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एमटी - सीईटी 2013  

 

महाराष्ट्र शासनाने 2013 या शैक्षणिक वर्षासाठी अणियाांणिकी व और्षधणनमाि या दोन्ही व्यावसाईक 
अभ्यासक्रमाांच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेशासाठी एमटी-सीईटी 2013 ही परीक्षा णद. 16 मे 2013 रोजी आयोणजत 
केली होती 

या परीक्षेचा णनकाल णद. ५ जनू २०१३ रोजी जाहीर करण्यात आला. णवद्यार्थ्यांच्या गिुपणिका 
तयाांच्या कणनष्ट्ठ महाणवद्यालया माफफ त ककवा नोटीफाईड कॉलेज माफफ त प्राप्त होतील. हा णनकाल 
सांचालनालयाच्या www.dte.org.in/mtcet2013 या सांकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ही परीक्षा सवफ णजल्हा 
मखु्यालयाच्या णठकािी घेण्यात आली. सामाईक प्रवशे परीक्षसेाठी अजफ केलेल्या २,८५,२१२ णवद्यार्थ्यांपैकी 
२,८०,५८५ णवद्याथी उपस्स्थत होते. 

 सीईटी गिु २०१२-१३ २०१३-१४ 
१९० ककवा तयापेक्षा अणधकगिु ३९ ३१ 

१७० ते १८९ गिु २७५ २३२ 
१६० ते १७९ गिु १९१५ १२९२ 
१४० ते १५९ गिु ४०५४ ३२८६ 
१२० ते १३९ गिु ७१३३ ६३११ 
११० ते ११९ गिु ५७८९ ५०११ 
१०० ते १०९ गिु ७८२० ७४१९ 

अणियाांणिकी अभ्यासक्रमासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षेसाठी बसलेल्या उमेदवाराांच्या पैकीखलु्या प्रवगाचे 

एकूि १२७४९९ आणि मागासवगीय १२८९६५ उमेदवार पाि ठरले आहेत. 

 प्रवगफ णनहाय तसेच १०० व १०० पेक्षा अणधक गिु प्राप्त झालेल्या उमेदवाराांबाबतची साांस्ख्यकी माणहती 

खालीलप्रमािे: 

प्रवगफ एकुि पाि 
उमेदवार 

सवोच्च गिु व 
उमेदवाराांची सांख्या 

१०० व १०० पेक्षा अणधकगिु णमळणविा-या 
उमेदवाराांची सांख्या 

अनसुणूचत जाती २६७०४ १८२(१) ९९१ 
अ.जमाती ६६२२ १८१(२) १३७ 
णव.जा. ४१२५ १६८(१) १५० 
एन टी-१ ५२२३ १९२(१) २१८ 
एन टी-२ ८२८५ १७५(१) ४०३ 
एन टी-३ ५०६० १८१(१) २८३ 
इ मा व ६८०७५ १९३(१) ४६४३ 
खलुा १२७४९९ १९७(१) १६३६८ 

 



सामाईक प्रवेश परीक्षेसाठी णवद्याणपठ णनहाय पाि उमेदवाराांची साांस्ख्यकी माणहती. 

णवद्याणपठाचे नाव एकुि पाि 
उमेदवार 

सवोच्च गिु  १०० व १०० पेक्षा अणधकगिु 
णमळणवलेल्या उमेदवाराांची सांख्या 

मुांबई ६७९३३ १९७ ८५५१ 
पिेु ५६००५ १९२ ५७३२ 
उत्तर महाराष्ट्र १६४०६ १९० ७८० 
णशवाजी, कोल्हापरु २४६४३ १९६ १५७५ 
सोलापरु ८२७७ १८८ ५२८ 
डॉ.बा.आां.म.णव. औरांगाबाद १६५१३ १९४ ११३३ 
स्वा.रा.तीथफ म.णव.नाांदेड १५२१७ १९३ १७७७ 
रा.त.ुम.नागपरू २५७०४ १८५ १८७५ 
सांत गा.बा. अमरावती १९२०५ १९३ १४२१ 
गोंडवाना ६५६१ १७९ २१० 

 

शैक्षणिक वर्षफ २०११-१२, २०१२-१३ व २०१३-१४ साठी अणियाांणिकी सीईटी साठी बसलेल्या णवद्यार्थ्यांची 

साांख्ख्यकी माहीती. 

बसलेले णवद्याथी २०११-१२ २०१२-१३ २०१३-१४ 
मलेु १,६४,६६९ १,७९,९४३ १७८३९६ 
मलुी ८९,५३९ १,००,०९९ १०६७१६ 
एकूि २,५४,२०८ २,८०,०४२ २८५११२ 

 

 अणियाांणिकी तसेच और्षधणनमािशास्ि अभ्यासक्रमासाठी कें द्रीिुत प्रवेश प्रणक्रयेमाफफ त प्रवेश घेऊ 

इस्च्ििा-या उमेदवाराांनी रणजस्रेशन करिे अणनवायफ आहे. जे उमेदवार रणजस्रेशन करिार नाहीत अशा 

उमेदवाराांना कें द्रीिुत प्रवेश प्रणक्रयेमाफफ त प्रवेश घेता येिार नाहीत या बाबीची नोंद घ्यावी. कें द्रीितू प्रवेश प्रणक्रये 

सांबांधीची सणवस्तर अणधसचूना वतृ्तपिातनू व सांचालनातयाच्या सांकेतस्थळावर जाहीरकरण्याांत येईल. 
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