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शिष्ट्यवृत्ती सूचना  २०२०-२१ 
 

ज्या शवद्यार्थयाांनी २०१९-२० मध्ये अजस भरला आहे, अिा अजासचे Re-Apply करणेसाठी शि. २० ऑक्टोबर, २०२१ तसेच सिरहू शिष्ट्यवृत्ती 

योजनसाठी  िैक्षशणक वर्स २०२०-२१ कररता पात्र असूनही अद्याप अजस केलेले नसतील अिा शवद्यार्थयाांसाठी महाडीबीटी पोटसलवर अजस 

करण्यासाठी शि. २० ऑक्टोबर, २०२१ पयांत मुितवाढ िेण्यात आलेली आहे.   

सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्ााकरिता णवद्यार्थयााना अर्ा भििेसाठी शेवटची संधी दणे्यात आललेी आह.े सदि णशष्यवतृ्ती व फ्रीणशप चा अर्ा 

भिण्यासंबंधीची माणहती आधीच्या णशष्यवतृ्ती नोणटस मध्ये णदलेल्या सचूनेनुसाि अचकू भरून खालील कागदपत्रासोबत ( खाली नमदू केलेल्या 

क्रमानुसाि ) हार्ा कॉपी महाणवद्यालय सरुू झाल्यावि र्मा किावी.  व  णशष्यवतृ्ती व फ्रीणशप चा अर्ा व इति सवा आवश्यक कागदपत्रे एकाच Pdf मध्य े 

स्कॅन करून bmccmahadbt2021@gmail.com ई मले वि पाठवावी .  

1) SC Scholarship/ Freeship साठी :- Social Justice and Special Assistance Department मध्ये (Sr. & Jr. College) 

Government of India Post-Matric Scholarship (Scholarship) / Post-Matric Tuition Fee and Examination fee (Freeship)  
 

2) VJNT, OBC & SBC Scholarship / Freeship साठी :- VJNT, OBC & SBC Welfare Department मध्ये (Sr. & Jr. College) 

Post-Matric Scholarship to VJNT Students (Scholarship) / Tuition Fee and Examination fees to VJNT Stud.  (Freeship) 

Post-Matric Scholarship to OBC Students (Scholarship) / Tuition Fee and Examination fees to OBC Students (Freeship) 

Post-Matric Scholarship to SBC Students (Scholarship) / Tuition Fee and Examination fees to SBC Students (Freeship)  
 

3) ST Scholarship / Freeship साठी :- Tribal Development Department मध्ये (Sr. & Jr. College) 

Post-Matric Scholarship Scheme (Government of India) (Scholarship)/Tuition Fee & Exam Fee for Tribal Students (Freeship) 
 

4) Director of Higher Education Department मध्ये  (Sr. College) 

1 Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulkh 

Shishyavrutti Scheme 

5. Dr. Punjabrao Deshmukh Vasatigruh Nirvah Bhatta Yojna 

(DHE) 

2 Assistance to Meritorious Students scholarship - Senior 

Level 

6 Education Concession to the Children of Ex-Servicemen 

3 State Government Open Merit Scholarship 7 Education Concession to the Children Freedom Fighter 

4 Eklavya Scholarship    
 

5)  School Education and Sport Department मध्ये (Jr. College) 

Open Merit Scholarship in Junior College / Merit Scholarship for Economical Backward Class Student 
 

शिष्ट्यवृत्ती/ फ्रीिीपसाठी आवश्यक असणारे  सवस मूळ कागिपते्र  (Original Documents) अपलोड करावीत व ऑनलाइन पाठवावीत  

१. णशष्यवतृ्ती/ फ्रीशीप अर्ा -२०२०-२१(अर्ाावि शेवटच्या पानावि णवद्यार्थयाांची व पालकाची नाव व सही कििे आवश्यक) 

२. कुटंुबाचा उत्पन्नाचा दाखला (सन २०१९-२० चा तहसीलदाि यांनी णदललेा) 

३. िणहवासी / र्ॉणमसाईल प्रमािपत्र (तहसीलदाि यानंी णदलेला) 

४. णवद्यार्थयाांचे र्ातीचे प्रमािपत्र 

५. िेशन कार्ा  झेिॉक्स 

६. गिुपणत्रका झेिॉक्स (गिुपणत्रका – १० वी, १२ वी, एफ वाय बी कॉम, एस वाय बी कॉम, टी वाय बी कॉम, एम कॉम भाग -१) 

७. महाणवद्यालय प्रवेश पावती झिेॉक्स 

८. वसणतगहृ प्रवेश पावती झेिॉक्स  (आवश्यक असल्यास) 

९. खंर् प्रमािपत्र (Gap Certificate) (आवश्यक असल्यास) 

१०. णवणहत नमनु्यातील प्रणतज्ञा पत्र 

११. शाळा/ महाणवद्यालय सोर्ल्याचा दाखला (१० वी / १२ वी / टी. वाय बी. कॉम.) 

१२. आधाि कार्ा झिेॉक्स 

१३. बँक पास बुक झेिॉक्स (आधाि कार्ाशी णलंक असललेे) 

१४. मार्ी सैणनक दाखला / स्वातंत्र्य सेनानी दाखला (आवश्यक असल्यास) 

 

 

शि.- ०६.१०.२०२१                           (डॉ. एस. य.ू पुरोशहत) 

                     प्रभारी प्राचायास 

mailto:bmccmahadbt2021@gmail.com

