
 

 

एमएचटी सीईटी २०२२ साठी अज करणा या उमेदवारांकिरता मह वा या सुचना 
 

 एमएचटी सीईटी २०२२ साठी उमेदवारानंी ऑनलाईन प तीने अज करावयाचा आहे. 
 अज कर यापूव  एमएचटी सीईटी २०२२ साठी संकेत थळावर उपल ध क न दे यात 

आले या मािहती पु तकेचे सखोल वाचन कराव.े 
 उमेदवाराने इय ा १० वी कवा इय ा १२ वी या गणुप ीकेवरील नाव अज भरताना याचं 

माने नमदू कराव.े 
 उमेदवाराने वतःचा फोटो व सही यो य प तीने व यो य Size म य ेअपलोड कराव.े 
 उमेदवाराने जर राखीव वाग मधून परी लेा बस यासाठी अज केला असेल, तर वशे 

ीयपेूव  खालील नमदु माणप े तयार ठेवावीत -  
1. जात माणप  
2. जात वधैता माणप  
3. Non creamy layer certificate 

 उमेदवाराने परी ा शु क अदा कर यापूव  ऑनलाईन प तीने भरले या अज ची ट काढून 
भरलेली मािहती यो य आहे याची खातरजमा करावी. 

 भरले या मािहती म य े बदल कर यासाठी Edit सुिवधा उपल ध क न दे यात आलेली 
आहे, 

 उमेदवाराने परी ा शु क अदा के या नंतर भरले या अज म ये कोण याही कारचा बदल 
कर यात येणार नाही याची उमेदवाराने न द यावी. 

 उमेदवाराने परी ा क ाचंी िनवड काळजीपूवक करावी. 
 कोण याही पिर थतीत उमेदवारास परी ा क  बदलून िमळणार नाही. 
 उमेदवाराने अज भरताना PCM कवा PCB कवा दो ही ुपची न द काळजीपूवक करावी. 
 उमेदवारास परी ा दे याकिरता  पि का इं जी/मराठी/उदू या भाषेत उपल ध क न 

दे यात येणार आहेत. उमेदवाराने अजभरताना  पि केची यो यती भाषा िनवडावी. 
 उमेदवाराने परी ा शु क अदा के यानंतर भरले या अज ची ट व अदा केले या शु काची 

पावती ट काढून वतः जवळ ठेवणे आव यक आहे. 
 उमेदवाराने िविहत वळेेत ऑनलाईन प तीने अज भरावा. 
  एमएचटी सीईटी २०२२ परी े या अनुषंगाने या काय लयतफ वळेोवळेी दे यात येणा या 

जाहीर सुचना या मािहतीसाठी उमेदवाराने या काय लया या अिधकृत संकेत थळाला 
िनयिमतपणे भटे ावी. 

 उमेदवाराने कोण याही पिर थतीत वतःचे Login Id व Password इतर य ती सोबत 
share क  नये. 

 उमेदवाराने परी ाअज भरताना वतःचा मोबाईल न. व ई-मेल आयडी ावा, जेणेक न 
परी बेाबत या सुचना संबंिधत मोबाईल न. वर sms ारे पाठिव यात येतील. 

 उमेदवारास अज भरताना येणा या अडचणी सोडिव यासाठी, संकेत थळावर उपल ध क न 
िदले या हे पलाईन न. वर संपक साधावा.    

******* 


