द. ११/११/२०२२
सूचना
सव किन , व र व पद ु र िव ा यासाठी
क शासन पुर कृ त िश यवृ ी योजना
NSP(National Scholarship Portal) व न क शासन पुर कृ त िश यवृ ी योजना ारे खालील िश यवृ ी राबिव या जातात
१.
२.
३.
४.
५.

क शासन पुर कृ त अ पसं याक िव ा यासाठी Post Matric Scholarship
Central Sector Scheme of Scholarships for College and University Students
Post Matic Scholarship for students with Disabilities
Begum Hazrat Mahal National Scholarship For 11th & 12th Students
Prime Minister's Scholarship Scheme For RPF/RPSF
वरील िश यवृ ी साठी खालील कागदप ांची आव यकता आहे.

कमान पा ता व अटी :
१. अजदार भारतीय नाग रक व महारा ाचा रिहवाशी असला पािहजे
२. उ मा यिमक माणप परी ेत(१२ वी ) उ ीण असावा.
३. अजदार इतर कोण याही िश यवृ ी / टायपड चा लाभाथ नसावा.
४. अजदारा या पालकांचे उ प वा षक 4.50 लाखा या आत असावे.
५. िह िश यवृ ी पदवी व पद ु र,

ावसाियक तसेच िबगर

ावसाियक अ यास मासाठी

वेश घेतले या

िव ा यासाठी आहे. मा कोणताही पदवी अ यास म प ा ारे कवा दूर थ िश णासाठी िह िश यवृ ी नाही.
६. या िश यवृ ीची र म िव ाथा या वतः या बँक खा याम ये क

शासनाकडू न पर पर जमा होत अस यामुळे

िव ा यानी आपले बँक खाते रा ीयकृ त बँकेत काढू न आपले खाते NPCI क न याला आधार संल क न यावे. अज
करताना बँकेची

वि थतपणे भरावी. तसेच बँक तपशील व इतर बँकेचे तपशील भर यात िव ा याकडू न चूक

झा यामुळे िश यवृ ी िमळाली नाही कवा िवलंब झा यास यास महािव ालय जबाबदार राहणार नाही, याची
िव ा थनी न द यावी.
७. एखा ा िव ा याने चुक या मािहती या आधारे अज भरला असेल कवा अट चे उ लंघन क न िश यवृ ी िमळवली
असेल तर याचा अज र के ला जाईल कवा िश यवृ ी वसूल के ली जाईल.
अजासोबत जोडावयाची कागदप े :
१. online अज भरलेली हाड कॉपी
२. उ प ाचा मा. तहसीलदार यांनी िनगिमत के लेला सन २०२१-२२ चा दाखला
३. इ. १२ वी गुणपि का
४.

वतःचे बँक पासबुक, आधार काड, रिहवासी दाखला, इ. बी.ए., बी. ए सी भाग १ वेश पावती.
Renewal अज कर यासाठी वरील सव कागदप े अपलोड क न खालील दले या तारखांना अज जमा करावेत.
अज कर याची प त :

अज कर यासाठी www.scholarship.gov.in या संकेत थळाव न दनक ३०.११ .२०२२ पयत online अज क न
महािव ालयात ीमती सीमा पवार यां याकडे दनांक ०९ .१२ .२०२२ पयत आणून

ावयाचा आहे. यानंतर आणलेले अज

वीकारले जाणार नाहीत याची न द िव ाथानी यावी.
या सव िश यवृ ची सिव तर मािहती www.scholarship.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे .
ाचाय

