RAJASHRI CHATRAPATI SHAHU MAHARAJ SHISHHAN SHUKL SHISHYAVRUTTI YOJNA ( EBC)

RAJASHRI CHATRAPATI SHAHU MAHARAJ SHIKSHAN SHULK
SHISHYAVRUTTI YOJNA (EBC SCHEME)
Frequently Asked Questions

1) Which Type of Documents are Required for EBC Scholarship?
Answer:
i) SSC Mark Sheet & Onwards
ii) Candidate Domicile Certificate of Maharashtra State.
iii) Family Annual Income Certificate. (Income must be Less Than 08 Lacs)
iv) Admission Fee Receipt.
v) CAP Allotment Letter (FREEZE -CONFIRMED)/Receipt Cum
Acknowledgement Letter
vi)Declaration Form. (Available on Website)
vii)Caste Certificate (for SEBC Candidate)
viii) GAP Certificate, in Case of Gap in Education.
2) Can I Upload Father or Mother or Brother or Sister Domicile Certificate for
EBC Scheme?
Answer: No, Only Candidates Domicile Certificate Required for EBC Scheme.
3) I am having GAP of 02 Years in Current Course; am I Eligible for EBC Scheme?
Answer: No, Students having Gap of 02 or More than 02 Years in Current
Course Duration are not Eligible for EBC scheme.
4) Which Type of Candidates can Select Renewal -YES option?
Answer: If Candidate had Applied in Previous Year for Same Scholarship
Scheme, He/she Can Select Renewal as ‘YES ‘’ for the Current Academic Year.
5) Can TFWS Candidate Apply for EBC Scheme?
Answer: NO, if Candidate is Admitted Under TFWS Seat, He/ She is not Eligible
for EBC scheme,
6) If Student is Receiving any Other Scholarship/Free ship/Stipend From any
Other Department, Can He/ She Apply for EBC scheme?
Answer: NO.
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7) My father is not Alive; can I Upload Mothers’ Income Certificate?
Answer: YES, Upload Mothers Income Certificate & Father’s Death Certificate.
8) My father is not Salaried Person, My Mother is Salaried, Whose Income
Certificate shall be Required ?
Answer: Upload Mothers Income Certificate with Affidavit That Father is not
Salaried.
(Regarding Affidavit Candidate can Contact His/ Her Institute)
9) I have taken Admission Through Institute Level Seats; am “I Eligible to
Apply for EBC Scheme?
Answer: NO, Against CAP/Institute Level Candidates are not Eligible; Only
Those Candidates who have Taken Admission Through Centralize Admission
Process (CAP) are Eligible.
10) Can Maharashtra Karnataka Border Area (MKB) Candidates be Eligible for
EBC Scheme?
Answer: YES, Candidate Admitted under CAP in Type E Category is Eligible for
EBC Scheme
11) I am Married (Female Candidate) whose Income Certificate shall I Upload
Father or Husband?
Answer: If Female Candidate is married then, upload Husbands Income
Certificate with Marriage Certificate/Gazette Certificate for Name Change.
12) Can OBC/SC/NT/VJNT/ST Candidates be Eligible to Apply for EBC Scheme?
Answer: NO, OBC/SC/NT/VJNT/ST Candidates are not Eligible for this Scheme,
Only Candidates Admitted Under CAP with Category for Admission is OPEN are
Eligible.
13) My admission is Under SEBC Category; Can I Apply for EBC Scheme?
Answer: YES, Student’s Caste Certificate Mentioning that Student Belongs to
SEBC Category is required.
14) My Admission is Under EWS category, Can I Apply for EBC Scheme
Answer: YES, Parents EWS Certificate Required for Current Financial Year
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15) My Admission Seat Type is OMS (Outside Maharashtra State), can I Apply
for EBC scheme?
Answer: No, OMS Seat Type Candidate not Eligible for EBC.

16) Can Student from Deemed University or Private University are Eligible to
Apply EBC Scheme?
Answer: NO. Only Candidate Admitted through Centralize Admission Process
(CAP) is Eligible to Apply for the EBC Scheme.
17) Aadhar Number is Necessary for New Registration?
Answer: Yes, the Student must have his Own Aadhaar Number and Link it to
the Bank.
18) If I have Two Bank Accounts, in which Bank will my Scholarship Amount be
Deposited ?
Answer: The Scholarship Amount will be deposited in the Bank Account to
which the Aadhaar Number is linked.
19) What can be done if Aadhar is Already Existing Error while Updating
Aadhar Number in the Form?
Answer: If Aadhar is Already Existing Error then You have Created Two User ID,
in this Case One User ID has to be Deactivated, You Should Contact to Institute
.
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Abbreviations
➢ EBC - RAJASHRI CHATRAPATI SHAHU MAHARAJ SHIKSHAN SHULK
SHISHYAVRUTTI YOJNA
➢ AICTE - All India Council for Technical Education
➢ CAP - Centralized Admission Process
➢ EWS - Economically Weaker Section
➢ OMS - Outside Maharashtra State
➢ SSC - Secondary School Certificate
➢ TFWS - Tuition Fee Waiver Scheme
➢ SEBC Candidate - Special Backward Class

➢ Deemed University

- An institution of higher education that is officially
accredited as a university.

➢ Private University - Private universities are also UGC approved institutes. However,
such universities do not run on central or state funds.

➢ Against CAP /Institute Level - “Institutional Quota” means seats available
for admission to the Eligible Candidates at Institution level as declared
by the Government or appropriate authority, from time to time;
➢ Minority Candidature. -The Maharashtra domiciled Candidates
belonging to a particular linguistic or religious minority community from
within the State and as notified by the Government are eligible under
this Category.
➢ Type – E Candidates Maharashtra Karnataka border area candidates Certificate stating that candidates belongs to border area in proformaG1/Domicile Certificate stating candidate is residing in Maharashtra
Karnataka Border Area. Certificate stating that mother tongue of the
candidate is Marathi in proforma-G2. (List of villages in Maharashtra
Karnataka border area is available on website.)
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सतत विचारले जाणारे महत्िाचे प्रश्न

1) ईबीसी शिष्यवत्त
ृ ीसाठी कोणत्या प्रकारचे दस्तऐवज (कागदपत्रे) आवश्यक
आहे त?
उत्तर:

i) एसएससी माककिीट आणण पुढील वर्ााचे माककिीट

ii) उमेदवार हा महाराष्राचा अधिवास असल्याचे प्रमाणपत्र (अधिवास प्रमाणपत्र)
iii) कौटुुंबबक वार्षकक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र. (उत्पन्न 08 लाखाुंपक्ष
े ा कमी असणे
आवश्यक आहे )

(उदा. ववद्यार्थी हा शै.व. २०२१-२२ ला शशकत असेल तर त्याला उत्पनाचा
दाखला हा २०२०-२१ या आर्र्थाक वर्ााचा द्यावा लागेल)

iv) प्रवेि िुल्क भरल्याची पावती.

v) CAP Allotment Letter (FREEZE -CONFIRMED)/Receipt Cum
Acknowledgement Letter

vi) प्रततज्ञापत्र. (संकेतस्र्थळावर उपलब्ि आहे )
vii) जात प्रमाणपत्र (SEBC उमेदवारासाठी)

viii) GAP प्रमाणपत्र, शिक्षणात अुंतर असल्यास.

2) मी ईबीसी योजनेसाठी वडील ककुंवा आई ककुंवा भाऊ ककुंवा बहीण याुंचे
अधिवास प्रमाणपत्र अपलोड करू िकतो का?

उत्तर: नाही, ईबीसी योजनेसाठी फक्त उमेदवाराुंचे महाराष्राचा अधिवास
प्रमाणपत्र आवश्यक आहे .

3) सध्याच्या कोसकमध्ये 02 वषाांचा GAP आहे ; मी ईबीसी योजनेसाठी पात्र आहे
का?

उत्तर: नाही, सध्याच्या अभ्यासक्रमाच्या कालाविीत 02 ककुंवा 02 वषाांपेक्षा
जास्त अुंतर असलेले र्वद्यार्थी ईबीसी योजनेसाठी पात्र नाहीत.

1
RO MUMBAI

RAJASHRI CHATRAPATI SHAHU MAHARAJ SHISHHAN SHUKL SHISHYAVRUTTI YOJNA ( EBC)

4) कोणत्या प्रकारचे उमेदवार नत
ू नीकरण (Renewal) होय पयाकय तनवडू
िकतात?

उत्तर: जर उमेदवाराने मागील वषी शिष्यवत्त
ृ ी योजनेसाठी त्याच सुंस्र्था मिून
अजक केला असेल, तर तो चालू िैक्षणणक वषाकसाठी नत
ू नीकरण-'होय' म्हणून हा
पयाकय तनवडू िकतो.
5) TFWS उमेदवार य योजनेसाठी अजक करू िकतो का?

उत्तर: नाही, जर उमेदवार TFWS सीट अुंतगकत प्रवेि घेत असेल तर तो ईबीसी
योजनेसाठी पात्र नाही,

6) जर र्वद्यार्थयाकला इतर कोणत्याही र्वभागाकडून इतर शिष्यवत्त
ृ ी / स्टायपें ड
शमळत असेल तर तो ईबीसी योजनेसाठी अजक करू िकतो का?
उत्तर: नाही,

7) माझे वडील जजवुंत नाहीत; मी आईचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र अपलोड करू
िकतो का?

उत्तर: होय, आईचे उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्रा सोबत वडडलाुंचे मत्ृ यू प्रमाणपत्र
अपलोड करा.

8) माझे वडील पगारदार नाहीत, माझी आई पगारदार आहे , कोणाचे उत्पन्नाचे
प्रमाणपत्र आवश्यक असेल?

उत्तर: वडील पगारदार नसल्याचे प्रततज्ञापत्रासह आईच्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
अपलोड करा.

(प्रततज्ञापत्राबाबत उमेदवारांनी स्वतःच्या संस्र्थेत संपका साधावा )

9) मी सुंस्र्था स्तरावर Against CAP/Institute level प्रवेि घेतला आहे; मी
ईबीसी योजनेसाठी अजक करण्यास पात्र आहे का?

उत्तर: नाही, Against CAP/Institute level स्तरावरील उमेदवार पात्र नाहीत,

फक्त तेच उमेदवार जयाुंनी सेंरलाइझ प्रवेि प्रकक्रया (CAP) द्वारे प्रवेि घेतला
आहे ते या योजनेसाठी पात्र आहेत.

10) महाराष्र कनाकटक सीमा क्षेत्र (MKB) उमेदवार EBC योजनेसाठी पात्र होऊ
िकतात का?

उत्तर: होय, Type-E श्रेणीतील CAP अुंतगकत प्रवेि घेतलेले उमेदवार ईबीसी
योजनेसाठी पात्र आहेत.
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11) मी र्ववाहहत आहे (महहला उमेदवार). वडील ककुंवा पती याुंच्या पैकी कोणाचे
उत्पन्न प्रमाणपत्र अपलोड करू?

उत्तर: जर महहला उमेदवार र्ववाहहत असेल तर, पतीचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र व
सोबत र्ववाह प्रमाणपत्र/ नाव बदलेले राजपत्र प्रमाणपत्र अपलोड करा.

12) OBC/SC/NT/VJNT/ST उमेदवार ईबीसी योजनेसाठी अजक करू िकतात
का?

उत्तर: नाही, OBC/SC/NT/VJNT/ST उमेदवार या योजनेसाठी पात्र नाहीत,
फक्त CAP अुंतगकत प्रवेि असलेले
उमेदवार पात्र आहे त.

व प्रवेिाची श्रेणी खुली आहे असेच

13) माझा प्रवेि SEBC श्रेणी अुंतगकत आहे , मी ईबीसी योजनेसाठी अजक करू
िकतो का?

उत्तर: होय, र्वद्यार्थी SEBC प्रवगाकतील असल्याचे नमूद करणाऱ्या र्वद्यार्थयाकचे
जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे .

14) माझा प्रवेि EWS श्रेणी अुंतगकत आहे , मी या योजनेसाठी अजक करू
िकतो?

उत्तर: होय, चालू आधर्थकक वषाकसाठी पालकाुंचे EWS प्रमाणपत्र आवश्यक आहे

15) माझा प्रवेि श्रेणी प्रकारचे OMS (महाराष्र राजयाबाहेर) आहे , मी ईबीसी
योजनेसाठी अजक करू िकतो का?

उत्तर: नाही OMS सीट प्रकारातील उमेदवार या योजनेसाठी पात्र नाही

16) अशभमत र्वद्यापीठ (Deemed University) ककुंवा खाजगी र्वद्यापीठातील
(Private University) र्वद्यार्थी ईबीसी योजना साठी पात्र आहेत का?

उत्तर: नाही फक्त CAP प्रवेि प्रकक्रया (CAP) द्वारे प्रवेि केलेले उमेदवार EBC
योजनेसाठी अजक करण्यास पात्र आहे त

17) ह्या योजनेसाठी आिार क्रमाुंक द्वारे नोंदणी आवश्यक आहे का?

उत्तर: होय र्वद्यार्थाककडे स्वतःचे आिार क्रमाुंक असणे आवश्यक आहे व ते
बँकेला शलुंक असणे गरजेचे आहे

18) माझ्याकडे दोन बँक खाते आहे तर माझा कोणत्या बँक मध्ये शिष्यवत्त
ृ ी
रक्कम जमा होईल ?

उत्तर: जया बँक खात्यामध्ये आिार क्रमाुंक शलुंक असेल त्या बँक मध्ये
शिष्यवत्त
ृ ी रक्कम जमा होईल
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19) आिार क्रमाुंक फॉमक मध्ये उपडेट करत असताना Aadhar
Exiest असा error येत आहे तर पढ
ु े काय करता येईल?
उत्तर: Aadhar

Already

Already Exiest असा error येत असेल तर तम
ु चे दोन User

ID तयार झाले आहे ,अिावेळी एक User ID हा Deactivate करावा लागतो
त्यासाठी सुंस्र्थेत सुंपकक सािावा.
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माहहतीपत्रकात वापरलेले सुंक्षेप.
➢ EBC - राजश्री छत्रपती िाहू महाराज शिक्षण िुल्क शिष्यवत्त
ृ ी योजना.
➢ AICTE - अणखल भारतीय तुंत्रशिक्षण पररषद.
➢ CAP कॅप - केंद्री भूत प्रवेि प्रकक्रया.
➢ EWS - आधर्थककदृष््या दब
ा घटक.
ु ल
➢ OMS - महाराष्र राजयाबाहेरील.

➢ SSC - माध्यशमक शालेय प्रमाणपत्र.
➢ TFWS - शिक्षण िुल्क माफी योजना.

➢ SEBC उमेदवार - र्विेष मागास वगक.
➢ Deemed University – अशभमत ववद्यापीठ
➢ Private University - खाजगी ववद्यापीठ.
➢ Against CAP /Institute Level - "इजन्स्ट्यूिनल कोटा" म्हणजे

वेळोवेळी िासन ककुंवा योग्य प्राधिकरणाने घोर्षत केल्याप्रमाणे सुंस्र्था
स्तरावर पात्र उमेदवाराुंच्या प्रवेिासाठी उपलब्ि जागा;

➢ अल्पसुंख्याक उमेदवारी.- राजयातील र्वशिष्ट भार्षक ककुंवा िाशमकक
अल्पसुंख्याक समुदायाचे आणण अधिवेिनाद्वारे िासनाने अधिसूधचत

केलेले महाराष्र राजय अधिवास असल्याचे उमेदवार या श्रेणी अुंतगकत पात्र
आहे त.
➢ Type - E उमेदवार / महाराष्र कनाकटक सीमा क्षेत्रातील उमेदवार महाराष्ट्र शासनाने अर्धसूर्चत केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र - कनााटक सीमाक्षेत्रातील
मान्यताप्राप्त संस्र्थेमधून व त्या भागातील रहहवासी असलेला ,इयत्ता एसएससी
परीक्षा उत्तीणा झालेला ,आणण ज्याची मातभ
ृ ार्ा मराठी आहे असा उमेदवार

(महाराष्र कनाकटक सीमा भागातील गावाुंची यादी सुंकेतस्र्थळावर उपलब्ि
आहे .)
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