डेक्कन एज्यक
ु े शन सोसायटीचे

बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमसस, पुणे – ४
विद्यार्थयाांसाठी महत्िाची सूचना
अल्पसंख्याक विद्यार्थयाांसाठी पोस्ट मॅवरक स्कॉलरवशप योजना २०२०-२१
(SCHEME OF ‘POST-MATRIC SCHOLARSHIP’ FOR STUDENTS BELONGING TO
THE MINORITY COMMUNITIES ) २० – २१

ज्या विद्यार्थयाांनी अल्पसंख्याक (मस्ु लीम, सीख, विश्चन, बद्ध
ु ीस्ट, जैन आवि पारसी) या संिर्ाातनू प्रिेश घेतलेला
आहे ि विद्यार्थयााचे मार्ील िर्षीय र्िु हे ५०% पेक्षा जास्त आहे ि तयांच्या पालकांचे उतपन्न २ लाखापेक्षा कमी
आहे असे या वशष्यिृत्तीस अजा करू शकतात. अशा पात्र असलेल्या विद्यार्थयाांनी खालील संकेतस्थळािर विलेल्या
सचू नेचे पालन करून User Id ि Login तयार करून online अजा भरािा. ऑनलाईन अजा हा खालील
िेबसाईटिर Ministry of Minority Affairs च्या अंतर्ात Post Matric Scholarships Scheme for
Minorities भरािा. भरलेला अजा वि. १५ जानेिारी ,२०२१ पिू ी भरून तयाचे वप्रटं आउट काढून तया सोबत
आिश्यक ती कार्िपत्रे जोडून स्कन करून महाविद्यालयाच्या scholarshipbmcc4@gmail.com या ई मेल िर
मेल करािा. अपिू ा भरलेला अजा ि अपिू ा कार्िपत्रे स्िीकारला जािार नाही याची विद्यार्थयाांनी नोंि घ्यािी.
www.scholarships.gov.in
विद्यार्थयाांनी ऑनलाईन अजा भरताना तयात िशाविण्यात आलेली सिा कार्िपत्रे स्कन करून ऑनलाईन अजाात
नमिू के लेल्या जार्ी अपलोड करिे आिश्यक आहे. शासनाने विवहत के लेल्या मिु तीत जे विद्याथी ऑनलाईन
पद्धतीने अजा भरिार नाहीत तयानं ा सेन्रल सेक्टर वशष्यिृत्ती योजना महाविद्यालयीन ि विद्यापीठ स्तरीय
विद्यार्थयाांसाठी (Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students)
२०२० – २१ वशष्यिृत्ती योजनेचा लाभ घेता येिार नाही. तरी पात्र विद्यार्थयाांनी विवहत मिु तीत अजा भरिे अवनिाया
आहे, याची कृ पया नोंि घ्यािी.
वशष्ट्यिृत्तीसाठी आिश्यक असलेली कागिपत्रे १) सक्षम अविकाऱ्याने विलेला जातीचा िाखला/ समाजाचा
िाखला , २) सक्षम अविकाऱ्याने विलेला उतपन्नाचा िाखला, ३) आिार काडा, ४) पासबक
ु , ५) रवहिासी िाखला,
६) मार्ील िर्षीची र्िु पवत्रका, ७) चालू िर्षााची प्रिेश फी पािती, ८) महाविद्यालयाचे बोनाफाईड, ९) पासपोटा
आकाराचा अजािाराचा फोटो १०) वशष्यिृत्तीचा अजा

विनाक
ं : ०१.०१.२०२१

(डॉ. श्रीमती सी. य.ु परु ोवहत)
प्राचायाा

उपरोक्त वशष्यिृत्ती च्या पात्रता अटी www.scholarships.gov.in या िेबसाईट िर आहेत.

