
 
(िश यवृ तीसाठी आव यक कागदपत्रे व दाखले) 

 
 

अ.नं. मूळ कागदपत्र (प्रमाणपत्र व दाखले) मूळ कागदपत्र (प्रमाणपत्र व 
दाखले) देणारे कायार्लय 

१ 
िव या यार्चे महारा ट्र रा यातील अिधवास प्रमाणपत्र  
(Domicile Certificate of Candidate belong from Maharashtra 
state) 

Executive Magistrate / 
Mamlatdar / Tahsildar 

२ 
जातीचा दाखला (मागास वगीर्य िव याथीर्) (Caste Certificate          for 
SC / ST / NT / VJ - DT / SBC / OBC) 

Executive Magistrate of 
Maharashtra State 

३ 
जात वैधता प्रमाणपत्र अिनवायर् आहे  
(Caste Validity for SC / ST / NT / VJ - DT / SBC / OBC)  

Divisional Social Welfare 
Office / Director Tribe 
Scrutiny Committee 

४ 
नॉन िक्रमीलेयर प्रमाणपत्र (माचर् 2021 वैधता असलेले) 
(Creamy layer valid up to March 2021 ) 

Execute Magistrate of 
Maharashtra State / 
Collector of district 

५ 
उ प नाचा दाखला वडील / आई (Parents income Certificate for 
२०१९-२०) उ प नाचा दाखला आई या नावे अस यास विडलांचे मृ यू 
प्रमाणपत्र िकंवा घट पोट प्रमाणपत्र आव यक 

Tahsildar 

६ CAP Allotment letter DTE, Mumbai 

७ 
आधार काडर् (साक्षांिकत प्रत) 
(Adhar Card Xerox of Candidate) 

Indian Government 

८ 

आधार काडर् बँक खातेशी सलगं्नीत अस याची पावतीची प्रत (Bank letter 
regarding Aadhar seeding) 
(आधार काडर् आप या शैक्षिणक कागदपत्रा प्रमाणे अ यावत करावे तसेच 
मोबाईल क्र., ई- मेल आय.डी. व बँक खात ेसंलग्नीत केलेले असावे ) 

Nationalize Bank 

९ १० वी च ेगणुपत्रक 
(SSC Mark Sheet) 

Secondary and Higher 
Secondary Board 

१० 
१२ वी च ेगणुपत्रक/ पदिवका गणुपत्रक 
(HSC Mark Sheet / Diploma Mark sheet) 

Secondary and Higher 
Secondary Board 

११ शाळा / महािव यालय सोड याचा दाखला  
(LC/TC of HSC Last College) 

School / College 

१२ 
अ यासक्रमात खंड पडला अस यास प्रितज्ञा पत्र (गॅप) 
(Affidavit regarding Gap (if any)) 

On stamp paper of Rs. 
100 and affidavit in front of 
Executive Magistrate 

१३ 

रेशनकाडर् (Retion card) 
िव या यार्ंचे नाव रेशनकाडर् म ये असणे आव यक आहे. िश यवृ तीचा लाभ 
कुटंुबातील केवळ दोन अप यांपयर्ंत मयार्िदत रािहल. रेशनकाडर् म ये 
िव या यार्च े नाव व आडनाव हे िव या यार् या गणुपत्रकानुसार असणे 
आव यक आहे. 

Tahsildar 

 

िश यवृ ती प्रिक्रये सबंधीत मह वाचे संकेत थळ (वेबसाईट) - 
ऑनलाईन िश यवृ ती (Online Scholarship) All Category www.mahadbt.gov.in

 
 
 



 
 
 

िश यवृ ती (फी प्रितपूतीर्) िमळ यासाठी चे अटी व शतीर् 
 

१) िश यवृ ती (Scholarship) आव यक कागदपत्रे वरील प्रमाणे आव यक आहेत. 
२) शासकीय प्रवेश – आपला प्रवेश शासना या कद्रीभतू प्रवेश प्रिक्रये वारे (CAP) 

मधनू झालेला असावा. 
३) पालकां या उ प नाची अट - 

 िश यवृ ती (फी प्रितपूतीर्) साठी ओ.बी.सी., एस.बी.सी, एन.टी. (OBC, SBC, 

NT) या सवंगार्तील िव या यार्ं या पालकांचे िवि तय वषर् २०१९-२० चे उ प न 
. ८.०० लाखा या आत असावे.  

 ईबीसी (EBC) सवंगार्साठी पालकांची उ प न मयार्दा . २.५० लाख पयर्ंत 
आहे तसेच या पालकांचे उ प न .२.५० लाखापेक्षा जा त व . ८.०० 
लाखापेक्षा कमी असेल अशा िव या यार्नाही ईबीसी (EBC) चा लाभ िमळू 
शकतो परंतु अ या िव या यार्ंना  १२ वीत कमीतकमी ६०%  गुण (िकंवा 
िड लोमा या आधारे प्रवेिशत िव या यार्ंना िड लोमा अ यासक्रमा या 
शवेट या वषार् या परीक्षेत एकूण ५०% गुण)  आव यक आहेत.  

४) िश यवृ तीचा ऑनलाईन अजर् (Scholarship Online Application Form)  
शासनाने िनधार्िरत केले या सकेंत थळावर िश यवृ तीचा ऑनलाईन अजर् वेळेत 
mahadbt.gov.in या सकेंत थळावर भ न या अजार्ची िप्रटं आव यक या 
कागद पत्रासह िदले या वेळेत महािव यालयात जमा कर याची जबाबदारी 
िव या यार्ची राहील.  

५) महािव यालयात हजेरी िव या यार्ची महािव यालयात हजेरी िकमान ७५% असणे  
           अिनवायर् आहे. 

६) िव यापीठ परीक्षा िव या यार्ंने प्रथम सत्र व ि दतीय सत्रा या पिरके्षचा अजर् भरणे   
      व परीक्षा देणे अिनवायर् राहील.  
७) अप यांची संख्या िश यवृ ती सवर् सवंगार्तील मुलांसाठी (male) रेशनकाडर् प्रमाणे        
      दोन (२) अप यांपयर्ंत मयार्िदत राहील 
िश यवृ ती साठी अपात्र िव याथीर् - 

 िव या यार्ंने या महािव यालयात प्रवेश घे यापूवीर्, सन २०२०-२०२१ अगोदर 
इतरत्र पदवी अथवा पदिवका अ यासक्रमात प्रवेश घेऊन तो अ यासक्रम 
अधर्वट सोडलेला अस यास असे िव याथीर्; (िकंवा)  

 वर नमूद केले या क्रमांक १ ते ७ अटींप्रमाणे पात्र नस यास; (िकंवा) 
 िव या यार्ंने या महािव यालयातील  अ यासक्रमात प्रवेश घेत यानतंर पुढील 
एकूण अ यासक्रमा या कालावधीत दोन िकंवा यापेक्षा अिधक वेळा अनु तीणर् 
झा यास (फ्रीिशपसाठी लागु); 

 
 
 
 



 
 

सदंभर् शासन िनणर्य - 
अ.नं. शासन िनणर्य िवभाग संदभर् 

१ शासन िनणर्य क्र. ईबीसी - २०१६ / प्र.क्र.२२१ / िशक्षण ०१, 
िद.३१ माचर्, २०१६ प्रमाणे 

सामािजक याय व िवशषे 
सहा य िवभाग  

अटी व शतीर् 

२ शासन िनणर्य क्र. ईबीसी – २०१७ / प्र.क्र.२७ / िशक्षण िद.०१ 
जानेवारी, २०१८ प्रमाणे 

सामािजक याय व िवशषे 
सहा य िवभाग 

उ प नाची अट 

३ शासन िनणर्य क्र. यअप्र-२०१६ / प्र.क्र.१२२ / का.१२, िद.३१ 
माचर्, २०१६ प्रमाणे 

आिदवासी िवकास िवभाग अटी व शतीर् 

४ शासन िनणर्य क्र. टीईम – २०१५ / प्र.क्र.२१९ / तािंश-४, िद.३१ 
माचर्, २०१६ प्रमाणे 

उ च व तंत्र िशक्षण िवभाग  अटी व शतीर् 

५ शासन िनणर्य क्र. टीईम – २०१६ / प्र.क्र.५५९ / तािंश-४, िद.२१ 
जून, २०१७ प्रमाणे 

उ च व तंत्र िशक्षण िवभाग शैक्षिणक पात्रता व 
आप यांची संख्या 

६ शासन िनणर्य क्र. टीईम – २०१८ / प्र.क्र.३५ / तांिश-४, िद.३१ 
माचर्, २०१८ प्रमाणे 

उ च व तंत्र िशक्षण िवभाग उ प नाची अट 

 


