डे. ए. सो. चे बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमसस , पुणे -४
कनिष्ठ व वररष्ठ महानवद्यालय निष्ट्यवत्त
ृ ी सूचिा २०२०-२१
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये ज्या णवद्यार्थयाषनी अनुसूणित जाती व जमाती, इतर मागास वगष, णवमक्त
ु जाती भटक्या जमाती व णवशेर् मागास प्रवगष
(SC,ST,OBC,VJNT,SBC) या संवगाषतून महाणवद्यलयात प्रवेश घेतला आहे त्या णवद्यार्थयाषने शासनाने णवणहत के लेल्या नमन्ु यात णशष्यवृत्ती/ फ्रीणशप िा
ऑनलाइन अजष भरिे बंधनकारक आहे. अशा सवष णवद्यार्थयाांनी हा ऑनलाइन अजष https://mahadbtmahait.gov.in या वेबसाइटवर णि.३ णिसेंबर, २०२०
पासनू ऑनलाइन भरिे सरू
ु झाले आहे
णशष्यवृत्ती (Scholarship) साठी व्हीजेएिटी/ ईमाव / नवमाप्र या संवर्ासकररता उत्पन्ि मयासदा १,००,०००/- असूि, अिुसूनचत जाती वा अिुसूनचत
जमाती या संवर्ासकररता उत्पन्ि मयासदा २,५०,०००/- इतकी आहे. तसेि फ्रीणशप अनुसूणित जाती (BBA/BCA/BBM-IB अभ्यासक्रमा व्यणतररक्त)/
अनुसूणित जमाती साठी उत्पन्न मयाषिा नसून, BBA/BCA/BBM-IB च्या अनुसूणित जाती (SC) णवद्यार्थयाषना फ्रीणशप लागू नाही. व्हीजेएिटी/ ईमाव /
नवमाप्र साठी ची उत्पन्ि मयासदा रु. ८,००,०००/- इतकी आहे. तसेि BBA/BCA/BBM-IB अभ्यासक्रमाकररता व्हीजेएनटी/ ईमाव / णवमाप्र संवगाषतील
णवद्यार्थयाांना कुठलीही शासकीय णशष्यवृत्ती अथवा फ्रीणशप िा लाभ घेता येिार नाही यािी कृ पया सवाषनी नोंि घ्यावी.
सवस पात्र नवद्यार्थयाांिी स्वतः चा मोबाइल ि.बँक खाते व आधार काडस िी नलंक करूि घेणे आवश्यक आहे. तसे िसल्यास त्याची निष्ट्यवृत्ती/
फ्रीनिप जमा ि झाल्यास ते स्वतः जबाबदार राहतील, तसेच एक वेळेस एकच निष्ट्यवृत्तीचा लाभ घेत येईल अजस भरतािा कुठलीही अडचण येत
असल्यास महानवद्यालयाच्या निष्ट्यवृत्ती नवभार्ास संपकस साधावा.
फ्रेि नवद्यार्थयाांसाठी ऑनलाईन अजष भरताना णवद्यार्थयाांिे आधारकािष असिे आवश्यक आहे. आधारकािषला मोबाईल नंबर व णवद्यार्थयाांिे बँक खाते न
णलंक असिे आवश्यक आहे. ऑनलाईन अजष भरताना आधार कािष ला णलंक असलेल्या मोबाईल वर OTP येतो तो Verified करावा. खालील णशष्यवृत्ती/
फ्रीशीपिा अजष भरण्यासाठी णवद्यार्थयाषने mahadbtmahait.gov.in या वेबसाईटवर लॉणगन करून त्यातील Profile मधील सहा टॅब (Personal
Information, Address Information, Other Information, Current Course, Past Qualification, Hostel Details) व्यवणथथत भरिे
आवश्यक आहे. प्रोफाइल पूिष भरून झाल्यावर खालीलपैकी योग्य ती थकीम णनविून अप्लाय करावी.
1) SC Scholarship/ Freeship साठी :- Social Justice and Special Assistance Department मध्ये

a) Government of India Post-Matric Scholarship (Scholarship) / Post-Matric Tuition Fee and Examination fee (Freeship)
2) VJNT, OBC & SBC Scholarship / Freeship साठी :- VJNT, OBC & SBC Welfare Department मध्ये
a) Post-Matric Scholarship to VJNT Students (Scholarship) / Tuition Fee and Examination fees to VJNT Students (Freeship)
b) Post-Matric Scholarship to OBC Students (Scholarship) / Tuition Fee and Examination fees to OBC Students (Freeship)
c) Post-Matric Scholarship to SBC Students (Scholarship)/ Tuition Fee and Examination fees to SBC Students (Freeship)
3) ST Scholarship / Freeship साठी :- Tribal Development Department मध्ये
a) Post-Matric Scholarship Scheme (Government of India) (Scholarship) / Tuition Fee & Exam Fee for Tribal Students (Freeship)
निष्ट्यवृत्ती/ फ्रीिीप साठी आवश्यक असणारे सवस मूळ कार्दपत्रे (Original Documents) अपलोड करावीत व ऑिलाइि पाठवावीत
अ. क्र.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११ .
१२.
१३ .
१४.

कार्दपत्रे
निष्ट्यवृत्ती/ फ्रीिीप अजस -२०२०-२१ (अजासवर िेवटच्या पािावर नवद्यार्थयाांची व पालकाची िाव व सही करणे आवश्यक)
कुटुंबाचा उत्पन्िाचा दाखला (तहसीलदार यािं ी नदलेला)
रनहवासी / डॉनमसाईल प्रमाणपत्र (तहसीलदार यांिी नदलेला)
नवद्यार्थयाांचे जातीचे प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
रेिि काडस झेरॉक्स
र्ुणपनत्रका झेरॉक्स (र्ुणपनत्रका – १० वी, १२ वी, एफ वाय बी कॉम, एस वाय बी कॉम, टी वाय बी कॉम, एम कॉम भार् -१)
महानवद्यालय प्रवेि पावती झेरॉक्स
वसनतर्ृह प्रवेि पावती झेरॉक्स (आवश्यक असल्यास)
खंड प्रमाणपत्र (Gap Certificate) (आवश्यक असल्यास)
नवनहत िमन्ु यातील प्रनतज्ञा पत्र
िाळा/ महानवद्यालय सोडल्याचा दाखला (१० वी / १२ वी / टी. वाय बी. कॉम.)
बँक खात्यामध्ये आधार क्रमांक नमळनवण्यासाठी / डीबीटी लाभ नमळनवण्यासाठी अजस (एि पी सी आय मॅनपंर्)
आधार काडस झेरॉक्स
बँक पास बुक झेरॉक्स (आधार काडसिी नलंक असलेले)

ररन्यूअल नवद्यार्थयाांसाठी ऑनलाईन अजष भरताना Profile मधील Personal Information मध्ये Income certificate िी माहीती अपिेट करावी. व
Current Course मधील माणहती अपिेट करून गिु पणिका अपलोि करावी व िालू वर्ाषिा माणहती भरून व फी शन्ू य टाकावी. प्रोफाइल पिू ष भरून झाल्यावर
वरील पैकी योग्य ती थकीम णनविून अप्लाय करावी.
णशष्यवृत्ती/ फ्रीणशप िा अजष णिनांक १५ एनप्रल, २०२१ पूवी अिक
ू भरून वरील कागिपिासोबत हािष कॉपी महाणवद्यालयात जमा करावी, णकंवा णशष्यवृत्ती व
फ्रीणशप िा अजष व इतर सवष आवश्यक कागिपिे (वर नमिू के लेल्या क्रमानुसार) एकाि Pdf थकॅ न करून bmccmahadbt2021@gmail.com ई मेल वर
पाठवावी .

(िॉ.एस. यू. पुरोणहत)
प्रािायाष
णि. ०१.०४.२०२१

