
 

 

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह तिवााह भत्ता योजिा 

About Scheme 

 

Department Name 

तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र  राज्य 

 

Overview 

सरकारद्वारे शनर्ााररत व्यावसाशयक अभ्यासक्रमांमधे्य प्रवेि करणायाा सरकारी, सरकारी 

अनुदानीत आशण असंलग्न महाशवद्यालय / पॉशलटेक्निक चे शवद्यार्थी ज्यांचे पालक िेतकरी शकंवा 

न दंणीकृत मजूर असून जे सक्षम प्राशर्का-याने प्रमाशणत केले आहेत आहेत अिा शवद्यार्थ्ाांसाठी 

शह एक य जना आहे. 

Benefits 

अ) न दंणीकृत कामगार / अल्पभूर्ारक (मूळ जमीन र्ारक) यांच्या मुलासाठी: 

- 10 मशहन्ांसाठी एमएमआरडीए / पीएमआरडीए / औरंगाबाद िहर / नागपूर िहरातील 

संसर्थांसाठी रु .30,000 / - 

- 10 मशहन्ांसाठी इतर के्षत्रातील संसर्थांसाठी रु. 20,000 / - 

ब) आठ लाखांपयांतच्या वाशषाक कौटंुशबक उत्पन्नासाठी 

- 10 मशहन्ासाठी एमएमआरडीए / पीएमआरडीए / औरंगाबाद िहर / नागपूर िहरातील 

संसर्थांसाठी-रू .10,000 / - 

- 10 मशहन्ांसाठी इतर के्षत्रातील संसर्थांसाठी रू .8000 / - 

 

Eligibility 

पात्रता शनकषः  (िासन शनणाय शदनांक ०७ ऑक्ट . २०१७, २२ फेबु्रवारी २०१८, १ माचा २०१८ 

अनुसार, १८ माचा २०१८, १८ जून २०१८, ११ जुलै २०१९) 

a) अजादाराने भारताचे राष्ट्र ीयत्व असणे आवश्यक आहे. 

b) उमेदवाराने महाराष्ट्र  राज्याचा अशर्वास असणे आवश्यक आहे. 

c) अजादार हा "संसर्थानचा ब नफाइड शवद्यार्थी" असावा आशण व्यावसाशयक आशण तांशत्रक 

अभ्यासक्रम (शडप्ल मा / गॅ्रजु्यएिन / प स्ट गॅ्रजु्यएिन शडग्री) म्हणून प्रवेि शदला जाईल. 

d) शवद्यापीठ आशण खाजगी शवद्यापीठ लागू नाही 

e) उमेदवारांना कें द्रीय प्रवेि प्रशक्रया (सीएपी) द्वारे प्रवेि शदला पाशहजे. 

f) अजादाराने क णत्याही इतर शिष्यवृत्तीचा / वारसा लाभ घेऊ नये. 

g) चालू िैक्षशणक वषाासाठी, कुटंुबाच्या फक्त 2 मुलांच्या य जनेसाठी लाभासाठी परवानगी 

आहे. 

h) कौटंुशबक / पालकांच्या एकूण वाशषाक उत्पन्नािी 8 लाखांपेक्षा जास्त नसावी. 

i) मागील सत्रामधे्य शकमान 50% उपक्नसर्थती (कॉलेजमधे्य नव्याने भरती झाल्यास अपवाद) 

j) अभ्यासक्रमाच्या कालावर्ीत उमेदवाराने 2 वषाांपेक्षा अशर्क अंतर असला पाशहजे. 

k) सामान् शे्रणी आशण एसईबीसी शे्रणी अंतगात प्रवेि घेतला आहे अिा उमेदवार पात्र आहेत. 

 



 

 

Renewal Policy 

 

Documents Required 

a) 10 वी (एस.एस.सी.) आशण त्यानंतरच्या िैक्षशणक गुणपशत्रका 

b) उत्पन्न आशण अल्पसंख्याक घ षणापत्र - गैर-न्ाशयक सॅ्टम्प पेपर शकंवा उत्पन्न प्रमाणपत्र वर 

प्रशतज्ञापत्र. िाळा स डल्याचा दाखला अल्पसंख्याकांच्या पुरावा म्हणून मानला जाऊ िकत  

शकंवा स्वयं घ षणापत्र. 

c) कायम शनवासाचा पुरावा: - अशर्वास प्रमाणपत्र / शनवडणुक पत्र इ. ची प्रत 

d) शिष्यवृत्तीचे नूतनीकरण करण्यासाठी: - उत्पन्न प्रमाणपत्र व मागील परीके्षची गुणपशत्रका 

 

 


