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नोटीस  
(विद्यार्थिनींच्या ऑनलाईन विष्यितृ्ती अर्ािबाबत) 

 

महाविद्यालयात  िैक्षविक िर्ि २०२१-२२ मध्ये प्रिेवित मागासिगीय (Reserved Category), रार्र्ी 

छत्रपती िाहू महारार् विक्षि िुल्क विष्यिृत्ती योर्ना, डॉ. पंर्ाबराि देिमुख िस्तीगृह वनिािहभत्ता 

योर्ना (EBC/EWS)  ि राज्य अल्पसंखयांक विष्यिृती योर्ना (Minority) साठी महाडीबीटी पोटिलिर 

(https://mahadbtmahait.gov.in/Login/Login) विविध योर्ने कररता ऑनलाईन विष्यिृत्ती अर्ि 

भरण्याकररता ददनांक २८/०२/२०२२ पयंत मुदतिाढ ददलेली होती परंत ु अद्याप पयतं खालील 

विद्याथीवननी विष्यितृ्तीकररता ऑनलाईनररत्या अर्ि भरलले ेनाहीत ि महाविद्यालयाने त्रटुी असलले ेअर्ि 

परत विद्याथीनीना दरुुस्तीसाठी पाठिलले ेअर्ि सादर केलले ेनसल्याच ेआढळून आलले ेआह े. 
 

अ.क्र. विद्यार्थिनींच ेनाि  अ.क्र. विद्यार्थिनींच ेनाि अ.क्र. विद्यार्थिनींच ेनाि 

प्रथम िर्ि अवभयावंत्रकी ( समन्ियकाच ेनाि : प्रा. अविनी वनम्बान े९७६७१०७३०४)   

१ कु. आकांक्षा गौरीिंकर चाकोते  १२ कु. नंददनी गोविंद िेरला  २३ कु. ऐियाि युिरार् पडिळ  

२ कु. वक्षवतर्ा वगरीि चाकोते  १३ कु. सुवनता विष्ि ूविंदे  २४ कु. सौंदयाि रार्कुमार पाटील  

३ कु. सािनी कौविक देिपांडे  १४ कु. वििानी मवल्लनाथ व्हनकेरी  २५ कु. तृप्ती कैलास पाटील  

४ कु. िैभिी अविनाि गायकिाड १५ कु. करूिा रुपेि िाघमारे  २६ कु.लक्ष्मी अबंादास पुर्ारी  

५ कु. अनुराधा बंडू र्गताप १६ कु. श्रुती श्रीवनिास खंडेलिाल  २७ कु. वििगगंा र्टेप्पा पुर्ारी  

६ कु. मृदलुा मनोर् र्गताप  १७ कु. रम्म्या वििेक बबलेिर  २८ कु. संयोवगता सुनील गोसािी  

७ कु. िैष्ििी र्यप्रकाि कारंडे  १८ कु. धनश्री रामचंद्र बंडगर  २९ कु. मयुरी सुिील काळे  

८ कु. अम्बेश्री बसिरार् कोळी  १९ कु. िुभांगी लक्ष्मि वबरार्दार  ३० कु. अक्षता वििरार् किठे  

९ कु. ऐियाि लक्ष्मीनारायि वमट्ठा २० कु. श्राििी रामवलंग चाकोते  ३१ कु. अर्सिया खार्ाभाई कोथीवम्बरे  

१० कु. पल्लिी वििानंद नरोळे २१ कु. नम्रता अिोक चालिाद े ३२ कु. श्रद्धा रार्ेंद्र मिुरे 

११ कु. प्रज्ञा तानार्ी वनकम  २२ कु. रवसका मवहंद्र चव्हाि    

वितीय िर्ि अवभयावंत्रकी (समन्ियकाच ेनाि : प्रा. ददपाली पारस े: ७३८७६८७८४२)  

१ कु.ज्योती आत्माराम र्ाधि  ४ कु. मायादेिी महादिे िाघमारे ७ कु. श्रद्धा वििनाथ गायकिाड  

२ कु. मधुवप्रया सागर कामुनी  ५ कु. श्रद्धा सुनील सोनिि े   

३ कु. प्रतीक्षा नागनाथ पुदे ६ कु. अंर्ली बसप्पा लाटे   

ततृीय िर्ि अवभयावंत्रकी (समन्ियकाच ेनाि : प्रा. रविकातं पाटील  : ७७७४९८१९८९) 

१ कु. िेख तराना  २ कु. ऋतुर्ा तािसकर    
 

िरील सिि विद्याथीवननी अवंतम ददनाकंापिूी अर्ि सादर करािते तदनंतर अर्ि केल्यास ि विष्यिृत्ती अर्ि 

मंर्ूर न झाल्यास होिाऱ्या िैक्षविक ि आर्थिक नुकसानीस महाविद्यालय र्बाबदार राहिार नाही. र्र 

विद्यार्थिनी विष्यिृत्ती पासून िंवचत रावहल्यास त्यांची संपूिितः र्बाबदारी त्या-त्या विद्यार्थिनींची 

राहील तसेच महाविद्यालयात प्रिवेित ि र्ात िधैता प्रमािपत्र (Cast Validity) नसलले्या 

विद्याथीनींनी याची गभंीरतने े दखल घ्याि े अन्यथा  अिा विद्यार्थिनींना संबवंधत िैक्षविक िर्ािचे 

वनयमानसुार पिूि फी भरािी लागले याची नोंद घ्यािी. 
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रटप :  

१) प्रथम ि थेठ वितीय िर्ाित प्रिेि घेतलेल्या विद्यार्थिनींना ११ िी/१२ िी ककंिा वडप्लोमाचे अभ्यासक्रम पूिि करत 

असताना महाडीबीटी पोटिलिर आधारबेस्ड (प्रोफाईल) लॉगीन तयार केलेले असतात तदनंतर विद्यार्थिनी िैक्षविक िर्ि 

२०२१-२२ मध्ये नव्याने विविध अभ्यासक्रमाच्या  प्रथम अथिा थेट वितीय िर्ािमध्य ेप्रिेि घेतल्यानंतर महाडीबीटी 

पोटिलिर विष्यिृत्ती योर्नांचे ऑनलाईन अर्ि सादर करण्याकरीता रु्नेच नोंदिी (रवर्स्रेिन युर्र नेम ि पासिडि) 

िापरुन ऑनलाईन अर्ि करिे आिश्यक आहे. 

२) विष्यितृ्ती साठी अर्ि करताना सिि विद्याथीनींनी त्याचं्या िैक्षविक ि इतर कागदपत्राचंी मळू प्रत पोटिलिर अपलोड 

कराि ेतसचे सदर अर्ािच ेप्रत ि अनरु्ावंगक कागदपत्रे महाविद्यालयामध्य ेर्मा करािीत.    

३) विष्यितृ्तीची रक्कम बकेँच्या खात्यात र्मा होण्यासाठी आपल्या खात्याला आधार वलकं असि ेगरर्चे ेआहे तसचे मोबाईल 

नबंर आधार काडि ि बकँ खात्यािी वलकं असि ेअवनिायि आहे.  

४) विद्याथीनींना विष्यिृत्तीसाठी पोस्ट खात्याने ‘इंवडया पोस्ट पेमेंट बँक - बचत खात’े सुविधा उपलब्ध करून ददलेल ेअसून 

विद्याथीनींनी  नर्ीकच्या पोस्ट ऑदफसला भेट देिून खात ेउघडून घ्यािे. (खात ेउघडण्यासाठी आिश्यक कागदपत्रे – 

मोबाईल क्रमांक, आधार काडि, पॅन काडि (उपलब्ध असल्यास), विष्यिृत्ती अप्लीकेिन क्रमांक) 

                                                                                         

 

                                                                                            
 

 

(डॉ. टी. ए. चव्हाि)  

                                     प्राचायि  

प्रत : १) सिि विभाग प्रमुख ि त्यांच्या माफि त िाखावनहाय विद्याथी  व्हॉट्सप ग्रुप,  

       २) श्री. सतीि  सफळे ि  प्रा. रविकांत पाटील समन्ियक विष्यिृत्ती विभाग, 

       ३) प्रा. सौ. डी. बी. पारसे, महाविद्यालय िेबसाईट िर प्रकावित करण्याकररता,   

       ४) नोटीस बोडि  ५) विष्यिृत्ती फाईल.    

 


