
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे 

बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमसस, पुणे – ४ 

विद्यार्थयाांसाठी महत्िाची सूचना 

भारत सरकारची महाविद्यालयीन ि विद्यापीठीय वशक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थयाांकरीता   

सेन्रल सेक्टर वशष्ट्यिृत्ती योजना सन २०२१ – २०२२  
 

उच्च माध्यममक (एच.एस.सी- १२वी ) प्रमाणपत्र परीके्षमध्ये कला, वामणज्य व मवज्ञान या मवद्याशाखाांमधील उच्चतम गणुवत्ता 

प्राप्त मवद्यार्थयाांना पदवी व पदव्यतु्तर मशक्षणासाठी भारत सरकारची महामवद्यालयीन व मवद्यापीमठय मशक्षण घेणाऱ्या मवद्यार्थयाांकरीता 

सेन्ट्रल सेक्टर मशष्यवतृ्ती योजना (Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students) 

२०२१-२०२२ राबमवण्यात येते.  

                                                           वकमान पात्रता ि अटी:                                                                             :                             

१. अजजदार भारतीय नागररक व महाराष्र राज्याचा रमहवासी असावा  

२. अजजदार इतर कोणत्याही मशष्यवतृ्ती /स्टायपेंडचा लाभार्थी नसावा.  

३. अजजदारच्या पालकाचे वामषजक उत्पन्ट्न रु.८.०० लाखापेक्षा अमधक नसावे.  

४. ही मशष्यवतृ्ती पदवी व पदव्यतु्तर व्यावसामयक तसेच मबगर व्यावसामयक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या मवद्यार्थयाांसाठी 

आह.े मात्र कोणताही पदमवका अभ्यासक्रम तसेच पत्राद्वारा व दरूस्र्थ मशक्षणासाठी (Diploma, Correspondence 

Courses & Distance Education) ही मशष्यवतृ्ती योजना लाग ूनाही.  

५. कें द्र शासनाच्या मनयमानसुार सदर मशष्यवतृ्ती, अमभयाांमत्रकी अभ्यासक्रमाांसाठी प्रवेश घेतलेल्या मवद्यार्थयाांसाठी ४ वषे व 

वैद्यमकय अभ्यासक्रमाांसाठी व कला, वामणज्य व मवज्ञान अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या मवद्यार्थयाजना ५ वषाजपयांत दये 

राहील.   

मशष्यवतृ्तीस पात्र असलेल्या मवद्यार्थयाांनी www.scholarships.gov.in या सांकेतस्र्थळावर मदलेल्या सचूनेचे पालन करून 

User Id व Login  तयार करून online अजज भरावा. ऑनलाईन अजज हा खालील वेबसाईटवर Department of Higher 

Education च्या अांतगजत भरावा. भरलेला अजज वि. १५  नोव्हेंबर ,२०२१  पवूी भरून त्याचे मप्रांट आउट काढून त्या सोबत 

आवश्यक ती कागदपते्र जोडून एकाच pdf मध्ये स्कन करून  महामवद्यालयाच्या cssminbmcc2122@gmail.comया ई मेल 

वर मेल करावा. अपणूज भरलेला अजज व अपणूज कागदपते्र स्वीकारला जाणार नाही याची मवद्यार्थयाांनी नोंद घ्यावी. 

मवद्यार्थयाांनी ऑनलाईन अजज भरताना त्यात दशजमवण्यात आलेली सवज कागदपते्र स्कन करून ऑनलाईन अजाजत नमदू केलेल्या 

जागी अपलोड करणे आवश्यक आहे. शासनाने मवमहत केलेल्या मदुतीत जे मवद्यार्थी ऑनलाईन पद्धतीने अजज भरणार नाहीत 

त्याांना सदर मशष्यवतृ्ती योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. तरी पात्र मवद्यार्थयाांनी मवमहत मदुतीत अजज भरणे अमनवायज आह,े याची 

कृपया नोंद घ्यावी. 

                                                                      विद्यार्थयाांसाठी सूचना                                                               :  

१. मवद्यार्थयाजने अजज भरताना उपरोक्त सांकेत स्र्थळाच्या Homepage वरील SOP (Standard Operating Procedure) 

वाचनू व समजनू घेऊनच ऑनलाइन अजज भरावा.  

२. मवद्यार्थयाजने आधार क्रमाांकाचा या पयाजयाचा वापर करून अजज भरावा।  

३. मवद्यार्थयाजला मशष्यवतृ्तीचे लाभ ममळणेकरीत आधार क्रमाांक त्याांच्या बँक खात्याशी सांलग्न (Link) असणे आवश्यक आह.े  

४. मवद्यार्थयाांचे बँक खाते स्वत:च्या नावावर असणे आवश्यक आह,े जोइांट खाते नसावे.  

वशष्ट्यिृत्तीसाठी आिश्यक असलेली कागिपते्र १) सक्षम अमधकाऱ्याने मदलेला जातीचा दाखला / समाजाचा दाखला , २) 

सक्षम अमधकाऱ्याने मदलेला उत्पन्ट्नाचा दाखला, ३) आधार काडज, ४) मवद्यार्थयाजचे बँक खाते पासबकु, ५) रमहवासी दाखला, ६) 

मागील वषीची गणुपमत्रका, ७) चाल ूवषाजची प्रवेश फी पावती, ८) मवद्यार्थयाांचे बोनाफाईड, ९) पासपोटज आकाराचा अजजदाराचा 

फोटो 

 

 प्रभारी प्राचायज  

मदनाांक : ०५/०९/२०२० 

उपरोक्त मशष्यवतृ्ती च्या पात्रता अटी www.scholarships.gov.in या वेबसाईट वर आहेत. 

http://www.scholarships.gov.in/
http://www.scholarships.gov.in/

