नाांची (एमसीक्यू) अांदािे 

सांख्या 

गुि 

प्रवत 

प्रश्न  

एकूि 

गुि  

परीक्षेचा 

कालाविी  

( वमनीटे ) Std. XI Std. XII 

भौवतकशास्त्र, 

रसायनशास्त्र, 

गवित (PCM) 

गवित 2 8 2 

50 45 भौवतकशास्त्र 3 12 
1 

रसायनशास्त्र 3 12 

भौवतकशास्त्र, 

रसायनशास्त्र, 

िीवशास्त्र 

(PCB) 

िीवशास्त्र (वनस्पतीशास्त्र) 1 9 

1 50 45 
िीवशास्त्र (प्रािीशास्त्र) 1 9 

भौवतकशास्त्र 3 12 

रसायनशास्त्र 3 12 
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- एमएचटी सीईटी – सराव पररक्षा – 2019  साठी उमदेवाराने बारावीच्या (HSC) परीक्षचेे मळू हॉल वतकीट 

सोबत आििे आवश्यक आह.े 

- परीक्षसेाठी अिव करताना उमदेवाराकड ेबारावीच्या (HSC) परीक्षचेा हॉल वतकीट क्रमाांक असिे आवश्यक 

आह.े  

- सराव परीक्षा सरुू करण्यापूवी उमेदवारास पररक्षा  सरुू करण्यासाठी पासवडव परीक्षा कक्षामध्ये उपलब्ि 

करून दणे्यात यईेल. उमदेवराने स्वत:च्या बारावीच्या (HSC) पररक्षेच्या हॉल वतकीट क्रमाांकाची आवि ददलले्ह्या 

पासवडवची गोपनीयता राखिे अत्यांत आवश्यक आह.े ही पिूवपिे उमेदवाराची िबाबदारी राहील. 

- परीके्षदरम्यान मोबाईलवर लॉगईन केल्ह्यानांतर, परीक्षसेाठी त्याला प्रश्नसांच भौवतकशास्त्र, रशायनशास्त्र, 

गवित (PCM – पीसीएम) ककां वा  भौवतकशास्त्र, रशायनशास्त्र, िीवशास्त्र (PCB – पीसीबी) यापैकी केवळ एक 

प्रश्नसांच वनवडावा लागले. 

- उमेदवाराने आपल्ह्यासोबत बॉल पॉईंट पेन आिावा. कच्च्या कामासाठी कोरा कागद उमदेवाराला परीक्षा 

कें द्रावर ददला िाईल. 

- उमेदवाराने वनयोवित ददवशी दकमान 30 वमवनटे अगोदर परीक्षा कें द्रावर उपवस्थत राहिे आवश्यक आह.े 

परीक्षचेा ददनाांक व वेळ व परीक्षा कें द्र या बाबत उमदेवारास एस. एम. एस. ककां वा ईमेलद्वारे सुवचत करण्यात 

येईल.  

- परीक्षाकें द्रावर उवशरा येिाऱ्या उमेदवाराांना एमएचटी सीईटी – सराव परीक्षा – 2019 साठी उपवस्थत 

राहण्याची परवानगी ददली िािार नाही आवि त्यासाठी उमेदवार स्वत: िबाबदार असले. 

 

टीपः 

- एमएचटी सीईटी – सराव परीक्षा – 2019  नोंदिीसाठीचा अिव 10 एवप्रल, 201 9 (11.59 वािे) पयतं खुला राहील. 

- ववववि पररक्षा कें द्राांवर 12 एवप्रल ते 30 एवप्रल, २०१९ या कालाविीत एमएचटी सीईटी – सराव परीक्षा – 2019  

घेण्यात येईल.  

- नोंदिीकृत उमदेवाराांना 11 एवप्रल, 2019 रोिी एसएमएस ककां वा ई-मेलद्वारे त्याांच्या एमएचटी सीईटी – सराव परीक्षा 

– 2019  च्या चाचिीची वेळ, तारीख आवि परीक्षा कें द्र याबाबत ई मेल ककां वा एसएमएसद्वारे कळववण्यात यईेल. 

- एमएचटी सीईटी – सराव परीक्षा – 2019 परीक्षचेी व्यवस्था करण्याची िबाबदारी सांबांवित पररक्षा कें द्र असिाांया 

सांस्थवेर आह.े 

- एमएचटी सीईटी – सराव परीक्षा – 2019 पररक्षा आयोवित करण्याची िबाबदारी Ms. OFFEE याांच्यावर आह.े 

- राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, फक्त नमनुा प्रश्नसांच उपलब्ि करून दिेार आह.े 

- ह्या एमएचटी सीईटी – सराव परीक्षा – 2019 परीक्षवे्यवतररक्त राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामाफव त TCS iON 

Prep 4 EXAM ही ऑनलाईन चाचिी उमेदवारास रु. 118 / - भरून  घरबसल्ह्या दतेा येईल. 

 

 

 

स्वा 

आयुक्त 
राज्य सामाईक प्रवशे 

पररक्षा कक्ष 


