
द. २२/११/२०२२    

Minority, EBC, & Punjabrao Deshmukh Scholarship 

Notice 

महािव ालयातील सव पदवी व पदिवका थम, ि दतीय, तृतीय व चतुथ वषात वेिशत 
खुला वगातील (Open Category) िव ा याना सूिचत कर यात येते क, शै िणक वष 
२०२२-२३ या वषासाठी खालील िश यवृ ी योजनेचे ऑनलाईन अज भरणे सु  झाललेे आहेत.  

1) राजष  छ पती शा  महाराज िश ण शु क िश यवृ ी योजना (EBC Scholarship) 
2) डॉ. पंजाबराव दशेमुख वसितगहृ िनवाह भ ा योजना 
3) अ पसं यांक िव ा याक रता िश यवृ ी योजना ( Minority Scholarship Only For 

Muslim, Sikh, Buddhist, Christian, Parsi &  Jain) 
 तरी संबंिधत खुला वगातील (Open Category) पा  िव ा यानी  

(https://mahadbtmahait.gov.in/) या संकेत थळावर मागील वष चा यजुरनमे व पासवड 
वाप न पा  योजनेसाठी अज करावा.  

सदर अज ऑनलाईन भरतेवळेी मूळ कागदप च (Original Documents)  कॅन क न 
अपलोड करावेत व ऑनलाईन भरले या अजाची ट व सोबत जोडले या यादीतील 
कागदप ासह महािव ालयात द. १५/१२/२०२२ पयत जमा करावते.  

टीप. 
१)  द. १५/१२/२०२२ पयत ऑनलाईन भरले या अजाची ट व सोबत जोडले या यादीतील 

कागदप ासह महािव ालयात जमा करावे. अ यथा िश यवृ ी मंजूर न झा यास िव ाथ  
वतः जबाबदार राहतील व महािव ालयाची पूण फ  भरणे िव ा यास बंधनकारक राहील.  
 
 
 
 

 
 
 

त- 
1) पदवी व पदिवका सव िवभाग मखुांचे मािहतीसाठी – सव िवभाग मुखांनी आप या िवभागातील िव ा याशी संपक साधून 

िविहत मुदतीत अज भरले जातील याची काळजी यावी. 

2) सूचना फलक  

- फॉम� भरताना अडचण आ�यास संपक�  - 

9890998457 / 7588934378 

(फोन सकाळी 8 वा. ते सं�याकाळी 8 वा. या वेळेतच) 



राजष  छ पती शा  महाराज िश ण शु क िश यवृ ी योजना 
(EBC Scholarship) 

1) Online  HkjysY;k vtkZph  fizaV 

2) 10 oh o 12 oh ekdZeseks (10
th
 & 12

th
 Marksheet) / ITI / DIPLOMA 

3) ekxhy nksu o”kkZps ekdZeseks (Last Two Year Marksheet For Regular Students) 

4) ‘kkGk lksMY;kpk nk[kyk (Leaving Certificate) 

5) Qhl HkjY;kph ikorh (Tuition Fee Receipt)  (Enter Fees Paid As Zero (0)) 

6) mRiUukpk nk[kyk 2021-22 – eqG  (Income Certificate 2021-22 - Original) 

7) oMhykaps e`R;q izek.ki= (oMhy g;kr ulrhy rj) (Death Certificate of Father, if Not Alive) 

8) v/khokl izek.ki= (Domicile Certificate) 

9) js’ku dkMZ lR;izr  
10) f’k”;o`RrhlkBhps izfrKki= 

11)  vk/kkj dkMZ lR;izr 

12)  CAP Letter 

 

डॉ. पजंाबराव देशमखु वसितगहृ िनवाह भ ा योजना 
1) l{ke izk/khdkÚ;kus oMhy/vkbZps ukos fnysys vYiHkq/kkjd ‘ksrdjh vlY;kckcr 

nk[kyk  

fdaok 

2) l{ke izk/khdkÚ;kus oMhy/vkbZps ukos fnysys uksan.khd`r etqj vlY;kckcr 
nk[kyk  

3) ojhy nk[kyk T;kP;k ukos vkgs R;kaps vk/kkj dkMZ 

4) [kktxh olrhx`gkr jkgr vlY;kckcr olrhx`gkps HkkMsi=d             
(वस�तगहृाचे / घरमालकाचे  नाव, प!ता व राहत अस�याचा कालावधी $प%ट नमूद करणे आव)यक आहे) 

5) EBC f’k”;òRrhlkBh ykx.kkjs ojhyizek.ks loZ dkxni= 

 

fVi%  
vk/kkj dkMZ cWad [kkR;k’kh fyad vl.ks vfuok;Z (Compulsory) vkgs- vU;Fkk 

f’k”;o`Rrh vtZ vkWuYkkbZu Hkjyk tk.kkj ukgh- 

 

 

 



 

अ पसं याकं िव ा याक रता िश यवृ ी योजना             
( Minority Scholarship) 

 
1) Online  HkjysY;k vtkZph  fizaV 

2) 10 oh o 12 oh ekdZeseks (10
th
 & 12

th
 Marksheet) / ITI / DIPLOMA 

3) ekxhy nksu o”kkZps ekdZeseks (Last Two Year Marksheet For Regular Students) 

4) ‘kkGk lksMY;kpk nk[kyk (Leaving Certificate) 

5) Qhl HkjY;kph ikorh (Tuition Fee Receipt)  (Enter Fees Paid As Zero (0)) 

6) mRiUukpk nk[kyk 2021-22– eqG  (Income Certificate 2021-22 - Original) 

7) mRiUukckcr ?kks”k.kki= (Income Declaration) 

8) v/khokl izek.ki= (Domicile Certificate) 

9) js’ku dkMZ lR;izr 

10) vk/kkj dkMZ lR;izr 

11) CAP Letter 

 

 

fVi%  
1) vk/kkj dkMZ cWad [kkR;k’kh fyad vl.ks vfuok;Z (Compulsory) vkgs- vU;Fkk 

f’k”;o`Rrh vtZ vkWuYkkbZu Hkjyk tk.kkj ukgh- 

 

 


