डे क्कन एजुकेशन सोसायटीचे

फर्ग्ुुसन महाविद्यालय, पुणे
महत्वाचे परिपत्रक -१
सावित्रीबाई फुले पु णे विद्यापीठ विष्यिृ त्ती २०२०-२१
आपल् या महाविद्यालयात शैक्षवणक िर्ु २०२०-२१ साठी चे
(क्ाां तीज्योती सावित्रीमाता फुले अर्ुसहाय्य योजना, आवर्ुक
दु र्ुल घटक विद्यार्ी अर्ुसहाय्य योजना, िाजर्ी शाहू महािाज
वशष्यिृ त्ती योजना, गु णिां त विद्यार्ी वशष्यिृ त्ती योजना, स्वामी
वििे कानांद विद्यार्ी सहाय्य योजना पूिग्रस्त, दु ष्काळग्रस्त, ि
आपत्तीग्रस्त भागातील विद्यार्थ्ाां साठी) या विद्यापीठ
वशष्यिृ त्तीचे ऑनलाईन अजु सु रु झाले आहे त. ह्या वशष्यिृ त्ती
खलील अभ्यासक्माच्या विद्यार्थ्ाां साठी आहे . उदा. (BA,
B.Sc.,
MA,
B.Sc.Micro/EVS,
M.Sc.Botany,
M.Sc.Geology, M.Sc.Physics, M.Sc. Microbiology,
M.Sc.Bio-Chemistry, M.Sc. Organic Chemistry,
M.Sc.
Analytical
Chemistry,
B.Sc.Comp
Sci./M.Sc.Comp Sci./M.Sc. Tech. Industrial
Maths./B.Sc.Biotech.,/M.Sc.Biotech./M.Sc.Electron
ics./B.Sc.EVS,M.Sc. EVS.). ििील वशष्यिृ त्ती सां दभाु त
सिु मावहती ि परिपत्रके नोटीस र्ोडु िि लािण्यात आले ले
आहे त. त्याप्रमाणे योर्ग् त्या परिपत्रकाप्रमाणे वशष्यिृ त्तीचा अजु
भिणे विद्यार्ाां नी क्मप्राप्त आहे . अजु भिण्याची ि
महाविद्यालयाच्या कायाु लयात सादि किण्याची अांवतम वदनाां क
१०-०३-२०२१ अशी आहे . तसे च ििील वशष्यिृ त्ती योजनेचा
फायदा विद्यार्थ्ाु स सां पूणु पदिी काळात एकदाच आवण

पदव्यु त्ति काळात एकदा वदला जात असल् याने ज्या
विद्यार्थ्ाां नी सन २०१९-२० मध्ये वकांिा त्यापूिी वशष्यिृ त्तीचा
लाभ घेतले ला असे ल अशा विद्यार्थ्ाां नी पुन्हा अजु करू नये त.
सविस्ति मावहतीसाठी सावित्रीर्ाई फुले विद्यापीठाच्या सां केत
स्र्ळाििील विविध वशष्यिृ त्ती याचे अिलोकन किािे .
Website:http://bcud.unipune.ac.in/Scholarship/Ap
plicant/Login.aspx

सदि योजनाां चा लाभ घे ण्यासाठी सिु विद्यार्थ्ाां चे Eligibility
No. महाविद्यालयाच्या सां केत स्र्ळािि अपलोड केले आहे त.
सविस्ति
मावहतीसाठी
महाविद्यालयातील
वशष्यिृ त्ती
विभागातील सु चना फलकाचे ि महाविद्यालयाच्या
Fergusson.edu या सां केत स्र्ळािि िि अपलोड केले ल् या
सू चनेचे PDF याचे अिलोकन किािे .
विनाांक : २४-०२-२०२१

प्राचार्य

डे क्कन एजुकेशन सोसायटीचे

फर्ग्ुुसन महाविद्यालय, पुणे
महत्वाचे परिपत्रक

सावित्रीबाई फुले पु णे विद्यापीठ विष्यिृ त्ती २०२०-२१
आपल् या महाविद्यालयात शैक्षवणक िर्ु २०२०-२१ साठी चे
(क्ाां तीज्योती सावित्रीमाता फुले अर्ुसहाय्य योजना, आवर्ुक
दु र्ुल घटक विद्यार्ी अर्ुसहाय्य योजना, िाजर्ी शाहू महािाज
वशष्यिृ त्ती योजना, गु णिां त विद्यार्ी वशष्यिृ त्ती योजना) या
विद्यापीठ वशष्यिृ त्तीचे
ऑनलाईन अजु सु रु झाले आहे त.
सदि वशष्यिृ त्ती फक्त ह्या अभ्यासक्माच्या विद्यार्थ्ाां साठी
आहे . (B.Sc.Comp Sci./M.Sc.Comp Sci./M.Sc. Tech.
Industrial
Maths.
/B.Sc.Biotech.,
M.Sc.
Biotech./M.Sc. Electronics. B.Sc.EVS,M.Sc. EVS.).
ििील वशष्यिृ त्ती सां दभाु त सिु मावहती ि परिपत्रके नोटीस र्ोडु
िि लािण्यात आले ले आहे त. त्याप्रमाणे योर्ग् त्या
परिपत्रकाप्रमाणे वशष्यिृ त्तीचा अजु भिणे विद्यार्ाां नी क्मप्राप्त
आहे . अजु भिण्याची ि महाविद्यालयाच्या कायाु लयात सादि
किण्याची अांवतम वदनाां क ३१.०१.२०२० अशी आहे . इति
अभ्यासक्मासाठी अजु सादि किण्याची अांवतम वदनाां क
२५.०१.२०२० होती त्याां ना मुदतिाढ दे ण्यात आले ली नाही, तिी
फक्त ििील अभ्यासक्माच्या विद्यार्थ्ाां नी अजु ऑनलाइन
सादि किािे त. सविस्ति मावहतीसाठी सावित्रीर्ाई फुले
विद्यापीठाच्या सां केत स्र्ळाचे अिलोकन किािे .
Website:http://bcud.unipune.ac.in/Scholarship/sch
olarship/Login.aspx
सदि योजनाां चा लाभ घे ण्यासाठी सिु विद्यार्थ्ाां चे Eligibility
No. महाविद्यालयाच्या सां केत स्र्ळािि अपलोड केले आहे त.
(Student ERP Login)
सविस्ति
मावहतीसाठी
महाविद्यालयातील
विभागातील सु चना फलकाचे अिलोकन किािे .
विनाांक : २५-०१-२०२०

वशष्यिृ त्ती

प्राचार्य

