
 

 
 
                    

                      माहिती पुहततका 

प्रस्तावना :    

सन 2010-11 या शैक्षणिक वर्ाापासनू  भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर 
शशष्यवतृ्ती, शशक्षि फी व पररक्षा फी या योजना सगंिकीकृत करण्यात 
आलेल्या असनू ववद्यार्थयाांनी या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी अजा 



ऑनलाईन प्रिालीव्दारे भरावयाच े आहेत. ऑफ लाईन पाठववलेले ककंवा 
प्रत्यक्ष अजा स्वीकृत केले जािार नाहीत, अशाही सचूना तेव्हा पासनू 
ननगाशमत करण्यात आलेल्या आहेत. 

 प्रत्येक वर्ी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ववद्यार्थयाांनी                       
https: //mahaeschol.maharashtra.gov.in या पोर्ालवर ऑनलाईन 
अजा भरावा लागतो.  पूवी हा अजा प्रत्येक वर्ी भरिे बंधनकारक होते. 

सन 2015-16 या शैक्षणिक वर्ाापासून ववद्यार्थयाांनी प्रत्येक वर्ी 
ऑनलाईन अर्ा भरण्याची आता आवश्यकता नाही.  

 ववद्यार्थयाांने अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्ाास प्रवेश घेतानाच ऑनलाईन 
अजा भरावयाचा आहे.  त्यानंतर सबंंधधत अभ्यासक्रम पूिा होईपयांत त्याला 
प्रत्येक वर्ी ऑनलाईन अजा भरण्याची आवश्यकता नाही. उदा. 11 वी 
प्रवेश घेताना ववद्याथी ऑनलाईन अजा भरेल, तो इ. 11 वी उत्तीिा 
झाल्यानंतर पुन्हा इ. 12 वी साठी अजा भरिार नाही. तथापी 
महाववद्यालयाने तो उत्तीिा झाल्याची व आपल्या महाववद्यालयात प्रवेशीत 
असल्याची खात्री करुन त्याच्या अजााचे नुतनीकरि करुन सहाय्यक 
आयकु्त, समाज कल्याि या कायाालयाकड े ऑनलाईन अजा फररवडा 
करावयाचा आहे.  केवळ प्रथम वर्ा पदवीका, प्रथम वर्ा पदवी, प्रथम वर्ा 
पदव्युत्तर पदवी, प्रथम वर्ा पदव्युत्तर पदवीका, प्रथम वर्ा पदवीका 
प्रमािपत्र अभ्यासक्रम, इयत्ता 10 वी 12 वी नंतरच ेपूिाकाललका पदवीका 
अभ्यासक्रमाच ेप्रथम वर्ीच ववद्यार्थयाांनी ऑनलाईन अर्ा भरावयाचे आहेत. 
त्यानंतर त्यांचा अभ्यासक्रम पूिा होईपयांत त्याचे नुतनीकरि सबंंधधत 
महाववद्यालय करिार असल्याने ववद्यार्थयाांना पुन्हा ऑनलाईन अजा 
भरण्याची  आवश्यकता नाही.  
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 ज्या अभ्यासक्रमास डायरेक्र् दसुऱ्या वर्ाासाठी प्रवेश ददला जातो अशा 
अभ्यासक्रमातील ववद्यार्थयाांनी दसुऱ्या वर्ाात डायरेक्र् प्रवशे घेताना तो 
ऑनलाईन अजा भरुन घ्यावयाचा आहे. उदा. डडप्लोमा, शसव्हील 
इंजजननअररगं नंतर डायरेक्र् जव्दतीय वर्ा बीई / बीरे्क शसव्हील या डडग्री 
कोसाला प्रवेश घेताना ऑनलाईन अजा करुन प्रवेश घ्यावा.  तथापी ततृीय 
(र्ीई) आणि चतुथा (बीई) या वर्ी ववद्यार्थयाांना ऑनलाईन अजा भरावयाची 
आवश्यकता नाही तथापी, महाववद्यालय नुतनीकरि करेल.     

नुतनीकरि प्रक्रक्रया:-  

 महाववद्यालयाने सबंंधधत ववद्यार्थयाांच्या अभ्यासक्रमाच े जव्दतीय वर्ा 
ते त्याचा अभ्यासक्रम पूिा होईपयांत  (अभ्यासक्रमाचा कालावधी सपेंपयांत) 
खालील बाबींची खात्री करुन शशष्यवतृ्ती, शशक्षि फी व पररक्षा फी या 
अजााचे नुतनीकरि करावयाचे आहे.  

1) सबंंधधत ववद्याथी हा त्या करलेजमध्ये नुतनीकरि करावयाच्या 
वर्ाामध्ये प्रवेशशत असावा. 

2) सदरील ववद्याथी मागील वर्ी उत्तीिा झालेला असावा. 
3) सदर ववद्यार्थयाांच ेउत्पन्न हे शशष्यवतृ्ती, शशक्षि फी व पररक्षा 

फीसाठी अनुजे्ञय असलेल्या उत्पन्न मयाादेत असावे.  
4) सदर ववद्यार्थयााने Gap घेतला असेल ककंवा तो अनतु्तीिा 

झालेला असेल इतर कारिामळेु अपात्र असेल अशा अपात्र 
ववद्यार्थयाांचे नुतनीकरि करण्यात येऊ नये. अन्यत: त्याच्या 
फीची / शशष्यवतृ्तीची वसलुी महाववद्यालयास देय होिाऱ्या शशक्षि 
फीच्या रक्कमेतून करण्यात येईल. 



5) नुतनीकरि अजाामधील ववद्यार्थयाांची सवा मादहती अचकू व 
खात्री करुनच महाववद्यालयाने भरावी. 

6) प्रचशलत शासन ननिायातील तरतुदीनुसार सदर ववद्यार्थयााच्या 
पात्रतेची पडताळिी करुन नुतनीकरि करावे. 

7) ववद्यार्थयाांच े नुतनीकरि करुन तो अजा सहाय्यक आयुक्त, 
समाज कल्याि कायाालयाकड ेमहाववद्यालयाने ऑनलाईन फररवडा 
केल्यानंतर तो ववद्याथी शशक्षि फी  / शशष्यवतृ्ती या योजनेस 
पात्र आहे असे समजण्यात येईल, ववद्यार्थयााची पात्रता, 
महाववद्यालयाची मान्यता व सलंग्नता अभ्यासक्रमाची मान्यता 
आणि अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता या सवा बाबीची खात्री व 
पडताळिी करण्याची जबाबदारी प्राचायााची असेल. 
 

अ) प्राथलमक बाबी:-  
I. https://mahaeschol.maharashtra.gov.in हे पोर्ाल open 

केल्यानंतर तुम्हाला Home page ददसेल.  Home page वरील 
login मध्ये गेल्यावर User Name व  password हे दोन 
Box आहेत.  
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II. त्यामध्ये महाववद्यालयाचा user id आणि password भरावा. 
III.  त्यानंतर त्या खालील धचत्रामध्ये दाखववलेले अक्षर र्ाईप करा. 
IV. जर ही अक्षरे व्यवजस्थत ददसत नसतील तर धचत्रातील लाल 

बर्नवर जक्लक करा. 
V. त्यानंतर जस्क्रनवर पुन्हा ददसिारी अक्षरे पुन्हा Box मध्ये र्ाईप 

करा. 
VI. त्यानंतर ‘‘प्रवेश करा’’ या बर्न वर जक्लक करा. 



 
 

 

ब) password बदलिे:- 

I. जर आपिास password बदलावयाचा असल्यास जुन्या 
password  समोरील Box मध्ये जुना password र्ाका. 



II. त्यानंतर जो नवीन password द्यावयाचा आहे तो नव्या 
password Box मध्ये र्ाईप करा. 

III. नवीन password पुन्हा एकदा दसुऱ्या password 

बरक्समध्ये परत र्ाईप करुन ननजश्चत करावा. 
IV. त्यानंतर धचत्रात दाखववलेले अक्षर र्ाईप करा. 
V. त्यानंतर जतन करा हे बर्न जक्लक करा. 

 
     

क)  योर्ना ननवडिे:- 
i. ज्या योजने मध्ये आपिास काम करावयाचे आहे ती योजना 

ननवडण्यासाठी menu bar वरील ‘‘योर्ना’’ या बर्न वर जक्लक 
करा. 

ii. योजनेची नांवे असिारा menu open होईल 
iii. ज्या योजनेमध्ये आपिास काम करावयाचे आहे त्या ‘‘योर्नेच्या 

नावावर क्ललक’’ करा. 



 
  

ड) अर्ा नुतनीकरि: 
I. यानंतर मेनू बार वरील अजा नुतनीकरि करण्याची ववडंो ओपन होण्यासाठी मेनू  बार 
वरील ‘‘पडताळिी’’ 

    या बर्नवर जक्लक करा. 

II. जक्लक केल्यानंतर आपिा समोर मेनू ओपन होईल. 

III. या मेनू मधील ‘‘अर्ााच ेनुतनीकरि’’ या मेनूवर जक्लक करा. 



IV. जक्लक केल्यानंतर अजा नुतनीकरि ही ववडंो ओपन होईल. 

  
 

I. या ववडंो मध्ये ज्या वर्ााच ेअजा नुतनीकरि करावयाच ेआहेत, त्या वर्ााच ेपाठीमागच े
वर्ा ननवडावे. उदा. सन २०१५-२०१६ या वर्ााच्या ववद्यार्थयाांच ेअजा नुतनीकरि 
करावयाच ेअसेल तर मागील वर्ााच ेम्हिजे २०१४-२०१५ हे वर्ा उघडून त्या वर्ी 
प्रवेश घेतलेल्या ववद्यार्थयाांच ेअजा आपिास उघडावे लागतील. 

 

II. ज्या प्रवगााच्या अजाावर आपिास नुतनीकरिाची कायावाही करावयाची आहे, तो 
प्रवगा ननवडा. 



III.  त्यानतंर अनुदाननत अभ्यासक्रमाच ेववद्याथी ननवडावयाच ेअसतील तर ‘‘मान्य 
प्रकार’’ या बरक्स मधनू ‘‘अनुदाननत’’ पयााय ननवडा आणि ‘‘ववना 
अनुदाननत’’ अभ्यासक्रमाच ेववद्याथी असतील तर ‘‘ववना अनुदाननत’’ पयााय 
ननवडा. 

IV. त्यानंतर ‘‘योर्ना’’ या बरक्स मध्ये कोित्या योजनेच्या ववद्यार्थयाांच ेनुतनीकरि 
करावयाच ेआहे तो पयााय म्हिजे ‘‘भारत सरकार शशष्यवतृ्ती,’’ शशक्षि फी, 
पररक्षा फी, ववद्या वेतन इत्यादी पैकी एक पयााय ननवडा. 

V. त्यानंतर ‘‘अभ्यासक्रमानुसार माहहती लमळवा’’ या बर्नवर जक्लक करा. 
 

 
I. त्यानंतर आपल्या महाववद्यालयामध्ये जेवढे अभ्यासक्रम map झाले आहेत 

त्याची यादी 
जस्क्रनवर ददसेल.उदा. अभ्यासक्रमाच े नांव, यामध्ये ११ वी आर्ास, ११ वी सायन्स, ११ वी 
करमसा, १२ वी आर्ास १२ वी सायन्स, १२ वी करमसा बीए प्रथम वर्ा, बीए जव्दतीय वर्ा 



इत्यादी ड्ररपडाऊन केल्यानंतर मादहती ददसेल. त्यापुढे ववद्यापीठाच ेनांव, त्यापुढे अभ्यासक्रमाचे 
वर्ा याबाबी ददसतील.             

इ) अभ्यासक्रमाचे वर्ा  

i. बीए 1 असेल तर पदहले  वर्ा, बीए 2 असले तर दसुरे वर्ा बीए 
3    असेल तर नतसरे वर्ा असे समजावे.  

ii. त्यानंतर आपिास शशष्यवतृ्ती अजाावर नुतनीकरि करावयाच े
असेल तर ‘‘लशष्यवतृ्ती’’ या menu वरील नावाखाली 
शशष्यवतृ्तीसाठी ककती अजा भरले गेले आहेत याची सखं्या ददसेल. 
त्या आकडयावर जक्लक  करा. 

iii. जर तुम्हास free sheep च्या अजाावर प्रकक्रया करावयाची 
असेल तर free sheep शलहीलेल्या menu खालील आकडयावर 
जक्लक करा.      

  

फ) प्रत्यक्ष नुतनीकरिाची प्रक्रक्रया:-  



I. आता आपिासमोर ववद्याथी ननहाय नुतनीकरि करण्यासाठी यादी 
window  मध्ये ददसेल, त्या मध्ये ववद्यार्थयााच े नावं, आधार 
क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, अभ्यासक्रमाचे नांव, ववद्यापीठाचे नांव, 
मान्यता प्रकार, मागील पररक्षेचा ननकाल, मागील गुिांची र्क्केवारी, 
ववद्यार्थयाांनी चाल ूवर्ी भरलेली शशक्षि फी, परक्क्षा फी इतर फीची 
रक्कम नुतनीकरि करण्यासाठी त्या ववद्यार्थयाांनी चाल ू वर्ाात ज्या 
दठकािी प्रवेश घेतला आहे ती तारीख, तो वसनतगहृात राहतो काय ? 
राहत असेल तर वसनतगहृामध्ये कधी  प्रवेश  घेतला या बाबी menu 
वर ददसतील व त्या खाली प्रत्येक ववद्यार्थयाांसमोर ज्या Box मध्ये 
आपोआप मादहती (By defaults) ददसत नाही अशा box मध्ये 
महाववद्यालयाने मादहती भरावयाची आहे ककंवा आवश्यक तेथ े
Dropdown menu व्दारे selection करावयाचे आहे. ररकाम्या 
जागी पूिा मादहती भरल्याशशवाय ककंवा ड्ररपडाऊन मेनूव्दारे select 
केल्याशशवाय software पुढे Run होिार नाही.  

II. जेवढया ववद्यार्थयाांच्या नुतनीकरिाची मादहती आपिाकड े उपलब्ध 
आहे तेवढया ववद्यार्थयाांची details भरावीत.  येथ े ववद्यार्थयाांच े
जनरल रजजस्र्र मधील क्रमांक, मागील पररक्षेचा ननकाल, यामध्ये तो 
पास आहे की नापास ककंवा ATKT आहे, त्या ववद्यार्थयाांना 
शमळालेल्या माकााची र्क्केवारी, याबाबी व अन्य बाबी सधु्दा र्ाईप / 
रं्कशलखीत करुन भरावयाच्या आहेत.  



III. ही मादहती भरण्यापूवी खालील बाबींची खात्री करिे सबंंधीत 
शलपीकांना / प्राचायाांना बंधनकारक आहे. 

अ) मागील वर्ी ववद्याथी प्रवेशीत होता का ? 

ब) चाल ूवर्ी या ववद्यार्थयााने प्रवेश चाल ूठेवला आहे काय ? 

क) त्याचा आधार क्रमांक तपासिीसाठी आधारकाडाची प्रत पहावी. 

ड) त्याचा बँक खाते क्रमांच्या नावाची IFSC code, MICR code 
याची खात्री करण्यासाठी त्याच ेबँक पास बुक पहावे. 

इ) मागील वर्ी ज्या अभ्यासक्रमास त्याने प्रवेश घेतला आहे त्याच 
अभ्यासक्रमास चाल ू वर्ी सधु्दा तोच प्रवेशशत आहे याची खात्री 
 करावी. 

फ) सबंंधधत ववद्याथी मागील वर्ी त्याच ववद्यापीठात होता का 
दसुऱ्या ववद्यापीठातून मायगे्रर् होऊन आला याची खात्री करावी.  

ग) सदर ववद्यार्थयाांने ववना अनुदाननत कोसाला प्रवेश घेतला आहे 
ककंवा अभ्यासक्रम बदलला आहे का याची खात्री करावी. 

ह) सदर ववद्याथी पास, नापास ककंवा ATKT आहे याची आणि त्याच े
गुि व र्क्केवारीची खात्री त्याच्या mark list वरुन करावी. 

छ) Mark list मध्ये शलहीलेले गुि व गुिांची र्क्केवारी नमदू 
करावी.   



ज) ववद्यार्थयााने या वर्ी फी ची रक्कम भरली असेल तर भरलेल्या 
रक्कमेचा आकडा शलहावा.  

नुतनीकरिाचे सवा रकाने भरताना ही मादहती समोर ठेवून ती अचूक 
भरण्याची र्बाबदारी सबंंधित ललपीक व प्राचाया याची आहे. 

त्यानंतर ही सवा मादहती भरल्यानंतर ‘‘नुतनीकरि करा’’ या 
बर्नवर जक्लक करा. 

 

 

ग) प्राचाया यांनी करावयाची कायावाही:-  
         अर्ाामिील ववद्यार्थयााचे नाव व अर्ा क्रमाकंाच्या रंगावरून त ेकोित्या प्रकारचे 

आहेत हे खालील प्रमािे कळेल. 
 



नवीन अर्ा  

नुतनीकरि झालेले अर्ा  

ट्रान्सफर झालेले अर्ा  

 

 

I. शलपीकाने  आपल्या id वरुन ‘‘नुतनीकरि करा’’ हे  बर्न जक्लक 
केल्यानंतर जेवढया ववद्यार्थयाांची मादहती भरलेली आहे तेवढया 
ववद्यार्थयााची मादहती प्राचाया ID login ला ददसेल. 

II. प्राचाया login ला forward झाल्यानंतर  प्राचायाने उपरोक्त क्र. अ 
ते फ प्रमािे कायावाही करावी.  

III.  प्राचाया login मध्ये आल्या नंतर  menu वरील ‘‘पडताळिी’’ या 
बर्नवर जक्लक केल्यानंतर ‘‘अर्ा मरं्ुरी बदल’’ हा menu open 
होईल.  

IV. ‘‘अर्ा मरं्ुरी बटन’’ या menu वर जक्लक केल्यानंतर अजा मजंुरी ही 
window open होईल.  

V. त्यामध्ये ज्या शैक्षणिक वर्ााच्या अजााचे नुतनीकरि करावयाचे आहे, 
त्या वर्ााचे मागील वर्ा ननवडावे.  

VI. त्यानंतर प्राचायाांना ज्या प्रवगााच ेअजा मजंूर करावयाचे आहेत तो मागास 
प्रवगा ननवडावा. उदा. अनु.जाती, ववजाभज, इमाव, ववमाप्र इत्यादी.  

VII. त्यानंतर अनुदाननत अभ्यासक्रम की ववना अनुदाननत अभ्यासक्रमाच े
अजा मजंूर करावयाचे  आहेत त्याप्रमािे ‘‘मान्यता प्रकार’’ ननवडावा. 



VIII. ‘‘ज्या तारखेपयांतच ेअर्ा’’ या Box मध्ये प्राचायााने ठराववक तारीख 
र्ाकली तर त्या तारखेपयांत शलपीकानी Forward केलेले अजा ददसतील.  

IX. आणि जर त्या Box मध्ये कोितीही तारीख र्ाकली तर आजच्या 
तारखेपयांत मजंूर करुन DSW ला Forward न केलेले सवा अजा 
ददसतील.  

X. त्यानंतर ‘‘अभ्यासक्रम ननवडा’’ या बर्न वर जक्लक करावे.   
याप्रमािे उपरोक्त  अ ते फ मध्ये नमदू केल्यानुसार कायावाही 

करुन ‘‘नुतनीकरि करा’’ हे बर्न जक्लक कराव.े    
XI. यानंतर आपि जेवढया ववद्यार्थयाांच े अजा नुतनीकरि केले असतील 

तेवढे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याि कायाालयास forward 

होतील.  
 

*** 


