
पे्रस नोट 
 राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फ त शैक्षणिक वर्फ 2022-23 करीता राज्य सीईटी 
कक्षामार्फ त उच्च व तंत्रणशक्षि णवभागांतगफत णवणवध पदवी व पदव्यतु्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या 
प्रवेशाकरीता सामाईक प्रवेश परीक्षांचे  ऑनलाईन नोंदिी अर्फ स्वीकृती सरुु करण्यात 
आलेली आहे.  

 अभ्यासक्रमणनहाय सीईटी परीक्षांचे माणहती पसु्स्तका,वेळापत्रक आणि अभ्यासक्रम 
राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या संकेतस्थळावर www.mahacet.org उपलब्ध करुन 
देण्यात आले आहे. उच्च णशक्षि णवभागाचे णवणवध पदवी व पदव्यतु्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या 
सीईटी परीक्षाचे ऑनलाईन अर्फ नोंदिी 19 माचफ, 2022 ते 12 एणप्रल, 2022 पयंत उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेले आहेत. तसेच सीईटी परीक्षा अंदारे् णदनांक 03 र्नू, 2022 ते 10 र्नू, 
2022 या कालावधीत घेण्यात येिार आहे. 

 तंत्रणशक्षिांतगफत णवणवध पदवी व पदव्यतु्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या सीईटी परीक्षाचे 
ऑनलाईन अर्फ नोंदिी 10 रे्ब्रवुारी, 2022 ते 15 एणप्रल, 2022 पयंत उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेले आहेत. तसेच संबंधीत सामाईक प्रवेश परीक्षा अंदारे् णदनांक 11 र्नू, 2022 ते 28 
र्नू, 2022 या कालावधीत घेण्यात येिार आहेत. तसेच कला णशक्षि णवभागांतगफत घेण्यात 
येिाऱ्या सीईटी परीक्षा 12 र्नू, 2022 रोर्ी घेण्यात येिार आहे.  सवफ संबंधीत उमदेवारांना 
आवाहन करण्यात येते की, नमदू कालावधीत आपले अर्फ सादर करुन परीक्षा द्यावी व आपले 
भणवष्य उज्वल करण्यासाठी हार्ददक शभेुच्छा. 
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शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता तंत्रणशक्षि णवभागांतगषत घेण्यात येिाऱ्या सीईटी परीक्षांचे अंदाणित वेळापत्रक 

 

अ.क्र. अभ्यासक्रमाचे नाव सीईटी परीके्षचे नाव  सन 2022-23 प्रवेश 
परीके्षचा संभाव्य 

दिनांक 

शैक्षणिक वर्ष २०२१ मध्ये 
नोंदिी केलेल्या उमेदवारांची 

संख्या 

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ 
मध्ये प्रवेणशत 

उमेदवारांची संख्या 

१ 
प्रथम वर्ष अणभयांणत्रकी 

महा-एमएचटी-सीईटी 

पीसीएम ग्रपु- ११ ते 
१६ िनू, २०२२. 

पीसीबी ग्रपु -१७ ते 
२३ िनू, २०२२ 

 
५१७१३२ 

८२९५५ 

प्रथम वर्ष और्धणनमािशास्त्त्र  
२९०६० 

२ एमबीए/एमएमएस 
महा-एमबीए/एमएमएस-
सीईटी  

२४, २५ आणि २६ 
िनू, २०२२ 

 

१३२०३६ ३६१४२ 

३ एमसीए महा-एमसीए-सीईटी  २७ िनू, २०२२ २५२०५ ८४५८ 

४ बी. एचएमसीटी  महा-बीएचएमसीटी-सीईटी २८ िनू, २०२२ १५७९ ४२९ 

५ एम.एचएमसीटी महा-एचएमसीटी-सीईटी २८ िनू, २०२२ ४९ ७ 

६ एम.आचष महा-एम.आचष-सीईटी २८ िनू, २०२२ १०९४ ३०९ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता उच्चणशक्षि णवभागांतगषत घेण्यात येिाऱ्या सीईटी परीक्षांचे अंदाणित वेळापत्रक 

 

अ.क्र अभ्यासक्रमाचे नाव सीईटी परीके्षचे 
नाव  

सन 2022-23 प्रवेश 
परीके्षचा संभाव्य 

दिनांक  

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ 
मध्ये नोंदिी केलेल्या 
उमेदवारांची संख्या 

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये 
प्रवेणशत उमेदवारांची संख्या 

1 बी.ए.-बी.एड 
बी.एस्सी.-बी.एड 

(चार वर्ष एकात्मिक 
अभ्यासक्रि) 

महा- बी.ए.-बी.एड 
बी.एस्सी.-बी.एड-

सीईटी  

03 जनु 2022 3947 364 

2 बी.पी.एड 
 

महा- बी.पी.एड-
सीईटी  

03 जनु 2022 6872 4462 

3 ववधी 3 वर्ष महा-दवधी 3 वर्ष-
सीईटी 

04 जनु, 2022 व 
05 जनु, 2022 

68875 17350 

4 बी.एड  महा- बी.एड-
सीईटी  

06 जनु, 2022 व 
07 जनु, 2022 

75599 32407 

5 बी.एड-एि.एड 
(तीन वर्ष एकात्मिक 

अभ्यासक्रि) 

महा- बी.एड-
एि.एड 
-सीईटी 

09 जनु 2022 1507 28 

6 एि.एड महा-एम.एड-
सीईटी  

09 जनु 2022 2779 1382 

7 एि.पी.एड महा-एम.पी.एड-
सीईटी  

10 जनु 2022 2037 868 

8 ववधी 5 वर्ष महा-दवधी 5 वर्ष- 
सीईटी  

10 जनु 2022 24882 8853 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता कलाणशक्षि णवभागांतगषत घेण्यात येिाऱ्या सीईटी परीक्षांचे अंदाणित वेळापत्रक 

 

अ.क्र अभ्यासक्रमाचे नाव सीईटी परीके्षचे 
नाव  

सन 2022-23 प्रवेश 
परीके्षचा संभाव्य 

दिनांक  

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ 
मध्ये नोंदिी केलेल्या 
उमेदवारांची संख्या 

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये 
प्रवेणशत उमेदवारांची संख्या 

1 िषृ्यकला पिवी व दडझाईन एमएएच-एएसी-
सीईटी  

12 जनु 2022 3362 772 

 
 
 


