
अ.
एससी / एस़टी / ओबीसी / एसबीसी / ीजेएनटी / एसईबीसी 

(मराठा) िव ा ासाठी लागणारी कागदप े
खु ा वगातील िव ा ासाठी लागणारी कागदप े 

(Documents for Open Catetory Student Scholarship)
अ सं ांक (Minority) वगातील िव ा ासाठी लागणारी कागदप े 

(Documents for Prime Minister's Minority Scholarship)

1 िव ा ाचे जात माणप  (Caste Certificate of Student) िव ा ाचे डोमीसाईल माणप  (Domicile Certificate of Student) िव ा ाचे डोमीसाईल माणप  (Domicile Certificate of Student)

2 िव ा ाचे डोमीसाईल माणप  (Domicile Certificate of Student) आधार काड (Aadhar Card) आधार काड (Aadhar Card)

3
िव ा ा ा पालकांचा उ ाचा दाखला (तहिसलदार िकंवा उपिज ािधकारी 
यां ामाफतचा) (Parent's Income Certificate issued by Tahasildar or Dy. 
Collector) (उ  मयादा . 8 लाख िकंवा ा न कमी)

िव ा ा ा पालकांचा उ ाचा दाखला (तहिसलदार िकंवा उपिज ािधकारी 
यां ामाफतचा) (Parent's Income Certificate issued by Tahasildar or Dy. 
Collector) (उ  मयादा . 2 लाख िकंवा ा न कमी)

अजदारा ा पालकांचे िकमान उ  . 2 लाख िकंवा ा न कमी असणे आव क ( ासाठी पालकांचा 
उ ाचा दाखला तहिसलदार िकंवा उपिज ािधकारी कायालयाकडून) (Income Certificate issued 
by Tahasildar or Dy Collector)

4
इ. 12 वीचा शाळा सोड ाचा दाखला (स त) 12th Leaving Certificate 
(Xerox)

इ. 12 वीचा शाळा सोड ाचा दाखला (स त) 12th Leaving Certificate 
(Xerox)

िव ा ाचे पासपोट साईज फोटो (Passport size Photo)

5
नॉन ि मी लेयर माणप  (Non Creamy Layer Certificate - only for OBC, 
SBC & VJNT Students)

मागील दोन वषाचे िनकालप  (Last 2 years Results)
अ सं ांक समुदायाबाबतचे तः मािणत केलेले यंघोिषत माणप  (Self Declration certificate 
about their Minority Community)

6 मागील दोन वषाचे िनकालप  (Last 2 years Results) 10 वी व 12 वी उ ीण माणप  (10th & 12th Passing Certificate) यावष  पिह ांदा भरले ा फी ची पावती (Fee Receipt of at the time admission)

7 10 वी व 12 वी उ ीण माणप  (10th & 12th Passing Certificate)
यावष  पिह ांदा भरले ा फी ची पावती (Fee Receipt of at the time 
admission)

कोण ाही रा ीयकृत बँकेतील िव ा ाचे पासबुक (Passbook of any nationalized Bank)

8
यावष  पिह ांदा भरले ा फी ची पावती (Fee Receipt of at the time 
admission)

रेशन काड (Ration Card) िव ाथ  जर ितसरे पु ष अप  असेल तर तो िश वृ ीस 
पा  असणार नाही.

िव ा ास मागील परी ेत िकमान 50% गुण िमळून उ ीण होणे आव क, ासाठी मागील वषाची 
गुणपि का (Students should passed with 50% or more in last exam held)

9
रेशन काड (Ration Card) िव ाथ  जर ितसरे पु ष अप  असेल तर तो 
िश वृ ीस पा  असणार नाही.

आव कता असेल तेथे गॅप माणप  / Gap certificate if applicable.

10 आधार काड (Aadhar Card)
कोण ाही रा ीयकृत बँकेतील िव ा ाचे पासबुक (Passbook of any 
nationalized Bank)

11
कोण ाही रा ीयकृत बँकेतील िव ा ाचे पासबुक (Passbook of any 
nationalized Bank)

12
बँक आधार संल  त / Bank Aadhar Linked Slip (Download from 
college website)

13 आव कता असेल तेथे गॅप माणप  / Gap certificate if applicable.

14
पालकांचे िव ाथ  हा दुस या न अिधक लाभाथ  नस ाब लचे हमीप . 
(Parents Undertaking as Student is not second or more 
benefecearies) (download from college website)

पालकांचे िव ाथ  हा दुस या न अिधक लाभाथ  नस ाब लचे हमीप . (Parents 
Undertaking as Student is not second or more benefecearies) 
(download from college website)

वेबसाईट www.mahadbtmahait.gov.in वेबसाईट www.mahadbtmahait.gov.in वेबसाईट : www.scholarships.gov.in

बँक आधार संल  त / Bank Aadhar Linked Slip (Download from college 
website)


