Scholarship Scheme for State Minority Communities

Minority scheme
Frequently Asked Questions

1) Which type of Documents are required for MINORITY Scholarship?
Answer:
i) SSC Mark Sheet and Onwards
ii)Candidate Domicile Certificate of Maharashtra State.
iii) Income and Minority Declaration – Affidavit on Non-Judicial Stamp
Paper or Income Certificate from the Employer, if any. School Leaving
Certificate can Also be Considered as Proof of Minority ) or Self
Declaration.
iv)Admission Fee Receipt.
2) I have Taken Admission through Institute Level / Against CAP Seats /
Management Quota; Am I Eligible to Apply for Minority Scheme?
Answer: Yes . You are Eligible to apply for Scheme.
3)Who Belong to Minority Community’s ?
Answer: Muslim, Buddhist, Christen, Sikh, Parsi, Jain, Jews, Community
Candidate’s.
4) I don’t have Family/ Guardian Annual Income Certificate. But My Families
Annual Income is less than 8 Lacs , Can I Eligible to Apply for the Scheme?
Answer: Yes, Income Certificate not Composure for the Minority Scheme
Annexure I Deceleration of Family Income and Minority Status
5) Aadhar number is Necessary for New Registration?
Answer: Yes, the Student must Have his Own Aadhaar Number and Link it to
the Bank.
6) Can I Upload Father or Mother or Brother or Sister Domicile Certificate for
MINORITY Scheme?
Answer: No, Only Candidates Domicile Certificate Required for MINORITY
Scheme.
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7) 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.
8)If Student is Receiving any Other Scholarship/Free ship/Stipend From any
Other Department, can He/ She Apply for MINORITY Scheme?
Answer: NO,
9) Can Maharashtra Karnataka Border Area (MKB) Candidates be Eligible for
MINORITY Scheme?
Answer: YES, Candidate Admitted under CAP in Type E Category are Eligible for
MINORITY Scheme
10) 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.
11) 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
12) What can be done if Aadhar is already Exist Error while Updating Aadhar
Number in the Form?
Answer: If Aadhar is Already Exist 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
➢ 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 ववचारले जाणारे महत्वाचे प्रश्न
1) MINORITY 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) उत्पन्न आणण अल्पसंखयांक घोषणापत्र (annexure- I) (संकेतस्थळावर
उपलब्ि आहे ) ककंवा तहसीलदार कायाकलयाकडून प्राप्त केलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र
व िाळा सोडल्याचा दाखला (अल्पसंखयांकाचा पुरावा).
iv) प्रवेि िल्
ु क भरल्याची पावती.
2) मी MINORITY योजनेसाठी वडील ककंवा आई ककंवा भाऊ ककंवा बहीण यांचे
अधिवास प्रमाणपत्र अपलोड करू िकतो का?
उत्तर: नाही, केवळ योजनेसाठी फक्त उमेदवारांचे अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक
आहे .
3) कोणत्या प्रकारचे उमेदवार नत
ू नीकरण – होय हा पयाकय ननवडू िकतात?
उत्तर: जर उमेदवाराने मागील वषी त्याच शिष्यवत्त
ृ ी योजनेसाठी त्याच संस्था
मिन
ू अजक केला असेल, तर तो चालू िैक्षणणक वषाकसाठी नत
ू नीकरण-'होय'
म्हणून हा पयाकय ननवडू िकतो.

4) जर ववद्यार्थयाकला इतर कोणत्याही ववभागाकडून इतर शिष्यवत्त
ू य
ृ ी/ववनामल्
शिप/स्टायपेंड शमळत असेल तर तो योजनेसाठी अजक करू िकतो का?
उत्तर: नाही,
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5) महाराष्र कनाकटक सीमा क्षेत्र (MKB) उमेदवार अल्पभूिारक योजनेसाठी पात्र
होऊ िकतात का?
उत्तर: होय, Type ई श्रेणीतील CAP अंतगकत प्रवेि घेतलेले उमेदवार
अल्पभूिारक योजनेसाठी पात्र आहे त
6) मी वववाहहत आहे (महहला उमेदवार). वडील ककंवा पती यांच्या पैकी कोणाचे
उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र अपलोड करू?
उत्तर: जर महहला उमेदवार वववाहहत असेल तर, पतीचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र व
सोबत वववाह प्रमाणपत्र/ नाव बदलेले राजपत्र प्रमाणपत्र अपलोड करा.
7) मी संस्था स्तरावर (Against CAP/Institute level) प्रवेि घेतला आहे मी
अल्पसंखयाक योजनेसाठी अजक करण्यास पात्र आहे का?
उत्तर: होय. आपण पात्र आहात
8) अल्पसंखयाक समुदायाचे कोण आहे त?
उत्तर: मस्ु स्लम, बौद्ि, णिश्चन, िीख, पारसी, जैन, ज्यू समुदाय उमेदवार
अल्पसंखया योजनेसाठीं पात्र आहेत.
9) माझ्याकडे कुटुंब/ पालक वावषकक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र नाही. पण माझ्या
कुटुंबांचे वावषकक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे , मी या योजनेसाठी अजक
करण्यास पात्र आहे का?
उत्तर: होय, अल्पसंखयाक योजनेसाठी उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक नाही. उत्पन्न
आणण अल्पसंखयांक घोषणापत्र (annexure- I) ककंवा तहसीलदार कायाकलयाकडून
प्राप्त केलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र व िाळा सोडल्याचा दाखला (अल्पसंखयांकाचा
पुरावा) आवश्यक आहे.
10) ह्या योजनेसाठी आिार क्रमांक द्वारे नोंदणी आवश्यक आहे का?
उत्तर: होय ववद्याथाककडे स्वतःचे आिार क्रमांक असणे आवश्यक आहे व ते
बँकेला शलंक असणे गरजेचे आहे
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11) माझ्याकडे दोन बँक खाते आहे तर माझा कोणत्या बँक मध्ये शिष्यवत्त
ृ ी
रक्कम जमा होईल ?
उत्तर: ज्या बँक खात्यामध्ये आिार क्रमांक शलंक असेल त्या बँक मध्ये
शिष्यवत्त
ृ ी रक्कम जमा होईल
12) आिार क्रमांक फॉमक मध्ये उपडेट करत असताना Aadhar already
Exiest असा error येत आहे तर पुढे काय करता येईल?
उत्तर: Aadhar

already Exiest असा error येत असेल तर तम
ु चे दोन user

ID तयार झाले आहे ,अिावेळी एक user ID हा Deactivate करावा लागतो
त्यासाठी संस्थेत संपकक सािावा.

3
RO MUMBAI

Scholarship Scheme for State Minority Communities

माहहतीपत्रकात वापरलेले संक्षेप.

➢ EBC - राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण शुल्क शशष्यवत्त
ृ ी योजना.
➢ AICTE - अखिल भारतीय तंत्रशशक्षण पररर्द.
➢ CAP कॅप - केंद्री भत
ू प्रवेश प्रक्रिया.
➢ EWS - आर्थाकदृष््या दब
ा घटक.
ु ल
➢ OMS - महाराष्र राज्याबाहे रील.
➢ SSC - माध्यशमक शालेय प्रमाणपत्र.
➢ TFWS - शशक्षण शुल्क माफी योजना.
➢ SEBC उमेदवार - ववशेर् मागास वगा.
➢ Against CAP /Institute Level - "इन्स्स्ट्यश
ू नल कोटा" म्हणजे
वेळोवेळी शासन क्रकंवा योग्य प्रार्िकरणाने घोवर्त केल्याप्रमाणे संस्था
स्तरावर पात्र उमेदवारांच्या प्रवेशासाठी उपलब्ि जागा;
➢ अल्पसंख्याक उमेदवारी.- राज्यातील ववशशष्ट भावर्क क्रकंवा िाशमाक
अल्पसंख्याक समुदायाचे आखण अर्िवेशनाद्वारे शासनाने अर्िसूर्चत
केलेले महाराष्र राज्य अर्िवास प्रमाणपत्र.असल्याचे उमेदवार या श्रेणी
अंतगात पात्र आहे त.
➢ Type - E उमेदवार / महाराष्र कनााटक सीमा क्षेत्रातील उमेदवार महाराष्र शासनाने अर्िसूर्चत केल्याप्रमाणे महाराष्र - कनााटक
सीमाक्षेत्रातील मा्यताप्राप्त संस्थेमिन
ू व त्या भागातील रहहवासी
असलेला , एसएससी परीक्षा उत्तीणा झालेला ,आखण ज्याची मातभ
ृ ार्ा
मराठी आहे असा उमेदवार

(महाराष्र कनााटक सीमा भागातील गावांची

यादी संकेतस्थळावर उपलब्ि आहे.)
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