डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे

बहृ न्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमसस, पुणे – ४
[ कननष्ठ व वररष्ठ महानवद्यालय (Junior & Senior College)]
नशष्ट्यवृत्ती सच
ू ना २०१८-१९
शैक्षनणक वषस २०१८ – १९ मध्ये ज्या नवद्यार्थयाांनी अनस
ु नू चत जाती व जमाती ,
इतर मागास वगस, नवमुक्त जाती भटक्या जमाती व नवशेष मागास प्रवगस (SC, ST, OBC,
VJ-A, NT-B,C,D, SBC & Other Category) या संवगासतून महानवद्यालयात प्रवेश
घेतलेला आहे त्या नवद्यार्थयाांनी शासनाने नवनहत के लेल्या नमुन्यातील नशष्ट्यवत्त
ृ ी नकंवा
फ्रीनशप चा ऑनलाईन अजस भरणे बंधनकारक आहे. तसेच इतर जे नवद्याथी
नशष्ट्यवत्त
ृ ीचा(Other Categories) अजस भरण्यास इच्छुक असतील अशा सवस
नवद्यार्थयाांसाठी हा ऑनलाईन नशष्ट्यवत्त
ृ ी नकंवा फ्रीनशप ऑनलाईन अजस

https://mahadbtmahait.gov.in
(for SC, ST, OBC, VJ, NT- A,B,C,D & SBC Categories and Other Categories)

या वेबसाईट ऑनलाईन भरणे सुरु आहे. तरी पात्र असलेल्या नवद्यार्थयाांनी नशष्ट्यवत्त
ृ ी
नकंवा फ्रीनशप चा ऑनलाईन अजस भरून नद. ३१ नडसेंबर ,२०१८ पूवी सकाळी १०.३०
ते १.३० या वेळेत महानवद्यालयात कायासलयात श्री. ओव्हाळ यांच्याकडे जमा करावेत.
नवनहत मुदतीत अजस प्राप्त न झाल्यास त्याची संपूणस जबाबदारी सबं ंनधत नवद्यार्थयासची
राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी.
१. ऑनलाईन अजस भरताना नवद्यार्थयासचे आधारकाडस असणे आवश्यक आहे.
आधारकाडसला मोबाईल नंबर व नवद्यार्थयासचे बँक खाते नलंक असणे आवश्यक
आहे.
२. ऑनलाईन अजस भरताना आधार काडसला नलंक असलेल्या मोबाईल वर OTP येतो
तो Verified करावा.
३. खालील नशष्ट्यवृत्ती/ फ्रीनशप चा अजस भरण्यासाठी नवद्यार्थयास ने
mahadbtmahait.gov.in या वेबसाईटवर लोनगन करून त्यातील Profile

मधील सहा टॅब (Personal Information, Address Information, Other
Information, Current Course, Past Qualification, Hostel Details) व्यवनथथत
भरणे आवश्यक आहे.
४. पररपण
ू स भरलेल्या नशष्ट्यवत्तृ ी / फ्रीनशप अजासवर शेवटच्या पानावर नवद्यार्थयासची व
पालकाची नाव व सही आवश्यक आहे.
५. ऑनलाईन वेबसाईटवर ३५ प्रकारच्या नशष्ट्यवत्तृ ी नदलेल्या आहेत त्यापैकी
नवद्यार्थयासला लागू असलेल्या नशष्ट्यवत्त
ृ ीचा पयासय ननवडून त्या नशष्ट्यवत्त
ृ ीचा अजस
भरणे आवश्यक आहे. उदा.
1) SC Scholarship/ Freeship साठी :Social Justice and Special Assistance Department मध्ये
a) Government of India Post-Matric Scholarship (Scholarship)
b) Post-Matric Tuition Fee and Examination fee (Freeship)
2) VJNT, OBC and SBC Scholarship / Freeship साठी :VJNT, OBC and SBC Welfare Department मध्ये
a) Post-Matric Scholarship to VJNT Students (Scholarship)
b) Post-Matric Scholarship to OBC Students (Scholarship)
c) Post-Matric Scholarship to SBC Students (Scholarship)
d) Tuition Fee and Examination fees to VJNT Students (Freeship)
e) Tuition Fee and Examination fees to OBC Students (Freeship)
f) Tuition Fee and Examination fees to SBC Students (Freeship)
3) ST Scholarship / Freeship साठी :Tribal Development Department मध्ये
a) Post-Matric Scholarship Scheme (Governmentof India) (Scholarship)
b) Tuition Fee & Exam Fee for Tribal Students (Freeship)
4) Other Scholarship / Freeship साठी :Director of Higher Education मध्ये
a) Rajarashi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti
Scheme (EBC)

b) State Government Open Merit Scholarship
c) Education Concession to the Children of Ex- Servicemen
d) Education Concession to the Children Freedom Fighter
e) Assistance to Meritorious Students Scholarship - Junior Level
f) Assistance to Meritorious Students Scholarship - Senior Level
g) Dr. Punjabrao Deshmukh Vastigruh Nirvah Bhatta Yojna (DHE)
h) Eklavya Scholarship
नशष्ट्यवृत्ती व फ्रीनशप साठी आवश्यक असणारे सवस मूळ कागदपत्रे (Original Documents)
नवद्यार्थयासनी ऑनलाईन अजस भरताना अपलोड करावीत.
१.
२.
३.
४.

नवद्यार्थयासचे जातीचे प्रमाणपत्र झेरॉक्स
उत्पन्नाचा दाखला झेरॉक्स ( तहसीलदाराने नदलेला )
रनहवासी प्रमाणपत्र झेरॉक्स (Domicile Certificate )
गुणपनत्रका झेरॉक्स ( माकस शीट – १० वी, १२ वी, एफ वाय बी कॉम,
एस वाय बी कॉम, टी वाय बी कॉम, एम कॉम भाग-१ )
५. आधार काडस झेरॉक्स
६. नवद्यार्थयासचा शाळा सोडल्याचा दाखला
७. नवद्यार्थयासचे बँक पासबुक झेरॉक्स ( आधार काडस व मोबाईल क्र. नलंक
असलेले)
८. खडं प्रमाणपत्र ( Gap Certificate )
९. नवनहत नमुन्यातील बंधपत्र
१०. रेशन काडस झेरॉक्स
११. महानवद्यालय प्रवेश पावती झेरॉक्स

नदनांक :३०/११/२०१८

प्राचायस

