
डे. ए. सो. चे बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमसस , पुणे -४ 

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण शुल्क शशष्ट्यवृत्ती योजना   २०२०-२१ 

 

वरिष्ठ महाववद्यालयातील सवव खुल्या प्रवर्ासतील पात्र ववद्यार्थयाांना कळववण्यात येत ेकी िाजर्षी छत्रपती शाहू महािाज वशक्षण शलु्क वशष्यवतृ्ती 

योजना २०२०-२१ किीता चाल ूझाललेी असनू सवव पात्र ववद्यार्थयाांनी Fresh व Renewal अजव https://mahadbtmahait.gov.in  या 

वेबसाइटवि ऑनलाइन पद्धतीने भिावयाचा आह े

फे्रश शवद्यार्थयाांसाठी ऑनलाईन अजव  भिताना ववद्यार्थयाांचे  आधािकार्व  असणे आवश्यक आह.े आधािकार्वला मोबाईल नंबि व ववद्यार्थयाांच े 

बँक खाते न वलकं   असणे आवश्यक आह.े ऑनलाईन अजव भिताना आधाि कार्व ला वलंक असलेल्या मोबाईल वि OTP येतो तो Verified 

किावा. खालील वशष्यवतृ्ती/ फ्रीशीपचा अजव  भिण्यासाठी ववद्यार्थयावने mahadbtmahait.gov.in या वेबसाईटवि लॉविन करून त्यातील 

Profile मधील सहा टॅब (Personal Information, Address Information, Other Information, Current Course, Past 

Qualification, Hostel Details) व्यववथित भिणे आवश्यक आह.े प्रोफाइल पणूव भरून झाल्यावि खालीलथकीम वनवरू्न अप्लाय  किावी.  
 

Directorate of Higher  Education  शवभार्ामध्ये  

Rajarashi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyvrutti Scheme 

 

शशष्ट्यवतृ्ती पात्रता  

१. सदर शशष्ट्यवतृ्ती ही कुटुुंबातील पशहल्या दोन अपत्य पुरतीच मयासशदत आहे.  

२. शवद्यार्थयाांच्या  कुटुुंबाचे उत्पन्न हे  ८,००,०००/- शकुं वा त्यापेक्षा कमी असलेल्या साठी लार् ूआहे.   

 

 शशष्ट्यवृत्ती/ फ्रीशीप साठी आवश्यक असणारे  सवस मूळ कार्दपते्र  (Original Documents) अपलोड करावीत व ऑनलाइन पाठवावीत  

अ. क्र. कार्दपते्र  

१. शशष्ट्यवृत्ती/ फ्रीशीप अजस -२०२०-२१ (अजासवर शेवटच्या पानावर शवद्यार्थयाांची व पालकाची नाव व सही करणे आवश्यक) 

२ . कुटुुंबाचा उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार याुंनी शदलेला) 

३. रशहवासी / डॉशमसाईल प्रमाणपत्र (तहसीलदार याुंनी शदलेला) 

४. शवद्यार्थयाांचे जातीचे प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास) 

५. रेशन काडस  झेरॉक्स 

६. र्ुणपशत्रका झेरॉक्स  (रु्णपशत्रका – १० वी, १२ वी, एफ वाय बी कॉम, एस वाय बी कॉम, टी वाय बी कॉम, एम कॉम भार् -१) 

७. महाशवद्यालय प्रवेश पावती झेरॉक्स 

८. वसशतर्ृह प्रवेश पावती झेरॉक्स  (आवश्यक असल्यास) 

९. खुंड प्रमाणपत्र (Gap Certificate) (आवश्यक असल्यास) 

१०. शवशहत नमुन्यातील प्रशतज्ञा पत्र 

११ . शाळा/ महाशवद्यालय सोडल्याचा दाखला (१० वी / १२ वी / टी. वाय बी. कॉम.) 

१२. बँक खात्यामध्ये आधार क्रमाुंक शमळशवण्यासाठी / डीबीटी लाभ शमळशवण्यासाठी अजस (एन पी सी आय मॅशपुंर्) 

१३ . आधार काडस झेरॉक्स  

१४. बँक पास बुक झेरॉक्स (आधार काडसशी शलुंक असलेले) 

 

ररन्यूअल शवद्यार्थयाांसाठी ऑनलाईन अजव भिताना Profile मधील Personal Information मध्ये Income certificate ची माहीती अपरे्ट 

किावी. व Current Course मधील मावहती अपरे्ट करून िणुपवत्रका अपलोर् किावी व चाल ूवर्षावचा मावहती भरून  व फी शनू्य टाकावी. 

प्रोफाइल पणूव भरून झाल्यावि विील पैकी योग्य ती थकीम वनवरू्न अप्लाय किावी.  

 

वशष्यवतृ्ती/ फ्रीवशप चा अजव विनाकं १५ एवप्रल, २०२१ पवूी अचकू भरून विील काििपत्रासोबत हार्व कॉपी महाववद्यालयात जमा किावी,  

वकंवा वशष्यवतृ्ती व फ्रीवशप चा अजव व इति सवव आवश्यक काििपत्र े(वि नमिू केलेल्या क्रमानुसाि)  एकाच Pdf थकॅन करून 

bmccmahadbt2021@gmail.com ई मले वि पाठवावी .  

 
 

(र्ॉ.एस. य.ू पिुोवहत) 

प्राचायाव 

वि.०१.०४.२०२१  
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