फिनोलेक्स
 ॅकडमीऑिमनेजमेंटॅन्डटेक्न
 ॉलॉजी,रत्नागिरीरी
मागिरितीपुगिरततका
सोशलजतटीसॅन्डतपश
े लॅसीतटन्टयाडीपाटटमेंटॅंतीटतीव्िमटटऑिंं डीयापोतटम्ीक
तकॉलरशीपवपोतटम्ीकटयुशनि यातकॉलरशीपतक मसा.ी तसेच
पोतटम्ीकीव्िमटटऑिंं डीयातकॉलरशीपवटयुशन्क् ामि ्रीश शीपसतक मसा.ी–िक्त्सटी
कटेीरीसा.ी 

ज्या गिरवद्यार्थयाांनी मिाराट् शासनायया कें द्रीभूत प्रवेश प्रक्र येव्द
 ारे  कटेीरी मधून उदा 
SC/ST/OBC/SBC/VJNTDTप्रवेशघेतलेलाआिेवजेशैक्षगिरिकवर्ट२०१७-१८मध्ये पदवी्यु जी स
ंं गिरजगिरनॅरींीवपदव्यत्तर 
ु रपदवी्पी जी स्मसी्कोसटलाप्रथम,गिरव्दतीय,थेटगिरव्दतीय,तृतीयवचतुथट
वर्ाटत प्रवेशीत आिेत ॅशा सवट जुन्या व नव्या गिरवद्यार्थयाांनी मिाराट् शासनायया
https://mahadbt.gov.in याऑनलाईनसाईटवरजाऊनशैक्षगिरिकवर्ट २०१७-१८सा.ीनव्याने
रगिरजत्ेशनक नॅजटभरिेआवश्यकआिे 
सदर ॅजट सध्या ऑनलाईन भ न .े वायचे ॅसून ॅजट व त्यासो त लाीिारी काीदपरे
कॉलेजमध्ये भ नघेय
 ासा.ीनंतरवेीळीनोटीसलावयातयेईल
सदरॅजट ऑनलाईनभरायचे ॅसूनत्याचीशेवटचीतारीशशासनाकडू नघोर्ीतकरयात
आलेलीनािी तरीसुध्द
 ासवाांनीआपले ऑनलाईनॅजट लवकरातलवकरसाईटवरभरिे आवश्य क
आिे शासनाने ॅजट भरयाचीमुदतनंतरजािीरके यावरॅजट ऑनलाईनभ न ालेले नसतील
तर त्याची सवटतव
 ी ज ा दारी िी गिरवद्यार्थयाांची रािील  व त्यांना कॉलेजची त्यांयय
 ा प्रवेशीत
वर्ाटनस
ु ार ओपन कटेीरी नुसार िोिारी सवट ि  िी त्यांयय
 ा तवत:यया आथिथटक व्यवतथत
े न
ू  द्यावी
लाीेलयाचीकृ पयासवटगिरवद्यार्थयाांनीवपालकांनीन दघ्यावी 

१.

२.

३.
४.

ऑनलाईनॅजटभरयासा.ीआधारकाडट ा तचेगिरवगिरवधपयाटयशालीलप्रमािे
ऑनलाईलॅजटकरयासा.ीआधारकाडटनं रॅसिेआवश्यकआिे तसेचयाआधारनं रला
आधारयया ऑनलाईन साईटवर आधार काडट कााताना न दवलेला मो ाईल नं र
गिरवद्यार्थयाट रो रॅसिेंकं वापालकांचानं रफदलेलाॅसयासत्यावरप्रातिोिाराओटीपी
नं रत्यालात्वरीतप्रातिोिे याचीआवश्यकताआिे जरआधारकाडट लाजोडलेलानं र
ंदॅसेलंकं वानं र दललेलाॅसेलतरनवीननं रत्वरीतआधारसंल्नकरिेआवश्यक
आिे याचीसोयई-सेवाकें द्रातउपलब्धॅसतेयाचीन दघ्यावी 
आपयाकडे आधारकाडट आिे परं तू मो ाईलनं रसंल्नके लेलानसयास ायोम्ीकचा
पयाटय तवीका  शकता यासा.ी आपि जेथून ॅजट भरत आिात तेथे ायोम्ीक मशीनची
सुवीधाॅसिेआवश्यकआिे 
आपयाकडेआधारकाडटनािीपितेकााायलाफदलेआिेतरत्याचा्नरॉलमेंटनं रवाप न
न्युरगिरजत्ेशनक शकता
आपिॅजूनआधारकाडटकाालेलेचनसयासऑनलाईनसाईटवरजोशेवटचापयाटयआिे
तोवाप शकता 

मिाराट्शासनानेमिाडी ीटीिीतकॉलरशीपसा.ीनव्यानेसाईटचालूके लेलीआिे यासाईटवर
ॅजट भरतानाकािीॅडचिीयेयाचीशक्यताआिे ॅजट भरतानामािीतीॅचूकभरावी िाॅजट
्कदाभरयानंतरपुन्ि
 ा्डीटिोतनािीयाचीदक्षताघ्यावी येिा़याॅडचिीमायायामो ाईल
नं र वर िक्त व्िॉट्सअसॅप वर शेॅर कराव्यात यासा.ी मा ा मो ाईल नं र्गिरमललंद कोिटकर
9423812038) आपयामो ाईलमध्ये सेव्ि
 करावा मीिक्त्ॉडकातटगिरलतटनेचमेसेजपा.वत
ॅसतो याततवमा ानं रआपयामो ाईलवरसेव्िके लेलाॅसेलतरचमेसेजगिरमळतील 



गिरवद्यार्थयाांनीकोित्यातकॉलरशीपतक मसा.ीॅजटकरावेततेशालीलप्रमािे
१) ज्यांनी मिाराट् शासनायया कें द्रीभूत प्रवेश प्रफक्रयेव्दारे  कटेीरीतून ििजेच
SC/ST/VJNTDT/SBC/OBC या प्रवीाटतून प्रवेश घेतलेला आिे ॅशांनी िक्त मिाराट्
शासनाययासमाजकयािगिरवभाीाचे ॅंतीटतगिरवभाीातीलॅजट भरावेत वST कटेीरीयया
गिरवद्यार्थयाांनी्ाय लडेव्िलपमेंटगिरवभाीाचेॅंतीटतगिरवभाीातीलॅजटभरावेत 
२) ज्यांनीमिाराट्शासनाययाकें द्रीभूतप्रवेशप्रफक्रयेव्दारे ओपनकटेीरीतूनप्रवेशघेतलेलाआिे
वज्यांचे उत्पन्न६लाशाचे आतआिे ॅशांनीराजशीछरपतीशाहूमिाराजगिरशक्षिशुक
 
गिरशटयवृत्तीयोजनायामध्ये ॅजट करावेत जेयायोजनेमध्ये ॅजट भरतीलतेचडॉ पंजा राव
देशमुश वसतीीृत गिरनवाटि भत्ता या योजनेला ॅजट क  शकतील  ्या योजनेसा.ी जे
मायनॉरीटी कटेीरीतील गिरवद्याथी आिेत व जे ओपन कटेीरीत प्रवेशीत आिेत ते पि पार
आिेतत्यांनीयो्यगिरनिटयघेऊनयो्यतीनं र२मधीलयोजनांकं वामायनॉरीटीचीयोजना
गिरनवडावीस
३) ज्यांनी मिाराट् शासनायया कें द्रीभूत प्रवेश प्रफक्रयेव्दारे  तसेच मनेजमेंट कोटा व ॅीेन्त ट
व्िक
े न्सी मधून प्रवेश घेतलेला आिे व जे गिरवद्याथी मायनॉरीटी मध्ये येतात उदा मुतलीम,
ुध्दीतट,शीशपारसी,गिरिश्चन,ज्यु आिेतआगिरिज्यांचे कु टुं ाचे्कू िवार्ीकउत्पन्न६लाशाचे
आत आिे ॅसे गिरवद्याथी तकॉलरशीप तक म िॉर तटुडन्टस ऑि मायनॉरीटी कयुगिरनटीज
परतयुंंीिायरॅन्डप्रोिे शनल्ज्युकेशनयायोजनेसा.ीॅजक शकतात 
४) वरीलव्यतीरीक्तकोितीमािीतीिवीॅसयासकॉलेजमध्येतकॉलशीपसेक्श
 नमध्ये
ऑि सटायमींीमध्येप्रत्यक्षयेऊनभेटावे 

ॅजट भरयासा.ीशालीलसवट काीदपरे ओरीजीनलतकनक नपीडी्ििाईलमध्ये २५०
के ी पेक्षा लिान साईज ॅसलेली ॅसिे आवश्यक आिे  ्िक्त आगिरि िक्त पीडी्िच ॅसावीत
ाक ंतरिॉरमटमधीलनसावीत ंतरिॉरमटमधीलिाईलकॉलेजऑनलाईनॅजट चेककरत
ॅसतानानीटवाचतायेतनािीतयाततविक्तपीडी्िचॅसावीत तसेचतीतकनरव नतकन
के लेलीॅसावीत मो ाईल,कमेरावाप नपीडी्िके लेलीनसावीत, याचीकाळजीघ्यावी तसेच
िी्कदाचॅपलोडकरायचीॅसूनसारशीसारशीलाीिारनािीत ििूनतीचांीलीॅसावीत स

गिरवशेर्मागिरिती–पीडी्ििाईल नविेंकं वा नवलेलीिाईलसाईजकमीकरिे, दोनसेम
ची माकट गिरशट तसेच ीप सटीि के ट ्कर करिे यासा.ी https://en.pdf24 org/ या रीश वेॅर
सॉफ्टवेॅर चा वापर करावा  तसेच िाईल साईज कमी करताना त्याचे डीपी साईज १०० व
क्वॉलीटीलोक्वॉलीटीक निाईलसाईजकमीकरावा स

प्रत्यक
े कटेीरीनुसारवकोसटनुसारआवश्यकॅसिारीकाीदपरेशालीलप्रमािे
्सवटप्रकारययागिरशटयवृत्तर ीयोजनांसा.ी७५टक्केिजेरीॅसिेआवश्यकआिे स
१) गिरवद्यार्थयाटचेतवत:चेआधारकाडट
२) रे शनकाडट
३) १०वीचेमाकट गिरशट
४) १२वीचेमाकट गिरशट
५) गिरलव्िींीर्ान्सिरसटीि के ट्याकॉलेजमध्ये प्रवेशघेय
 ाआधीययाकॉलेजचेस
६) डीलोमाचीसवटसेमरंयरचीमाकट गिरशटवसटीि के ट 
७) ग्रज्य्
ु शनचीसवटसेमरंयरचीमाकट गिरशटवसटीि के ट
८) प्रथमव्दीतीयतृतीयचतुथटवर्ाांचीमाकट गिरशट्लेजरचालिारनािी स
९) डोगिरमसाईलसटीि के ट्मिाराट्राज्याचेकं पलसरीआिे यालादुसराकोितािीपयाटयनािी स
१०) उत्पन्नाचादाशला्िक्ततिसीलदारांनीफदलेलाग्रा्य धरयातयेईल  ाक कोितेिीदाशले
चालिारनािीत स्ST कटेीरीसा.ीदरवर्ीनवाउत्पन्नाचादाशलािवा स
११) कातटसटीि के ट
१२) कातटव्िगिरलडीटीसटीि के ट्कातटव्िगिरलडीटीनसलीतरीॅजटऑनलाईनभ न.े वावास
१३) नॉनफक्रमीलेॅरसटीि के ट
१४) ीपसटीफिके ट्तिसीलदारकायाटलयामधूनरगिरजतटरके लेलेस
१५) कपास ूकिोटोकॉपी
१६) चालूवर्ीि भरयाचीपावती 

ॅत्यत
ं मित्वाचे–यासाईटवरॅजटभ न ायावरशेवटीशालीलप्रमािेsubmission ची
लवंडोयेते याईथेI/We agree लाटीकक नsubmit िे टिप्रेसकरायचेआिे परं तू I/We
agree लाटीकनकरतावsubmit िे टिप्रेसनकरताsave as draft क नसवट ॅजट व
त्यातील मािीती व िाईल ॅपलोड क न .े वाव्यात  ज्या वेळी पूाील सुचना फदली जाईल
तेव्ि
 ासवाांनीI/We agree लाटीकक नsubmit िे टिप्रेसक नॅजटिायनलकरायचा
आिे याचीकृ पयान दघ्यावी 

सवटप्रथमhttps://mahadbt.gov.in/DBT/#/ िीसाईटओपनकरा 
त्यानंतररे ड ॉक्समध्ये दाशवयाप्रमािेभार्ाEnglish क नघ्या 
त्यानंतररे ड ॉक्समध्ये दाशवयाप्रमािेNew Registration लाक्लीककरा

त्यानंतरशालीलप्रमािेलवंडोओपनिोईल
त्यानंतररे ड ॉक्समध्ये दाशवयाप्रमािेdo you have aadhar? लाYes लाटीककरा
त्यानंतररे ड ॉक्समध्ये दाशवयाप्रमािेContinue िे टिप्रेसकरा

त्यानंतरशालीलप्रमािेलवंडोओपनिोईल
त्यानंतररे ड ॉक्समध्ये दाशवयाप्रमािेOTP लाक्लीककरा
त्यानंतररे ड ॉक्समध्ये दाशवयाप्रमािेBy clicking the tick box लाटीककरा
त्यानंतरगिरवद्यार्थयाटनेतवत:चाआधारनं रटाकू नSend OTP लाक्लीककरा

त्यानंतरशालीलतीनलवंडोओपनिोतीलवत्यावरशालीलमेसेजआपयालाफदसतीलत्यातीलओके 
टिालाक्लीककरा 

त्यानंतरशालीलप्रमािेलवंडोओपनिोईल त्यामध्ये तुमययाआधारनं रलालींकॅसलेयामो ाईल
नं रवरओटीपीप्रातिोईलतोनं र ॉक्समध्ये टाईपकरावव्िरे ीिायओटीपीलाक्लीककरा

त्यानंतरशालीलप्रमािेलवंडोओपनिोईल त्यातीलContinue या टिानाक्लीककरा 

त्यानंतर शालील प्रमािे लवंडो ओपन िोईल  त्यातील Personal Details, Permanent Address
Details, Bank Detailsयाप्रत्येकगिरनळयारं ीाययापटीवीवरक्लीकके यावरत्यातीलमागिरितीरॉपॉपडाऊन
िोऊनआपयालाफदसेलतीमागिरितीतपासूनघ्या िीमागिरितीआधारकाडटकाातानाजीफदलेलीआिेती
तपासूनघ्यावीयामध्ये िक्तई-मेलआपयालानव्यानेभरतायेतोतोगिरवद्यार्थयाटनेचेककरावांकं वानवीन
भरावा  ाक चीकोितीिीमागिरितीआपयाला्डीटकरतायेतनािी िीीोटटलक्षातघ्यावी 
त्यानंतरContinue िे टिप्रेसकरा  ॅंकडीटेसमध्ये जी ॅंकआिेत्याचेचपास ूकची ेरॉक्सदयावी 

त्यानंतरशालीलप्रमािेलवंडोओपनिोईल या ा तआपयालासुचनाआिेक पुाीलप्रमािेचयु र
नेमतयारकरावे यु रनेम–आपलेआडनावप्रथम(xyz)वनंतरआपलेनांव (abc) उदा xyzabc
पासवडट–पासवडटआपया आवडीप्रमािे.े वावापितोकायमतव पीलक्षातरािीलॅसाॅसावा 
नंतररजीतटर टिप्रेसकरावे येथे आपलीरगिरजत्ेशनचीप्रफक्रयापूिट िोईल 

त्यानंतरशालीलप्रमािेलवंडोओपनिोईलवआपलेरगिरजत्ेशनपूिट ायाचामेसेजदाशवेल 

त्यानंतरपुन्ि
 ाhttps://mahadbt.gov.in/DBT/#/ िीसाईटओपनकरा ंकं वारगिरजतटेशनपूिट ायावर
िोम टिक्लीकक निोमतक्र नलाजावे त्यानंतरशालीलप्रमािेलवंडोओपनिोईल 
यामध्ये Log In लाजाऊनResident/Applicant िाऑशनसीलेक्ट
 करावावआपलेयु रनेमवपासवडट
वाप नलॉीीनकरावे 

*69*/**

लॉीीनके यावरशालीलप्रमािेलवंडोओपनिोईल त्यामध्ये ॅलायतक मलाक्लीककरानंतरडीपाटटमेंट
लाक्लीककरानंतरसोशलजतटीसॅन्डतपेशलॅसीतटन्टलाक्लीककरा यामध्ये ीव्िमटटऑिंं डीया
पोतटम्ीकतकॉलरशीपआगिरिपोतटम्ीकटयुशनि ॅन्ड्क् ामीनेशनि ॅशादोनवेीवेीळयातक म
फदसतील 
ST कटेीरीसा.ीपोतटम्ीकीव्िमटटऑिंं डीयातकॉलरशीपवटयुशन्क् ामि ्रीश शीपसॅशादोन
वेीवेीळयातक मफदसतीलत्यातीलकोित्यातक मलाकोिीॅलायकरायचेतेशालीलप्रमािे
ज्यागिरवद्यार्थयाांययापालकांचेमाीीलवर्ाटचेकु टुं ाचे्करीतउत्पन्नशालीलप्रमािेॅसेलतर
माीीलवर्ाटचे उत्पन्नििजे काय? - गिरवद्यार्थयाांने ज्यावर्ीपिीयांदाकॉलेजमध्ये ॅडमीशनघेतलेली
ॅसेलत्याययाआधीययावर्ाटचेउत्पन्नाचादाशलाििजेमाीीलवर्ाटचाउत्पन्नाचादाशला उदा ्शाद्या
गिरवद्यार्थयाटने शैक्षगिरिकवर्ट २०१७-१८मध्ये कॉलेजमध्ये पिीयांदानव्याने प्रवेशघेतलाॅसेलतरत्याला
त्याययापालकांचा२०१६-१७चाउत्पन्नाचादाशलाआवश्यकआिे ्याचप्रमािे१६-१७सा.ी१५-१६
चा,१५-१६सा.ी१४-१५चा,१४-१५सा.ी१३-१४चा,१३-१४सा.ी१२-१३चा, उत्पन्नाचा
दाशलाआवश्यकआिे ्ST कटेीरीसा.ीिक्त२०१६-१७चाऊत्पन्नाचादाशलाआवश्यकस
्सवट कटेीरीसा.ीउत्नन्नाचादाशलािातिसीलदारांनीचवडीलांचे नावे फदलेलाॅसलापािीजे वडील
ियात्मृतसनसयासआईचे नावाने दाशलाववडीलांचामृत्यु दाशलाआवश्यकआिे  ाक चे ा तीत
उदा डीव्िोसट,डीव्िोसट ालेलानािीपिआईवडीलवेीळे  रिातॅसयास,आईवडीलदोघेिीियात
नसयास,वडीलपराींदाॅसयास,ॅशांनीकृ पयाकॉलेजययातकॉलरशीपसेक्श
 नमध्ये प्रत्यक्षयेऊनभेटावे 
तसेच१६नं रचािॉमट, ्ल
 ॉयरनेफदलेलाउत्पन्नाचादाशलाग्रा्य धरलाजािारनािी स
ीव्िमटटऑिंं डीया
पोतटम्ीकटयुशनि 
Maximum उत्पन्न
CATEGORY
पोतटम्ीक
ॅन्ड्क् ामीनेशनि
मयाटदा
तकॉलरशीप
2 लाशाचेशालीउत्पन्न 2 लाशाचेवरउत्पन्न उत्पन्नाचीmaximum
S. C. Category
ॅसयास
ॅसयास
मयाटदालाीूनािी
उत्पन्नाचीmaximum
मयाटदा6 लाशॅशी
1 लाशाचेशालीउत्पन्न 1 लाशाचेवरउत्पन्न
आिे 6 लाशाचेवर
OBC/SBC/VJNTDT/
ॅसयास
ॅसयास
उत्पन्नॅसयास
कोित्यािीतक मला
गिरवद्याथीपारनािी 

CATEGORY
S. T. Category

पोतटम्ीकीव्िमटट
ऑिंं डीया
तकॉलरशीप
2 लाशाचेशालीउत्पन्न
ॅसयास

टयुशन्क् ामि 
्रीश शीपस

Maximum उत्पन्न
मयाटदा

2 लाशाचेवरउत्पन्न
ॅसयास

उत्पन्नाचीmaximum
मयाटदालाीूनािी

S.T. कटेीरीसा.ीशालीलप्रमािे 

त्यानंतर शालील प्रमािे लवंडो ओपन िोईल यामध्ये Personal Details, Income Details, Personal
Eligibility Details, Caste Details, Permanent Address Details, Parent's/Guardian's Details या
मेनू वर क्लीक क न यातील सवट मागिरिती भरायची आिे  आवश्यक ि.कािी पीडी्ि िाईल ॅपलोड
करायचीआिे 
Is it a renewal application?*
Yes
No -याप्रश्नालाज्यांनीशैक्षगिरिकवर्ट२०१७-१८मध्ये
कॉलेजमध्ये पिीयांदानव्यानेप्रवेशघेतलेलाआिेॅशांनीNo ऑशनसीलेक्ट
 करायचाआिे 
ाक ययांनी Yes ऑशन सीलेक्ट
  करायचा आिे  रीन्युॅल करिा़यांसा.ी माीील वर्ाटचा तकॉलरशीप
क्रमांकििजेचआयडीगिरवचारलाजाईलतोआयडीआपयाकॉलेजययासाईटवरपीडी्ििाईलमध्ये
ॅपलोडकरयातआलाआिे तेथूनतोघ्यावा 
दरवेळीसेव्ि
 ॅडरॉपाफ्टिाऑशनआधीसीलेक्ट
 क नमीचसेव्ि
 ॅन्डनेक्त टकरावे जेिे क नतूमची
मािीतीजेवाीभरलेलीआिेतीसेव्ि
 रािील 
Personal Eligibility Details मध्ये आपलाchild number गिरवचारलाआिे  ििजे आपया कु टुं ात जी
िक्ततुमचीभावंडे आिेतत्यामध्ये तुमचाक तवानं रआिे तोतीथे भरायचाआिे यामध्येल्न ालेले
भाऊ िीि यांना पित्यामध्ये समावीटट करायचे आिे  आता ते वेीळे  रिात ॅसले तरी  तसेच आपले
भावंडांपैक कोिीमृत ालेॅसयासत्यांनासमागिरवटटक नमीचआपलात्यामध्ये क तवानं रआिेते
भरायचेआिे 

त्यानंतरकोसटॅलांडमध्येकोसटडीटेस
 ॅसामेनूआिे त्यामध्ये जीमागिरितीआिेतीभरावी
यामध्ये मित्वाचे ििजे आपयाकॉलेजचे नाववग्रॅंडटाईपिाआिे आपयाकॉलेजचे यासाईटवरील
नाव Hope Foundation and research center’s Finolex academy of Management and
Technology Ratnagiri ॅसेआिे 
ग्रॅंडटाईप–Non Granted ॅसाआिे 
्डगिरमशनंयरमध्ये आपियाकॉलेजमध्येपिीयांदाजेव्िानव्यानेप्रवेशघेतलातेवर्टभरावे 
करं टॅके डमीकंयरमध्ये आपिकोित्यावर्ाटतयंदाययाशैक्षगिरिकवर्ाटतसध्यागिरशकतआिाततोनं र
सीलेक्ट
 करायचाआिे ििजेच1,2,3,4 ंयरयापैक आपयालाजेलाीूआिेतेभरायचेआिे
जेडीलोमाक नडायरे क्ट
 सेंकंडंयरमध्येप्रवेशीतआिेतत्यांनीसध्या१ंयरििजे२रे वर्ट, २ंयर
ििजे३रे वर्ट, ३ंयरििजे४थेवर्टॅसेीृिीतध नॅजटभरावेतयातनंतर दलिोयाचीशक्यता
आिे याचीन दघ्यावी 
ॅडगिरमशनडेटमध्ये शैक्षगिरिकवर्ट२०१७-१८मध्ये ज्याफदवशीआपिकॉलेजचीि भ नप्रवेशघेतलेला
आिेत्यापावतीवरजीतारीशआिेतीतारीशऑनलाईनॅजाटतभरावी 
Is Diploma Passed?*

Yes

No येथे िक्तज्यांनीडीलोमानंतरडायरे क्ट
 सेकंडंयरलाप्रवेश

घेतलेलाआिे ॅशांनीचYes सीलेक्ट
 करावे आगिरिज्यांनीHSC नंतरप्रथमवर्ाटतप्रवेशघेतलेलाआिे
त्यांनीNo सीलेक्ट
 करावे 

्ज्युकेशनलगिरडटेस
 मध्ये १२वीचेMarks Obtained* मध्ये माकट भरयावरव्िगिरलडेटक नपिावेजर
ालेनािीतरTotal Marks* मध्ये आऊटऑिमाकट भरावेतििजेचफकतीपैक तेभरावे उदा 650
मातटरऑिकॉय
 ुटरॅलीके शनकोसटकरिा़यांनी१०वी१२वीवग्रज्यु्शनचेमाकट भरावेत
Upload Transfer Certificate ििजेच Leaving certificate ते ॅपलोड करावे  जे आपयाला
शेवटययाशैक्षगिरिकसंतथ
क
े डू नगिरमळालेले ॅसेलते 
ीपसटीि के ट–जरचालू शैक्षगिरिकवर्ाटआधीििजेच१७-१८ययाआधी१६-१७मध्ये शैक्षगिरिकशंड
ॅसयास ीप ा त प्रश्नाला Yes सीलेक्ट  क न ीप ॅि डेव्ि
 ीट ॅपलोड करावे ॅन्यथा No सीलेक्ट

करावे
Beneficiary Category यामध्ये िोतटेल ला रिात ॅसयास त्या ा त मागिरिती भरावी व िोतटे ल
मालकाचे सटीि के ट ॅपलोड करावे  ्या सटीि के ट मध्ये  रिायाचे व मेसचे रक्क मे चा उले श
ॅसायलािवावतेिोतटे लययानावेॅसलेयालेटरिेडवररे व्ि
 ीन्युतटपलाऊनिोतटेलमालकानेसिी
के लेलेॅसलेपािीजे स
आपिजरीव्ि मटटययािोतटे लमध्ये रिात ॅसालतर Govt. िोतटेलॅसाऑश नगिरसलेक्ट करावा
नसयासNon Govt. ॅसेगिरसलेक्ट
 करावे 
आपिजरिोतटेललारिातचनसयासday scholar सीलेक्ट
 करावे 

्ज्युकेशनगिरडटेसमध्ये जेगिरवद्याथीशैक्षगिरिकवर्ट २०१७-१८मध्ये २,३,४वर्ाटमध्ये गिरशकतआिेतत्यांना
आपयामाीीलवर्ाटचेशैक्षगिरिकगिरडटेसभरावेलाीिारआिेत यामध्ये१२वींकं वाडीलोमावत्यानंतर
आपयाकॉलेजमध्ये आपिजीवर्टपास ालाआिातत्याचीडीटेसभरायचीआिेत 
यामध्ये १२ंकं वाडीलोमावत्यानंतरआपयाकॉलेजमध्ये आपि१,२,३यावर्ाटचीमािीतीभरयानंतर
प्रत्यक
े वर्ाटययाशेवटीशालीलप्रमािे्कप्रश्नयेतआिे 
Was there any gap in previous qualification/previous course year? *

Yes

No

याचा ॅथट ॅसा आिे क  १२ वी चे आधी डीलोमाचे आधी व आपया कॉलेज मध्ये गिरशकत ॅसताना
१या,२़या व ३ ़या वर्ाटआधी आपयाला शैक्षगिरिक कालशंडात डॉप िोता काय ॅसा आिे  ॅसयास
त्यानुसारपयाटयगिरनवडावावीपसटीि के टचीतकनकॉपीॅपलोडकरावी 
री टवमाक्सट ऑब्टेनमध्ये जे पूिट पासआिेतत्यांनीत्यांययादोन्िीसेमचे पॉंं टरनुसारमाकट शीटचे
माीील ाजूसॅसलेयाडीटेस
 नुसारआपलीटक्केवारीकााावीवॅव्िरे जक नगिरलिावी 
जे ्टीके टीलाीूनपास ाले आिेतत्यांनीसवाांनी४०टक्केमाकट भ न.े वावेत ्या ा तकािी दल
िोयाचीशक्यताआिे तोनंतरकळवयातयेईलस
-----------

पाननं र३वरीलॅत्यंतमित्वाचेिीसुचनाआधीवाचावी
त्यामुळेशालीलमागिरितीिक्तवाचून.े वावीत्याप्रमािेकृ तीक नये 
सवाटतशेवटीsubmission िाऑशनयेईल ंथे I / we agree लाटीकलावयावरSubmit िे टि
प्रेसके यावरआपलाऑनलाईनभरलेलाॅजटसेव्ि
 िोईलवत्या ा तचाआपयालामेसेजतक्र नवरफदसेल
वत्यामध्ये ॅलीके शननं रयेईलतोकाळजीपूवटकन दऊनघ्यावा 
यासा.ीSubmit टिावरक्लीककरयाआधीॅजटपुन्ि
 ानीटतपासूनपिावा कारि्कदाॅजटsubmit
ायावर तो पुन्ि
 ा edit करता येत नािी  याततव गिरवशेर् काळजी घेऊन ॅजट भरावा व कोितीिी चूक
िोिारनािीयाचीकाळजीघ्यावी यासा.ीकोिीिीॅजट

धन्यवाद !

