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अभिय भां िकी व औषधभिर् ण
ा अभ्य सक्रर् प्रवेश करित स र् ईक प्रवेश पिीक्ष
(एर्.एच.टी. – सीईटी- २०१७)
प्रभसद्धी पिक
दिि ांक: ०३/०६ /२०१७



ि ज्य स र् ईक प्रवेश पिीक्ष कक्ष र् र्ा त, शैक्षभणक वषा २०१७-१८ करित , अभिय ांभिकी व औषधभिर् ाणश स्त्र
अभ्य सक्रर् च्य प्रथर् वषा पिवी अभ्य सक्रर् ांच्य प्रवेश स ठीची प्रवेश पिीक्ष “एर्एचटी-सीईटी २०१७” दिि ांक
११ र्े, २०१७ िोजी घेण्य त आली होती.



सिि प्रवेश पिीक्षेस ठी एकू ण ३,८९,५२० भवद्य र्थय ांिी िोंिणी के ली होती. प्रत्यक्ष त १८५९६३ र्ुले व ९८२७६ र्ुलीं
य ांिी PCM गट त ति १२२३११ र्ुले व १,१६०५४ र्ुलींिीPCB गट त सिि पिीक्ष दिली.



सिि पिीक्षेच भिक ल ि ज्य स र् भयक प्रवेश पिीक्ष कक्ष तर्े दि. ३ जुि २०१७ िोजी स यांक ळी ५.०० व जत
तांिभशक्षण सांच लि लय च्य http://www.dtemaharashtra.gov.in/mhtcet2017 या सांकेतस्थळ वि ज हीि





किण्य त आल आहे. य सांकेतस्थळ वरूि उर्ेिव ि ांि आपले स्कोअि क र्ा र् उिलोर् कित येईल.
PCM गट त ि र्भिय भस्र्त धिर्शी व र्ुांद्र भवजय जगिीश य भवद्य र्थय ांिी २०० पैकी १९७ इतके सवोच्च गुण प्र प्त
के लेले आहेत ति PCB गट त र् चवे अर्ेय प्रस ि य भवद्य र्थय ांिे २०० पैकी १९० इतके सवोच्च गुण प्र प्त के ले आहेत.
र् ग सवगीय उर्ेिव ि त PCM गट त पव ि हृषीके श गज ििस य भवद्य र्थय ि
ां े २०० पैकी १९० इतके सवोच्च गुण
प्र प्त के लेले आहेत ति PCB गट त कचोळे गौिव अरुणि व य भवद्य र्थय ािे २०० पैकी १८७ इतके सवोच्च गुण प्र प्त के ले.
सिि पिीक्षेत २३०७८ उर्ेिव ि ांि PCM गट त व १२७१२ उर्ेिव ि ांि PCB गट त १०० ककां व त्य पेक्ष ज स्त
गुण आहेत. २८८९ उर्ेिव ि ांि PCM गट त ति ५७३ उर्ेिव ि ांि PCB गट त १५० ककां व त्य पेक्ष ज स्त गुण
भर्ळ ले आहेत.
सही/-

(चांद्रशेखि व. ओक, ि .प्र.से.)
आयुक्त व सक्षर् प्र भधक िी,
ि ज्य स र् भयक प्रवेश पिीक्ष कक्ष, र्ुांबई.

