
द. २२/११/२०२२    

SC, ST, NT, SBC & OBC Scholarship Notice 

महािव ालयातील सव पदवी व पदिवका थम, ि दतीय, तृतीय व चतुथ वषात विेशत 
SC, ST, NT, SBC व OBC वगातील िव ा याना सूिचत कर यात येते क, शै िणक वष 

२०२२-२३ या वषासाठी िश यवृ ीचे ऑनलाईन अज भरणे सु  झालले े आहेत. तरी संबंिधत 
वगातील पा  िव ा यानी  (https://mahadbtmahait.gov.in/) या संकेत थळावर मागील 

वष चा युजरनमे व पासवड वाप न पा  योजनेसाठी अज करावा.  

सदर ऑनलाईन अज करतेवेळी 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 कराव.े 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) 



SC,ST, NT, SBC & OBC िश यवृ ी 
 

1) Online  HkjysY;k vtkZph  fizaV 

2) 10 oh ekdZeseks (Marksheet) 

3) 12 oh / vk;-Vh-vk;-ekdZeseks (Marksheet) ) / ITI / DIPLOMA 

4) ekxhy nksu o”kkZps ekdZeseks (Marksheet) for Regular Student  

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

6) Qhl HkjY;kph ikorh (OBC / NT/ SBC साठ�)  (Enter Fees Paid As Zero (0))  

     OR 

cksukQkbZM izek.ki= (फ�त SC/ST साठ�)  (Enter Fees Paid As Zero (0)) 

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

8) vkfFkZd  mUur xVkr eksMr ulY;kps izek.ki= (Non Creamy Layer) (31 ekpZ 2023 

i;Zar oS/k vlysys) 

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

10)  tkr izek.ki= (Caste Certificate) 

11)  tkr oS/krk izek.ki= (Caste Validity) 

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

14)  vk/kkj dkMZ lR;izr 

15)  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- 

 
 


