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डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगहृ तिवााह भत्िा योजिा 
( For General Category ) 

अिुदातिि व वविाअिुदातिि ( व्यावसायीक व बबगर व्यावसायीक) अभ्यासक्रमाि प्रवेश घेिलेल्या               
“आर्थाकदृष्ट्या दबुाल घटकािील ववद्यार्थयाांकररिा (EBC) ‘वसतिगहृ तिवााह भत्िा योजिा’ 

अ,क्र. प्रकार  कुटंुबाची वावषाक 
उत्पन्ि मयादाा  

वसतिगहृ 
ठिकाण 

अभ्यासक्रमासािी 
तिवााह भात्याची 
रक्कम 

व्यावसायीक अभ्यासक्र 
०१ ज्या ववद्यार्थयाांच ेपालक अल्पभूधारक 

शेिकरी ककंवा िोंदणीकृि मजूर आहेि. 
तिरंक मुंबई ३०,०००/- 

 
०२ इिर ववद्याथाांसािी  रु.१.०० 

लाखापयांि  
मुंबई २०,०००/- 

०३ इिर ववद्याथाांसािी  रु.१.०० लाख ि े
८.०० लाख  

मुंबई १०,०००/- 

बबगर व्यावसायीक अभ्यासक्र 
०४ ववद्याथी  रु.१.०० 

लाखापयांि 
- २,०००/- 

पात्रिा (शासि तिणाय ठदिाकं ७/१०/२०१७ प्रमाणे ) : 
१.विद्यार्ाान ेशासकीय / ननम शासकीय/ खाजगी िसनिगहृामध्ये प्रिेश घेिला असल्यास त्या विद्यार्ााने त्याबाबिचा पुरािा 
अजाासोबि सादर करणे आिशक आहे  

2. िसेच खाजगी मालकीच्या घरामध्ये विद्यार्थयााने स्ििाची राहण्याची सोय केली असल्यास त्या विद्यार्थयाान ेअश्या   

विद्यार्थयाास नोंदणीकृि अर्िा नोटराईज्ड भाड ेकराराची प्रि अजाासोबि सादर करणे आिशक आहे  

३. एखाद्या विद्यार्थयााने सामान्य रहहिाशी असलेल्या त्याच्या गािािील शहरािील संस्र्ेमध्ये अभ्यासक्रमासाठी प्रिेस 
घेिल्यास त्यास ननिााह भत्िा अनुजे्ञय राहणार नाही. 
४. सदर योजनचेा लाभ हा कुटंुबािील केिळ दोन अपत्यापंयत मि मयााहदि आहे. 
५. एखाद्या विद्यार्थयाास अन्य कोणत्याही योजनखेाली ननिााह भत्िा ममळि असल्यास असा विद्यार्ी या योजनेखाली लाभ 
ममळण्यास अपात्र आहे. 
६. विद्यार्थयात मनी प्रिशे घेिलेल्या अभ्यासक्रमाच्या कालािधीकारीकच ननिााहभत्िा देण्याि येिो.िर्ावप एखादा विद्यार्ी 
अनुत्िीणा झाल्यास अर्िा काही कारणामळेु त्याला िरच्या िगााि प्रिेश न ममळाल्यास त्यास त्या िर्ाापुरिा ननिााह भत्िा 
लाभ अनुजे्ञय नाही. 
७. या योजनेअंिगाि रुपये १.०० लाखपयत मि उत्पन्न असलेल्या  विद्यार्थयात मकरीिा  ननिााहभत्त्याच लाभ देण्याकररिा सखं्येची 
कोणिीही मयाादा असणार नाही. मात्र रुपये १.०० लाख ि े रुपये ८.०० लाख उत्पन्न मयाादा असलेल्या ि व्यािसायीक 
अभ्यासक्रमाकरीिा प्रिशे घेणाऱ्या विद्यार्थयात मकरीिा प्रत्येक जजल््यासाठी लाभार्ी विद्यार्थयात मची कमाल संख्या ५०० इिकी 
ननजश्चि करण्याि येि आहे.त्यापैकी ३३% इिक्या जागा विद्यार्र्ानीकाररिा राखीि ठेिण्याि येिाि. िर्ावप पुरेशा 
विद्यार्र्ानी उपलब्ध न झाल्यास ररक्ि राहणाऱ्या जागा त्याच जजल््यािील विद्यार्थयात मकरीिा उपयोगाि आणिा येिाि. 
८. प्रत्येक जजल््यािील कोटा हा प्राप्ि होणाऱ्या अजााच्या संख्येनसुार प्रमाणशीरररत्या (Proportionate) ननर्चि करण्याि 
येिो. 

आवश्यक कागिपत्र े  (Documents Required): 
१. सक्षम प्रार्धकरणाने हदलेले अर्धिस प्रमाणपत्र 

२. पालकाचे अल्पभूधारक शेिकरी ककंिा नोंदणीकृि मजूर असल्याच ेप्रमाणपत्र 

३. शैक्षणणक िर्षयााच्या लगिपूिीच्या वित्िीय िर्ााचे संबर्धि िहसीलदार अर्िा सक्षमस अर्धकार-याने हदलेले 
उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र 

४. गॅप संबर्धि दस्िऐिज (गॅप असल्यास) 
५. दोन मुलांच ेकुटंुब घोर्णापत्र  


