महारा शासन
रा य सामाियक वेश परी ा क
व
तं िश ण संचालनालय, महारा रा य

एमएचटी-सीईटी २०१८

एमएचटी – सीईटी २०१८







सन २०१५ चा महारा अिधिनयम २८ - महारा रा यातील िवना अनदु ािनत खाजगी यावसाियक शै िणक सं थामधील
वेशाचे व शु काचे िविनयमन कर यासाठी आिण या याशी संबंिधत िकंवा तदनषु ंिगक बाबीसाठी तरतदू कर याक रता
अिधिनयम २०१५ म ये अि त वात आला.
या अिधिनयमातील तरतुदीनसु ार यावसायीक अ यास माचे वेश क ीभतू वेश ि ये या मा यमातनू व सामाियक वेश
परी े या गणु व े या आधारे कर याचे योजन आहे.
पदवी तरावरील यावसियक अ यास माचे वेश एमएचटी – सीईटी २०१८ या सामाियक वेश परी ेतील गणु व े या
आधारे कर यात येतात
एमएचटी – सीईटी २०१८ या सामाियक वेश परी ेतील गणु व े या आधारे उमेदवार खालील अ यास मा या वेशासाठी
पा ठरतो
Engineering and Technology,
Pahrmacy, Pharm D.
Agricultural Engineering and Technology
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परी ा क ांची िवभागणी – एमएम , एमबी , बीबी..

एमएचटी–सीईटी
–
२०१८ परी ेसाठी अ यास म


एमएचटी–सीईटी २०१८ या परी ेसाठी भौितक शा , रसायन शा , गिणत व जीव शा या िवषयाचा अ यास म
संचालक , तं िश ण , तं िश ण संचालनालय , महारा रा य , मंबु ई यानं ी िदनांक. ४ ऑ टोबर २०१७ या प . .
२A/ADM/२०१७/११५७ नसु ार जाहीर के लेला असनू तो खालील माणे आहे.



परी ेत िवचारले जाणारे

महारा रा य मा यिमक व उ च मा यिमक िश ण मंडळा या इय ा ११ वी व इय ा १२

वी या अ यास मावर आधा रत असतील.


पि का तयार करत असताना इय ा ११ वी या अ यास माला अदं ाजे २०% व इय ा १२ वी या अ यास माला
८०% महा माप , िदले जाईल.



या परी ेम ये चक
ु या उ रास Negative गणु प ती असणार नाही तथािप

ांची काठी य पातळी ही भौितकशा ,

रसायनशा व गिणत या िवषयासाठी जेईई (मेन) (JEE- Main) सारखी असेल तर जीवशा या िवषयासाठी ती
एनईईटी (NEET) सारखी असेल. िवचार यात येणारे

हे मु य वे Application based असतील.
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एमएचटी–सीईटी
–
२०१८ परी ेसाठी अ यास म


एमएचटी–सीईटी २०१८ परी ेसाठी बहपयायी व पाचे (Multiple Choice Questions) ३ पेपर
असतील.



येक पेपर हा एकूण १०० गणु ांचा असेल .
पेपर व यातील बह पयायी

पेपर

िवषय

अ यास म िनहाय बहपयायी
अंदाजे सं या

ांची सं या व गणु ांची मािहती :
ांची

इय ा ११ वी

इय ा १२ वी

येक
गुण

ाचे

एकूण गुण

परी ेचा अवधी
(िमिनटे )

पेपर १

गिणत

१०

४०

२

१००

९०

पेपर २

भौितकशा

१०

४०

१

१००

९०

रसायन शा

१०

४०

१०

४०

१

१००

९०

१०

४०

पेपर ३

जीवशा
शा )

(वन पती

जीव शा ( ाणीशा )
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एमएचटी–सीईटी
–
२०१८ परी ेसाठी अ यास म
पि का खालील अ यास मावर आधा रत असेल
क. इय ा १२ वी चा गिणत, भौितक शा , रसायनशा

व जीवशा

या िवषयांचा पणू अ यास म व

ख. इय ा ११ वी चा खालील दे यात आलेला अ यास म
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िविवध अ यास म व यासाठी उमेदवारांनी ावयाचे पे पर
पदवी अ यास माचे नाव

सबं िं धत अ यास मासाठी आव यक एमएचटी-सीईटी
चे पेपर

B.E / B.Tech

Paper I and Paper II

B.Pharm / Pharm D.

(Paper I, Paper II and Paper III)
or (Paper II and Paper III)

B.Tech Agriculture
Engineering
B.Tech Food Technology

Paper I and Paper II

B.Sc. Hon. (Agriculture) /
(Paper I, Paper II and Paper III)
B.Sc. Hon. Horticulture/ B.Sc. or (Paper II and Paper III)
Hon. Community Science/ B.
Tech. Biotechnology
B.Sc. Hon. (Forestry)

Paper II and Paper III

पेपर १-- गिणत , पे पर २ –भौितकशा
–
व रसायनशा , पे पर ३-- जीवशा
7

परी ेपूव िव ा यानी करावयाची तयारी


िदनांक २४.०४.२०१८ पासनू वेश प (Admit Card) डाउनलोड कर याची सिु वधा सु होत आहे ,
उमेदवारांनी आपले वेशप डाउनलोड क न यावे व याची त परी े या वेळी सोबत ठे वावी.



परी ा माक
ं , परी चे े पेपर, परी चे े मा यम, परी ा क ाचा प ा इ यादी बाब ची न द यावी व तपासनू
या यात.




वेश प ावरील नमदू के लेली मािहती िबनचक
ू आहे याची खा ी क न यावी.
परी ा क ाची मािहती क न घेऊन श य अस यास परी ा क ास भेट ावी यामळ
ु े आपणास तेथे
पोहोच यासाठी िकती वेळ लागेल यासाठी नजीकचा िकंवा सोयीचा माग या बाबतची मािहती घेता येईल.

8

परी ेपूव िव ा यानी करावयाची तयारी


परी ेसाठी मळ
ू ओळखप सोबत बाळगणे आव यक आहे , यासाठी जी ओळखप े ा धर यात येणार
आहेत याची यादी िदलेली आहे यापैक एक ओळखप अस याची खा ी क न यावी.



परी ेसाठी एक Plain Writing Pad ( यावर काहीही िलिहलेले नसेल असे) आधार घे यासाठी
वापर याची परवानगी आहे , अशा कारचे एक Writing Pad तयार ठे वावे.



उ रे िलिह यासाठी Black Ink Ball Point Pen वापरावयाचा अस याने तो तयार ठे वावा.
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ओळखप ासाठी ा धर यात येणारी कागदप े
उमेदवार याची ओळख पटिव यासाठी खालीलपैक कोणतेही एक ओळखप (मळ
ु त ) सादर क शकतील.
◦
◦
◦
◦
◦
◦



PAN Card
Indian Passport
Driving License
Voter’s Card
Bank Passbook with Photograph
Photo identity proof issued by a Gazetted Officer/
People’s Representative on official letterhead along with
photograph
◦ Recent Identity Card issued by a recognized School /
College
◦ Aadhaar Card / E-Aadhaar Card with a photograph
उमेदवाराने वरील पैक एकही माणप (मळ
ू त ) दाखल के ले नाही तर अशा उमेदवारास परी ेस वेश
िदला जाणार नाही

िव ा यासाठी सच
ू ना
•

Download the Admit Card from the website.(from 24.04.2018 to
10.05.2018)

•

Verify– Photograph on Admit Card and on Identity Proof

•

Candidates should bring
a. Admit card
b. Identity Proof
b. Black ball point pens
c. Writing pad (without any written material / marking on it)
d. PWD candidate shall bring Original Disability Certificate,
Scribe and Scribe Form if applicable

•

Candidates should not carry
a. Mobile phone, Pager, any other communication devices.
b. Books, other written or printed material.

PWD वगातील िव ा यासाठी सच
ू ना


या वगातनू अज के ले या िव ा यानी इतर उमेदवारा माणे आव यक असले या सव बाबी सोबत
ठे वा यात व याच सोबत खालील कागदप े सु ा ठे वावीत.



PWD वगाचे मळ
ू माणप



लेखणी सहायकाची मागणी के लेली अस यास , लेखणी सहायक व याचे मळ
ू ओळख प , व यासाठी
भर यात आलेले प .



या उमेदवारांनी या वगातनू अज के लेला आहे यांनाच ही सवलत दे यात येईल.
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िव ा याना सूचना – परी ेचा िदवस


परी े या िदवशी उमेदवारांनी

वेश प

(Admit Card), मळ
ू ओळखप , Plain Writing

Pad, Black Ink Ball Point Pen या सािह यासह परी े या वेळेपवू उपि थत राहावे.


सोबत मोबाईल फोन ठे ऊ नये. अस यास तो परी ा कदा या बाहेरच ठे वावा. उपक ा या आवारात सु ा
मोबाईल फोन सोबत बाळग यास मनाई आहे.



परी ा क ावर ओळख प व वेश प दाखिव यानंतर वेश दे यात येईल.



परी ा उपक ावर वेशा या िठकाणी बैठक यव थेचा त ा लावलेला असेल याम ये आपला परी ा मांक
कोण या क ाम ये आहे व तो क कुठे आहे याची मािहती यावी.



परी ा क ाम ये वेश कर यापवू उमेदवारानं ी वतःची तपासणी क न आपण कोणतेही आ पे ाह सािह य
सोबत घेतलेले नाही िकंवा चक
ु ू न सोबत रािहलेले नाही याची खा ी क न यावी , अस यास ता काळ बाहेर
काढून ठे वावे.
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िव ा यासाठी सूचना – परी ा क ाम ये


आपला परी ा

माक
ं असले या क ाम ये वेश िद यानंतर आपला परी ा

माक
ं या बाकावर

िलिहलेला आहे याच बाकावर जाऊन बसावे.


आपले वेश प व ओळख प बाकावर ठे वावे व शांतपणे बसावे.



परी ा क ातील समवे कानी िदले या सचु ानांचे काटेकोरपणे पालन करावे.



समवे क उमेदवारांचे ओळख प व वेश प तपासनू पाहतील तसेच उमेदवार यो य या बाकावर बसलेला
आहे याची खा ी करतील.



पेपर १ साठी ९.४० वा. पेपर २ साठी १२.१० वा. व पेपर ३ साठी २.४० वा. उमेदवारांना उ रपि का
दे यात येतील (OMR Sheet).



उ र पि के वरील सचू ना काळजीपवू क वाचा यात.



उ रपि के वरील मािहती न चक
ु ता व कोण यािह कारे घाई न करता िबनचक
ू पणे िलहावी खाडाखोड क
नये. परी ा मांक वेश प ावर पाहन िलहावा यामळ
ु े चक
ू होणार नाही.
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िव ा यासाठी सूचना – परी ा क ाम ये


पेपर १ साठी ९.५० वा. पेपर २ साठी १२.२० वा. व पेपर ३ साठी २.५०वा. उमेदवारांना
दे यात येईल. उमेदवारांनी




पिु तका

पु तीके मधील सचू ना काळजीपवू क वाचा यात.

पिु तके चा मांक व संच मांक उ र पि के वर िलहावा व परी ा मांक

पिु तके वर िलहावा.

समवे कानी सचू ना िद यानंतर उ रे िलिह यास सु वात करावी.
ाला चार पयाय िदलेले असतील यापैक यो य या एका पयायापुढील वतळ
ु पेनने गडद रंगवावे.



येक



एकच



समवे कानी सचू ना िद यानंतर उ रे िलिहने थांबवावे, यानंतर समवे क उ र पि का जमा करतील व या

ास एकापे ा जा त उ रे िद यास िकंवा खाडाखोड के यास या उ राचे गणु िदले जाणार नाहीत.

मोजनू घेतील या वेळेपयत उमेदवाराने आपली जागा सोडू नये.
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MHT-CET-2018 SAMPLE OMR Sheet
Roll Number : 1186944
Roll Number:
One, One, Eight ,Six ,Nine,
Four, Four.
Question Booklet Version: 22
Question Booklet Version: Two
Two
Question Booklet Serial
Number:
2013456
Question Booklet Serial
Number:
Two, Zero, One ,Three, Four,
Five, Six.

SAMPLE OMR “Mathematics” Answer Sheet – Back Side

परी ेचे वेळाप क – MM व MB क ाक रता
पेपर १- गिणत
१. उमेदवारांना परी ा क ात वेश

: ९.१५ वा.

२. उ र पि कांचे वाटप (OMR Answer Sheet) : ९.४० वा.
३.

पिु तकांचे वाटप

४. परी ा क ात दे यात येणारा शेवटचा वेश

: ९.५० वा.

: १०.०० वा.

(१०.०० वाज यानतं र येणा या कोण यािह उमेदवारास परी ा क ात वेश दे यात
येणार नाही . १०.००
वाज यानंतर वेश करणे हणजे ३० िमिनटे उशीर झाला असे समजले जाते यामुळे १०.०० वाज यानंतर परी ा क ात उमेदवारास
वेश िदला जाणार नाही.)
५. परी ा सु हो याची वेळ

: १०.०० वा.

६. पेपर १ संप याची वेळ

: ११.३० वा.

सचू ना : गिणत िवषया या OMR Answer Sheet जमा करा
जे उमेदवार पेपर २ साठी परी ा देणार आहेत ते परी ा क ाम ये पेपर दोन साठी बसून राह शकतात.

परी ेचे वेळाप क – MM,MB व BB क ाक रता
पेपर २- भौितकशा व रसायनशा
१. उमेदवारांना परी ा क ात वेश

: १२.०० वा.

२. उ र पि कांचे वाटप (OMR Answer Sheet) : १२.१० वा.
३.

पिु तकांचे वाटप

४. परी ा क ात दे यात येणारा शेवटचा वेश

: १२.२० वा..
: १२ .३० वा.

(१२.३० वाज यानतं र येणा या कोण यािह उमेदवारास परी ा क ात वेश दे यात येणार नाही . १२.३०
वाज यानंतर वेश करणे हणजे ३० िमिनटे उशीर झाला असे समजले जाते यामुळे १२.३० वाज यानंतर परी ा क ात
उमेदवारास वेश िदला
जाणार नाही.)

५. परी ा सु हो याची वेळ

: १२.३० वा.

६. पेपर २ संप याची वेळ

: २.०० वा.

सचू ना : भौितकशा व रसायनशा िवषया या OMR Answer Sheet जमा करा
जे उमेदवार पेपर ३ साठी परी ा देणार आहेत ते परी ा क ाम ये पेपर तीन साठी बसून राह शकतात.

परी ेचे वेळाप क – MB व BB क ाक रता
पेपर ३ - जीवशा
१. उमेदवारांना परी ा क ात वेश

: ०२.३० वा.

२. उ र पि कांचे वाटप (OMR Answer Sheet) : ०२.४० वा.
३.

पिु तकांचे वाटप

४. परी ा क ात दे यात येणारा शेवटचा वेश

: ०२.५० वा..
: ०३ .०० वा.

(३.०० वाज यानतं र येणा या कोण यािह उमेदवारास परी ा क ात वेश दे यात
वाज यानंतर वेश करणे हणजे ३० िमिनटे उशीर झाला असे समजले जाते यामुळे ३.००
उमेदवारास वेश िदला
जाणार नाही.)

५. परी ा सु हो याची वेळ

: ३.०० वा.

६. पेपर ३ संप याची वेळ

: ४.३० वा.

येणार नाही . ३.००
वाज यानंतर परी ा क ात

सचू ना : जीवशा िवषया या OMR Answer Sheet जमा करा

घंटा वाजिव यासाठीचे वेळाप क
पिहला पे पर – गिणत (MB, आिण MM परी ा क ाकरीता )
घंटा

तपशील

वेळ

कार

पिहली

िव ा याना परी ा क ात वेश

९.१५ वा.

दीघ घटं ा (१५ सेकंद )

दसु री

उ रपि का सोडिव यास सु वात कर याची

१०.०० वा.

लघु घटं ा (५सेकंद )

ितसरी

वेळ सपं लेली आहे व िलिहणे थाबं िव याची

११.३० वा.

दीघ घटं ा (१५ सेकंद)

दुसरा पेपर - भौितकशा

व रसायनशा (MB, MM व BB परी ा क ाकरीता)

घटं ा

तपशील

वेळ

कार

पिहली

िव ा याना परी ा क ात वेश

१२.०० वा.

दीघ घटं ा (१५ सेकंद)

दसु री

उ रपि का सोडिव यास सु वात कर याची

१२.३० वा.

लघु घटं ा (५ सेकंद)

ितसरी

वेळ सपं लेली आहे व िलिहणे थाबं िव याची

२.०० वा.

दीघ घटं ा (१५ सेकंद)
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घंटा वाजिव यासाठीचे वेळाप क
ितसरा पेपर – जीवशा क रता (MB आिण BB परी ा क ाकरीता)
घंटा

तपशील

वेळ

कार

पिहली

िव ा याना परी ा क ात वेश

२.३० वा.

दीघ घटं ा (१५ सेकंद)

दसु री

उ रपि का सोडिव यास सु वात कर याची

३.०० वा.

लघु घटं ा (५ सेकंद)

ितसरी

वेळ सपं लेली आहे व िलिहणे थाबं िव याची

४.३० वा.

दीघ घटं ा (१५ सेकंद)
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