महाराष्ट्र

शासन

समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 3, चचच पथ, पुणे- 411 001.
दू रध्वनी क्रमाांक-020-26122652/26127569

E-mail- directorsocialwelfare@yahoo.co.in

अनुसूशचत जातीच्या (Schedule Caste) शवद्यार्थ्यांना शशष्ट्यवृत्तीचा लाभ शमळण्यासाठी ऑनलाईन अजच भरण्यासाठी आवाहन

1. सन 2017-18 पासून महाराष्ट्र शासनातर्फे सवच प्रकारच्या शशष्ट्यवृत्तीसाठी एकशित सांकेतस्थळ शवकशसत करण्यात आलेले आहे. महाडीबीटी हे या सां केतस्थळाचे
नाव असून https://mahadbt.gov.in हे सांकेतस्थळ सांचालक, माशहती व तांिज्ञान (DIT) याांचेमार्फचत कायान्ववत करण्यात आले आहे. सामाशजक वयाय शवभागाच्या
शशष्ट्यवृत्ती / शशक्षण र्फी पशरक्षा र्फी/ शवदयावेतने / शनवाह भत्ता शवतरीत करावयाच्या योजनाांचा समावेश या सांकेतस्थळामध्ये करण्यात आला आहे.
2. आतापयंत शशष्ट्यवृत्तीची रक्कम शवद्यार्थ्यांच्या ्ाायावर आशण शशक्षण र्फी - इतर शुल्काची रक्कम शवद्याथी ज्या महाशवद्यालयात शशक्षण घेत आहे,ाया
महाशवद्यालयाच्या ्ाायावर जमा करण्यात येत होती. परांतू आता दे य होणारी शवत्तीय लाभाची सवच रक्कम ही लाभाथी शवद्यार्थ्याच्या आधार सांलन्ननत बँक ्ाायात थेट
जमा करण्यात येणार आहे.
3. अनुसूशचत जातीच्या शवद्यार्थ्यांना शशष्ट्यवृत्ती, शशक्षण र्फी पशरक्षा र्फी, शनवाह भत्ता, शवदया वेतने शवषयक योजनाांचा लाभ शमळणेकशरता स्वत:ची नोंदणी करणे, अजच
भरणे, अजच भरल्यापासून ते रक्कम लाभार्थ्याच्या बँक ्ाायात जमा करण्याची सवच प्रशक्रया आता राज्यस्तरीय डीबीटी पोटच लमार्फचत करणे अशनवायच करण्यात आले
आहे.
4. शवद्यार्थ्याच्या आधार सांलनन बँक ्ाायावर ही लाभाची रक्कम जमा केल्याबाबतची सूचना डीबीटी पोटच लव्दारे प्रायेक महाशवद्यालयाला शदली जाईल. ायामुळे
सांबांशधत शवद्यापीठ / शैक्षशणक सांस्था / महाशवद्यालय / तां िशनकेतने याांनी कोणायाही अनुसूशचत जातीच्या शवद्यार्थ्यांकडू न प्रवेशाच्या वेळी शशक्षण शुल्काची रक्कम घेवू
नये. तसेच कोणायाही अनुसूशचत जातीच्या शवद्यार्थ्याची आर्थथक शपळवणूक होणार नाही याची योनय ती दक्षता घेण्याची जबाबदारी सांबांशधत शैक्षशणक सांस्थाांची असेल.

सामाशजक वयाय शवभागाच्या ऑनलाईन योजना :योजनेचे नाव

भारत

लाभाचे स्वरुप

शवद्यार्थ्याची पािता

 शवद्यार्थ्यास शनवाह भत्ता व शशक्षण शुल्क, परीक्षा 

सरकार

शुल्क व इतर मावय बाबीवरील शुल्क प्रदान केले  पालकाांचे वार्थषक उापन्न रु. 2 ला्ापेक्षा कमी असावे.

मॅशरकोत्तर शशष्ट्यवृत्ती

जाते.



अनुज्ञय
े आहे.



 दरमहा रु 230 ते 1200 या दराने शनवाह भत्ता
राज्य

शासनाची



र्फी

मावयताप्राप्त महाशवद्यालयात शालाांत परीक्षोत्तर व ाया पुढील शशक्षण
घेत असलेला असावा.

महाराष्ट्राचा रशहवासी असावा.

अनु. जातीच्या शवद्याथाना ायाांचे वय व उापन्न  अनुसूशचत जाती व नवबौध्द प्रवगातील असावा.

शवचारात न घेता शशक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व  भारत सरकार मॅशरकोत्तर शशष्ट्यवृत्तीच्या योजनेचा लाभ घेणारा नसावा.

मॅशरकोत्तर शशक्षण र्फी
पशरक्षा

अनु. जाती व नवबौध्द प्रवचगातला असावा.

इतर शवहीत केलेले शुल्क दे ण्यात येते.

प्रतीपुती

योजना

 पालकाांचे वार्थषक उापन्न रु. 2 ला्पेक्षा जास्त असावे.

 मावयताप्राप्त महाशवद्यालयात शालाांत परीक्षेत्तर (इ.10वी नांतरचे) शशक्षण

घेणारा असावा.

 महाराष्ट्राचा रशहवासी असावा.

 ठराशवक अभ्यासक्रमासाठीच लागु.

राजषी

शाहू

महाराज 

गुणवत्ता शशष्ट्यवृत्ती ( इ.

इ. 10वी मध्ये 75% व ायापेक्षा जास्त गुण शमळवून  इयत्ता 10 वी मध्ये 75% व ायापेक्षा जास्त गुण शमळवून इयत्ता 11 वी
11वी व 12वीमध्ये शशकणाऱ्या गुणवांत शवद्यार्थ्यांना
दरसाल रु.3000/- शशष्ट्यवृत्ती दे ण्यात येते.

11 वी 12 वी )

मध्ये प्रवेश घेतलेला असावा.





सैशनक

शाळे तील



नाशशक, पुणे, सातारा येथील सैशनक शाळाांमध्ये

शशकणा-या शवद्यार्थ्याची शशक्षण र्फी, परीक्षा र्फी,

शवद्यार्थ्याना शनवाह भत्ता

भोजन, शनवास, कपडे व घोडे स्वारी इायादीवर
होणा-या सांपुणच ्चाची प्रतीपुती करण्यात येते.


इतर मावयताप्राप्त सैशनक शाळाांना प्रशत शवद्याथी
प्रशतवषी रु.15,000/- शनवाहभत्ता दे ण्यात येतो.






इ. 11वी व 12 वी या दोन वषासाठी अनुज्ञेय.
महाराष्ट्राचा रशहवासी असावा.

अनुसूशचत जाती व नवबौध्द प्रवगातील असावा.

इ.5 वी ते 10 वी पयंतच्या वगात शशकत असलेला असावा.
अनुसूशचत जाती व नवबौध्द प्रवगातील असावा.
महाराष्ट्राचा रशहवासी असावा.

पालकाचे वार्थषक उापन्न रु.65290/- पेक्षा जास्त नसावे.

राज्य

शासनाची

मॅशरकपुवच
पशरक्षा

शशक्षण
र्फी



प्रमाशणत दराने शुल्क आकारणा-या मावयताप्राप्त

अशासकीय सांस्थाांमधील प्रवेशशत शवदयार्थ्यांस वय

र्फी

व उापन्न शवचारात न घेता शुल्क प्रशतपुती केली

प्रतीपुती





जाते.

योजना

- इयत्ता 1 ली ते 4 थी रु.100/- दरमहा

पालक महाराष्ट्र राज्याचे रशहवाशी असतील.

अनुसूशचत जाती व नवबौध्द प्रवगातील असावा.

्ाजगी शवनाअनुदानीत शाळाांमध्ये इ.1 ली ते इ.10 वी च्या वगात
शशक्षण घेत असावा.



- इयत्ता 5 वी ते 7 वी रु.150/- दरमहा

दाशरद्रय रेषे्ालील कुटु ां बातील असावा.

- इयत्ता 8 वी ते 10 वी रु.200/- दरमहा
अस्वच्छ
काम
पालकाांच्या

व्यवसायात



करणा-या

शवद्यार्थ्यांना दरमहा रु 110/- व वार्थषक तदथच

सांबशधत सर्फाईगार, कातडी सोलणे, कातडी कमावणे तसेच कागद,

3री ते 10वी च्या वसतीगृहात न राहणा-या

शशष्ट्यवृत्ती शदली जाते.

अनुदान रु. 750 /-

मुलाांना

मॅशरकपुवच शशष्ट्यवृत्ती

1ली ते 2री च्या वसतीगृहात न राहणा-या  अस्वच्छ व्यवसायात काम करणारे , अस्वच्छ व्यवसायाशी परांपरेने



काच, पिा वेचणे या व्यवसायात गुांतलेल्या व्यक्तींच्या पाल्याांना ही

शवद्यार्थ्यांना दरमहा रु 110/- व वार्थषक तदथच  ही शशष्ट्यवृत्ती सवच जाती-धमाला लागू आहे.
अनुदान रु. 750 /

3री

ते

10वी

च्या

वसतीगृहात

राहणा-या

 उापन्नची अट नाही.

शवद्यार्थ्यांना दरमहा रु 700/- व वार्थषक तदथच
अनुदान रु. 1000 /इ. 9 वी व इ. 10 वी च्या
अनुसुशचत
शवद्यार्थ्याना
शासनाची



पुस्तके व तदथच अनुदान वार्थषक रु.1000/-

जातीच्या
केंद्र



शशष्ट्यवृत्ती









मुलींना साशविीबाई र्फुले
शशष्ट्यवृत्ती

वसशतगृहात न राहणारे दरमहा 150 रुपये पुस्तके
व तदथच अनुदान वार्थषक रु 750/-

मॅशरकपुवच

इ. 5 वी ते 10 वी च्या

वसशतगृहात राहणारे - दरमहा 350 रुपये आशण



इयत्ता 5 वी ते 7 वी मधील मुलींना वार्थषक



रु.600/-



रु.1000/-



इयत्ता 8 वी ते 10 वी मधील मुलींना वार्थषक

शासशकय मावयता प्राप्त शाळे त शशकणारा असावा.
अनु. जाती प्रवचगातील असावा.

पालकाांच्या वार्थषक उापन्नाची मयादा रु.2.00 लक्ष पयंत असावी.
शकमान गुणाांची अट नाही.

केंद्र शासनाची इतर कोणतीही शशष्ट्यवृत्ती घेणारा नसावा.

उापन्न व गुणाांची अट नाही.

अजच करण्याची आवश्यकता नाही माि शाळे ने ऑनलाईन अजच करणे
आवश्यक आहे.



अनुसूशचत जातीच्या प्रवगातील असावी.
महाराष्ट्र राज्याची रशहवासी असावी.

माध्यशमक शाळे तील 5  इयत्ता 5 वी ते 7 वी च्या शवद्यार्थ्यांना वार्थषक रु.500/वी

ते

10

वी

तील इयत्ता 8 वी ते 10 वी च्या शवद्यार्थ्यांना वार्थषक

शवद्यार्थ्यांना शशष्ट्यवृत्ती.

रु.1000/-

 मावयताप्राप्त प्राथशमक / माध्यशमक शाळे तील इ. 5वी ते 10वी च्या

वगामध्ये शशकणारा असावा.

 अनुसूशचत जाती व नवबौदध प्रवगातील असावा.

 मागील वार्थषक पशरक्षेत कमीत-कमी 50 % व ायाहू न अशधक गुण

शमळवूण मागासवगीय शवद्यार्थ्यांमधुन प्रथम व शितीय क्रमाांकात उत्तीणच
झालेला असावा.

 उापन्नाची अट नाही.

डीबीटी पोटच लवर नोंदणी करणेसाठी शवद्याथी / पालकाांना सूचना
अ) ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी पुवत
च यारी :1. शवद्यार्थ्यांनी आपला आधार क्रमाांक काढणे आवश्यक आहे .
2. शवद्यार्थ्याने कोअर बँकींग सुशवधा असलेल्या बँकेच्या शा्ेमध्ये ्ाते उघडणे आवश्यक आहे .
3. शवद्यार्थ्याने आपला जातीचा दा्ला, जात पडताळणी दा्ला, 10 वी 12 वी तसेच मागील परीक्षा उत्तीणच झालेला दा्ला व गुणपिक, जवमतार्ेचा
पूरावा, रशहवास दा्ला, उापन्न दा्ला, प्रवेशशत महाशवद्यालयाची माशहती, प्रवेशशत अभ्यासक्रमाची माशहती, अभ्यासक्रमाचा कालावधी, बॅ केच्या
पासबुकची झेरॉक्स, आधार काडच , शदव्याांग असल्यास शदव्याांगाचा दा्ला, शशधा प्रशिका इ. कागदपिे तयार ठे वावीत.
ब) नोंदणी कशी करावी :1. आपण कोणायाही ब्राऊझरचा वापर करुन (उदा. Internet Explorer (I.E.)/Google Chrome/Mozilla firefox etc.)
2. https://mahadbt.gov.in या वेबसाईटवर जाउन "नवीन नोंदणी" बटनावर न्क्लक करावे.
3. प्रायेक शवद्यार्थ्याने (ज्या शवद्यार्थ्यानी यापुवी e-scholarship पोटच लवर नोंदणी केली होती. ायाांनी सुध्दा) mahadbt पोटच लवर नोंदणी करणे अशनवायच आहे. आधार
क्रमाांकाचा उपयोग करुन नोंदणी करावी. ायासाठी "आधार काडच आहे ?" असेल तर "होय" व नसेल तर "नाही" वर न्क्लक करा.
4. ायानांतर "OTP" हा पयाय शनवडा.

5. वैध आधार क्रमाांक टाकल्यानांतर "OTP पाठवा" बटन न्क्लक करा.
6. मोबाईल क्रमाांकावर प्राप्त झालेला ओटीपी (One time password ) टाकून " पडताळणी करा " हे बटन न्क्लक करावे.
7. उपलब्ध ववडोमध्ये नाव, जवम शदनाांक, र्फोन नांबर, पत्ता आधार सांलनन बँक ्ाते नांबर इ. आधार काडच वरील माशहती आपोआप शदसेल.
8. आधार क्रमाांक नसल्यास "आधार काडच नाही " हा पयाय शनवडा आशण आवश्यक ती माशहती भरावी व कागदपिे अपलोड करावीत.
9. नोंदणी अजाच्या ववडोमधील सवच माशहती भरावी.
10. स्वत:चा युजर नेम व पासवडच तयार करावा.
क) अजच कसा भरावा 1. महाडीबीटी पोटच लवर लॉगइन करणेसाठी "शसलेक्ट युजरमध्ये" जावून "शवद्याथी" हा पयाय शनवडा.
2. युजर नेम व पासवडच टाकून लॉगइन व्हा.
3. लॉग्इन झाल्यानांतर ववडोमधील " योजना तपशील " यावर न्क्लक करा. ायानांतर शवभागवार योजना आपण पाहू व शनवडू शकाल.
4. आपणास ज्या योजनेसाठी अजच करावयाचा ाया योजनेच्या नावासमोर "पहा" न्क्लक केले असता योजनेची सवच माशहती शदसू शकेल.
5. ायानांतर कोणाया योजना (मॅरीकपूवच / मॅरीकोत्तर) साठी आपण पाि आहात ायाची ्ािी करा, व पयाय न्क्लक करा. (उदा. शालेय शवद्यार्थ्यांनी "मॅशरकपुवच " व
महाशवद्यालयीन शवद्यार्थ्यांनी "मॅशरकोत्तर" हा पयाय शनवडावा.)
6. आवश्यक ती सवच माशहती उदा. जात, प्रवगच, महाराष्ट्राचे रशहवासी, अपांगाव, कौटु ां शबक उापन्न इ. सॉर्फटवेअर मध्ये काळजीपुवक
च भरावी.
7. पालकाची माशहती, शाळा / महाशवद्यालयाचा तपशील नमुद करावा.
8.आवश्यक ती कागदपिे अपलोड करावीत. (रशहवास दा्ला, उापन्न दा्ला, एसएससी प्रमाणपि,जात प्रमाणपि, वैधता प्रमाणपि, बॅक ्ाते क्रमाांक, आधार
क्रमाांक इ. )
8. अभ्यासक्रमाचा तपशील, मागील पशरक्षा उत्तीणच झाल्याचा तपशील इ सवच माशहती अजचदाराने भरावयाची आहे, आशण सबशमशन पेजमधील सादर या बटनवर न्क्लक
करावयाचेआहे.
9. शवद्याथी / पालकाना काही अडचणी असल्यास ायानी 18001025311 या टोल फ्री वर वकवा helpdesk@mahadbt.gov.in या ईमेल आयडीवर सांपकच करावा.

ड ) महाशवद्यालयासाठी सूचना
1. महाडीबीटी पोटच लवर शवद्यार्थ्यांना ऑनलाईन नोंदणी करणे व अजच करणेसाठी सहकायच करावे.
2. अनुसूशचत जातीच्या कोणायाही पाि शवद्यार्थ्यांकडू न प्रवेशाच्या वेळी शशक्षण शुल्क, पशरक्षा शुल्काची रक्कम घेवू नये.
3. शवद्यार्थ्याना आधार क्रमाांक काढणे, कोअर बँवकग सुशवधा असलेल्या बँकेच्या शा्ेमध्ये ्ाते उघडणेसाठी सूचना दयाव्यात.
4. आपल्या महाशवद्यालयाचे नाांव, महाशवद्यालयास मावय असलेल्या अभ्यासक्रमाची नाांव,े अभ्यासक्रमाचा कालावधी, अभ्यासक्रमशनहाय प्रवेश क्षमता,
महाशवद्यालयाच्या व अभ्यासक्रमाच्या मावयतेचे शवशवध आदे श याबाबतची माशहती पोटच लवर मॅप करणेसाठी आपआपल्या आयुक्तालयास / सांचालनालयास
/ शवद्यापीठास / पशरषदे स सादर करुन ती मॅप करुन घेण्याची कायचवाही करावी.
5. महाशवद्यालय, ायाांचा अभ्यासक्रम, ायाची प्रवेश क्षमता, अभ्यासक्रमाचा कालावधी, शुल्क रचना इ. माशहती पोटच लमध्ये समावेश (मॅप) करण्याची
जबाबदार सांबशां धत महाशवद्यालयाची असेल. ायासाठी ज्या प्राशधका-याांनी ( Authority ) मावयता शदली आहे ायाांचश
े ी सांपकच साधावा.
********

