डेक्कन एज्यु केशन सोसायटी

फग्युर्सन महािवद्, पुणे – ४
[ व�र� महािवद्याल(Senior College)]
िशष्यवृ�ी सूचना२०१८-१९

शै�िणक वषर्२०१८ – १९ मध्ये ज्या िवद्याथ्या�नी अनुसूिचत जाती व ,
इतर मागास वगर, िवमु� जाती भटक्या जमाती व िवशेष मागास प्रव( SC, ST,
OBC, VJ-A, NT-B,C,D व SBC) या संवगार्तून महािवद्यालयात प्रवेश घेत
आहे त्या िवद्याथ्या�नी शासनाने िविहत केलेल्या नमुन्यातील िशष्यवृ�ी
फ्र�िशप चा ऑनलाईन अजर् खालील वेब साईटवर भरणे बंधनकारक .
https://mahadbtmahait.gov.in
(for SC, ST, OBC, VJ, NT- A,B,C,D & SBC Categories)
तरी पात्र असलेल्या िवद्याथ्या�नी िशष्यवृ�ी िकंवा फ्र�िशप चा ऑन
भ�न योग्य त्या प्रमाणपत्रा सा. १६ नोव्हें,२०१८ पूव� सकाळी १०.३० ते
१.३० या वेळेत महािवद्यालयातील िशष्यवृ�ी कायार्लया. सुधाकर साठे  व श्.
अिमत पालकर यांच्याकडे जमा करावे. िविहत मुदतीत अजर् प्रा� न झाल्
त्याची संपूणर् जबाबदारी संबंिधत िवद्याथ्यार्ची, याची कृ पया नोंद घ्या.
तसेच िवद्याथ्या�नी िशष्यवृ�ी अजर् स्वतः भरावा दुसर्या कोणाकडूनही भ
नये.
१. ऑनलाईन अजर् भरताना िवद्याथ्यार्चे आधारकाडर् असणे आवश.
आधारकाडर्ला मोबाईल नंबर व िवद्याथ्यार्चे बँक खाते  िलंक 
आवश्यक आह.
२. ऑनलाईन अजर् भरताना आधार काडर्ला िलंक असलेल्या मोबाईल  OTP
येतो तो Verified करावा.  
३. खालील िशष्यवृ�/ फ्र�िशप चा अजर् भरण्यासाठी िवद्याथ
http://mahadbtmahait.gov.in या वेबसाईटवर लॉगीन क�न त्यातील

Profile मधील सहा टॅब  (Personal Information, Address Information,
Other Information, Current Course, Past Qualification, Hostel
Details) व्यविस्थत भरणे आवश्यक .

४.  ऑनलाईन वेबसाईटवर ३५ प्रकारच्या िशष्यवृ�ी िदलेल्या आहेत त्य
िवद्याथ्यार्ला लागू असलेल्या िशष्यवृ�ीचा पयार्य िनवडून त्या िशष
अजर् भरणे आवश्यक आ. उदा.
1) SC Scholarship/ Freeshipसाठी :Social Justice and Special Assistance Department मध्य
Government of India Post-Matric Scholarship (Scholarship)
Post-Matric Tuition Fee and Examination fee (Freeship)
2)VJNT, OBC and SBC Scholarship / Freeshipसाठी :VJNT, OBC and SBC Welfare Department मध्य
Post-Matric Scholarship to VJNT Students (Scholarship)
Post-Matric Scholarship to OBC Students (Scholarship)
Post-Matric Scholarship to SBC Students (Scholarship)
Tuition Fee and Examination fees to VJNT Students (Freeship)
Tuition Fee and Examination fees to OBC Students (Freeship)
Tuition Fee and Examination fees to SBC Students (Freeship)

3)ST Scholarship / Freeshipसाठी :Tribal Development Department मध्य
Post - Matric Scholarship
Scheme (Government of India)
(Scholarship)
Tuition Fee & Exam Fee for Tribal Students (Freeship)
िदनांक :१९/१०/२०१८                      प्राचा

अनुसूिचत जाती व जमाती, इतर मागास वगर, िवमु� जाती भटक्या जमाती व
िवशेष मागास प्रवग( SC, ST, OBC, VJ-A, NT-B,C,D व SBC) या 
संवगार्तील िशष्यवृ�ी साठी आवश्यक प्र.
Required document s

1. School Living Certificate / Transfer certificate.
2. Cast Certificate.
3. Cast Validity Certificate if applicable.
4. Domicile Certificate.
5. Noncremylare (NT – C,D.OBC,SBC)
6. Income certificate from Collector Office.
7. Gap Certificate if applicable.
8. Statement of Marks 10th & 12th / UG / PG.
9. EID / UID No. (Aadhar Card)
10.Ration Card zerox copy
11.Fees chalan (Current year)
12.Bank Passbook Front Page zerox with MICR & IFSC Code.
13.Hostel Admission Fee Receipt.
(All document required along with self attested)

डेक्कन एज्यु केशन सोसायटी

फग्युर्सन महािवद्, पुणे – ४
[ व�र� महािवद्याल(Senior College)]
िशष्यवृ�ी सूचना२०१८-१९

शै�िणक वषर्२०१८ – १९ मध्ये संगणक शा�(Computer Science UG /
PG) मध्ये ज्या िवद्याथ्या�नी अनुसूिचत,( SC,) या सवं गार्तून महािवद्यालय
प्रवेश घेतलेला आहे व ज्या िवद्याथ्या�च्या पालकांचे२.०० लाखाच्या आत
आहे त्या िवद्याथ्या�नी शासनाने िविहत केलेल्या नमुन्यातील फ� िशष्यव
ऑनलाईन अजर् खालील वेब साईटवर भरणे बंधनकारक आह. त्याच प्रमा
शै�िणक वषर्२०१८ – १९ मध्ये संगणक शा�(Computer Science UG / PG)
मध्ये ज्या िवद्याथ्या�नी अनुसूिचत ,(ST) या संवगार्तून महािवद्यालयात प्
घेतलेला आहे त्या िवद्याथ्या�नी िशष्यवृ�ी व फ्र�िशप या पैक� योग्य तो अ
बंधनकारक आहे.
https://mahadbtmahait.gov.in
(for SC, ST, Categories)
तरी पात्र असलेल्या िवद्याथ्या�नी िशष्यवृ�ी िकंवा फ्र�िशप चा ऑन
भ�न योग्य त्या प्रमाणपत्रा सा. १६ नोव्हें,२०१८ पूव� सकाळी १०.३० ते
१.३० या वेळेत महािवद्यालयातील िशष्यवृ�ी कायार्लया. सुधाकर साठे  व श्.
अिमत पालकर यांच्याकडे जमा करावे. िविहत मुदतीत अजर् प्रा� न झाल्
त्याची संपूणर् जबाबदारी संबंिधत िवद्याथ्यार्ची, याची कृ पया नोंद घ्या.
तसेच िवद्याथ्या�नी िशष्यवृ�ी अजर् स्वतः भरावा दुसर्या कोणाकडूनही भ
नये.
१. ऑनलाईन अजर् भरताना िवद्याथ्यार्चे आधारकाडर् असणे आवश.
आधारकाडर्ला मोबाईल नंबर व िवद्याथ्यार्चे बँक खाते  िलंक 
आवश्यक आह.

२. ऑनलाईन अजर् भरताना आधार काडर्ला िलंक असलेल्या मोबाईल 
OTP येतो तो Verified करावा.  
३. खालील िशष्यवृ�/ फ्र�िशप चा अजर् भरण्यासाठी िवद्याथ
http://mahadbtmahait.gov.in या वेबसाईटवर लॉगीन क�न त्यातील
Profile मधील सहा टॅब  (Personal Information, Address Information,
Other Information, Current Course, Past Qualification, Hostel
Details) व्यविस्थत भरणे आवश्यक .

४.  ऑनलाईन वेबसाईटवर ३५ प्रकारच्या िशष्यवृ�ी िदलेल्या 
त्यापैक� िवद्याथ्यार्ला लागू असलेल्या िशष्यवृ�ीचा पयार्य िनव
िशष्यवृ�ीचा अजर् भरणे आवश्यक . उदा.
1) SC Scholarship साठी :Social Justice and Special Assistance Department मध्य
Government of India Post-Matric Scholarship (Scholarship)

2) ST Scholarship / Freeshipसाठी :Tribal Development Department मध्य
Post - Matric Scholarship
Scheme (Government of India)
(Scholarship)
Tuition Fee & Exam Fee for Tribal Students (Freeship)

िदनांक :१९/१०/२०१८                      प्राचा

