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सूचनासूचनासूचनासूचना                

   

�थम वष� अिभयांि�की�थम वष� अिभयांि�की�थम वष� अिभयांि�की�थम वष� अिभयांि�की
एमएचएमएचएमएचएमएच

           

                �थम वष� अिभयांि�की व औषधिनम�णशा�
रा�य सामाियक �वशे परी ा क 
ही �वशे परी ा ही �वशे परी ा ही �वशे परी ा ही �वशे परी ा गु$वार िदनाकं गु$वार िदनाकं गु$वार िदनाकं गु$वार िदनाकं 
परी ेकरीता अज� ऑनलाईन प+दतीने भर,यात येणार 

  MHT-CET-2017 या �वेश परी ा व त-संबधंीची सव� आव0यक ती 
संचालनालया1या www.dtemaharashtra.gov.in
रा�य,मुंबई यां1या www.mahacet.org 
संबिंधत �वशेो1छुक उमेदवार व -यांच ेपालकांनी याची नFद Gया
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तं�तं�तं�तं�    िश णिश णिश णिश ण    संचालनालयसंचालनालयसंचालनालयसंचालनालय,,,,    महाराHIमहाराHIमहाराHIमहाराHI
3,3,3,3,    महापािलकामहापािलकामहापािलकामहापािलका    माग�माग�माग�माग�,,,,    प�प�प�प�    पेटीपेटीपेटीपेटी    LमांकLमांकLमांकLमांक    1967,1967,1967,1967,

दूर+वनी - 22620601, 22690602, 22641150/51,
E-mail : desk2a@dte.org.in  Internet :http/www.dtemaharashtra.gov.in

                    Lमांक:2अ/एमएच
    िदनांक : 11.11.2016

 
�थम वष� अिभयांि�की�थम वष� अिभयांि�की�थम वष� अिभयांि�की�थम वष� अिभयांि�की////औषधिनम�णशा� पदवी अZयासLमा1या �वशेासाठी औषधिनम�णशा� पदवी अZयासLमा1या �वशेासाठी औषधिनम�णशा� पदवी अZयासLमा1या �वशेासाठी औषधिनम�णशा� पदवी अZयासLमा1या �वशेासाठी 

एमएचएमएचएमएचएमएचटीटीटीटी----सीईटीसीईटीसीईटीसीईटी----2017201720172017    आयोिजत कर,याबाबतआयोिजत कर,याबाबतआयोिजत कर,याबाबतआयोिजत कर,याबाबत....................

अिभयांि�की व औषधिनम�णशा�  पदवी अZयासLमा1या �वशेाकरीता 
रा�य सामाियक �वशे परी ा क ,महाराHI रा�य मंुबई यांचवेतीने घे,यात येणारी 

गु$वार िदनाकं गु$वार िदनाकं गु$वार िदनाकं गु$वार िदनाकं 11, 11, 11, 11, मे मे मे मे 2017201720172017 रोजी आयोिजत कर,या
परी ेकरीता अज� ऑनलाईन प+दतीने भर,यात येणार आहेत.   

या �वशे परी ा व त-संबधंीची सव� आव0यक ती 
maharashtra.gov.in तसेच रा�य सामाियक �वशे परी ा क 

www.mahacet.org या संकेत]थळावर  वळेोवळेी �द_शत 
दवार व -यांचे पालकांनी याची नFद Gयावी.  

      
(डॉ.सुभाष महाजन

तं� िश ण संचालनालय

महाराHIमहाराHIमहाराHIमहाराHI    रा�यरा�यरा�यरा�य,,,,    

1967,1967,1967,1967,    मुंबईमुंबईमुंबईमुंबई    400400400400    001.001.001.001.    

22641150/51, फॅeस - 22692102. 
Internet :http/www.dtemaharashtra.gov.in 

एमएचटीसीईटी/2017/1494     
11.11.2016 

औषधिनम�णशा� पदवी अZयासLमा1या �वशेासाठी औषधिनम�णशा� पदवी अZयासLमा1या �वशेासाठी औषधिनम�णशा� पदवी अZयासLमा1या �वशेासाठी औषधिनम�णशा� पदवी अZयासLमा1या �वशेासाठी     
....................    

पदवी अZयासLमा1या �वशेाकरीता मा.आयुeत , 
वतीने घे,यात येणारी एमएचएमएचएमएचएमएचटी टी टी टी ----    सीईटीसीईटीसीईटीसीईटी----2017 2017 2017 2017 

आयोिजत कर,यात येणार आहे. या �वशे 

या �वशे परी ा व त-संबधंीची सव� आव0यक ती सव� मािहती वळेोवळेी या 
तसेच रा�य सामाियक �वशे परी ा क ,महाराHI 

�द_शत कर,यात येईल. तरी सव� 

सही/- 
सुभाष महाजन) 

तं� िश ण संचालनालय, महाराHI रा�य , मुंबई 


