फिनोलेक्स
 ॅकडमीऑिमनेजमेंटॅन्डटेक्न
 ॉलॉजी,रत्नागिरीरी
मागिरितीपुगिरततका
िायरॅन्डटेक्न
 ीकल्युके नयागिरडपाटटमेंटॅंतीटतराजर्षीछत्रपती ाहूमिाराजगिर क्षण ल्ु क

गिर ष्यवृतत्तीयोजनावृडॉ पंजाबरावृदे मुखवृसतीीतिगिरनवृाटिभत्तायायोजनेसाठीॅजट
तसेचतकॉलर ीपतकीमिॉरतटुडन्टस्ऑिमायनॉरीटीकम्युगिरनटीजपरतयुइंगंीिायरॅन्ड्ोिे नल
्यक
ु े नसाठीॅजट

यागिरवृद्यार्थयाांनीमिाराष्र ासनायया कें द्रीभूत्वृे ्फियेव्दारे ओपनकटेीरीमधून्वृे 
घेतलेलाआिेवृजे ैक्षगिरणकवृर्षट २०१७-१८मध्येपदवृीुयु जी इइंगं गिरजगिरनॅरग ीवृपदव्युत्तर रपदवृी
ुपी जी इ्मसी्कोसटला्थम,गिरव्दतीय,थेटगिरव्दतीय,तततीयवृचतुथटवृर्षाटत्वृे ीतआिेतॅ ासवृट
जुन्यावृनव्यागिरवृद्यार्थयाांनीमिाराष्र ासनाययाhttps://mahadbt.gov.in याऑनलाईनसाईटवृर
जाऊन ैक्षगिरणकवृर्षट२०१७-१८साठीन्यु रगिरजतरे नक ननव्यानेॅजटभरणेआवृयकआिे 
सदर ॅजट सध्या ऑनलाईन भ न ठे वृायचे ॅसून ॅजट वृ त्यासोबत लाीणारी काीदपत्रे
कॉलेजमध्ये भ नघेय
 ासाठीनंतरवृेीळीनोटीसलावृयातयेईल
सदरॅजट ऑनलाईनभरायचे ॅसूनत्याची वृ
े टचीतारीख ासनाकडू नघोर्षीतकरयात
आलेलीनािी तरीसुध्द
 ासवृाांनीआपले ऑनलाईनॅजट लवृकरातलवृकरसाईटवृरभरणे आवृय क
आिे  ासनाने ॅजट भरयाचीमुदतनंतरजािीरके ल्यावृरॅजट ऑनलाईनभ नलालेले नसतील
तर त्याची सवृटतवृ
 ी जबाबदारी िी गिरवृद्यार्थयाांची रािील  वृ त्यांना कॉलेजची त्यांयय
 ा ्वृे ीत
वृर्षाटनस
ु ार ओपन कटेीरी नुसार िोणारी सवृट िी िी त्यांयय
 ा तवृत:यया आथिथटक व्यवृतथत
े न
ू  द्यावृी
लाीेलयाचीकत पयासवृटगिरवृद्यार्थयाांनीवृपालकांनीन दघ्यावृी 

१.

२.

३.
४.

ऑनलाईनॅजटभरयासाठीआधारकाडटबाबतचेगिरवृगिरवृधपयाटयखालील्माणे
ऑनलाईलॅजटकरयासाठीआधारकाडटनंबरॅसणेआवृयकआिे तसेचयाआधारनंबर
ला आधारयया ऑनलाईन साईटवृर आधार काडट कााताना न दवृलेला मोबाईल नंबर
गिरवृद्यार्थयाटबरोबरॅसणेंकं वृापालकांचानंबरफदलाॅसल्यासत्यावृर्ातिोणाराओटीपी
नंबरत्यालात्वृरीत्ातिोणे याचीआवृयकताआिे जरआधारकाडटलाजोडलेलानंबर
बंदॅसेलंकं वृानंबरबदललेलाॅसेलतरनवृीननंबरत्वृरीतआधारसंल्नकरणेआवृयक
आिे याचीसोयई-सेवृाकें द्रातउपलब्धॅसतेयाचीन दघ्यावृी 
आपल्याकडे आधारकाडट आिे परं तू मोबाईलनंबरसंल्नके लेलानसल्यासबायोमरीकचा
पयाटय तवृीका  कता यासाठी आपण जेथून ॅजट भरत आिात तेथे बायोमरीक म ीनची
सुगिरवृधाॅसणेआवृयकआिे 
आपल्याकडेआधारकाडटनािीपणतेकााायलाफदलेआिेतरत्याचा्नरॉलमेंटनंबरवृाप न
न्युरगिरजतरे नक  कता
आपणॅजूनआधारकाडटकाालेलेचनसल्यासऑनलाईनसाईटवृरजो ेवृटचापयाटयआिे
तोवृाप  कता 

मिाराष्र ासनानेमिाडीबीटीिीतकॉलर ीपसाठीनव्यानेसाईटचालूके लेलीआिे यासाईटवृर
ॅजट भरतानाकािीॅडचणीयेयाची क्यताआिे ॅजट भरतानामािीतीॅचूकभरावृी िाॅजट
िायनल सगिरब्मट के ल्यावृर पुन्िा ्डीट िोत नािी याची दक्षता घ्यावृी  येणा़या ॅडचणी मायया
मोबाईल नंबर वृर िक्त व्िॉट्सअसॅप वृर ॅ
े र कराव्यात यासाठी माला मोबाईल नंबर ुगिरमललंद
कोल्िटकर9423812038) आपल्यामोबाईलमध्येसेव्ि
 करावृा मीिक्त्ॉडकातटगिरलतटनेचमेसेज
पाठवृतॅसतो याततवृमालानंबरआपल्यामोबाईलवृरसेव्ि
 के लेलाॅसेलतरचमेसेजगिरमळतील 



गिरवृद्यार्थयाांनीकोणत्यातकॉलर ीपतकीमसाठीॅजटकरावृेततेखालील्माणे
१) यांनी मिाराष्र
ासनायया कें द्रीभूत ्वृे  ्फियेव्दारे  कटेीरीतून म्िणजेच
SC/ST/VJNTDT/SBC/OBC या ्वृीाटतून ्वृे  घेतलेला आिे ॅ ांनी िक्त मिाराष्र
ासनाययासमाजकल्याणगिरवृभाीाचेॅंतीटतगिरवृभाीातीलॅजटभरावृेत
२) यांनीमिाराष्र ासनाययाकें द्रीभूत्वृे ्फियेव्दारे ओपनकटेीरीतून्वृे घेतलेलाआिे
वृयांचे उत्पन्न६लाखाचे आतआिे ॅ ांनीराजथिर्षट छत्रपती ाहूमिाराजगिर क्षण ुल्क

गिर ष्यवृतत्तीयोजनायामध्ये ॅजट करावृेत जेयायोजनेमध्ये ॅजट भरतीलतेचडॉ पंजाबरावृ
दे मुख वृसगिरतीति गिरनवृाटि भत्ता या योजनेला ॅजट क  कतील  ुया योजनेसाठी जे
मायनॉरीटी कटेीरीतील गिरवृद्याथी आिेत वृ जे ओपन कटेीरीत ्वृे ीत आिेत ते पण पात्र
आिेतत्यांनीयो्यगिरनणटयघेऊनयो्यतीनंबर२मधीलयोजनांकं वृामायनॉरीटीचीयोजना
गिरनवृडावृीइ
३) यांनी मिाराष्र ासनायया कें द्रीभूत ्वृे  ्फियेव्दारे  तसेच मनेजमेंट कोटा वृ ॅीेन्त ट
व्िक
े न्सी मधून ्वृे  घेतलेला आिे वृ जे गिरवृद्याथी मायनॉरीटी मध्ये येतात
उदा मुतलीम,बुध्दीतट, ीख,पारसी,गिरिचन,यु आिेत आगिरण यांचे कु टुंबाचे ्कू ण वृार्षीक
उत्पन्न६लाखाचेआतआिेॅसेगिरवृद्याथीतकॉलर ीपतकीमिॉरतटुडन्टसऑिमायनॉरीटी
कम्युगिरनटीजपरतयुइंगंीिायरॅन्ड्ोिे नल्युके नयायोजनेसाठीॅजक  कतात 
४) वृरीलव्यतीरीक्तकोणतीमािीतीिवृीॅसल्यासकॉलेजमध्ये तकॉल ीपसेक् नमध्येऑिीस
टायमग ीमध्ये्त्यक्षयेऊनभेटावृे 

ॅजट भरयासाठीखालीलसवृट काीदपत्रे ओरीजीनलतकनक नपीडी्ििाईलमध्ये २५०
के बी पेक्षा लिान साईज ॅसलेली ॅसणे आवृयक आिे  ुिक्त आगिरण िक्त पीडी्िच ॅसावृीत
बाकीइंगतरिॉरमटमधीलनसावृीत इंगतरिॉरमटमधीलिाईल,कॉलेजऑनलाईनॅजट चेककरत
ॅसतानानीटवृाचतायेतनािीतयाततवृिक्तपीडी्िचॅसावृीत तसेचतीतकनरवृ नतकन
के लेलीॅसावृीत मोबाईल,कमेरावृाप नपीडी्िके लेलीनसावृीत, याचीकाळजीघ्यावृी तसेच
िी्कदाचॅपलोडकरायचीॅसूनसारखीसारखीलाीणारनािीत म्िणूनतीचांीलीॅसावृीत इ
गिरवृ र्ष
े मागिरिती–पीडी्ििाईलबनवृणेंकं वृाबनवृलेलीिाईलसाईजकमीकरणे, दोनसेम
ची माकट गिर ट तसेच ीप सटीिीके ट ्कत्र करणे यासाठी https://en.pdf24 org/ या फ्रीवृेॅर
सॉफ्टवृेॅर चा वृापर करावृा  तसेच िाईल साईज कमी करताना त्याचे डीपी साईज १०० वृ
क्वृॉलीटीलोक्वृॉलीटीक निाईलसाईजकमीकरावृा इ

्त्यक
े कटेीरीनुसारवृकोसटनुसारआवृयकॅसणारीकाीदपत्रेखालील्माणे
ुसवृट्कारययागिर ष्यवृतत्तर ीयोजनांसाठी७५टक्केिजेरीॅसणेआवृयकआिे इ
१) गिरवृद्यार्थयाटचेतवृत:चेआधारकाडट
२) रे नकाडट
३) १०वृीचेमाकट गिर ट
४) १२वृीचेमाकट गिर ट
५) कॉलेजचेबोनािाईडसटीिीके टुमायनॉरीटीवृडॉ पंजाबरावृिोतटेलमेन योजनेसाठीइ
६) गिरलव्िग ीररान्सिरसटीिीके टुयाकॉलेजमध्ये ्वृे घेय
 ाआधीययाकॉलेजचेइ
७) डीलोमाचीसवृटसेमरइंगयरचीमाकट गिर टवृसटीिीके ट 
८) ग्रय्
ु नचीसवृटसेमरइंगयरचीमाकट गिर टवृसटीिीके ट
९) याकॉलेजची्थम,गिरव्दतीय,तततीय,चतुथटवृर्षाांचीमाकट गिर टुलेजरचालणारनािी इ
१०) डोगिरमसाईलसटीिीके टुमिाराष्ररायाचेकं म्पलसरीआिे यालादुसराकोणतािीपयाटयनािी इ
११) उत्पन्नाचादाखलाुिक्ततिसीलदारांनीफदलेलाग्रा्य धरयातयेईल बाकीकोणतेिीदाखले
चालणारनािीत इ
१२) ीपसटीफिके टुतिसीलदारकायाटलयामधूनरगिरजतटरके लेलेइ
१३) बकपासबूकिोटोकॉपी
१४) चालूवृर्षीिीभरल्याचीपावृती
१५) माीीलवृर्षीयायोजनेचालाभघेतलाॅसल्याचेआधीययाकॉलेजचेपत्र घेतलानसल्यासतसेन
घेतल्याचेपत्रकॉलेजचेपत्रआवृयक यामध्येकॉलेजययासवृटवृर्षाांचाउल्लेखॅसावृा ुिीसुचना
जेयायोजनेसाठीनव्यानेयाकॉलेजमध्येपिील्यांदाॅजटकरतआिेतत्यांययासाठीइिक्त
रा छ ा म गिर
ु गिर साठी 
ॅत्यंतमित्वृाचे–यासाईटवृरॅजटभ नलाल्यावृर वृ
े टीखालील्माणेsubmission चीलवृंडोयेते या
ईथेI/We agree लाटीकक नsubmit िेबटण्ेसकरायचेआिे परं तू I/We agree लाटीकनकरतावृ
submit िे बटण्ेसनकरताsave as draft क नसवृट ॅजट वृत्यातीलमािीतीवृिाईलॅपलोडक न
ठे वृाव्यात यावृेळीपूाीलसुचनाफदलीजाईलतेव्ि
 ासवृाांनीI/We agree लाटीकक नsubmit िेबटण
्ेसक नॅजट िायनलकरायचाआिे कारण्कदाsubmit के लेलाॅजट नंतर्डीटिोतनािी, याची
कत पयान दघ्यावृी 

खालीिक्तओटीपीव्दारे रगिरजतरे नकसेकरायचेयाचीमागिरितीफदलेलीआिे
सवृट्थमhttps://mahadbt.gov.in/DBT/#/ िीसाईटओपनकरा 
त्यानंतररे डबॉक्समध्ये दाखवृल्या्माणेभार्षाEnglish क नघ्या 
त्यानंतररे डबॉक्समध्ये दाखवृल्या्माणेNew Registration लाक्लीककरा

त्यानंतरखालील्माणेलवृंडोओपनिोईल
त्यानंतररे डबॉक्समध्ये दाखवृल्या्माणेdo you have aadhar? लाYes लाटीककरा
त्यानंतररे डबॉक्समध्ये दाखवृल्या्माणेContinue िेबटण्ेसकरा

त्यानंतरखालील्माणेलवृंडोओपनिोईल
त्यानंतररे डबॉक्समध्ये दाखवृल्या्माणेOTP लाक्लीककरा
त्यानंतररे डबॉक्समध्ये दाखवृल्या्माणेBy clicking the tick box लाटीककरा
त्यानंतरगिरवृद्यार्थयाटनेतवृत:चाआधारनंबरटाकू नSend OTP लाक्लीककरा

त्यानंतरखालील्माणेलवृंडोओपनिोईल त्यामध्ये तुमययाआधारनंबरलालग कॅसलेल्यामोबाईल
नंबरवृरओटीपी्ातिोईलतोनंबरबॉक्समध्ये टाईपकरावृव्िरे ीिायओटीपीलाक्लीककरा

त्यानंतरखालीलतीनलवृंडोओपनिोतीलवृत्यावृरखालीलमेसेजआपल्यालाफदसतीलत्यातीलओके 
बटणालाक्लीककरा 

त्यानंतरखालील्माणेलवृंडोओपनिोईल त्यामध्ये तुमययाआधारनंबरलालग कॅसलेल्यामोबाईल
नंबरवृरओटीपी्ातिोईलतोनंबरबॉक्समध्ये टाईपकरावृव्िरे ीिायओटीपीलाक्लीककरा वृपुाे
continue बटणालाक्लीककरा

त्यानंतर खालील ्माणे लवृंडो ओपन िोईल  त्यातील Personal Details, Permanent Address
Details, Bank Detailsया्त्येकगिरनळयारं ीाययापटीवीवृरक्लीकके ल्यावृरत्यातीलमागिरितीरॉपॉपडाऊन
िोऊनआपल्यालाफदसेलतीमागिरितीतपासूनघ्या िीमागिरितीआधारकाडटकाातानाजीफदलेलीआिेती
तपासूनघ्यावृीयामध्ये िक्तई-मेलआपल्यालानव्यानेभरतायेतोतोगिरवृद्यार्थयाटनेचेककरावृांकं वृानवृीन
भरावृा बाकीचीकोणतीिीमागिरितीआपल्याला्डीटकरतायेतनािी िीीोष्टलक्षातघ्यावृी 
त्यानंतरContinue िेबटण्ेसकरा बॅंकडीटेल्समध्ये जीबॅंकआिेत्याचेचपासबूकचीलेरॉक्सदयावृी 

त्यानंतरखालील्माणेलवृंडोओपनिोईल याबाबतआपल्यालासुचनाआिेकीपुाील्माणेचयुलर
नेमतयारकरावृे युलरनेम–आपलेआडनावृ्थम(xyz)वृनंतरआपलेनांवृ (abc) उदा xyzabc
पासवृडट–पासवृडटआपल्या आवृडी्माणेठे वृावृापणतोकायमतवृ पीलक्षातरािीलॅसाॅसावृा 
नंतररजीतटरबटण्ेसकरावृे येथे आपलीरगिरजतरे नची्फियापूणट िोईल 

त्यानंतरखालील्माणेलवृंडोओपनिोईलवृआपलेरगिरजतरे नपूणट लाल्याचामेसेजदाखवृेल 

त्यानंतरपुन्ि
 ाhttps://mahadbt.gov.in/DBT/#/ िीसाईटओपनकरा ंकं वृारगिरजतटे नपूणट लाल्यावृर
िोमबटणक्लीकक निोमतिीनलाजावृे त्यानंतरखालील्माणेलवृंडोओपनिोईल 
यामध्ये Log In लाजाऊनResident/Applicant िाऑ नसीलेक्ट
 करावृावृआपलेयुलरनेमवृपासवृडट
वृाप नलॉीीनकरावृे 

लॉीीनके ल्यावृरखालील्माणेलवृंडोओपनिोईल त्यामध्ये ॅलायतकीमलाक्लीककरानंतरडीपाटटमेंट
लाक्लीककरानंतरिायरॅन्डटेक्न
 ीकल्यक
ु े नयाडीपाटटमेंटलाक्लीककरा यामध्ये राज ीछत्रपती
ाहूमिाराजगिर क्षण ल्ु कगिर ष्यवृतत्तीयोजनावृडॉ पंजाबरावृदे मुखवृसतीीततगिरनवृाटिभत्तायायोजना
ॅ ा दोन वृेीवृेीळया तकीम फदसतील  त्यातील कोणत्या तकीम ला कोणी ॅलाय करायचे ते खालील
्माणे
यागिरवृद्यार्थयाांययापालकांचेमाीीलवृर्षाटचेकु टुंबाचे्कत्रीतउत्पन्नखालील्माणेॅसेलतर
माीील वृर्षाटचे उत्पन्न म्िणजे काय? - जे गिरवृद्याथी क्ष
ै गिरणक वृर्षट २०१७-१८ वृर्षाटमध्ये या कॉलेजमध्ये
१,२,३,४यापैकीकोणत्यािीवृर्षाटलागिर कतॅसतीलतरत्यांना२०१६-१७याआथिथटकवृर्षाटसाठीवृडीलांचे
नावृानेतिसीलदारांनीफदलेलाउत्पनाचादाखलाआवृयकआिे उत्पन्नमयाटदाखालील्माणे
ॅइ २ ५० लाख वृ त्यापेक्षा कमी वृाथिर्षटक उत्पन्न आिे ॅ ा गिरवृद्यार्थयाांसाठी पात्रता परीक्षेतील
ुदिावृीरबारावृीरपदगिरवृकारपदवृीइीुणांययाटक्क्य
 ांचीॅटलाीूनािी
बइ २ ५०लाखापेक्षाॅगिरधकते ६ ००लाखापयांतवृाथिर्षटकउत्पन्नआिे ॅ ागिरवृद्यार्थयाांसाठीपात्रता
परीक्षेतीलुदिावृीरबारावृीइीुण६०टक्केंकं वृात्यापेक्षाजाततॅसणेआवृयक 
कइ थेट गिरव्दतीय वृर्षाटत गिरनवृडक पदवृी ॅभ्यासिमांसाठी पदगिरवृका ॅभ्यासिमायया ेवृटयया वृर्षाटयया
परीक्षेत्कु णीुण५०टक्केंकं वृात्यापेक्षाजाततॅसणेआवृयक 
जे गिरवृद्याथी डॉ  पंजाबरावृ दे मुख वृसतीीतत गिरनवृाटि भत्ता या योजने साठी ॅजट भरणार आिेत त्यांनी
राज ीछत्रपती ाहूमिाराजगिर क्षण ल्ु कगिर ष्यवृतत्तीयोजनेचाॅजटभरलेलाॅसलापािीजे तेसच
े त्याचे
कडे त्यायया पालकांचा ुवृडीलांचाइ ॅल्प भू धारक ंकं वृा न दणीकत त मजूर ॅसल्याचा दाखला ॅसला
पािीजे वृतोिोतटेलमध्ये रिाणाराॅसलापािीजे िेिोतटेलसरकारींकं वृाखासीीॅसेलतरीचालेल 

उत्नन्नाचा दाखला िा तिसीलदारांनीच वृडीलांचे नावृे फदलेला ॅसला पािीजे  वृडील ियात ुमततइ
नसल्यासआईचेनावृानेदाखलावृवृडीलांचामतत्यु दाखलाआवृयकआिे बाकीचेबाबतीतउदा डीव्िोसट,
डीव्िोसट लालेलानािीपणआईवृडीलवृेीळे  रिातॅसल्यास,आईवृडीलदोघेिीियातनसल्यास,वृडील
पराींदाॅसल्यास,ॅ ांनीकत पयाकॉलेजययातकॉलर ीपसेक् नमध्ये ्त्यक्षयेऊनभेटावृे तसेच१६नंबर
चािॉमट, ्म्ल
 ॉयरनेफदलेलाउत्पन्नाचादाखलाग्रा्य धरलाजाणारनािी इ
मायनॉरीटीचेॅजटभरणा़यांनीकत पयातकॉलर ीपसेक् नमध्ये ऑिीसवृेळेतयेऊनभेटावृे 

त्यानंतर खालील ्माणे लवृंडो ओपन िोईल यामध्ये Personal Details, Income Details, Personal
Eligibility Details, Caste Details, Permanent Address Details, Parent's/Guardian's Details या
मेनू वृर क्लीक क न यातील सवृट मागिरिती भरायची आिे  आवृयक िठकाणी पीडी्ि िाईल ॅपलोड
करायचीआिे 
Is it a renewal application?*
Yes
No -या्नालायांनी ैक्षगिरणकवृर्षट२०१७-१८मध्ये
कॉलेजमध्ये पिील्यांदानव्याने्वृे घेतलेलाआिेॅ ांनीNo ऑ नसीलेक्ट
 करायचाआिे 
बाकीययांनी Yes ऑ न सीलेक्ट
  करायचा आिे  रीन्युॅल करणा़यांसाठी माीील वृर्षाटचा तकॉलर ीप
िमांकम्िणजेचआयडीगिरवृचारलाजाईलतोआयडीआपल्याकॉलेजययासाईटवृरपीडी्ििाईलमध्ये
ॅपलोडकरयातआलाआिे तेथूनतोघ्यावृा 
दरवृेळीसेव्ि
 ॅडरॉपाफ्टिाऑ नआधीसीलेक्ट
 क नमीचसेव्ि
 ॅन्डनेक्त टकरावृे जेणे क नतूमची
पिीलीभरलेलीमािीतीजेवृाीभरलेलीआिेतीसेव्ि
 रािील 
Personal Eligibility Details मध्ये आपलाchild number गिरवृचारलाआिे  म्िणजे आपल्या कु टुंबात जी
िक्ततुमचीभावृंडे आिेतत्यामध्ये तुमचाकीतवृानंबरआिे तोतीथे भरायचाआिे यामध्येल्नलालेले
भाऊ बिीण यांना पणत्यामध्ये समावृीष्ट करायचे आिे  आता ते वृेीळे  रिात ॅसले तरी  तसेच आपले
भावृंडांपैकीकोणीमततलालेॅसल्यासत्यांनासमागिरवृष्टक नमीचआपलात्यामध्ये कीतवृानंबरआिेते
भरायचेआिे 

त्यानंतरकोसटॅलाइंगडमध्येकोसटडीटेल्स
 ॅसामेनूआिे त्यामध्ये जीमागिरितीआिेतीभरावृी
यामध्ये मित्वृाचे म्िणजे आपल्याकॉलेजचे नावृवृग्रॅंडटाईपिाआिे आपल्याकॉलेजचे यासाईटवृरील
नावृ Hope Foundation and research center’s Finolex academy of Management and
Technology Ratnagiri ॅसेआिे 

ग्रॅंडटाईप–Non Granted ॅसाआिे 
्डगिरम नइंगयरमध्ये आपणयाकॉलेजमध्येपिील्यांदाजेव्िानव्याने्वृे घेतलातेवृर्षटभरावृे 
करं टॅके डमीकइंगयरमध्ये आपणकोणत्यावृर्षाटतयंदायया ैक्षगिरणकवृर्षाटतसध्यागिर कतआिाततोनंबर
सीलेक्ट
 करायचाआिे म्िणजेच1,2,3,4 इंगयरयापैकीआपल्यालाजेलाीूआिेतेभरायचेआिे
जेडीलोमाक नडायरे क्ट
 सेंकंडइंगयरमध्ये्वृे ीतआिेतत्यांनीसध्या१इंगयरम्िणजे२रे वृर्षट, २इंगयर
म्िणजे३रे वृर्षट, ३इंगयरम्िणजे४थेवृर्षटॅसेीतिीतध नॅजटभरावृेतयातनंतरबदलिोयाची क्यता
आिे याचीन दघ्यावृी 
ॅडगिरम नडेटमध्ये ैक्षगिरणकवृर्षट२०१७-१८मध्ये याफदवृ ीआपणकॉलेजचीिीभ न्वृे घेतलेला
आिेत्यापावृतीवृरजीतारीखआिेतीतारीखऑनलाईनॅजाटतभरावृी 
Is Diploma Passed?*

Yes

No येथे िक्तयांनीडीलोमानंतरडायरे क्ट
 सेकंडइंगयरला्वृे 

घेतलेलाआिेॅ ांनीचYes सीलेक्ट करावृेआगिरणयांनीHSCरDegree नंतर्थमवृर्षाटत्वृे घेतलेला
आिेत्यांनीNo सीलेक्ट
 करावृे 

्युके नलगिरडटेल्स
 मध्ये १२वृीचेMarks Obtained* मध्ये माकट भरल्यावृरव्िगिरलडेटक नपिावृेजर
लालेनािीतरTotal Marks* मध्ये आऊटऑिमाकट भरावृेतम्िणजेचफकतीपैकीतेभरावृे उदा 650
मातटरऑिकॉम्य
 ुटरॅलीके नकोसटकरणा़यांनी१०वृी१२वृीवृग्रयु् नचेमाकट भरावृेत

Upload Transfer Certificate म्िणजेच Leaving certificate ते ॅपलोड करावृे  जे आपल्याला
ेवृटयया ैक्षगिरणकसंतथ
क
े डू नगिरमळालेले ॅसेलते 
ीपसटीिीके ट–जरचालू ैक्षगिरणकवृर्षाटआधीम्िणजेच१७-१८ययाआधी१६-१७मध्ये क्ष
ै गिरणकखंड
ॅसल्यास ीप बाबत ्नाला Yes सीलेक्ट  क न ीप ॅिीडेव्ि
 ीट ॅपलोड करावृे ॅन्यथा No सीलेक्ट

करावृे
Beneficiary Category यामध्ये िोतटेल ला रिात ॅसल्यास त्याबाबत मागिरिती भरावृी वृ िोतटे ल
मालकाचे सटीिीके ट ॅपलोड करावृे  ुया सटीिीके ट मध्ये  रिायाचे वृ मेसचे रक्क मे चा उल्ले ख
ॅसायलािवृावृतेिोतटे लययानावृेॅसलेल्यालेटरिेडवृररे व्ि
 ीन्युतटपलाऊनिोतटेलमालकानेसिी
के लेलेॅसलेपािीजे इ
आपणजरीव्ि मटटययािोतटे लमध्ये रिात ॅसालतर Govt. िोतटेलॅसाऑ नगिरसलेक्ट करावृा
नसल्यासNon Govt. ॅसेगिरसलेक्ट
 करावृे 
आपणजरिोतटेललारिातचनसल्यासday scholar सीलेक्ट
 करावृे 

्युके नगिरडटेल्समध्ये जेगिरवृद्याथी ैक्षगिरणकवृर्षट २०१७-१८मध्ये २,३,४वृर्षाटमध्ये गिर कतआिेतत्यांना
आपल्यामाीीलवृर्षाटचे ैक्षगिरणकगिरडटेल्सभरावृेलाीणारआिेत यामध्ये१२वृींकं वृाडीलोमावृत्यानंतर
आपल्याकॉलेजमध्ये आपणजीवृर्षटपासलालाआिातत्याचीडीटेल्सभरायचीआिेत 
यामध्ये १२ंकं वृाडीलोमावृत्यानंतरआपल्याकॉलेजमध्ये आपण१,२,३यावृर्षाटचीमािीतीभरल्यानंतर
्त्यक
े वृर्षाटयया ेवृटीखालील्माणे्क्नयेतआिे 
Was there any gap in previous qualification/previous course year?*

Yes

No

याचा ॅथट ॅसा आिे की १२ वृी चे आधी डीलोमाचे आधी वृ आपल्या कॉलेज मध्ये गिर कत ॅसताना
१ल्या,२़या वृ ३ ़या वृर्षाटआधी आपल्याला क्ष
ै गिरणक कालखंडात डॉप िोता काय ॅसा आिे  ॅसल्यास
त्यानुसारपयाटयगिरनवृडावृावृीपसटीिीके टचीतकनकॉपीॅपलोडकरावृी 
रीलल्टवृमाक्सट ऑब्टेनमध्ये जे पूणट पासआिेतत्यांनीत्यांययादोन्िीसेमचे पॉइंगं टरनुसारमाकट ीटचे
माीीलबाजूसॅसलेल्याडीटेल्स
 नुसारआपलीटक्केवृारीकााावृीवृॅव्िरे जक नगिरलिावृी 
जे ्टीके टीलाीूनपासलाले आिेतत्यांनीसवृाांनी४०टक्केमाकट भ नठे वृावृेत ुयाबाबतकािीबदल
िोयाची क्यताआिे तोनंतरकळवृयातयेईलइ
-----------

पाननंबर३वृरीलॅत्यंतमित्वृाचेिीसुचनाआधीवृाचावृी
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