
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे 

बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमसस, पुणे – ४ 

विद्यार्थयाांसाठी महत्िाची सूचना 

सेन्रल सेक्टर वशष्ट्यिृत्ती योजना महाविद्यालयीन ि विद्यापीठ स्तरीय 

विद्यार्थयाांसाठी (Central Sector Scheme of Scholarship for College and 

University Students) २० – २१ 
 

महाराष्ट्र राज्य माध्यममक व उच्च माध्यममक मिक्षण मंडळ, पणुे यांनी फेब्रुवारी / माचच २०२० मध्ये उच्च 

माध्यममक (एच.एस.सी- १२वी ) प्रमाणपत्र परीके्षमध्ये कला, वामणज्य व मवज्ञान या मवद्यािाखांमधील 

उच्चतम गणुवत्ता (८०% टक्के मकंवा त्यापेक्षा जास्त) प्राप्त मवद्यार्थयाांना पदवी व पदव्यतु्तर मिक्षणासाठी 

सेन्ट्रल सेक्टर मिष्ट्यवतृ्ती योजना महामवद्यालयीन व मवद्यापीठ स्तरीय मवद्यार्थयाांसाठी (Central Sector 

Scheme of Scholarship for College and University Students) २०१८–१९ राबमवण्यात येते. 

मिष्ट्यवतृ्तीस पात्र असलेल्या मवद्यार्थयाांनी खालील संकेतस्थळावर मदलेल्या सचूनेचे पालन करून User Id 

व Login  तयार करून online अजच भरावा. ऑनलाईन अजच हा खालील वेबसाईटवर Department of 

Higher Education च्या अंतगचत भरावा. भरलेला अजच वि. १५ जानेिारी,२०२१  पवूी भरून त्याचे मप्रंट 

आउट काढून त्या सोबत आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून स्कन करून  महामवद्यालयाच्या 

scholarshipbmcc4@gmail.com  या ई मेल वर मेल करावा. अपणूच भरलेला अजच व अपणूच कागदपत्रे 

स्वीकारला जाणार नाही याची मवद्यार्थयाांनी नोंद घ्यावी. 

www.scholarships.gov.in 
 

मवद्यार्थयाांनी ऑनलाईन अजच भरताना त्यात दिचमवण्यात आलेली सवच कागदपत्रे स्कन करून ऑनलाईन 

अजाचत नमदू केलेल्या जागी अपलोड करणे आवश्यक आह.े िासनाने मवमहत केलेल्या मदुतीत ज ेमवद्याथी 

ऑनलाईन पद्धतीने अजच भरणार नाहीत त्यांना सेन्ट्रल सेक्टर मिष्ट्यवतृ्ती योजना महामवद्यालयीन व मवद्यापीठ 

स्तरीय मवद्यार्थयाांसाठी (Central Sector Scheme of Scholarship for College and University 

Students) २०२० – २१  मिष्ट्यवतृ्ती योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. तरी पात्र मवद्यार्थयाांनी मवमहत मुदतीत 

अजच भरणे अमनवायच आह,े याची कृपया नोंद घ्यावी. 

वशष्ट्यिृत्ती साठी आिश्यक असलेली कागिपते्र १) सक्षम अमधकाऱ्याने मदलेला जातीचा दाखला/ 

समाजाचा दाखला , २) सक्षम अमधकाऱ्याने मदलेला उत्पन्ट्नाचा दाखला, ३) आधार काडच, ४) पासबकु, ५) 

रमहवासी दाखला, ६) मागील वर्षीची गणुपमत्रका, ७) चाल ूवर्षाचची प्रवेि फी पावती, ८) महामवद्यालयाच े

बोनाफाईड, ९) पासपोटच आकाराचा अजचदाराचा फोटो १०) सेंरल मिष्ट्यवतृ्तीचा  अजच  

 

 

 

(डॉ.श्रीमती सी. य.ु परुोमहत) 

मदनांक : ०१/०१/२०२१         प्राचायाच  

उपरोक्त मिष्ट्यवतृ्ती च्या पात्रता अटी www.scholarships.gov.in या वेबसाईट वर आहते. 
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