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राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष,महाराष्ट्र राज्य,म ुंबई 
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 ई-मेल  : maharashtra.cetcell@gmail.com      दरूध्वनी क्र. ०२२-२२०१६१५९.  वेबसाईर् :www.mahacet.org 
क्र.उशिप्र-1119/सचुना/शिधी 5 िर्ष/सीईटी/935.                                                   शिनाांक:- 09/04/2019. 
 

   विधी ५ िर्ष सीईटी -२०१९ संबंधी महत्िाची सचूना 
 

सवषय : एमएएच - विधी ५ िर्ष सीईटी -२०१९ परीके्षस विवहत िेळेपिूी 
उपस्थित राहणेबाबत उमेदिारांस सचूना. 

 
1. राज्य सामाईक प्रिेि परीक्षा कक्षामार्ष त रशििार शिनाांक २१ एप्रिल, २०१९ रोजी महाराष्ट्रातील ३६ शहरात 

व महाराष्ट्राबाहेरील १३ शहरात एकूण ७७ कें द्रावर एमएएच-प्रवधी ५ वर्ष सीईटी -२०१९ आयोप्रजत 
करण्यात आली आहे.  

2. महाराष्ट्रातील काही परीक्षा कें द्रावर उमेदवाराांची सांख्या परीक्षा कें द्राच्या क्षमतेपेक्षा जास्त असल्याकारणाने 
महाराष्ट्रातील काही उमेदवाराांना तयाांनी प्रदलेल्या परीक्षा कें द्राच्या प्रवकल्पा ऐवजी तयाांच्या जवळचे परीक्षा 
कें द्र देण्यात आलेले आहे तशी पूवष सूचना व कल्पना उमेदवाराांना माप्रहती पुस्स्तकेत देण्यात आली होती. 
याची नोंद घ्यावी. 

3. परीके्षसाठी येताना आवश्यक लेखन साप्रहतय व ओळखीच्या पुराव्यासह, तसेच परीके्षच्या प्रदवशी 
आयोप्रजत मोचे, आांदोलने, वाहतूक व्यवस्था प्रवस्कळीत होणे, सावषजप्रनक वाहतुकीचा खोळांबाबत 
प्रवलांब, लोकल रेन्स प्रवलांब, तीनही मार्गावर लोकल रेन्स मेर्गाब्लॉक इतयादी बाबी लक्षात घेऊन परीके्षच्या 
प्रदवसाच्या कालावधीचे पूवष प्रनयोजन उमेदवाराांनी स्वत:हुन करणे व कोणतयाही परीस्स्थतीत प्रवप्रहत 
वेळेपूवी पुरेसे अर्गोदर सांबांप्रधत परीक्षा उपकें द्रावर उपस्स्थत राहणे आवश्यक असल्याच्या सुचना 
उमेदवाराांस प्रवप्रवध माध्यमाांद्वारे (सवष सूचना / िवेश पत्रावरील सूचना / घोर्णा / एसएमएस ) यापूवीच 
देण्यात आल्या आहेत. 

4. वरील बाबी लक्षात घेता उमेदवाराांनी अप्रधक काळजी घेऊन प्रवप्रहत वेळेपेक्षा पुरेसा अवधी अर्गोदर परीक्षा 
कें द्रावर पोहोचण्यासाठी प्रनयोजन करावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे. जेणेकरून ऐनवेळेस उद्भवू 
शकणाऱ्या अडचणी टाळता येणे शक्य होईल. प्रवप्रहत वेळेनांतर उपस्स्थत राहणाऱ्या उमेदवाराांना 
कोणतयाही परीस्स्थतीत परीके्षस िवेश प्रदला जाणार नाही, याची र्गाांभीयषपूवषक नोंद घ्यावी. 

5. परीके्षस येताना उमेदवाराांनी ओळखीच्या पुराव्यासाठी िवेशपत्रावरील उल्लेप्रखत कोणतेही एक "मळु" 
ओळखपत्र सोबत आणणे अप्रनवायष आहे. मुळ ओळखपत्राच्या पुराव्या ऐवजी तयाांच्या छायाांप्रकत िती 
अथवा कलर झेरॉक्स अथवा सॉफ्ट कॉपी व मोबाईल मधील प्रचत्र अन्य कोणतयाही िकारचा पुरावा सादर 
केल्यास तो ग्राह्य धरला जाणार नाही व उमेदवारास परीके्षस िवेश नाकारण्यात येईल ह्याची र्गाांभीयषपूवषक 
नोंद घ्यावी. 
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6. मुळ ओळखपत्र व फोटो प्रचटकवलेले िवेश पत्र (Hall Ticket) प्रशवाय कें द्रावर येणाऱ्या उमेदवारास  व 
परीक्षा कें द्रावर वेळेवर न पोहोचणाऱ्या उमेदवाराांना िवेश नाकारल्यास तयाची सांपूणष जबाबदारी 
उमेदवाराांची राहील. 

7. ज्या मवहला उमेदिारांनी प्रिम / आडनाि किंिा लग्नानंतर नािात बदल िेंला असेल आवण 
मवहला उमेदिारांनी आणलेले मळु ओळखपत्र ि प्रिेश पत्राच्या (Hall Ticket) नािामध्ये िंाही 
विसंगती आढळल्यास चिुंीचे नाि भरलेले असल्यास अशा मवहला / परुुर् उमेदिारांना विधी - 
५ िर्ष अभ्यासक्रमाच्या सीईटी परीके्षस बस ूवदले जाणार नाही.  

          ज्या मवहला / परुुर्  उमेदिारांच्या नािात बदल झाला / िेंला असेल अशा मवहला / 
परुुर्  उमेदिारांनी जर नाि बदलाचे शासन राजपत्र किंिा लग्न प्रमाणपत्र किंिा नाि बदल 
िेंल्याचे मळु शपिपत्र परीक्षा िंें द्रािर दाखविल्यास अशा उमेदिारांना परीक्षा िंें द्रात प्रिेश वदला 
जाईल. 

8. उमेदवाराांना आपले प्रवधी ५ वर्ष अभ्यासक्रमाच्या ऑनलाईन सीईटी परीके्षचे िवेशपत्र (Hall Ticket) 
सीईटी कक्षाच्या http://cetcell.mahacet.org/ या सांकेतस्थळावरून वद. १०/०४/२०१९ ते 
२१/०५/२०१९ या कालावधीत MAH-LLB-(5-Years)-CET-2019 (INTEGRATED 
COURSE) या बटणावर स्क्लक करून डाऊनलोड करता येईल.  

9. िवेश पत्र (Hall Ticket) प्रवधी ५ वर्ष अभ्यासक्रमाच्या िवेशासाठी आवश्यक असल्याने उमेदवाराांनी 
सदर िवेश पत्र (Hall Ticket) िवेश िप्रक्रयेच्या अांप्रतम प्रदनाांकापयंत तयाांच्या Pendrive / Laptop / 
Desktop वर जतन करून ठेवावे. तसेच मुळ िवेश पत्र (Hall Ticket) साांभाळून ठेवावे. 

वरील सवष सूचनाांचे पालन करून उमेदवाराांनी पूणष तयारी प्रनशी परीक्षा कें द्रावर उपस्स्थत 
राहावे. 

    सिांना ऑनलाईन सीईटी परीके्षसाठी हार्ददिं शुभेच्छा ...... 

 

 

                                                               सही/- 
(आ.ए.रायते) भा.प्र.से. 

आयकु्त, 
राज्य सामाईिं प्रिेश परीक्षा िंक्ष, 

मुंबई. 
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