
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे 

फर्गयुुसन महाविद्यालय, पुणे – ४ 

[ िररष्ठ महाविद्यालय (Senior College)] 

वशष्यिृत्ती सूचना २०१८-१९ 

 

शैक्षवणक िरु् २०१८ – १९ मध्ये ज्या विद्यार्थयाांनी ऄनुसूवचत जाती ि जमाती, 

आतर मागास िगु , विमुक्त जाती भटक्या जमाती ि विशेर् मागास प्रिगु (SC, ST, 

OBC, VJ-A, NT-B,C,D ि SBC) या संिगाुतून महाविद्यालयात प्रिेश घेतलेला 

अहे त्या विद्यार्थयाांनी शासनाने विवहत केलेल्या नमुन्यातील वशष्यिृत्ती वकंिा 

फ्रीवशप चा ऑनलाइन ऄजु खालील िेब साइटिर भरणे बंधनकारक अहे.  

https://mahadbtmahait.gov.in 

 

(for SC, ST, OBC, VJ, NT- A,B,C,D & SBC Categories) 
 

तरी पात्र ऄसलेल्या विद्यार्थयाांनी वशष्यिृत्ती वकंिा फ्री वशप चा ऑनलाइन ऄजु 

भरून योर्गय त्या प्रमाणपत्रा सावहत  वद. १६ नोव्हेंबर,२०१८ पूिी सकाळी १०.३० ते 

१.३० या िेळेत महाविद्यालयातील वशष्यिृत्ती कायाुलयात श्री. सुधाकर साठे ि श्री. 

ऄवमत पालकर यांच्याकडे जमा करािेत . विवहत मुदतीत ऄजु प्राप्त न झाल्यास 

त्याची संपूणु जबाबदारी संबंवधत विद्यार्थयाुची राहील , याची कृपया नोंद घ्यािी . 

तसेच विद्यार्थयाांनी वशष्यिृत्ती ऄजु स्ितः भरािा दुसऱ्या कोणाकडूनही भरून घेउ 

नये. 
 

१. ऑनलाइन ऄजु भरताना विद्यार्थयाुचे अधारकाडु ऄसणे अिश्यक अहे . 

अधारकाडुला मोबाइल नंबर ि विद्यार्थयाुचे बँक खाते  वलंक ऄसणे 

अिश्यक अहे. 

२. ऑनलाइन ऄजु भरताना अधार काडुला वलंक ऄसलेल्या मोबाइल िर OTP 

येतो तो Verified करािा.   

३. खालील वशष्यिृत्ती / फ्रीवशप चा ऄजु भरण्यासाठी विद्यार्थयाुने 

http://mahadbtmahait.gov.in या िेबसाइटिर लॉगी न करून त्यातील  

https://mahadbtmahait.gov.in/


Profile मधील सहा टॅब (Personal Information, Address Information, 

Other Information, Current Course, Past Qualification, Hostel 

Details) व्यिवस्थत भरणे अिश्यक अहे. 

४.  ऑनलाइन िेबसाइटिर ३५ प्रकारच्या वशष्यिृत्ती वदलेल्या अहेत त्यापैकी 

विद्यार्थयाुला लागू ऄसलेल्या वशष्यिृत्तीचा पयाुय वनिडून त्या वशष्यिृत्तीचा 

ऄजु भरणे अिश्यक अहे. ईदा. 

1) SC Scholarship/ Freeshipसाठी :- 

Social Justice and Special Assistance Department मध्ये 

 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 मध्ये 

 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 मध्ये 

 Post -  Matric Scholarship Scheme (Government of India) 

(Scholarship) 

 Tuition Fee & Exam Fee for Tribal Students (Freeship) 

 

 

वदनांक :१९/१०/२०१८                      प्राचायु 



ऄनुसूवचत जाती ि जमाती , आतर मागास िगु , विमुक्त जाती भटक्या जमाती ि 

विशेर् मागास प्रिगु (SC, ST, OBC, VJ-A, NT-B,C,D ि SBC) या 

संिगाुतील वशष्यिृत्ती साठी अिश्यक प्रमाणपत्र. 

Required document 

 

1. School Leaving Certificate / Transfer certificate.  
2. Caste Certificate. 

3. Caste Validity Certificate if applicable. 

4. Domicile Certificate.  

5. Non creamy layer (NT – C,D.OBC,SBC) 

6. Income certificate from Collector Office.  

7. Gap Certificate if applicable. 

8. Statement of Marks 10
th

 & 12
th

 / UG / PG. 

9. EID / UID No. (Aadhar Card) 

10. Ration Card photo copy 

11. Fees challan (Current year)  

12. Bank Passbook Front Page photo copy with MICR & IFSC Code. 

13. Hostel Admission Fee Receipt. 

(All documents should be self attested)  

 

 

 

 

 

 



डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे 

फर्गयुुसन महाविद्यालय, पुणे – ४ 

[ िररष्ठ महाविद्यालय (Senior College)] 

वशष्यिृत्ती सूचना २०१८-१९ 

 

शैक्षवणक िरु् २०१८ – १९ मध्ये संगणक शास्त्र (Computer Science UG / 

PG) मध्ये ज्या विद्यार्थयाांनी ऄनुसूवचत जाती ,(SC,) या संिगाुतून महाविद्यालयात 

प्रिेश घेतलेला अहे ि ज्या विद्यार्थयाांच्या पालकांचे ईत्पन्न २.०० लाखाच्या अत 

अहे त्या विद्यार्थयाांनी शासनाने विवहत केलेल्या नमुन्या तील फक्त वशष्यिृत्ती  चा 

ऑनलाइन ऄजु खालील िेब साइटिर  भरणे बंधनकारक अहे . त्याच प्रमाणे 

शैक्षवणक िरु् २०१८ – १९ मध्ये संगणक शास्त्र (Computer Science UG / PG) 

मध्ये ज्या विद्यार्थयाांनी ऄनुसूवचत जमाती,(ST) या संिगाुतून महाविद्यालयात प्रिेश 

घेतलेला अहे त्या विद्यार्थयाांनी वशष्यिृत्ती ि फ्रीवशप या पैकी योर्गय तो ऄजु भरणे 

बंधनकारक अहे. 

https://mahadbtmahait.gov.in 

 

(for SC, ST, Categories) 
 

तरी पात्र ऄसलेल्या विद्यार्थयाांनी वशष्यिृत्ती वकंिा फ्री वशप चा ऑनलाइन ऄजु 

भरून योर्गय त्या प्रमाणपत्रा सावहत वद . १६ नोव्हेंबर,२०१८ पूिी सकाळी १०.३० ते 

१.३० या िेळेत महाविद्यालयातील वशष्यिृत्ती कायाुलयात श्री. सुधाकर साठे ि श्री. 

ऄवमत पालकर यांच्याकडे जमा करािेत . विवहत मुदतीत ऄजु प्राप्त न झाल्यास 

त्याची संपूणु जबाबदारी संबंवधत वि द्यार्थयाुची राहील , याची कृपया नोंद घ्यािी . 

तसेच विद्यार्थयाांनी वशष्यिृत्ती ऄजु स्ितः भरािा दुसऱ्या कोणाकडूनही भरून घेउ 

नये. 
 

१. ऑनलाइन ऄजु भरताना विद्यार्थयाुचे अधारकाडु ऄसणे अिश्यक अहे . 

अधारकाडुला मोबाइल नंबर ि विद्यार्थयाुचे बँक खाते  वलंक ऄसणे 

अिश्यक अहे. 

https://mahadbtmahait.gov.in/


२. ऑनलाइन ऄजु भरताना अधार काडुला वलंक ऄसलेल्या मोबाइल िर 

OTP येतो तो Verified करािा.   

३. खालील वशष्यिृत्ती / फ्रीवशप चा ऄजु भरण्यासाठी विद्यार्थयाुने 

http://mahadbtmahait.gov.in या िेबसाइटिर लॉगीन करून त्यातील 

Profile मधील सहा टॅब (Personal Information, Address Information, 

Other Information, Current Course, Past Qualification, Hostel 

Details) व्यिवस्थत भरणे अिश्यक अहे. 

४.  ऑनलाइन िेबसाइटिर ३५ प्रकारच्या वशष्यिृत्ती वदलेल्या अहेत 

त्यापैकी विद्यार्थयाुला लागू ऄसलेल्या वशष्यिृत्तीचा पयाुय वनिडून त्या 

वशष्यितृ्तीचा ऄजु भरणे अिश्यक अहे. ईदा. 

 

1) SC Scholarship साठी :- 

Social Justice and Special Assistance Department मध्ये 

 Government of India Post-Matric Scholarship (Scholarship) 

 

2) ST Scholarship / Freeshipसाठी :- 

Tribal Development Department मध्ये 

 Post -  Matric Scholarship Scheme (Government of India) 

(Scholarship) 

 Tuition Fee & Exam Fee for Tribal Students (Freeship) 

 

 

 

 

वदनांक :१९/१०/२०१८                      प्राचायु 

 

 



 


