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१.ऩात्र ल इच्छुक वलद्मार्थमाांनी www.scholarship.gov.in  मा वॊकेतस्थऱालय ऑनराईन ऩध्दतीने आजज कयणे आलश्मक आशे. 
२.National Scholarship Portal (NSP) मा भोफाईर अॅऩ ववुलधा देखीर अजज बयण्मावाठी देण्मात आरेरी आशे. 
३.ऑनराईन अजज बयण्माऩूली उऩयोक्त वॊकेतस्थऱालय HOMEPAGE लयीर GUIDELINES ल  FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) लाचून ल 
वभजनू घेऊनच ऑनराईन अजज बयाला. 

४.वलद्मार्थमीनी ऑनराईन अजज कयण्माची अॊततभ भदुत दि. ३१ ऑक्टोबर  २०२२ अळी तनधाजरयत कयण्मात आरेरी आशे. 
५.वलद्मार्थमीनी तमाॊच्मा ऑनराईन बयरेल्मा अजाजच्मा शाडज कॉऩीवोफत वदय कागदऩत्रे भशावलद्मारमात अजज तऩावणीवाठी दि. ३१ ऑक्टोबर  
२०२२ ऩमांत वादय कयाली. 

६.अजज बयताना काशी अडचण तनभाजण झाल्माव भशावलद्मारमाळी वॊऩकज  वाधाला.  
 
 
 
 

अल्ऩवॊखमाॊक वभाजातीर वलद्मार्थमाजवाठी  
(भसु्स्रभ, ख्रिश्चन, ळीख, फौध्द, ऩायवी ल जनै ) 

प्रथभ/स्ददतीम/ततृीम लऴज फी.ए./फी.कॉभ./फी.एव.वी. अभ्मावक्रभ 

१.अजजदाय शा भशायाष्ि याज्माचा यट्रशलाळी अवाला. 
२.वलद्माथी भागीर लावऴजक ऩयीषेत ककभान ५० टक्के गणु उत्तीणज अवाला. 
३.अजजदायाच्मा ऩारकाॊचे लावऴजक उतऩन्न रु. २.०० राख ऩमांत अवाले. 
४.अजजदाय इतय कोणतमाशी शळष्मलतृ्तीमोजनेचा/स्टामऩेंड मोजनेचा राबाथी नवाला. 
५.नूतनीकयण्मावाठी वलद्मार्थमाजव भागीर लावऴजक ऩयीषेत ककभान ५० टक्के गणु 
अवणे आलश्मक आशे. तवेच वलदमाथी तमाच भशावलद्मारमात ल तमाच 
आभ्मावक्रभात अवणे आलश्मक आशे. 

६.एका कुटुॊफातीर पक्त दोन आऩतमाॊनाच वदय मोजनेचा राब घेता मेईर. 
७.एखाद्मा वलद्मार्थमाजने चकुीच्मा भाट्रशतीच्मा आधाये ककॊ ला अटीचे उल्रॊघनकरून 
शळष्मलतृ्ती शभऱलरी अवेर तय तमाची शळष्मलतृ्ती यद्द केरी जाईर/लवरू केरी 
जाईर. 

८.वलद्मार्थमाजने घेतरेरा अभ्मावक्रभ कभीत कभी १ लऴज कारालधीचा अवणे 
आलश्मक आशे. 

१.वलद्मार्थमाजचा पोटो. 
२.भागीर लऴाजची गणुऩत्रत्रकेची प्रत(self attested) 
३.भशावलद्मारमाने वॊफॊधधत वलद्माथी तमा भशावलद्मारमात अवल्माफाफतचे तवेच 

Day Scholars/Hosteller माफाफतची ऩडताऱणी केल्माफाफतचे प्रऩत्र (Institute 
Verification Form FAQs) वोफत देण्मात आरेरा आशे. 

४.ऩारकाचे याज्म ळावनाने प्राधधकृत केरेल्मा अधधकामाजचे/तशवीर कामाजरमाचे  
लावऴजक उतऩन्नाचे प्रभाणऩत्र. 

५.अल्ऩवॊखमाॊक वभदुामाफाफतचे स्लत: प्रभाख्रणत  केरेरे स्लमॊघोवऴत प्रभाणऩत्र, 
१८ लऴाजखारीर वलद्मार्थमाजवाठी तमाॊच्मा ऩारकाॊनी प्रभाख्रणत केरेरे प्रभाणऩत्र. 

६.भशावलद्मारमाव चार ूलऴाजची पी बयल्माची ऩालती/रयवीप्ट. 
७.फॉक खात ेऩावफुकची प्रथभ छामाॊककत प्रत. 
८.यट्रशलावी प्रभाणऩत्र. (Residential/Domicile Certificate) 
९.आधाय काडज छामाॊककत प्रत, तथाऩी एखाद्मा वलद्मार्थमाजकड ेआधाय काडज नवेर 
तय तमा एलजी तमा वलद्मार्थमाजचे आधाय नोंदणी आमडी ककॊ ला फॉक ऩावफुकच्मा 
प्रथभ ऩानाची पोटोवश अवरेरी छामाॊककत प्रत ककॊ ला ऩॅन काडज अथला 
ड्रामस्दशॊग रामवन्वची प्रत अथला प्राचामाजची वशी ल शळक्का अवरेरे 
वलद्मार्थमाजच्मा ओल्खीफाफतचे पोटोवश अवरेरे प्रभाणऩत्र इतमादी माऩकैी एक 
छामाॊककत प्रत जोडाली. 

शैक्षणिक पात्रता  

ककमान पात्रता व अटी 

अर्ाासोबत आवश्यक कागिपत्रे 

अर्ा करण्याची पध्ित(नवीन मंर्ुरी / नुतनीकरि) 

मािगांव  ताऱुका  एज्युकेशन  सोसायटीच े

िोशी वकीऱ आर्टास कॉऱेर् अणॅ्ड र्ी. सी. य.ु बी. सायन्स अणॅ्ड  कॉमसा कॉऱेर्, गोरेगाव-रायगड 
College ID: C-33586 

ट्रददमाॊगजन वलद्मार्थमाजवाठी  

प्रथभ/स्ददतीम/ततृीम लऴज फी.ए./फी.कॉभ./फी.एव.वी. अभ्मावक्रभ 

१.अऩॊगतल टक्केलायी ४०% ककॊ ला तमाऩुढीर अवाली. 
 

२.वलद्माथी भागीर लावऴजक ऩयीषेत उत्तीणज झारेरा अवाला. 
 

३.अजजदायाच्मा ऩारकाॊचे लावऴजक उतऩन्न रु. २.५० राख ऩमांत 
अवाले. 
 

४.अजजदाय इतय कोणतमाशी शळष्मलतृ्तीमोजनेचा/स्टामऩेंड मोजनेचा 
राबाथी नवाला. 
 

५.नूतनीकयण्मावाठी वलद्मार्थमाजव भागीर लावऴजक ऩयीषेत उत्तीणज  
अवणे आलश्मक आशे. तवेच वलदमाथी तमाच भशावलद्मारमात ल 
तमाच आभ्मावक्रभात अवणे आलश्मक आशे. 
 

६.वलधाथाजनी आधाय क्रभाॊक मा ऩमाजमचा लाऩय करून अजज बयाला. 
 

७.वलद्माथाजचा आधाय क्रभाॊक तमाॊच्मा फॉक खातमाळी वॊरग्न अवणे 
आलश्मक आशे. 
 

८.एखाद्मा वलद्मार्थमाजने चकुीच्मा भाट्रशतीच्मा आधाये ककॊ ला अटीचे 
उल्रॊघनकरून शळष्मलतृ्ती शभऱलरी अवेर तय तमाची शळष्मलतृ्ती 
यद्द केरी जाईर/लवरू केरी जाईर. 
 

९.वलद्मार्थमाजने घेतरेरा अभ्मावक्रभ कभीत कभी १ लऴज 
कारालधीचा अवणे आलश्मक आशे. 

शैक्षणिक पात्रता  

ककमान पात्रता व अटी 

For more information contact: Sayyed Shoeb Rashid (9921015349) 
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