सतत विचारले जाणारे प्रश्न
अ.

एस. टी. मेहता कॉलेज बद्दल -

कॉलेज कोड

गुजराती अल्पसंख्याक मु लींसाठी
वाणिज्य - MU218CGG
कला - MU218AGG

इतर सवाां साठी
वाणिज्य - MU218CGE
कला - MU218AGE (गृहणवज्ञान असले ल्या कलां साठी समान)
णवज्ञान - MU218SGE

१.

एस.टी. मेहता िडोदरा / गुजरात मंडळाचे आहे त?

नाही, एस.टी.मे हता महाराष्ट्र राज्य मं डळाशी संबंणित आहे , णजथू न आपि दहावी केली.

२.
एस.टी.मेहता अनु दावनत महाविद्यालय आहे ? अनु दावनत महाविद्यालयाचे काय फायदे
आहे त?
हो, एस.टी.मे हता हे अनुदाणनत महाणवद्यालय असून णवनाअनुदाणनत व सेल्फ फायनान्स असले ल्या
महाणवद्यालयां च्या तु लनेत फी कमी व वाजवी आहे , णजथे फी जास्त असेल ते थे. सध्याच्या काळात पालकां ना
इतकी जास्त फी भरण्यात अडचि येऊ शकते .

३.
श्रीमती एस. टी. मेहता मवहला कवनष्ठ महाविद्यालय अल्पसंख्याक महाविद्यालय आहे ? जर
होय, तर कोणत्या प्रकारच्या अल्पसंख्याक स्थितीस मान्यता असेल?
श्रीमती एस.टी. मे हता वुमेन्स ज्यु णनयर कॉले ज गुजराती भाणिक णवद्यार्थ्ाां साठी एक भाणिक अल्पसंख्याक
संस्था आहे . याचा अथथ , गुजराती णवद्यार्थ्ाां ना त्ां ची मातृ भािा म्हिून प्रािान्य णदले जाईल आणि कमी
टक्केवारीने प्रवेश णमळू शकेल.

४.

कॉलेजची िे ळ काय आहे ?

सािारिपिे महाणवद्यालयाची वेळ खालीलप्रमािे णदली आहे ेः
कणनष्ठ महाणवद्यालयेः दु पारी 12.50 ते 6.30 वा.
तथाणप आवश्यकते नुसार वेळा बदलू शकतात.

५.

अभ्यासक्रम कोणते आहे त?






िावणज्य
कला
विज्ञान (आयटी उपलब्ध नाही)
गृह विज्ञान सह कला

६.
तु मच्याकडे विनाअनु दावनत विभाग आहे का ज्यामध्ये आम्हाला कमी टक्के ि जास्त फी
दे ऊन प्रिे श वमळे ल?
नाही

७.

िररष्ठ महाविद्यालयात काय अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे त

बी.ए.
बी. कॉम.
बी. एससी. (गृह विज्ञान)
बीएमएस
बीसीए
बीएमएम
बीएएफ
एम.ए. (मानसशास्त्र)
एम.कॉम.

ब.

प्रशासनाच्या प्रिे श प्रवक्रयेबद्दल / पात्रते बद्दल

िे गळ्या स्ट्र ीममध्ये वनकष

i.
ii.
iii.
iv.

िावणज्य - 70% आवण िरील
विज्ञान - 60% आवण िरील
गृह विज्ञान सह कला - 45% आवण त्याहून अविक
कला - 35% आवण िरील

िे गळ्या स्ट्र ीम्ससाठी फी

याविी लॉकडाऊन पररस्स्थतीमु ळे आमच्या व्यवस्थापनाने दोन हप्त्ां मध्ये फी भरण्याची तरतू द केली आहे
- म्हिून प्रवेश घेताना तु म्हाला फक्त 50% फी भरावी लागेल. कॉले ज सुरू झाल्यावर बाकीचे णनम्मे पैसे
नंतर दे ऊ शकता.

i.
ii.
iii.

िावणज्य - रु. 1260 / विज्ञान - रु. 1150 / गृह विज्ञान असलेले कला ि कला - रु. 1050 / -

विशेष टीपः गुजराती, जैन आवण इनहाउस विद्यार्थ्ाांसाठी फी रु. फक्त 300 / - विज्ञानाच्या
बाबतीत ते रू. 500 / -.

I.प्रिे शासाठी वनकष
ज्या णवद्यार्थ्ाां ना केंद्रीकृत प्रवेश प्रिालीद्वारे आमचे महाणवद्यालय मं जूर झाले आहे त्ां नाच प्रवे श दे ण्यात
येईल.
कोणत्याही पररस्थितीत आम्ही प्रणाली बाहे रील प्रिे श दे ऊ शकत नाही.

II.डायरे क्ट प्रिे श शक्य आहे का?

i.ज्या णवद्यार्थ्ाथ ची मातृ भािा गुजराती आहे आणि ज्या णवद्यार्थ्ाां ना थे ट प्रवेश णदला जाऊ शकतो हे णसद्ध
करण्यासाठी प्रमािपत्र आहे . इनहाउस णवद्यार्थ्ाां नाही थे ट प्रवेश णमळू शकतो. परं तु या दोन्ही बाबतीत णतने
ऑनलाइन प्रवेश भाग १ फॉमथ भरले ला असावा आणि नावनोंदिी क्रमां क असावा.

ii.होम सायन्ससह आटटथ स घेण्यास इच्छु क णवद्यार्थ्ाां ना थे ट प्रवेश णदला जाऊ शकतो. शासकीय फॉमथ चा भाग
१ णकंवा भाग २ भरण्याची गरज नाही. णतला फक्त आमचे कॉले ज फॉमथ भरावे लागतील. आमच्याकडे फक्त
एकच णवभाग आहे . म्हिजेच 120 जागा पणहल्या प्रािान्याच्या आिारावर दे ण्यात येतील.

III.मी ऑनलाईन प्रिे श फॉमम भरला नाही तर काय करािे ?
अशा पररस्स्थतीत आपल्याला फक्त आटटथ समध्ये होम सायन्ससह प्रवेश णदला जाऊ शकतो.

IV.दे णगी दे ऊन प्रिे श शक्य आहे का?
नाही, आमचे व्यवस्थापन दे िगीच्या बदल्यात प्रवेश दे त नाही.

V.कॅशमध्ये फी भरली जाऊ शकते ?
नाही, फी फक्त ऑनलाईन भरावी लागेल.

VI.कॉलेज कजम दे ते का?
आमच्याकडे ज्यु णनयर कॉले ज स्तरावर कजाथ ची तरतू द नाही.

VII.मी माझे प्रिे श रद्द केल्यास माझी फी परत केली जाईल का?
होय, णनयमां नुसार.

VIII.अनु सूवचत जाती / जमाती / ओबीसीसाठी आपल्याकडे कमी फी ची सिलत आहे का?
पणहल्या हप्त्ाच्या वेळी सवलत नाही पि जर तु म्ही णवद्यार्थ्ाथ च्या नावे जातीचे प्रमािपत्र सादर केले तर
णतला नंतर सरकारकडून काही परतावा णमळे ल. (वणडलां चे णकंवा कोिाच्याही नावाचे जात प्रमािपत्र
स्वीकारले जािार नाही)

IX.विद्यािी वनिडलेले विषय बदलू शकतात?
एकदा णनवडल्यानंतर णविय बदलण्याची परवानगी नाही.

X.विद्यािी वनिडलेले स्ट्र ीम बदलू शकतात?
तो सल्ला णदला जात नाही कारि त्ाचा अथथ भाग १ पासू न पुढील फॉमथ भरण्याची प्रणक्रया पुन्हा सुरू होईल.

XI.विज्ञान वकंिा िावणज्य शाखेत गवणत वमळविण्यासाठी आिश्यक वकमान मूल्ये काय आहे त?
वाणिज्य साठी आपल्याला 65 टक्के णकंवा त्ापेक्षा जास्त असिे आवश्यक आहे . दहावीमध्ये उच्च
गवणतातील गुण 71 णकंवा त्ापेक्षा जास्त असिे आवश्यक आहे .
णवज्ञानासाठी आपल्याला 50 टक्के णकंवा त्ापेक्षा जास्त असिे आवश्यक आहे . दहावीमध्ये उच्च
गवणतातील गुण 71 णकंवा त्ापेक्षा जास्त असिे आवश्यक आहे .

XII.मी विज्ञान शाखेत गवणत घेऊ इस्ित नसल्यास पयाम य काय आहे त?
ज्या णवद्यार्थ्ाां ना गणित घ्यायचे नाही अशा णवद्यार्थ्ाां साठी आम्ही बाल विकास ऑफर करतो.
ज्या णवद्यार्थ्ाां नी मे णडकल णकंवा सेमी मे णडणसन अभ्यासक्रमात कररयर इस्च्छतात त्ां ना १२ वी मध्ये गणित
घेऊ नये हे ठीक आहे . केवळ पीसीबी गुि मोजले जातील.

XIII.महाविद्यालयीन िे बसाइटिर गुणित्ता यादी प्रदवशमत केली जाईल?
होय, फी भरण्याच्या सवथ आवश्यक तपणशलां बरोबरच कॉले जच्या वेबसाइटवर मे ररट याद्या प्रदणशथत केल्या
जातील.

XIV.कोणत्या आिारािर कट ऑफ टक्केिारी वनवित केली जाईल?
प्राप्त अजाथ वर आणि उपलब्ध जागां च्या आिारे सं गिकीय प्रिालीद्वारे गुिवत्ता याद्या सरकार तयार
करतात. प्रणक्रयेत महाणवद्यालयाचे कोिते ही म्हििे नाही.

XV.प्रिे शाच्या वकती फेर् या असतील?
सहसा तीन, परं तु काही अणतररक्त फेरट या दे खील असू शकतात. फेरट यां ची संख्या णवद्यार्थ्ाां च्या प्रवेशाची
पुष्ट्ी करण्यावर अवलं बून असते .
एकदा जागा भरल्या की शासनाने प्रिे श प्रवक्रया बंद केल्यािर प्रिे श वदले जात नाहीत.

XVI.पवहल्या फेरीतच माझे पवहले प्रािान्य असले ले कॉले ज मला वमळाले, परं तु मी त्या महाविद्यालयात
प्रिे श न घेण्याचे ठरविले तर काय होईल?
आपि तीन फेरट यां कररता णसस्टमच्या बाहे र आहात. आपल्याला पुन्हा फॉमथ भरावा लागेल ते व्हा आपल्याला
णवशेि फेरीची प्रतीक्षा करावी लागेल.

XVII.मी पवहल्या फेरीत प्रिे श केला होता ज्यात माझी पवहली पसंती नव्हती परं तु मला त्या
महाविद्यालयात प्रिे श घ्यायचा नाही.
आपल्या गुिां च्या आिारे योग्य कोसथ आणि कॉले ज णनवडण्यासाठी खूप काळजी घ्या.
णशक्षि णवभागाने ठरवून णदले ल्या णदवशी तु म्ही कॉले जचे प्रािान्य बदलू शकता.

XVIII.मी एका विवशष्ट महाविद्यालयात वनिडले गे ले होते परं तु मी वदलेल्या िे ळेत पुष्टी केली नाही?
आमच्या कॉले जचे नाव प्रथम पसंती म्हिू न ठे वले जाण्यासाठी प्रािान्य बदलू न पुढील फेरीची वाट पहा.
शासकीय णनयमां नुसार, णदले ल्या वेळानंतर कोित्ाही पररस्स्थतीत प्रवेश दे ण्यात येिार नाही

XIX.मी माझा संकेतशब्द/ पासिडम विसरले
कृपया आपल्या शाळा णकंवा मागथदशथन केंद्राशी संपकथ सािा.

XX.माझे फॉमम ब्लॉक केलेले आहे
अशी अनेक कारिे असू शकतात १. आपि कदाणचत ते अपूिथ ठे वले असेल णकंवा चु कले असेल.
२. आपि कोसथ णनवडण्याचे णकंवा णशक्षिाचे माध्यम णनवडण्याची चू क केली असेल.
३. तु म्हाला महाणवद्यालयाची पणहली पसंती वाटप केली गे ली असेल आणि णतथे प्रवेश घेतला नसेल.
४. आपि काही महाणवद्यालयात आपल्या प्रवेशास सहमती णदली असेल णकंवा पुष्ट्ी केली असेल आणि

त्ामु ळे इतर महाणवद्यालयां साठी फॉमथ उघडत नाही.

XXI.मदतीसाठी एज्युकेशन वडपाटम मेंटचे मागमदशमन केंद्र कोठे आहे ?

णहं द हायस्कूल, झंुझुनवाला कॉले ज मागे
घाटकोपर स्टे शन जवळ, घाटकोपर (प)

श्री लक्ष्मि पगारे - 9220232490
श्री पंणडत कारां के - 9819068644
श्री जयेश हां डे - 7710032005

XXII.माझ्याकडे प्रिे शासाठी काही कागदपत्रे नाहीत, उदाहरणािम जात प्रमाणपत्र
तीन मणहन्यां च्या कालाविीत ते दे ण्याचे हमीपत्र दे ऊन आपि प्रवेश सु रणक्षत करू शकता.
आपि णदले ल्या वेळेत कागदपत्रे प्रदान करे पयांत आपला प्रवेश अस्थायी असेल.
आवश्यक कागदपत्रे वेळेवर सादर करण्याची आपली जबाबदारी असेल अन्यथा प्रवेश रद्द होईल.

XXIII.मला एस.टी.मेहता मध्ये प्रिे श घ्यायचा आहे पण भाग २ मिील माझी वनिड म्हणून एस.टी. मेहता
चा फॉमम भरलेला नाही.
आपिास सध्याची फेरी पूिथ झाल्यानंतर आपली णनवड सुिाररत करण्याची संिी णदली जाईल.
तारखा णशक्षि णवभागाच्या वेळापत्रकात दे ण्यात येिार आहे त.
कृपया तु मची णनवड बदला, एस.टी.मे हता तु मची पणहली पसंती म्हिून ठे वा आणि जर तु मचे गुि
कटऑफच्या वर असतील तर तु मचे नाव पुढच्या फेरीमध्ये येऊ शकेल.

XXIV.मी माचम 2020 पूिी दहािी पास केली
आपल्याला अं तर प्रमाणपत्र/Gap Certificate सादर करावे लागेल म्हिजेच वकीलाद्वारे तयार केले ले
प्रमािपत्र आणि आपि ब्रेक का घेतला याची योग्यपिे नोंद घ्यावी लागेल. जर आपि ते णमळवू शकत
नसाल तर आपि तीन मवहन्यांत ते सादर करू अशी हमी दे ऊ शकता. तथाणप आपल्याला अस्थायी प्रवेश
णमळे ल आणि ते सबणमट करण्याची आपली जबाबदारी असेल.
तसेच तु म्हाला ऑनलाईन प्रवेश प्रणक्रयेतून यावे लागेल.

XXV.मला फक्त िावणज्य हिे आहे

i.जर माझे पसेन्टेज कमी असेल तर
अशा मु लींना खासगी महाणवद्यालयातच प्रवेश णमळू शकतो. परं तु खासगी महाणवद्यालयां मिील शुल्क जास्त
असेल जे सध्याच्या काळात पालकां ना दे य कठीि आहे . अनुदाणनत महाणवद्यालयात आटटथ स कोसथ घेिे
चां गले .

ii.पण मला यूपीएससी / बँवकंग करायचे आहे
आटटथ स कोसथमिू न पदवी घेतल्यानंतर. यूपीएससी, णसस्व्हल सस्व्हथ स, णडफेन्स, पोणलस, बँणकंग, णवमा यामध्ये
कररअरचे पयाथ य आहे त. या कररअर पयाथ यां मध्ये प्रवेश परीक्षा आहे आणि [प्रवेश परीक्षे तील कामणगरीच्या
आिारे नोकरट या उपलब्ध आहे त.

XXVI.गृहविज्ञान सह कला मध्ये करीअर संिी
कृपया होम सायन्ससह आटटथ समिील माणहती आणि कररअरच्या संिींसाठी संलग्न स्व्हणडओ पहा

XXVII.फोटोग्राफ आवण दस्तऐिजांसाठी मागमदशमन
प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे
१. शाळा सोडल्याचा दाखला (मू ळ/Original LC) - महाणवद्यालय शाळा सोडल्याचा दाखला घेते आणि ते

परत केले जात नाही. महाणवद्यालय सोडताना तु म्हाला महाणवद्यालय सोडण्याचे प्रमािपत्र णमळे ल.
२. दहावी माकथशीटची छायाप्रत
३. णवद्यार्थ्ाां चे नाव अणिसूणचत असले ले रे शन काडथ ची छायाप्रत
४. णवद्याथी आिार काडथ ची छायाप्रत
५. लागू असल्यास अल्पसंख्याक प्रमािपत्र / जातीचे प्रमािपत्र

ऑनलाईन प्रवेश घेण्यासाठी ही सवथ कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील आणि महाणवद्यालय सुरू
झाल्यावर महाणवद्यालयात सादर करावयाचे आहे त.

कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास ती तीन मवहन्यांत सादर केली जाईल असे हमीपत्र द्यािे
लागेल. फॉमेट िे बसाइटिर वदलेला आहे .

तीन मवहन्यांत आिश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्ाांची आहे . अशा िे ळेस
प्रिे श अथिायी असेल. आपण वदलेल्या िे ळेत प्रती सबवमट न केल्यास आपला प्रिे श रद्द केला
जाईल.

शाळा सोडल्याचा दाखला मूळ/Original प्रत - शाळा सोडल्याच्या प्रमािपत्रात आपला यूडीएसई
क्रमांक णलणहला जावा. नसल्यास कृपया शाळे तू न ते णलहा

णवद्यार्थ्ाथ ने दहािी उत्तीणम केली आहे हे दे खील स्पष्टपणे नमूद केले पाणहजे.

दु सरट या णकंवा अणिक प्रयत्नात याविी दहावी उत्तीिथ झाले ल्या पुनरावती/Repeater णवद्यार्थ्ाां साठी दहावी
उत्तीिथ झाल्यावर, शाळा सोडल्याचा दाखल्या वर णशक्का मारण्याची आवश्यकता असेल.

छायावचत्रणासाठी - चे हरा दशथणविारा एक स्पष्ट् फोटो अपलोड करिे आवश्यक आहे . सेल्फीज, बुरखा
मिील छायाणचत्र, कपाळावर असले ले हे डडर े स आणि शाळे च्या गिवेशातील फोटो स्वीकारला जािार
नाही.

रे शन काडम साठी - कृपया रे शन काडथ मध्ये णवद्यार्थ्ाां चे नाव अिोरे स्खत करा. णवद्यार्थ्ाां ची नावे नसले ली
रे शन काडथ अपलोड करू नये. तीन मणहन्यां त णशिापणत्रका सादर केली जाईल, असे आश्वासन दे ण्यात यावे

रे शन काडथ मध्ये णवद्यार्थ्ाां चे नाव नसल्यास कृपया ते रे शन कायाथ लयातू न णलहून घ्या आणि तीन मणहन्यां त
सबणमट करा व त्ाचे हमीपत्र द्या.

आिार काडम साठी - जर णवद्यार्थ्ाां कडे आिार काडथ नसेल तर त्ां नी त्वररत अजथ करावा आणि तीन
मणहन्यां त ते णमळवा.

आिार काडम च्या अजाम ची पािती स्वीकारली जाणार नाही.

आिार काडथ आणि शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावरील नाव समान असले पाणहजे आणि कागदपत्रां चा
अचू क संच सादर केला जािे आवश्यक आहे . नाव समान नसल्यास कृपया ते बदलू न घ्या.

माकमशीटसाठी - शाळे तू न प्राप्त झाले ले बोडथ माकथशीट केवळ स्वीकारले जाईल. वे बसाइट डाउनलोड
स्वीकारले जािार नाही

फॉमम भरण्यासाठी सामान्य सूचना

१. कृपया आपले नाव आपल्या एल.सी मध्ये णदले आहे तसे भरा.
२. कृपया एसएमएससाठी मोबाईल क्रमां क काळजीपूवथक भरा - महाणवद्यालय उघडण्याशी संबंणित सवथ

माणहती या नंबरवर पाठणवली जाईल म्हिू न ती आईचे णकंवा वणडलां चे असावे.
३. जर पालक वेगळे झाले णकंवा पालकां पैकी एखाद्याचा मृ त्ू झाला असेल तर त्ां ची माणहती ररक्त ठे वा

आणि आपि राहत असले ल्या पालकां ची माणहती द्या.
४. जर आपि आपल्या पालकां च्या अनुपस्स्थतीत दु सरट यासह राहत असाल तर कृपया त्ां ची छायाणचत्रे

द्या.
५. ज्ये ष्ठ ते सवाथ त िाकट्या बंिू व भणगनींची यादी प्रदान केली पाणहजे. णवद्यार्थ्ाां चे नावही णलणहले पाणहजे.
६. कृपया आपल्या स्थानाचा योग्य पोस्टल पत्ता द्या जे िेकरून कॉले ज आपल्याशी संवाद सािू शकेल.

