
 

डेक्कन एज्यकेुशन सोसायटीच े

फर्गयुसुन महाविद्यालय, पुणे – ४ 
[ कवनष्ठ महाविद्यालय (Junior College)] 

वशष्यिृत्ती सचूना (१) २०२०-२१ 
 

शैक्षवणक िर्ु २०२०-२१ मध्ये ज्या विद्यार्थयाांनी अनुसूवचत 
जाती ि जमाती, इतर मागास िगु, विमुक्त जाती भटक्या जमाती ि 
विशेर् मागास प्रिगु (SC, ST, OBC, VJ-A, NT-B,C,D ि 

SBC) या संिगाुतून महाविद्यालयात प्रिेश घेतलेला आह े त्या 
विद्यार्थयाांनी शासनाने विवहत केलेल्या नमुन्यातील वशष्यिृत्ती ककंिा 
फ्रीवशप चा ऑनलाईन अजु खालील िेब साईटिर भरणे बंधनकारक 
आह.े  

https://mahadbtmahait.gov.in 

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

 

तरी पात्र असलेल्या विद्यार्थयाांनी वशष्यिृत्ती ककंिा फ्रीवशप चा अजु 
ऑनलाइन भरून योर्गय ती प्रमाणपत्रे आपलोड करून ऑनलाइनच 
महाविद्यालय िेरीफफकेशन करण्याकररता फिनांक १५ जानेिारी 
पयुन्त पाठिािेत आवण ज्या फििशी महाविद्यालये सुरू होतील त्या 
नंतर  महाविद्यालयातील िेळापत्रकाप्रमाणे वशष्यिृत्ती कायाुलयात 
श्री. िसंत भांड ि श्री. अवमत पालकर यांच्याकडे जमा करािेत. 
तसेच ज्या विद्यार्थयाांना त्यांचे अजु िरुुस्ती साठी विद्यार्थी लॉगीन 
ला परत पाठीविले जाणार आहते त्यांनी त्यांचे अजु िरुुस्ती करून 
ताबडतोब वशष्यिृत्ती कायाुलयात जमा करािेत. विवहत मुितीत 
अजु प्राप्त न झाल्यास त्याची संपूणु जबाबिारी संबंवधत 
विद्यार्थयाुची राहील, याची कृपया नोंि घ्यािी. तसेच प्रत्येक 
विद्यार्थयाांनी वशष्यिृत्ती अजु स्ितः भरािा िसुऱ्या कोणाकडूनही 
भरून घेऊ नये. विद्यार्थयाांनी सूचना पूणु िाचल्यानंतच अजु 
भरण्यास सुरिात करािी.  

https://mahadbtmahait.gov.in/


 

१. ऑनलाईन अजु भरताना विद्यार्थयाुचे आधारकाड ु असणे 
आिश्यक आह.े आधारकाडुला मोबाईल नंबर ि विद्यार्थयाुचे 
बँक खाते ललंक असणे आिश्यक आह ेतसेच बँक खाते ह ेNPCI 

पोटुल ला ललंक असणे अत्यािश्यक आह े त्या वशिाय 
वशष्यिृत्ती लाभाची रक्कम विद्यार्थयाांच्या खात्यािर जमा 
होणार नाही. याची गांवभयाुने नोंि घ्यािी. 

 

२. ऑनलाईन अजु भरताना आधार काडलुा ललंक असलेल्या 
मोबाईल िर OTP येतो तो Verified करािा.   

 
 
 
 

३. खालील वशष्यिृत्ती/ फ्रीवशप चा अजु भरण्यासाठी विद्यार्थयाुने 
http://mahadbtmahait.gov.in या िेबसाईटिर लॉगीन 
करून त्यातील Profile मधील सहा टॅब (Personal 

Information, Address Information, Other 
Information, Current Course, Past Qualification, 

Hostel Details) व्यिवस्र्थत भरण े आिश्यक आह.े जे 
विद्यार्थी वितीय िर्ु १२ मध्ये प्रिेशीत आहते अशा 
विद्यार्थाांनी त्यांचे अजु नूतनीकरण करणे आिश्यक आह.े अशा 
विद्यार्थयाांनी मागील िर्ी भरलेली मावहती तपासून पहािी.   

४. प्यारा क्र. ३ मध्ये फिलेली मावहती ही फे्रश विद्यार्थयाांनी भरणे 
आिश्यक आह,े तसेच जे विद्यार्थी वितीय िर्ु १२ ला आहते 
अशा विद्यार्थयाांनी प्रोफाइल ची मावहती पुन्हा भरणे आिश्यक 
नाही. 

५. जे विद्यार्थी XII 2 year  ला आहते अशा विद्यार्थयाांनी 
renewal option व्यिवस्र्थत पाहून वशष्यिृत्ती अजु भरणे 
आिश्यक आह.े अशा विद्यार्थयाांनी अजु जमा करतांना अजा ु
सोबत त्या िर्ाुचे फी चलन, मागील िर्ाुची माकुशीट, 
उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, आधार काड ुजमा करणे आिश्यक आह.े  



६. विद्यार्थयाांनी ऑनलाइन अजु भरतांना विद्यार्थयाांनी मागील 
िर्ाुतील परीक्षेचे   गुण भरताना टके्किारी (उिा.  % )मध्ये 
भरािे, CGPA मध्ये भरू नये.     

७.  ऑनलाईन िेबसाईटिर ३५ प्रकारच्या वशष्यिृत्ती फिलेल्या 
आहते त्यापैकी विद्यार्थयाुला लागू असलेल्या वशष्यिृत्तीचा 
पयाुय वनिडून त्या वशष्यिृत्तीचा अजु भरण े आिश्यक आह.े 
उिा. 

८. Rajarshri Chatrapati Shahu Maharaj Merit 

Scolarship ही वशष्यिृती SC, ST, NT-A,B,C,D या 
संिगाुतून प्रिेश घेतलेल्या विद्यार्थयाांना भरता येऊ शकते.  

९. वशष्यिृत्ती अजु भरताना विद्यार्थयाांनी Under tacking चा 
फॉमु ऑनलाइन िेबसाइट िरून डाउनलोड करून भरािा 
आवण त्या नंतर अपलोड करािा.  

१० सिु वशष्यिृत्ती धारक विद्यार्थयाांना असे सूवचत करण्यात येते 
की ऑनलाइन रवजस्रेशन करतांना त्यांनी आपला स्ितःचा 
मोबाइल नं द्यािा आवण तो मोबाइल नं आधार काड ु ि बँक 
अकाऊंट यांच्याशी ललंक करािा, आवण सिाुत महत्िाचे जो 
मोबाइल नं  रवजस्टर केला आह ेतो कुपया बिल ू नये, जर कोणी 
मोबाइल नं बिलला आवण वशष्यिृत्ती चे पैस े त्यांच्या बँक 
अकाऊंटला जमा झाल ेनाहीत तर त्याला तो विद्यार्थी जबाबिार 
असणार आह.े  

 
 

 
 
 
 
 

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) 

 Rajarshri Chatrapati Shahu Maharaj Merit 
Scolarship 

 

 
2)VJNT, OBC and SBC Scholarship / 

Freeshipसाठी :- 
VJNT, OBC and SBC Welfare Department 

मध्य े
 Post-Matric Scholarship to VJNT Students 

(Scholarship) 
 Rajarshri Chatrapati Shahu Maharaj Merit 

Scolarship Only VJNT Student. 
 Post-Matric Scholarship to OBC Students 

(Scholarship) 
 Post-Matric Scholarship to SBC Students 

(Scholarship) 
 Rajarshri Chatrapati Shahu Maharaj Merit 

Scolarship Only SBC Student. 
 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) 

 



 

फिनांक :१६/१२/२०२०                                     
                                                                                

प्राचाय ु
 

 

अनसुूवचत जाती ि जमाती, इतर मागास िगु, विमकु्त 
जाती भटक्या जमाती ि विशरे् मागास प्रिगु (SC, ST, 
OBC, VJ-A, NT-B,C,D ि SBC) या संिगाुतील 
वशष्यिृत्ती साठी आिश्यक 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 एज्यकेुशन सोसायटीच े

फर्गयुसुन महाविद्यालय, पुणे – ४ 
[कवनष्ठ महाविद्यालय (Junior College)] 

वशष्यिृत्ती सचूना क्र. १ (२०२०-२१) 
 

वशष्यिृत्ती धारक विद्यार्थयाांसाठी महत्िाची सचूना 
 
 शैक्षवणक िर्ु २०२०-२१ मधील अनुिावनत ि विना 

अनिुावनत विभागात प्रिेश घेतलेल्या सिु मागासिगीय 
विद्यार्थयाांनी  महा डीबीटी संकेत स्र्थळािर अजु भरतांना ज्या 
रठकाणी Fee Paid आह े त्या रठकाणी  NO  करािे ि  
वशक्षण शुल्क  00  करािे.   
   

 वशष्यिृत्ती अजु संकेतस्र्थळािर भरून महाविद्यालयात जमा 
केल्या नंतर त्या अजाु मध्ये काही त्रुरट आढळल्यास 
महाविद्यालयाकडून असे अजु िरुूस्ती कररता  विद्यार्थयाांकडे 
ऑनलाइन परत पाठविल े (Resend) जातील. परत 
पाठविलेले अजु विद्यार्थयाांनी िरुूस्ती करून ताबडतोब 
महाविद्यालयाच्या लॉवगनला पाठिािेत ि त्या अजाुची प्रत 
महाविद्यालयात जमा करािी.  

 

 वशष्यिृत्ती धारक विद्यार्थयाांना महाविद्यालय ि शासनाकडून 
िेळोिेळी प्राप्त झालेल े सिु SMS विद्यार्थयाांनी आपल्या 



मोबाइल िर जतन करून ठेिणे बंधनकारक आह े तसेच 
विद्यार्थयाांनी MAHA DBT पोटुलिरील वनगुवमत झालेल े
पेमेंट व्हाउचर विद्यार्थी लॉवगन मध्ये जाऊन त्िररत ररवडम 
करािेत. यासाठी विद्यार्थयाांनी आपला युजरआयडी ि पासिड ु
जतन करून ठेिणे बंधनकारक आह.े    
 

 वशष्यिृत्ती धारक विद्यार्थयाांचे आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न 
आहते की नाही याची पडताळणी / खातरजमा आधार पोटुल 
https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper या ललंक 
िरती जाऊन करािी, तसेच आधार अॅंवक्टि आह े ककंिा नाही 
याबाबत िखेील सािर पोटुल िरुन खातरजमा करािी.  
 

 
 
 
 
 

 

 जे विद्यार्थी वनयवमत तारखेस अजु सािर करणार नाहीत 
त्यांना शासनाकडून शुल्क प्राप्ती होणार नाही ि त्यांना 
उिुररत  शैक्षवणक शुल्काची रक्कम महाविद्यालयात भरण े
बंधनकारक राहील . 
 

 

फिनांक : १६-१२-२०२० 

 
 
                                                                            
प्राचायु  
 

https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper

