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जाहीर सूचना 

एमएचटी-सीईटी २०२२ (तं िश ण व कृषी िश ण )/ बी.एचएमसीटी/ बी. ला नग/ एमबीए/ एमसीए/ 
एम.आच/ एम.एचएमसीटी-सीईटी २०२२ 

 रा य सामाईक वशे परी ा क , महारा  रा य, मुंबई या क ामाफत तं िश ण 
िवभागाअंतगत िविवध पदवी व पद यु र पदवी अ यास मां या वशेासाठी एमएचटी-सीईटी २०२२ 
(तं िश ण व कृषी िश ण)/ बी.एचएमसीटी/ बी. ला नग/ एमबीए /एमसीए /एम.आच/ 
एम.एचएमसीटी-सीईटी २०२२ या सामाईक वशे परी ांच े आयोजन िदनांक ०२/०८/२०२२ ते 
२५/०८/२०२२ या कालावधीत कर यात येणार आहे. 
 याअनुषगंाने उपरो त सामाईक वशे परी सेाठी शु कासहीत अज केले या व परी से 
बसणा या उमेदवारानंा खालील माणे मह  वा या सचूना दे यात येत आहेत. 

1. उमेदवाराने वशे प  (Hall Ticket) िविहत मुदतीत अ यास मा या संकेत थळाव न 
download क न याची Printout काढावी. 

2. वशे प  (Hall Ticket) वरील परी ेचा िदनाकं, परी ेची वळे, परी ा क ाचा प ा, इ यादी. 
बाबत काळजीपूवक वाचाव.े 

3. परी े या िदवशी परी ा क ावर Hall Ticket वर नमूद केले या Gate Clouser वळेेआधी 
पोहोच याची द ता यावी व यो य ते िनयोजन कराव.े 

4. वशेप ावर उपल ध क न िदले या जागेत वतःचा Recent Passport Size Photo 
िचटकवावा. 

5. परी से जाताना वशे प  (Hall Ticket) न िवसरता सोबत घेवून जाव.े 
6. परी से जाताना उमेदवाराने वतःच े मूळ ओळख माणप  (ID Proof) जसे िक, PAN 

Card/Adhar Card/Passport, etc न िवसरता सोबत घेवून जाव.े 
7. वशे प ावरील सचूनाचं ेन िवसरता वाचन क न पालन कराव.े 
8. परी  ेदर यान कोण याही गैर कारचा अवलंब क  नये. 
9. बाहेरगावाव न परी ेला यणेा या उमेदवारांनी परी े या िदवशी होणारी घाई व उशीर 

टाळ यासाठी आधीच परी ाक ावर जा याचा माग व सावजिनक वाहतुकीची यव था याचा 
अ यास करावा. 
          सव परी ाथ ना परी तेील यशासाठी मनःपवूक शुभे छा..... 

 
सही/- 

आयु त 
रा य सामाईक वशे परी ा क  

महारा  रा य, मंुबई 
 


