संदर्भ : अमृत महोत्सव/शिष्यवृत्ती/१६/९/२१-२

शदन ंक: ११/१०/२०२१

प्रति,
मा.कुलगुरू
तिवाजी तवद्यापीठ, कोल्हापरू
तवषय : भारिीय स्वािंत्र्याच्या अमृि महोत्सव तितमत्त खुली ऑिलाईि तिष्यवृत्ती परीक्षा बाबि……
महोदय,
वरील शवषय स अनसु रून आपण स शवनंती करण्य त येते शक, आमच्य जन ब जी समु न बहुउद्देिीय सेव र् वी
सस्ं थ सचं शलत, िैक्षशणक समपु देिन आशण सह यत कें द्र मठं , त .मठं , शज.ज लन . य च्ं य वतीने र् रतीय स्व तत्र्ं य च्य
अमृत महोत्सव शनशमत्त खुली ऑनल ईन शिष्यवृत्ती चे आयोजन शद.१५ ऑगस्ट २०२१ ते १५ ऑगस्ट २०२२ य दरम्य न
शवशवध महत्व च्य शदविी करण्य त येण र आहे. य परीक्षेच प्रथम टप्प र् रतीय स्वतंत्र्य च्य अमृत महोत्सव आरंर्
प्रसंगी १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी प र पडल य मध्ये १३७ शवद्य थ ांनी शिष्वृत्तीच ल र् शमळशवल . य परीक्षेच दसु र
टप्प स्वतंत्र र् रत चे पशहले पंतप्रध न पंशडत जव हरल ल नेहरू य ंच्य जयंतीचे औशचत्य स धनू “ब ल शदन च्य ” शदविी
१४ नोहेंबर २०२१ रोजी दपु री १२ ते १ य वेळेत ऑनल ईन पद्धतीने प र पडण र आहे.
महोदय, आपल्य न म शं कत “तिवाजी तवद्यापीठ, कोल्हापरू ” य शवद्य पीठ च्य क यभकक्षेतील िेकडो
मह शवद्य लय मध्ये शवद्य र्थय ांस ठी अशतिय महत्व च्य असलेल्य य उपक्रम ची आपल्य म ध्यम तनू सचू न
कळशवल्य स शवद्य थी य शिष्यवृत्तीच ल र् प्र प्त करू िकतील.
महोदय, आम्ही आपल्य म ध्यम तनू य छोट्य श्य उपक्रम च्य सह य ने शवद्य र्थय ांच्य िैक्षशणक प्रगती स ठी
“दतं कथेतील त्य आग शवझवीन ऱ्य शचमणीची र्ुशमक प र प डण्य स ठीची संधी शमळ वी य क मी आपल्य ल शवंनती
करत आहोत. आपणस शवंनती शक, सदरील सचू न आपल्य क यभकक्षेतील मह शवद्य लयीन शवद्य र्थय ांपयांत पोहोचव वी.

आपले िम्र

( तवजया भािगुडे पाटील)
संचालक
जिाबाजी सुमि बहुउद्देिीय सेवाभावी संस्था संचातलि
िैक्षतिक समुपदेिि आति सहायिा कें द्र, मंठा

प्रशत शलपी:
म .प्रकुलगरू
ु / म .कुलसशचव / म .शवद्य थी शवक स अशधक री
“तिवाजी तवद्यापीठ, कोल्हापरू ”

(देतवदास सदातिव गोरे)
अध्यक्ष
जिाबाजी सुमि बहुउद्देिीय सेवाभावी संस्था, मंठा

जनाबाजी सुमन बहुउद्देर्ीय सेवाभावी संस्था संचाणलत

शैक्षणिक समुपदेशन आणि सहायता कें द्र
(प्लॉट.न.२५७९/१, संत तुकाराम नगर, देवी रोड, मंठा,ता.मठं ा.जी.जालना)
(ऑक्टोबर २०१९ पासून IIT-Madras यांच्याकडून SWAYAM-NPTEL चे मान्यता प्राप्त स्थाणनक अध्याय कें द्र)

“भारतीय स्वातंत्र्याच्या (७५)अमृतमहोत्सवी वर्ाा णनणमत्त”
खुली ऑनलाईन णशष्यवत्त
ृ ी परीक्षा (क्रमाक
ं २) -१४ नोव्हेंबर २०२१,

२ री खुली ऑनलाईन णशष्यवृत्ती परीक्षा -१४ नोहेंबर २०२१

►परीक्षेबद्दल ….
नमस्कार , आपला भारत स्वतंत्र होऊन १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी ७४ वर्ष पर्ू ष होऊन ७५ व्या वर्ाषत पदापषर् करत आहे. २०२१-२२ हे वर्ष आपर् अमृत महोत्सवी वर्ष म्हर्नू
साजरे करर्ार आहोत. आपर् सवष भारतीय या मंगलमय पवषर्ीचे साक्षीदार ठरर्ार आहोत. ७५ वर्ाषपवू ी ज्या महान महापरुु र्ांनी आपल्या प्रार्ांची आहुती देऊन आजचा
कृ षर्प्रधान षहदं स्ु थान आपल्याला षिटीश राजवटीतून मक्तु करून षदला. आपल्या प्रार्ांची आहुती देवनू भारताला स्वातंत्र्य षमळवनू षदले, या पार्श्षभमू ीवर देशभरातील पदवी
ते पदव्युत्तर वगाषच्या षवद्यार्थयाषसाठी शैक्षषर्क समपु देशन आषर् सहायता कें द्र यांच्या वतीने राष्ट्रीय पातळीवरील खलु ी ऑनलाईन स्कॉलरषशप परीक्षा आयोषजत करण्यात
आली आहे. या परीक्षेचा प्रथम टप्पा स्वातंत्र्य षदनाचे औषचत्य साधनू १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी पार पडला. या परीक्षेमध्ये १५४ षवद्यार्थयाांपैकी १३७ षवद्यार्थयाषनी गर्ु ानुक्रमे
षशष्ट्यवृत्ती षमळषवली . षद.१४ नोहेंबर २०२१ रोजी भारताचे पषहले पतं प्रधान पंषडत जवाहरलाल नेहरू यांच्या जन्मषदवसाचे औषचत्य साधनू बालषदवसाच्या षनषमत्ताने या
परीक्षेचा दसु रा टप्पा पर्ू ष करण्यात येर्ार आहे. या षदवशी घेण्यात येर्ाऱ्या खल्ु या ऑनलाईन षशष्ट्यवृत्ती परीक्षेचे षनयम पढु ील प्रमार्े असतील
या परीक्षेचे णनयम पुढील प्रमािे असतील ( परीक्षा १५ ऑगस्ट २०२१ ते १५ ऑगस्ट २०२२ या काळात णवणवध महत्वाच्या तारखांना घेण्यात येईल, णवद्यार्थयाांना
वेळोवेळी तारखा कळणवण्यात येतील)
१) शैक्षषर्क वर्ष २०२०-२१ या वर्ी शाळा/महाषवद्यालयात प्रवेश घेऊन उत्तीर्ष झालेल्या तसेच २०२१-२२ या वर्ाषत प्रवेश घेतलेल्या पदवी ते पदव्युत्तर वगाषतील
कोर्त्याही शाखेचा भारताचा नागररक असर्ारा कोर्ताही षवद्याथी षह परीक्षा देण्यास पात्र असेल. २) परीक्षा माध्यम मराठी/इग्रं जी भार्ेतून असेल
३) परीक्षेत भारतीय स्वातंत्र्याचा इणतहास, १९४७ ते २०२१ पयांतचा ७५ वर्ााचा भारत, देश- जागणतक पातळीवरील घडामोडी, समाजसुधारक, भूगोल,
अथाशास्त्र, अथाव्यवस्था, णवज्ञान, तंत्रज्ञान , बुणिमता चाचिी, गणित, खेळ, जनरल नॉलेज, चालू घडामोडी,णवणवध पुरस्कार, संस्कृती, भार्ा, व्याकरि ,
सामाणजक, राजकीय प्रश्न णवचारले जातील. ४) परीक्षेत एकूि १०० बहुपयाायी प्रश्न असतील , एक प्रश्न एक गुि असेल , वजा गुि पिती नसेल.
५) परीक्षेसाठी १ तास वेळ असेल ६) परीक्षा १४ नोहेंबर २०२१ रोजी दुपारी १२ ते१ या वेळत ऑनलाइन पितीने घेण्यात येईल.
७) या परीक्षेत जे षवद्याथी ९१ ते १०० या दरम्यान गर्ु षमळषवतील त्यांना रु. १०००/- ते १००००/- या दरम्यान षशष्ट्यवृत्ती प्रदान के ली जाईल
८) ३००० च्या पढु ील षशष्ट्यवृत्ती ची रक्कम ४५% ,३५%,२०% असी ३ टप्यात प्रदान के ली जाईल. (१०००/- ते ३०००/- या दरम्यानची षशष्ट्यवृत्ती एक रकमी देण्यात येईल)
९) षशष्ट्यवृत्ती ची रक्कम के वळ पात्र षवद्यार्थयाषच्या बँक खात्यावरच /धनादेशाद्वारेच टाकण्यात येइल १०) परीक्षा प्रवेश नोंदर्ी अजष षलंक खाली षदली आहे.
११) अजष भरण्याअगोदर सोबत षदलेल्या क्यू आर कोड स्कॅ न करून षकंवा सोबत षदलेल्या बँक खात्याचा तपशील वापरून आपली ३६५/- फीस भरावी.
१२) फीस भरल्याचा परु ावा स्कॅ न करून ठे वावा तो आपल्याला ऑनलाईन फॉमष मध्ये अपलोड करर्े बंधनकारक आहे.
१३) सोबतच आपला एक पासपोटष फोटो, २०२१-२२ या वर्ी शाळेत/महाषवद्यालयात प्रवशे घेतल्याचा (प्रवेश पावती, आयकाडष) परु ावा, तसेच आधार काडष आपल्या कडे
स्कॅ न करून ठे वावे ते आपल्याला फॉमष मध्ये योग्य त्या षठकार्ी अपलोड करायचे आहे. जर आपर् अध्याप प्रवशे घेतला नसेल तर आपल्या २०२०-२१ या वर्ाषच्या परीक्षेचे
गर्ु पत्रक अपलोड करर्े बधं नकारक आहे.
१४) आपर् पर्ू ष शल्ु कासह फॉमष सबषमट के ल्यानतं र आपर्ास २४ तासाच्या आत परीक्षेसाठी यजु र नेम आषर् पासवडष षदला जाईल
१५) आपर् आपला यजु र नेम आषर् पासवडष वापरून आपले अकौंट तपासनू डेमो परीक्षा देऊ शकता जेने करून आपल्याला परीक्षेच्या षदवशी कोर्तीही अडचर् येर्ार नाही.
१६) इच्छुक षवद्यार्थयाांनी प्रवेश घेतल्यानतं र वेळोवेळी इमेल तपासर्े , इन्टरनेट, मोबाईल, नेटवकष याची सवष जबाबदारी सबषं धत षवद्यार्थयाांची असेल.
१७) परीक्षेचा णनकाल १६ नोहेंबर २०२१ रोजी ऑनलाईन कायाक्रमात घोणर्त के ला जाईल तसेच रक्कम णवतरिाची सूचना णदली जाईल. सदरील कायाक्रम
झूम णकंवा युट्युब वर घेतला जाईल याची णलंक सवा णवद्यार्थयाांना एक णदवस अगोदर पुरणवली जाईल
१८) प्रवेश घेण्यासाठी https://jbgspm.com/scholarship वर षक्लक करून आपला प्रवेश घ्या
१९) अजा करण्याची शेवटची तारीख: १0 नोव्हेंबर २०२१ @ सकाळी १०:५९. प्रवेश णलंक सकाळी ११:00 वाजता बंद होईल

►परीक्षा शुल्क आणि संपका ….
प्रवेश फॉमष भरण्याअगोदर पढु ील क्यू आर कोड स्कॅ न करून षकंवा पढु े षदलेल्या बँक खात्याचा तपशील वापरून आपली परीक्षा फी ऑनलाइन भरावी आषर् षतचा स्क्रीनशॉट
काढून तो वरील फॉमष भरताना फॉमष मध्ये अपलोड करावा.
The Registration Fee Should be deposited in favor of JSBSS with use following Account Detail
ACCOUNT NAME :- JANABAJI SUMAN BAHUDDESHIYA SEVABAVI SANSTHA, MANTHA
Account Number :- 37911462980
BANK NAME :- STATE BANK OF INDIA ,
IFSC CODE :- SBIN0018364
BRANCH:- MANTHA,
BRANCH CODE : 18364
For More Detail and Any Information Please Contact us
For Contact: ECAC Director: 9021830047 / 8862007212
Fees Can Paid Through Scan QR code
Academic Coordinator: - 8862007212 (WhatsApp)
Email: - jbgspm@gmail.com

Website: -

https://jbgspm.com/scholarship

EDUCATIONAL COUNSELING AND ASSISTANCE CENTRE ACTIVITY

Website:- https://jbgspm.com/scholarship

