डे क्कन एज्युकेशन सोसायटीचे

फर्ग्ुु सन महाविद्यालय पुणे
वशष्यिृत्ती विभाग
नोवटस: २०२२-२३
शैक्षवणक िर्ु २०२२-२३ मधील कवनष्ठ तसेच िरिष्ठ
महाविद्यालयातील प्रिेशीत विद्यार्थ्ाांना कळविण्यात येते की
मु स्लिम,विश्चन,शीख, बौद्ध,पािशी ि जैन या अल् पसंख्ांक
समाजातील विद्यार्थ्ाांसाठी म्यावटि कोत्ति (Post Matric)
वशक्षणाकरिता १०० टक्के केंद्र शासन पुिस्कृत “अल् पसंख्ांक पोस्ट
म्यावटि क वशष्यिृत्ती योजना तसेच सेंटिल सेक्टि, वडसॅबीलीटी सन
२०२२-२३” च्या निीन वशष्यिृत्ती (Fresh) ि नू तनीकिणाचे
(Renewal)
अजु
ऑनलाइन
भिण्याची
प्रविया
www.scholarship.gov.in या संकेत स्थळािि सुरू झाली आहे .
या निीन वशष्यिृत्तीसाठी विद्यार्थ्ाांनी ऑनलाइन अजु किण्याची
शेिटची मु दत ३० ऑक्टोबि २०२२ अशी आहे . अल् पसंख्ांक
वशष्यिृत्ती, सेंटिल सेक्टि, वडसॅबीलीटी वशष्यिृत्तीची सविस्ति मावहती,
ि अजु किण्याची पद्धत, संकेतस्थळ तसेच इति अल् पसंख्ांक
वशष्यिृत्तीची सविस्ति मावहती, www.jdhepune.info या संकेत
स्थळािि उपलब्ध आहे , तसेच अल् पसंख्ांक वशष्यिृत्तीधािक सिु
विद्यार्थ्ाांनी आपला आधाि िमांक हा बँक अकाऊंट नं बिला वलं क
किणे आिश्यक आहे . विद्यार्थ्ाांनी कोणकोणते प्रमाणपत्र अजाु सोबत
जोडियाची आहे त त्या संदभाुतील सिु मावहती ििील संकेत स्थळािि
वदले ली आहे .

सोबत या तीनही वशष्यिृत्ती संदभाुतील मावहती पत्रके ि
परिपत्रके सोबत जोडत आहोत तिी या परिपत्रकांचा अभ्यास करून
सिु पात्र विद्यार्थ्ाुनी लिकिात लिकि संकेतस्थळािि अजु भिािेत,
अजु भरून झाल् यानं ति सिु विद्यार्थ्ाांनी अजाुची १ प्रत सोबत सिु
प्रमाणपत्रे जोडून वशष्यिृत्ती विभाग मध्यिती इमाित येथे जमा किािी.
वदनांक : १३-०८-२०२२

प्राचायु

डे क्कन एज्युकेशन सोसायटीचे

फर्ग्ुु सन महाविद्यालय पुणे
वशष्यिृत्ती विभाग
नोवटस: २०२२-२३
शैक्षवणक िर्ु २०२२-२३ मधील प्रिेशीत विद्यार्थ्ाांना कळविण्यात
येते की मु स्लिम,विश्चन,शीख, बौद्ध,पािशी ि जैन या अल् पसंख्ांक
समाजातील विद्यार्थ्ाांसाठी म्यावटि कोत्ति (Post Matric)
वशक्षणाकरिता १०० टक्के केंद्र शासन पुिस्कृत “अल् पसंख्ांक पोस्ट
म्यावटि क वशष्यिृत्ती योजना, तसेच सेंटिल सेक्टि, वडसॅबीलीटी या
विद्यार्थ्ाांना सन २०२२-२३” च्या नू तनीकिणाचे (Renewal) अजु
ऑनलाइन भिण्याची प्रविया www.scholarship.gov.in या
संकेत स्थळािि वदनांक ०५-०८-२०२२ पासून सुरू झाले ली आहे .

नू तनीकिण वशष्यिृत्तीसाठी विद्यार्थ्ाांनी ऑनलाइन अजु
किण्याची शेिटची मु दत लिकिच कळिली जाईल तिी सिु
विद्यार्थ्ाांनी या योजने चा लाभ घ्यािा. अल् पसंख्ांक वशष्यिृत्तीची ि
सेंटिल सेक्टि, वडसॅबीलीटी सविस्ति मावहती, अजु किण्याची पद्धत,
संकेतस्थळ तसेच इति अल् पसंख्ांक वशष्यिृत्तीची सविस्ति मावहती,
www.jdhepune.info या संकेत स्थळािि उपलब्ध आहे , तसेच
अल् पसंख्ांक वशष्यिृत्तीधािक सिु विद्यार्थ्ाांनी आपला आधाि
िमांक हा बँक अकाऊंट नं बिला वलं क किणे आिश्यक आहे .
विद्यार्थ्ाांनी कोणकोणते प्रमाणपत्र अजाु सोबत जोडियाची आहे त त्या
संदभाुतील सिु मावहती ििील संकेत स्थळािि वदले ली आहे .
वदनांक : १२ -०८-२०२२

प्राचायु

