“जाहीर आवाहन”

मागासवगीय ववद्यार्थयाांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवत्त
ृ ी आणि राज्य िासनाची शिक्षि

फी पररक्षा फी शमळिेसाठी आवेदन पत्र भरताांना आधारकार्ड, बँकेचे खाते क्रमाांकाची माहहती सादर
करिेबाबत ववद्यार्थी, पालक व महाववद्यालयाांना आवाहन
----------------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय वववशेष सहाय्य ववभागामार्फत प्रत्येक वषी अनुसूचित

िाती, ववमुक्त िाती, भटक्या िमाती, इतर मागास व ववशेष मागासप्रवगाफतील मॅरीकोत्तर शशक्षण घेत
असलेल्या ववद्यार्थयाांना भारत सरकार शशष्ट्यवत्त
ृ ी आणण राज्य शासनािी शशक्षण र्ी, पररक्षा र्ी या
योिनाांिा

लाभ

दे ण्यात

येतो.

सदर

योिनेिा

लाभ

घेणेसाठी

ववद्यार्थयाफस

ववभागाच्या

https://mahaeschol.maharashtra.gov.in या पोटफ लवरुन ऑनलाईन अिफ भरणे आवश्यक आहे .
ऑनलाईन अिफ भरलेनांतर ववद्यार्थयाांनी आपला मागास प्रवगफ, शैक्षणणक अहफता, रहहवास, उत्पन्न,
मागील वषाफिा उत्तीणफ दाखला या ववषयािे पुरावे महाववद्यालयास सादर करणे अननवायफ आहे . त्या आधारे
ववद्यार्थयाांिी शशष्ट्यवत्त
ृ ी / शशक्षण र्ी, पररक्षा र्ीसाठी पात्रता ननजश्ित होते.

पात्र ववद्यार्थयाफस शमळणारी शशष्ट्यवत्त
ृ ी (ननवाफह भत्ता) हा ववद्यार्थयाांच्या बँक खात्यावर आणण

शशक्षण र्ीिी रक्कम महाववद्यालयाच्या बँक खात्यावर परस्पर िमा केली िाते. अचधकृत बँक खात्यावर
शशष्ट्यवत्त
फ ा ववद्यार्थी / पालक / महाववद्यालयाने
ृ ीिी रक्कम िमा होणेसाठी खालील बाबीांिी पुतत
करणेबाबत िाहीर आवाहन करण्यात येत आहे .

1. ववद्यार्थयाांने आपल्या आधार क्रमाांकािी खात्री पटववणेसाठी आधारकार्ाफिी प्रत प्रस्तावा सोबत
िोर्ावी.
2. ज्या बँकेमध्ये खाते उघर्ले आहे त्या बॅकेच्या खाते क्रमाकािी खात्री होणेसाठी पासबुकच्या
पहहल्या पानािी छायाांककत प्रत िोर्ावी.

3. आधारकार्फ बँक खात्याशी सांलग्न केले असलेबाबतिा पुरावा म्हणून बँकेकर्ून आधार सांलग्नता
केलेबाबतिी पावती (आधार शसर्ीांग स्लीप) सोबत िोर्ावी.

4. ववद्यार्थी / पालकाांनी प्रस्तावासोबत आधार क्रमाांक आणण तो बँकेशी सांलग्न केल्याबाबतिा पुरावा
िोर्ला आहे , अशा ववद्यार्थयाांच्या खात्यावर, त्याांिा आधार क्रमाांक वैध असल्यािी खात्री करुन

शशष्ट्यवत्त
ृ ीिी रक्कम तसेि महाववद्यालयाच्या खात्यावर शशक्षण शुल्कािी रक्कम प्राधान्याने
िमा केली िाईल.

तेव्हा सवफ ववद्यार्थी / पालक आणण महाववद्यालयािे प्रािायफ याांना आवाहन करण्यात येत आहे की,

उपरोक्त कागदपत्रे पोटफ ल सरु
ु होणेपव
ू ी तयार ठे वावीत. िेणे करुन ऐन वेळी धावपळ होणार नाही.
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*

