डेक्कन एजक
ु े शन सोसायटीचे

फर्सु न महाविद्यालय, पणु े
महत्िाचे पररपत्रक
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विष्यिृत्ती २०१६-१७
आपल्या महाविद्यालयात शैक्षवणक िर्ु २०१६-२०१७ साठी चे (क्ाांतीज्योती सावित्रीमाता
फुले अथुसहाय्य योजना , आवथुक दबु ुल घटक विद्याथी अथुसहाय्य योजना , राजर्ी शाहू
महाराज वशष्यित्तृ ी योजना , र्णु िांत विद्याथी वशष्यित्तृ ी योजना ) या विद्यापीठ वशष्य ित्तृ ीचे
ऑनलाईन अजु सरुु झाले आहेत . ह्या वशष्यित्त्ृ या फक्त अव्यिसावयक अभ्यासक् माच्या
विद्यार्थयाांसाठी 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). िरील वशष्यित्तृ ी
सांदभाुत सिु मावहती ि पररपत्रके नोटीस बोडु िर लािण्यात आलेले आहेत . त्याप्रमाणे योग्य
त्या पररपत्रकाप्रमाणे वशष्यित्तृ ीचा अजु भरणे
विद्याथाांनी क्मप्राप्त आहे . अजु
महाविद्यालयाच्या कायाुलयात सादर करण्याची अवां तम वदनाांक १०-१२-२०१६ अशी आहे .
तसेच िरील वशष्यित्तृ ी योजनेचा फायदा विद्यार्थयाुस सांपणू ु पदािी काळात एकदाच आवण
पदव्यत्तु र काळात एकदा वदला जात असल्याने ज्या विद्यार्थयाांनी सन २०१५-१६ मध्ये वकांिा
त्यापिू ी वशष्यित्तृ ीचा लाभ घेतलेला असेल अशा विद्यार्थयाांनी पन्ु हा अजु करू नयेत.
सविस्तर मावहतीसाठी सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या सांकेत स्थळाचे अिलोकन करािे.
Website: www.unipune.ac.in
टीप : सविस्तर मावहतीसाठी महाविद्यालयातील वशष्यित्तृ ी विभार्ातील सचु ना फलकाचे
अिलोकन करािे

विनाांक : १९-११-२०१६

डॉ. रविांद्रवसांह परिेिी

डेक्कन एजक
ु े शन सोसायटीचे

फर्सु न महाविद्यालय, पणु े
मदु तिाढी सांदभाुतील महत्िाचे पररपत्रक क्. २
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विष्यिृत्ती २०१६-१७
आपल्या महाविद्यालयात शैक्षवणक िर्ु २०१६-२०१७ साठी चे (क्ाांतीज्योती सावित्रीमाता
फुले अथुसहाय्य योजना , आवथुक दबु ुल घटक विद्याथी अथुसहाय्य योजना , राजर्ी शाहू
महाराज वशष्यित्तृ ी योजना , र्णु ितां विद्याथी वशष्यित्तृ ी योजना ) या विद्यापीठ वशष्यित्तृ ीचे
ऑनलाईन अजु सरुु झाले आहेत . ह्या वशष्यित्त्ृ या फक्त अव्यिसावयक अभ्यासक्माच्या
विद्यार्थयाांसाठी 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). िरील वशष्यित्तृ ी
सदां भाुत सिु मावहती ि पररपत्रके नोटीस बोडु िर लािण्यात आलेले आहेत . त्याप्रमाणे योग्य
त्या पररपत्रकाप्रमाणे वशष्यित्तृ ीचा अजु भरणे
विद्याथाांनी क्मप्राप्त आहे . अर्ज
महाविद्यालयाच्या कायाजलयात सािर करण्याची
मिु तिाढ अांवतम विनाांक
२६-१२-२०१६ अिी आहे . तसेच िरील वशष्यित्तृ ी योजनेचा फायदा विद्यार्थयाुस सांपणू ु
पदािी काळात एकदाच आवण पदव्यत्तु र काळात एकदा वदला जात असल्याने ज्या
विद्यार्थयाांनी सन २०१५-१६ मध्ये वकांिा त्यापिू ी वशष्यित्तृ ीचा लाभ घेतलेला असेल अशा
विद्यार्थयाांनी पन्ु हा अजु करू नयेत.
सविस्तर मावहतीसाठी सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या सांकेत स्थळाचे अिलोकन करािे.
Website: www.unipune.ac.in
टीप : सविस्तर मावहतीसाठी महाविद्यालयातील वशष्यित्तृ ी विभार्ातील सचु ना फलकाचे
अिलोकन करािे

विनाांक : २३-१२-२०१६

डॉ. रविद्रां वसहां परिेिी

