डे. ए. सो. चे बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमसस , पुणे -४
शिष्ट्यवृत्ती सूचना २०२१-२२
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ज्या णवद्यार्थयाषनी अनुसूणित जाती व जमाती, इतर मागास वगष, णवमक्त
ु जाती भटक्या जमाती, णवशेर् मागास
प्रवगष व आणथषक दृष्ट्या दर्ु षल घटक (SC,ST,OBC,VJNT,SBC,EWS) या संवगाषतून महाणवद्यलयात (वररष्ठ व कणनष्ठ महाणवद्यालय)
प्रवेश घेतला आहे त्या णवद्यार्थयाषने शासनाने णवणहत के लेल्या नमन्ु यात णशष्यवृत्ती/ फ्रीणशप िा ऑनलाइन अजष भरिे र्धं नकारक आहे. अशा
सवष णवद्यार्थयाांनी हा ऑनलाइन अजष https://mahadbtmahait.gov.in या वेर्साइटवर णिसेंर्र, २०२१ पासनू ऑनलाइन
भरिे सरू
ु झाले आहे सदर अजस व्यवशथित पण
ू स भरून सवस खालील कागदपत्रे जोडून महाशवद्यालयात सवस सवं गासतील शवद्यार्थयासनी
शद. १५ जून, २०२२ पूवी जमा करावा.
ज्या शवद्यार्थयाांनी २०२०-२१ मध्ये अजस अपूणस भरला आहे, दुरुथतीसाठी शवद्यार्थयाांच्या लॉशगनला आहे शकंवा रर-अप्लायसाठी
आहे अिा सवस शवद्यार्थयाांनी अजस व्यवशथित पण
ू स भरून सवस खालील कागदपत्रे जोडून महाशवद्यालयात शद. १५ जनू , २०२२ पवू ी
जमा करावा .
णशष्यवृत्ती (Scholarship) साठी व्हीजेएनटी/ ईमाव / शवमाप्र या संवगासकररता उत्पन्न मयासदा १,५०,०००/- असून, अनुसूशचत जाती
वा अनुसूशचत जमाती या संवगासकररता उत्पन्न मयासदा २,५०,०००/- इतकी आहे. तसेि फ्रीणशप अनुसूशचत जाती/ अनुसूशचत जमाती
साठी उत्पन्न मयाषदा नसनू , व्हीजेएनटी/ ईमाव / शवमाप्र साठी ची उत्पन्न मयासदा रु. ८,००,०००/- इतकी आहे.
सवस पात्र शवद्यार्थयाांनी थवतः चा मोबाइल न.बँक खाते व आधार काडस िी शलंक करून घेणे आवश्यक आहे. तसे नसल्यास त्याची
शिष्ट्यवृत्ती/ फ्रीशिप जमा न झाल्यास ते थवतः जबाबदार राहतील, तसेच एक वेळेस एकच शिष्ट्यवत्त
ृ ीचा लाभ घेत येईल अजस
भरताना कुठलीही अडचण येत असल्यास महाशवद्यालयाच्या शिष्ट्यवृत्ती शवभागास संपकस साधावा.
नवीन (फ्रेि) शवद्यार्थयाांसाठी ऑनलाईन अजष भरताना णवद्यार्थयाांिे आधारकािष असिे आवश्यक आहे. आधारकािषला मोर्ाईल नर्ं र व
णवद्यार्थयाांिे र्ँक खाते न णलंक असिे आवश्यक आहे. ऑनलाईन अजष भरताना आधार कािष ला णलंक असलेल्या मोर्ाईल वर OTP येतो
तो Verified करावा. खालील णशष्यवृत्ती/ फ्रीशीपिा अजष भरण्यासाठी णवद्यार्थयाषने mahadbtmahait.gov.in या वेर्साईटवर लॉणगन
करून त्यातील Profile मधील सहा टॅर् (Personal Information, Address Information, Other Information, Current
Course, Past Qualification, Hostel Details) व्यवणथथत भरिे आवश्यक आहे. प्रोफाइल पिू ष भरून झाल्यावर खालीलपैकी योग्य
ती थकीम णनविून अप्लाय करावी.
ररन्यूअल शवद्यार्थयाांसाठी 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 वर्ाषिी माणहती भरून व फी शन्ू य
टाकावी. प्रोफाइल पिू ष भरून झाल्यावर खालीलपैकी योग्य ती थकीम णनविून अप्लाय करावी.
1) SC Scholarship/ Freeship साठी :- Social Justice and Special Assistance Department मध्ये (Sr. & Jr. College)
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 (Sr. & Jr. College)
Post-Matric Scholarship to VJNT Students (Scholarship) / Tuition Fee and Examination fees to VJNT Stud. (Freeship)
Post-Matric Scholarship to OBC Students (Scholarship) / Tuition Fee and Examination fees to OBC Students (Freeship)
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 (Sr. & Jr. College)
Post-Matric Scholarship Scheme (Government of India) (Scholarship)/Tuition Fee & Exam Fee for Tribal Students (Freeship)

4) Director of Higher Education Department मध्ये (Sr. College)
1 Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulkh
Shishyavrutti Scheme
2 Assistance to Meritorious Students scholarship - Senior
Level
3 State Government Open Merit Scholarship
4 Eklavya Scholarship

5. Dr. Punjabrao Deshmukh Vasatigruh Nirvah Bhatta Yojna
(DHE)
6 Education Concession to the Children of Ex-Servicemen
7

Education Concession to the Children Freedom Fighter

5) School Education and Sport Department मध्ये (Jr. College)
Open Merit Scholarship in Junior College / Merit Scholarship for Economical Backward Class Student

शिष्ट्यवृत्ती/ फ्रीिीप साठी आवश्यक असणारे सवस मूळ कागदपत्रे (Original Documents) अपलोड करावीत
कागदपत्रे
अ. क्र.
णशष्यवृत्ती/ फ्रीशीप अजष -२०२१-२२ (अजाषवर शेवटच्या पानावर णवद्यार्थयाांिी व पालकािी नाव व सही करिे आवश्यक)
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११ .
१२.
१३ .

कुटुंर्ािा उत्पन्नािा दाखला (तहसीलदार यांनी णदलेला)
रणहवासी / िॉणमसाईल प्रमािपि (तहसीलदार यानं ी णदलेला)
णवद्यार्थयाांिे जातीिे प्रमािपि
रे शन कािष झेरॉक्स
गिु पणिका झेरॉक्स (गिु पणिका - १० वी, १२ वी, एफ वाय र्ी कॉम, एस वाय र्ी कॉम, टी वाय र्ी कॉम, एम कॉम -१)
महाणवद्यालय प्रवेश पावती झेरॉक्स
वसणतगृह प्रवेश पावती झेरॉक्स (आवश्यक असल्यास)
खिं प्रमािपि (Gap Certificate) (आवश्यक असल्यास)
णवणहत नमन्ु यातील प्रणतज्ञा पि
शाळा/ महाणवद्यालय सोिल्यािा दाखला (१० वी / १२ वी / र्ी. कॉम.)
आधार कािष झेरॉक्स
र्ँक पास र्ुक झेरॉक्स (आधार कािषशी णलंक असलेले)

सदर शिष्ट्यवृत्ती व फ्रीशिप चा अजस अचूक भरून वरील कागदपत्रासोबत ( नमूद के लेल्या क्रमानुसार ) हाडस कॉपी महाशवद्यालयात
सवस संवगासतील शवद्यार्थयासनी शद. १५ जून, २०२२ पूवी जमा करावा.

प्रभारी प्रािायाष
०१/०६/२०२२

