
सतत विचारले जाणारे प्रश्न 

 

अ.  एस. टी. मेहता कॉलेज बद्दल - 

 

कॉलेज कोड 

 

गुजराती अल्पसंख्याक मुलीसंाठी 

वाणिज्य - MU218CGG 

कला - MU218AGG 

 

इतर सवाांसाठी 

वाणिज्य - MU218CGE 

कला - MU218AGE (गृहणवज्ञान असलेल्या कलांसाठी समान) 

णवज्ञान - MU218SGE 

 

 

१. एस.टी. मेहता िडोदरा / गुजरात मंडळाचे आहेत? 

नाही,  एस.टी.मेहता महाराष्ट्र  राज्य मंडळाशी संबंणित आहे, णजथून आपि दहावी केली. 

 

२.  एस.टी.मेहता अनुदावनत महाविद्यालय आहे? अनुदावनत महाविद्यालयाचे काय फायदे 

आहेत? 

हो, एस.टी.मेहता हे अनुदाणनत महाणवद्यालय असून णवनाअनुदाणनत व सेल्फ फायनान्स असलेल्या           

महाणवद्यालयांच्या तुलनेत फी कमी व वाजवी आहे, णजथे फी जास्त असेल तेथे. सध्याच्या काळात पालकांना 

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. मेहता वुमेन्स जु्यणनयर कॉलेज गुजराती भाणिक णवद्यार्थ्ाांसाठी एक भाणिक अल्पसंख्याक 

संस्था आहे. याचा अथथ, गुजराती णवद्यार्थ्ाांना त्ांची मातृभािा म्हिून प्रािान्य णदले जाईल आणि कमी 

टके्कवारीने प्रवेश णमळू शकेल. 



 

४. कॉलेजची िेळ काय आहे? 

 सािारिपिे महाणवद्यालयाची वेळ खालीलप्रमािे णदली आहेेः 

कणनष्ठ महाणवद्यालयेः दुपारी 12.50 ते 6.30 वा. 

तथाणप आवश्यकतेनुसार वेळा बदलू शकतात. 

 

५. अभ्यासक्रम कोणते आहेत? 

 

 िावणज्य 

 कला 

 विज्ञान (आयटी उपलब्ध नाही) 

 गृह विज्ञान सह कला 

 

६. तुमच्याकडे विनाअनुदावनत विभाग आहे का ज्यामधे्य आम्हाला कमी टके्क ि जास्त फी 

देऊन प्रिेश वमळेल? 

नाही 

 

७. िररष्ठ महाविद्यालयात काय अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत 

बी.ए. 

बी. कॉम. 

बी. एससी. (गृह विज्ञान) 

बीएमएस 

बीसीए 

बीएमएम 

बीएएफ 

एम.ए. (मानसशास्त्र) 

एम.कॉम. 

 

 

 



ब. प्रशासनाच्या प्रिेश प्रवक्रयेबद्दल / पात्रतेबद्दल 

िेगळ्या स्ट्रीममधे्य वनकष 

 

i.  िावणज्य - 70% आवण िरील 

ii.  विज्ञान - 60% आवण िरील 

iii. गृह विज्ञान सह कला - 45% आवण त्याहून अविक 

iv. कला - 35% आवण िरील 

 

िेगळ्या स्ट्रीम्ससाठी फी 

 

याविी लॉकडाऊन पररस्स्थतीमुळे आमच्या व्यवस्थापनाने दोन हप्त्ांमधे्य फी भरण्याची तरतूद केली आहे 

- म्हिून प्रवेश घेताना तुम्हाला फक्त 50% फी भरावी लागेल. कॉलेज सुरू झाल्यावर बाकीचे णनमे्म पैसे 

नंतर देऊ शकता. 

 

i. िावणज्य - रु. 1260 / - 

ii. विज्ञान - रु. 1150 / - 

iii. गृह विज्ञान असलेले कला ि कला - रु. 1050 / - 

 

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

बाबतीत ते रू. 500 / -. 

 

I.प्रिेशासाठी वनकष 

ज्या णवद्यार्थ्ाांना कें द्रीकृत प्रवेश प्रिालीद्वारे आमचे महाणवद्यालय मंजूर झाले आहे त्ांनाच प्रवेश देण्यात 

येईल. 

कोणत्याही पररस्थितीत आम्ही प्रणाली बाहेरील प्रिेश देऊ शकत नाही. 

 

II.डायरेक्ट प्रिेश शक्य आहे का? 

 

i.ज्या णवद्यार्थ्ाथची मातृभािा गुजराती आहे आणि ज्या णवद्यार्थ्ाांना थेट प्रवेश णदला जाऊ शकतो हे णसद्ध 

करण्यासाठी प्रमािपत्र आहे. इनहाउस णवद्यार्थ्ाांनाही थेट प्रवेश णमळू शकतो. परंतु या दोन्ही बाबतीत णतने 

ऑनलाइन प्रवेश भाग १ फॉमथ भरलेला असावा आणि नावनोदंिी क्रमांक असावा. 

 



ii.होम सायन्ससह आटटथस घेण्यास इचु्छक णवद्यार्थ्ाांना थेट प्रवेश णदला जाऊ शकतो. शासकीय फॉमथचा भाग 

१ णकंवा भाग २ भरण्याची गरज नाही. णतला फक्त आमचे कॉलेज फॉमथ भरावे लागतील. आमच्याकडे फक्त 

एकच णवभाग आहे. म्हिजेच 120 जागा पणहल्या प्रािान्याच्या आिारावर देण्यात येतील. 

 

III.मी ऑनलाईन प्रिेश फॉमम भरला नाही तर काय करािे? 

अशा पररस्स्थतीत आपल्याला फक्त आटटथसमधे्य होम सायन्ससह प्रवेश णदला जाऊ शकतो. 

 

IV.देणगी देऊन प्रिेश शक्य आहे का? 

 नाही, आमचे व्यवस्थापन देिगीच्या बदल्यात प्रवेश देत नाही. 

 

V.कॅशमधे्य फी भरली जाऊ शकते? 

 नाही, फी फक्त ऑनलाईन भरावी लागेल. 

 

VI.कॉलेज कजम देते का? 

आमच्याकडे जु्यणनयर कॉलेज स्तरावर कजाथची तरतूद नाही. 

 

VII.मी माझे प्रिेश रद्द केल्यास माझी फी परत केली जाईल का? 

होय, णनयमांनुसार. 

 

VIII.अनुसूवचत जाती / जमाती / ओबीसीसाठी आपल्याकडे कमी फी ची सिलत आहे का? 

पणहल्या हप्त्ाच्या वेळी सवलत नाही पि जर तुम्ही णवद्यार्थ्ाथच्या नावे जातीचे प्रमािपत्र सादर केले तर 

णतला नंतर सरकारकडून काही परतावा णमळेल. (वणडलांचे णकंवा कोिाच्याही नावाचे जात प्रमािपत्र 

स्वीकारले जािार नाही) 

 

IX.विद्यािी वनिडलेले विषय बदलू शकतात? 

एकदा णनवडल्यानंतर णविय बदलण्याची परवानगी नाही. 

 

 

 



 

X.विद्यािी वनिडलेले स्ट्रीम बदलू शकतात? 

तो सल्ला णदला जात नाही कारि त्ाचा अथथ भाग १ पासून पुढील फॉमथ भरण्याची प्रणक्रया पुन्हा सुरू होईल. 

 

XI.विज्ञान वकंिा िावणज्य शाखेत गवणत वमळविण्यासाठी आिश्यक वकमान मूले्य काय आहेत? 

वाणिज्य साठी आपल्याला 65 टके्क णकंवा त्ापेक्षा जास्त असिे आवश्यक आहे. दहावीमधे्य उच्च 

गवणतातील गुण 71 णकंवा त्ापेक्षा जास्त असिे आवश्यक आहे. 

णवज्ञानासाठी आपल्याला 50 टके्क णकंवा त्ापेक्षा जास्त असिे आवश्यक आहे. दहावीमधे्य उच्च 

गवणतातील गुण 71 णकंवा त्ापेक्षा जास्त असिे आवश्यक आहे. 

 

XII.मी विज्ञान शाखेत गवणत घेऊ इस्ित नसल्यास पयामय काय आहेत? 

ज्या णवद्यार्थ्ाांना गणित घ्यायचे नाही अशा णवद्यार्थ्ाांसाठी आम्ही बाल विकास ऑफर करतो. 

ज्या णवद्यार्थ्ाांनी मेणडकल णकंवा सेमी मेणडणसन अभ्यासक्रमात कररयर इस्च्छतात त्ांना १२ वी मधे्य गणित 

घेऊ नये हे ठीक आहे. केवळ पीसीबी गुि मोजले जातील. 

 

XIII.महाविद्यालयीन िेबसाइटिर गुणित्ता यादी प्रदवशमत केली जाईल? 

होय, फी भरण्याच्या सवथ आवश्यक तपणशलांबरोबरच कॉलेजच्या वेबसाइटवर मेररट याद्या प्रदणशथत केल्या 

जातील. 

 

XIV.कोणत्या आिारािर कट ऑफ टके्किारी वनवित केली जाईल? 

प्राप्त अजाथवर आणि उपलब्ध जागांच्या आिारे संगिकीय प्रिालीद्वारे गुिवत्ता याद्या सरकार तयार 

करतात. प्रणक्रयेत महाणवद्यालयाचे कोितेही म्हििे नाही. 

 

XV.प्रिेशाच्या वकती फेर्या असतील? 

सहसा तीन, परंतु काही अणतररक्त फेरटया देखील असू शकतात. फेरटयांची संख्या णवद्यार्थ्ाांच्या प्रवेशाची 

पुष्ट्ी करण्यावर अवलंबून असते. 

एकदा जागा भरल्या की शासनाने प्रिेश प्रवक्रया बंद केल्यािर प्रिेश वदले जात नाहीत. 

 

 

 



XVI.पवहल्या फेरीतच माझे पवहले प्रािान्य असलेले कॉलेज मला वमळाले, परंतु मी त्या महाविद्यालयात 

प्रिेश न घेण्याचे ठरविले तर काय होईल? 

आपि तीन फेरटयांकररता णसस्टमच्या बाहेर आहात. आपल्याला पुन्हा फॉमथ भरावा लागेल तेव्हा आपल्याला 

णवशेि फेरीची प्रतीक्षा करावी लागेल. 

 

XVII.मी पवहल्या फेरीत प्रिेश केला होता ज्यात माझी पवहली पसंती नव्हती परंतु मला त्या 

महाविद्यालयात प्रिेश घ्यायचा नाही. 

आपल्या गुिांच्या आिारे योग्य कोसथ आणि कॉलेज णनवडण्यासाठी खूप काळजी घ्या. 

णशक्षि णवभागाने ठरवून णदलेल्या णदवशी तुम्ही कॉलेजचे प्रािान्य बदलू शकता. 

 

XVIII.मी एका विवशष्ट महाविद्यालयात वनिडले गेले होते परंतु मी वदलेल्या िेळेत पुष्टी केली नाही? 

आमच्या कॉलेजचे नाव प्रथम पसंती म्हिून ठेवले जाण्यासाठी प्रािान्य बदलून पुढील फेरीची वाट पहा. 

शासकीय णनयमांनुसार, णदलेल्या वेळानंतर कोित्ाही पररस्स्थतीत प्रवेश देण्यात येिार नाही 

 

XIX.मी माझा संकेतशब्द/ पासिडम विसरले 

कृपया आपल्या शाळा णकंवा मागथदशथन कें द्राशी संपकथ  सािा. 

 

XX.माझे फॉमम ब्लॉक केलेले आहे 

अशी अनेक कारिे असू शकतात - 

१. आपि कदाणचत ते अपूिथ ठेवले असेल णकंवा चुकले असेल. 

२. आपि कोसथ णनवडण्याचे णकंवा णशक्षिाचे माध्यम णनवडण्याची चूक केली असेल. 

३. तुम्हाला महाणवद्यालयाची पणहली पसंती वाटप केली गेली असेल आणि णतथे प्रवेश घेतला नसेल. 

४. आपि काही महाणवद्यालयात आपल्या प्रवेशास सहमती णदली असेल णकंवा पुष्ट्ी केली असेल आणि 

त्ामुळे इतर महाणवद्यालयांसाठी फॉमथ उघडत नाही. 

 

 

 

 

 



 

XXI.मदतीसाठी एजु्यकेशन वडपाटममेंटचे मागमदशमन कें द्र कोठे आहे? 

 

णहंद हायसू्कल, झंुझुनवाला कॉलेज मागे  

घाटकोपर से्टशन जवळ, घाटकोपर (प) 

 

श्री लक्ष्मि पगारे - 9220232490 

श्री पंणडत कारांके - 9819068644 

श्री जयेश हांडे - 7710032005 

 

XXII.माझ्याकडे प्रिेशासाठी काही कागदपते्र नाहीत, उदाहरणािम जात प्रमाणपत्र 

तीन मणहन्यांच्या कालाविीत ते देण्याचे हमीपत्र देऊन आपि प्रवेश सुरणक्षत करू शकता. 

आपि णदलेल्या वेळेत कागदपते्र प्रदान करेपयांत आपला प्रवेश अस्थायी असेल. 

आवश्यक कागदपते्र वेळेवर सादर करण्याची आपली जबाबदारी असेल अन्यथा प्रवेश रद्द होईल. 

 

XXIII.मला एस.टी.मेहता मधे्य प्रिेश 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 देण्यात येिार आहेत. 

 कृपया तुमची णनवड बदला, एस.टी.मेहता तुमची पणहली पसंती म्हिून ठेवा आणि जर तुमचे गुि 

कटऑफच्या वर असतील तर तुमचे नाव पुढच्या फेरीमधे्य येऊ शकेल. 

 

XXIV.मी माचम 2020 पूिी दहािी पास केली 

आपल्याला अंतर प्रमाणपत्र/Gap Certificate सादर करावे लागेल म्हिजेच वकीलाद्वारे तयार केलेले 

प्रमािपत्र आणि आपि बे्रक का घेतला याची योग्यपिे नोदं घ्यावी लागेल. जर आपि ते णमळवू शकत 

नसाल तर आपि तीन मवहन्यांत ते सादर करू अशी हमी देऊ शकता. तथाणप आपल्याला अस्थायी प्रवेश 

णमळेल आणि ते सबणमट करण्याची आपली जबाबदारी असेल. 

तसेच तुम्हाला ऑनलाईन प्रवेश प्रणक्रयेतून यावे लागेल. 

 



 

XXV.मला फक्त िावणज्य हिे आहे 

 

i.जर माझे पसेने्टज कमी असेल तर 

अशा मुलीनंा खासगी महाणवद्यालयातच प्रवेश णमळू शकतो. परंतु खासगी महाणवद्यालयांमिील शुल्क जास्त 

असेल जे सध्याच्या काळात पालकांना देय कठीि आहे. अनुदाणनत महाणवद्यालयात आटटथस कोसथ घेिे 

चांगले. 

 

ii.पण मला यूपीएससी / बँवकंग करायचे आहे 

आटटथस कोसथमिून पदवी घेतल्यानंतर. यूपीएससी, णसस्व्हल सस्व्हथस, णडफेन्स, पोणलस, बँणकंग, णवमा यामधे्य 

कररअरचे पयाथय आहेत. या कररअर पयाथयांमधे्य प्रवेश परीक्षा आहे आणि [प्रवेश परीके्षतील कामणगरीच्या 

आिारे नोकरटया उपलब्ध आहेत. 

 

XXVI.गृहविज्ञान सह कला मधे्य करीअर संिी 

कृपया होम सायन्ससह आटटथसमिील माणहती आणि कररअरच्या संिीसंाठी संलग्न स्व्हणडओ पहा 

 

XXVII.फोटोग्राफ आवण दस्तऐिजांसाठी मागमदशमन 

प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपते्र 

१. शाळा सोडल्याचा दाखला (मूळ/Original LC) - महाणवद्यालय शाळा सोडल्याचा दाखला घेते आणि ते 

परत केले जात नाही. महाणवद्यालय सोडताना तुम्हाला महाणवद्यालय सोडण्याचे प्रमािपत्र णमळेल. 

२. दहावी माकथ शीटची छायाप्रत 

३. णवद्यार्थ्ाांचे नाव अणिसूणचत असलेले रेशन काडथची छायाप्रत 

४. णवद्याथी आिार काडथची छायाप्रत 

५. लागू असल्यास अल्पसंख्याक प्रमािपत्र / जातीचे प्रमािपत्र 

 

ऑनलाईन प्रवेश घेण्यासाठी ही सवथ कागदपते्र अपलोड करावी लागतील आणि महाणवद्यालय सुरू 

झाल्यावर महाणवद्यालयात सादर करावयाचे आहेत. 

 

कोणतीही कागदपते्र उपलब्ध नसल्यास ती तीन मवहन्यांत सादर केली जाईल असे हमीपत्र द्यािे 

लागेल. फॉमेट िेबसाइटिर वदलेला आहे. 



 

तीन मवहन्यांत आिश्यक कागदपते्र सादर करण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्ाांची आहे. अशा िेळेस 

प्रिेश अथिायी असेल. आपण वदलेल्या िेळेत प्रती सबवमट न केल्यास आपला प्रिेश रद्द केला 

जाईल. 

 

शाळा सोडल्याचा दाखला मूळ/Original प्रत - शाळा सोडल्याच्या प्रमािपत्रात आपला यूडीएसई 

क्रमांक णलणहला जावा. नसल्यास कृपया शाळेतून ते णलहा 

 

णवद्यार्थ्ाथने दहािी उत्तीणम केली आहे हे देखील स्पष्टपणे नमूद केले पाणहजे. 

 

दुसरटया णकंवा अणिक प्रयत्नात याविी दहावी उत्तीिथ झालेल्या पुनरावती/Repeater णवद्यार्थ्ाांसाठी दहावी 

उत्तीिथ झाल्यावर, शाळा सोडल्याचा दाखल्या वर णशक्का मारण्याची आवश्यकता असेल. 

 

छायावचत्रणासाठी - चेहरा दशथणविारा एक स्पष्ट् फोटो अपलोड करिे आवश्यक आहे. सेल्फीज, बुरखा 

मिील छायाणचत्र, कपाळावर असलेले हेडडर ेस आणि शाळेच्या गिवेशातील फोटो स्वीकारला जािार 

नाही. 

 

रेशन काडमसाठी - कृपया रेशन काडथमधे्य णवद्यार्थ्ाांचे नाव अिोरेस्खत करा. णवद्यार्थ्ाांची नावे नसलेली 

रेशन काडथ  अपलोड करू नये. तीन मणहन्यांत णशिापणत्रका सादर केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात यावे 

 

रेशन काडथमधे्य णवद्यार्थ्ाांचे नाव नसल्यास कृपया ते रेशन कायाथलयातून णलहून घ्या आणि तीन मणहन्यांत 

सबणमट करा व त्ाचे हमीपत्र द्या. 

 

आिार काडमसाठी - जर णवद्यार्थ्ाांकडे आिार काडथ  नसेल तर त्ांनी त्वररत अजथ करावा आणि तीन 

मणहन्यांत ते णमळवा. 

 

आिार काडमच्या अजामची पािती स्वीकारली जाणार नाही. 

 

आिार काडथ  आणि शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावरील नाव समान असले पाणहजे आणि कागदपत्रांचा 

अचूक संच सादर केला जािे आवश्यक आहे. नाव समान नसल्यास कृपया ते बदलून घ्या. 

 



माकम शीटसाठी - शाळेतून प्राप्त झालेले बोडथ  माकथ शीट केवळ स्वीकारले जाईल. वेबसाइट डाउनलोड 

स्वीकारले जािार नाही 

 

 

फॉमम भरण्यासाठी सामान्य सूचना 

 

१. कृपया आपले नाव आपल्या एल.सी मधे्य णदले आहे तसे भरा. 

२. कृपया एसएमएससाठी मोबाईल क्रमांक काळजीपूवथक भरा - महाणवद्यालय उघडण्याशी संबंणित सवथ 

माणहती या नंबरवर पाठणवली जाईल म्हिून ती आईचे णकंवा वणडलांचे असावे. 

 ३. जर पालक वेगळे झाले णकंवा पालकांपैकी एखाद्याचा मृतू् झाला असेल तर त्ांची माणहती ररक्त ठेवा 

आणि आपि राहत असलेल्या पालकांची माणहती द्या. 

 ४. जर आपि आपल्या पालकांच्या अनुपस्स्थतीत दुसरटयासह राहत असाल तर कृपया त्ांची छायाणचते्र 

द्या. 

 ५. जे्यष्ठ ते सवाथत िाकट्या बंिू व भणगनीचंी यादी प्रदान केली पाणहजे. णवद्यार्थ्ाांचे नावही णलणहले पाणहजे. 

 ६. कृपया आपल्या स्थानाचा योग्य पोस्टल पत्ता द्या जेिेकरून कॉलेज आपल्याशी संवाद सािू शकेल. 


