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सायन्स कॉलेजच्या सवव नित्र-िैनत्रणींिो 

 

सस्नेह ििस्कार ! 

 

नवषय : JEE(Main) परीक्षेच्या तयारी आता आपल्या कॉलेजिध्येच 

 

इंनजनिअररगला जाऊ इनच्िणार् या नवयाराथ्यायाासा ी पूवी ऑल इंनिया इंनजनिअररग एन्रन्स एक्झानििेशि - AIEEE 

आनण MTCET अश्या परीक्षा याराव्या लागत. या परीक्षा ककती अवघि असत,ं तयांचे  निकाल कसे लागतात याची 

तुम्हाला कल्पिा आहचे आनण पुढील वषी पासूि JEE (Main) ही ‘एक दशे-एक सािुनहक प्रवेश परीक्षा’ या 

संकल्पिेवर आधाररत एकच प्रवेश परीक्षा घेण्यात येणार आह.े ही प्रवेश परीक्षा पास झालेले नवयारार्थी नवनवध 

तंत्रनशक्षण संस्र्थांिध्ये इंनजनिअररगच्या प्रवशेास पात्र  रणार आहते. तसेच JEE (Main) परीक्षा पास झालेल े

पनहले २०% नवयारार्थी JEE (Advanced) परीक्षेसा ी पात्र  रतील. ही परीक्षा दऊेि नवयाराथ्यायाािा आयआयटीच्या 

नवनवध अभ्यासक्रिांसा ी प्रवेश घेता येईल. 

िहाराष्ट्रीतील शहरी तसचे ग्रािीण भागातील सायन्सच्या नवयाराथ्यायाािा आता तयांच्याच कॉलजेिध्येच JEE 

(Main)ची तयारी करता येवू शकेल. सािान्यातः नवयाराथ्यायाािा या प्रवेश परीक्षाच्या प्रनशक्षणासा ी शहरांकि ेधाव 

घ्यावी लागते. स्र्थलांतर, प्रवास ककवा आर्थर्थक अिचणींिुळे सगळ्याच नवयाराथ्यायाािा ह ेशक्य होत िाही म्हणूिच 

नवयाराथ्यायाािा तयाचं्याच कॉलजेिध्येच JEE (Main)ची तयारी करता यावी याकररता िहाराष्ट्र िॉलेज कॉपोरेशि 

नल.(एिकेसीएल) ‘Mastering JEE’ हा सराव परीक्षाचंा अयारयावत कोसव उपलब्ध करूि कदला  आह.े या वषी 

लागलेला किी निकाल, सववदरू असणाऱ्या बहुसंख्य नवयाराथ्यायााची दजेदार नशक्षणाची आनण तज्ज्ञ प्राध्यापकांच्या 

िागवदशविाची गरज, कॉलेजिध्ये आधीच उपलब्ध असलेेल्या पायाभूत संगणकीय सुनवधा या गोष्टी पिताळूि या 

कोसविध्ये ई-लार्निगचा सिावेश करण्यात आला आह ेआनण म्हणूिच याच ेशुल्कही इतर कोसेसच्या तुलिते अतयतं 

िाफक आह े रु ४०००/- फक्त. शैक्षनणक क्षेत्रातील तज्ज्ञांद्वारे आखण्यात आलेला हा कोसव JEE (Main) परीक्षा 

दणेार् या नवयाराथ्यायााचा आतिनवश् वास वाढनवणारा व तयांची सवोत्ति तयारी करूि घेणारा आह.े  

२०१५ साली JEE(Main) दणेारे आनण सद्धध्या ११वी शास्त्र शाखेचे नवयारार्थी या कोसवसा ी पात्र आहते. या 

अभ्यासक्रिात नवयाराथ्यायााच्या सखोल तयारीसा ी ११वीचे आनण १२वीचे शास्त्र (पीसीएि) नवषयांचे सवव पेपसव, 

प्रतयेक नवषयासा ी चॅप्टर प्रिाणे परीक्षा  आनण अभ्यासक्रिािुसार संपूणव परीक्षा घेतली जाणार आह.े  

या कोसवची रचिा JEE(Main)च्या पॅटिववर आधाररत असूि नवयाराथ्यायाािा ई-टेस्ट आनण ‘िॉक टेस्ट’ द्वारे या 

परीक्षेचा प्रतयक्ष अिुभव निळतो. ज्ज्यािुळे नवयाराथ्यायााच्या नलखाणाचा वेग वाढतो. जेईई परीक्षेिध्ये उत्तर 

नलनहण्यासा ी एक निनिटापेक्षाही किी वेळ निळतो. किी वेळेत अचूक उत्तरे नलनहण्याची उत्ति तयारी या सराव 

परीक्षातूि केली जाते. उत्ति सरावासा ी प्रश् िपनत्रकांिध्ये जास्तीत जास्त संभाव्य लॉनजकल आनण कक्रटीकल 

प्रश् िांचा सिावेश केला जातो. परीक्षा संपल्यावर नवयाराथ्यायाािा यो य उत्तरेही तवररत प्रप्रट स्वरुपात निळतात. संपूणव 

परीक्षा झाल्यावर सवव नवयाराथ्यायाािा तयांच्या कािनगरीप्रिाणे  शे्रणी दणे्यात येते. ज्ज्यािुळे नवयाराथ्यायाािा जेईई 



 
 

परीक्षेतील आपल्या गुणवत्तेचा अंदाज येतो. या कोसविध्ये प्रवेश घेतलेल्या नवयाराथ्यायाािा ‘नहहिीओ लेक्चसव’ द्वारे तज्ज्ञ 

प्रनशक्षकांचे िागवदशविही निळते. आज या परीक्षेला बसणार् या नवयाराथ्यायााची संख्या लाखात आह.े आनण िहाराष्ट्रातील 

नवयाराथ्यायााचा टक्का वाढनवण्याचा प्रयत्न झालाच पानहजे हीच बाब लक्षात घेऊि एिकेसीएलिे या कोसवची आखणी 

केली आह.े या कोसवची संपूणव िानहतीसा ी नवयाराथ्यायाािी  आपल्या कॉलेजिध्ये अर्थवा ९३२६५५२५२५ संपकव  

क्रिांकावर संपकव  करावा. आिची वेबसाईट jee.mkcl.org वर लॉग ऑि करा आनण प्रतयक्ष अिुभव घ्या.  

 

आपल्या पुढील वाटचालीस िि:पूववक शुभेच्िा! 

 

कळाव े

 

टीि एिकेसीएल 

 


