डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे
फर्गयुसन महाविद्यालय, पुणे – ४
[ िरिष्ठ महाविद्यालय (Senior College)]
वशष्यिृत्ती सच
ू ना क्र. (७) (२०२१-२२)
कृपया सिु सूचना पूणु िाचल्या नंतिच अर्ु भिणे बंधनकािक आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये सगं िक शास्त्र (Computer Science UG / PG) मध्ये ज्या
णवद्यार्थयाांनी अनुसूणित जाती,(SC) व अनुसूणित जमाती,(ST) या संवगाषतनू महाणवद्यालयात प्रवेश
घेतलेला आहे अश्या णवद्यार्थयाांसाठी णशष्यवृत्तीिे अजष भरण्यािी प्रणिया सुरू झालेली आहे, तसेि
तयांनी णशष्यवृत्ती िा ऑनलाईन अजष खालील वेब साईटवर भरिे बंधनकारक आहे.

https://mahadbtmahait.gov.in
(for SC, ST, Categories)
तरी पात्र असलेल्या णवद्यार्थयाांनी णशष्यवृत्ती णकंवा फ्रीणशप िा अजष ऑनलाइन भरून योग्य ती प्रमािपत्रे
आपलोड करून MAHADBT या वेबसाइटवर ऑनलाइनि पढु े महाणवद्यालय वेरीणिके शन
करण्याकररता णिनाक
ं १५ जनू २०२२ पयषन्त पाठवावेत आणि हाडष कॉपी जमा करण्यािी वेळ सिू ना
णमळाल्यानंतर महाणवद्यालयीन वेळापत्रकाप्रमािे णिनांक नंतर कळवली जाईल, तयाप्रमािे
णशष्यवृत्ती अजष कायाषलयात श्री. अणमत पालकर व श्री िेतन िळवी यांच्याकडे जमा करावेत. तसेि
ज्या णवद्यार्थयाांना तयािं े अजष िरुु स्ती साठी णवद्यार्थी लॉगीन ला परत पाठीणवले जािार आहेत तयानं ी
तयािं े अजष िरुु स्ती करून ताबडतोब णशष्यवृत्ती कायाषलयात व MAHA DBT पोटषलवर ऑनलाइन
जमा करावेत. णवणहत मुितीत अजष प्राप्त न झाल्यास तयािी सपं ूिष जबाबिारी संबंणधत णवद्यार्थयाषिी
राहील, यािी कृ पया नोंि घ्यावी. तसेि प्रतयेक णवद्यार्थयाांनी णशष्यवृत्ती अजष स्वतः भरावा िसु ऱ्या
कोिाकडूनही भरून घेऊ नये. बरे ि णवद्यार्थी णशष्यवृत्ती िे अजष ऑनलाइन भारत नाही आहेत,

कृ पया सवाांनी अजष लवकरात लवकर भरावेत व णशष्यवृत्तीिा लाभ घ्यावा.
१. ऑनलाईन अर्ु भिताना विद्यार्थयाुनी आधाि बेसनेच भिणे बंधनकािक आहे
नॉन आधाि या ऑप्शन चा िापि करू नये तसेच विद्यार्थयाुचे आधािकाडु
असणे आिश्यक आहे . आधारकाडषला मोबाईल नंबर व णवद्यार्थयाषिे बँक खाते
णलंक असिे आवश्यक आहे तसेि बँक खाते हे NPCI पोटषल ला णलंक असिे
अतयावश्यक आहे तया णशवाय णशष्यवृत्ती लाभािी रक्कम णवद्यार्थयाांच्या खातयावर
जमा होिार नाही, तसेि महाणवद्यालयाच्या खातयावरही जमा होिार नाही, तसे
आढळून आल्यास णवद्यार्थयाांना िीिी उवषररत रक्कम महाणवद्यालयात जमा करावी
लागेल .तसेि MAHADBT या वेब साइटवर आधार बँक णलंक Aadhaar bank

link हा नवीन Tab सरू
ु करून िेण्यात आला आहे, सवष णवद्यार्थयाांना असे सणू ित
करण्यात येते की या Tab वर णक्लक करून आपले आधार नंबर सेण्हगं बँक
अकाऊंटला णलक
ं आहे की नाही हे तपासनू घ्यावेअन्यर्था णवद्यार्थयाांच्या .बँक
अकाऊंट मध्ये .रक्कम जमा होिार नाही यािी गांणभयाषने नोंि घ्यावी .
२. ऑनलाईन अजष भरताना आधार काडषला णलंक असलेल्या मोबाईल वर OTP येतो तो
Verified करावा.
३. खालील णशष्यवृत्ती/ फ्रीणशप िा अजष भरण्यासाठी णवद्यार्थयाषने
http://mahadbtmahait.gov.in या वेबसाईटवर लॉगीन करून तयातील Profile
मधील सहा टॅब (Personal Information, Address Information, Other
Information, Current Course, Past Qualification, Hostel Details)
्यवणस्र्थत भरिे आवश्यक आहे. जे णवद्यार्थी णितीय (SY) व तृतीय (TY) तसेि M.Sc.
II प्रवेशीत आहेत अशा णवद्यार्थाांनी तयािं े अजष नतू नीकरि करिे आवश्यक आहे. अशा
णवद्यार्थयाांनी मागील वर्ी भरलेली माणहती तपासनू पहावी.
४. प्यारा ि. ३ मध्ये णिलेली माणहती ही फ्रेश णवद्यार्थयाांनी भरिे आवश्यक आहे, तसेि जे
णवद्यार्थी 2 year व 3 year, M.Sc. II ला आहेत आशा णवद्यार्थयाांनी प्रोिाइल िी
माणहती पुन्हा भरिे आवश्यक नाही.
५. जे णवद्यार्थी 2 year व 3 year, M.Sc. II ला आहेत आशा णवद्यार्थयाांनी renewal
option ्यवणस्र्थत पाहून णशष्यवृत्ती अजष भरिे आवश्यक आहे. अशा णवद्यार्थयाांनी अजष
जमा करतांना अजाष सोबत तया वर्ाषिे िी िलन, मागील वर्ाषिी माकष शीट जमा करिे
आवश्यक आहे.
६. णवद्यार्थयाांनी ऑनलाइन अजष भरतांना णवद्यार्थयाांनी मागील वर्ाषतील परीक्षेिे गुि भरताना
टक्के वारी (उिा. ) )मध्ये भरावे, CGPA मध्ये भरू नये.
७. ऑनलाईन वेबसाईटवर ३५ प्रकारच्या णशष्यवृत्ती णिलेल्या आहेत तयापैकी णवद्यार्थयाषला
लागू असलेल्या णशष्यवृत्तीिा पयाषय णनवडून तया णशष्यवृत्तीिा अजष भरिे आवश्यक
आहे. उिा.
८. णवद्यार्थयाांनी Declaration Form DBT वेबसाइट वरून डाउनलोड करून भरू द्यावा
व या वेबसाइटवर अपलोड करावा.

1) SC Scholarship साठी :Social Justice and Special Assistance Department मध्ये
Government of India Post-Matric Scholarship (Scholarship)
Post-Matric Tuition Fee and Examination fee (Freeship)

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

णिनांक :०२/०६/२०२२

प्रािायष

णशष्यवृत्ती णवद्यार्थयाांसाठी महतवािी सिू ना (२०२१-२२)
अनुसूणित जाती व जमाती, (SC,ST,) या संवगाषतील णशष्यवृत्ती साठी आवश्यक प्रमािपत्र. सिर
णवद्यार्थयाांना असे सूणित करण्यात येते की खलील सवष प्रमािपत्रे ही लवकरात लवकर प्राप्त करून
घेऊन णशष्यवृत्ती अजष वेळेत भरिे गरजेिे आहे.
Required document
1. School Leaving Certificate / Transfer certificate.
2. Caste Certificate.
3. Caste Validity Certificate if applicable.
4. Domicile Certificate.
5. Income certificate (Year 2020-21 or 2021-22) of Collector Office
6. Gap Certificate if applicable.
7. Statement of Marks 10th & 12th / UG / PG.
8. EID / UID No. (Aadhar Card)
9. Ration Card photo copy
10. Fees challan (Current year)
11. Aadhar Seeded Bank details with NPCI Mapping (Very Important)
12. Bank Passbook Front Page photo copy with MICR & IFSC Code.
13. Hostel Admission Fee Receipt.
(All documents should be self attested)

डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीिे
िग्यषसु न महाणवद्यालय, पिु े – ४
[वररष्ठ महाणवद्यालय (Senior College)]
णशष्यवृत्ती सूिना ि. ७ (२०२१-२२)

वशष्यित्तृ ी धािक विद्यार्थयाां साठी महत्िाची सच
ू ना
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मधील णवना अनुिाणनत णवभागात अनसु ूिीत जाती, अनुसूिीत
जमाती सवं गाषत (SC, ST) प्रवेश घेतलेल्या मागासवगीय णवद्यार्थयाांनी महा डीबीटी सक
ं ेत
स्र्थळावर अजष भरतेवळ
े ी करंट प्रोिाइल मध्ये ज्या णठकािी Fee Paid आहे तया णठकािी
NO करावे व णशक्षि शुल्क 00 करावे.
णशष्यवृत्ती अजष संकेतस्र्थळावर भरून महाणवद्यालयात जमा के ल्या नंतर तया अजाष मध्ये काही
त्रणु ट आढळल्यास महाणवद्यालयाकडून असे अजष िरूु स्ती कररता णवद्यार्थयाांकडे ऑनलाइन
परत पाठणवले (Resend) जातील. परत पाठणवलेले अजष णवद्यार्थयाांनी िरूु स्ती करून
ताबडतोब महाणवद्यालयाच्या लॉणगनला पाठवावेत व तया अजाषिी प्रत महाणवद्यालयात जमा
करावी.
णशष्यवृत्ती धारक णवद्यार्थयाांना महाणवद्यालय व शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त झालेले सवष SMS
णवद्यार्थयाांनी आपल्या मोबाइल वर जतन करून ठे विे बधं नकारक आहे तसेि णवद्यार्थयाांनी
MAHA DBT पोटषलवरील णनगषणमत झालेले पेमेंट ्हाउिर णवद्यार्थी लॉणगन मध्ये जाऊन
तवररत ररणडम करावेत. यासाठी णवद्यार्थयाांनी आपला युजरआयडी व पासवडष जतन करून
ठे विे बंधनकारक आहे.
णशष्यवृत्ती धारक णवद्यार्थयाांिे आधार िमांक बँक खातयाशी संलग्न आहेत की नाही यािी
पडताळिी / खातरजमा आधार पोटषल https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper
या णलक
ं वरती जाऊन करावी, तसेि आधार अॅणक्टव
ं आहे णकंवा नाही याबाबत िेखील सािर
पोटषल वरुन खातरजमा करावी.
जे णवद्यार्थी णनयणमत तारखेस अजष सािर करिार नाहीत तयानं ा शासनाकडून शल्ु क प्राप्ती होिार
नाही व तयांना उवषररत शैक्षणिक शुल्कािी रक्कम महाणवद्यालयात भरिे बंधनकारक राहील .
णिनांक : ०२-०६-२०२२
प्रािायष

