
DR. PANJABRAO DESHMUKH VASATIGRUH NIRVAH BHATTA YOJNA  

1 
  RO MUMBAI 

 
 

 

 

 

 

1) योजनेसाठी कोणत्या प्रकारचे दस्तऐवज आवश्यक आहे 
 उत्तर: 
i) एसएससी माकक शीट आणण पुढील माकक शीट  
ii) महाराष्ट्र राज्याचे उमेदवार अधिवास प्रमाणपत्र. 
iii) आधिकृत कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र / अल्पभूिारक प्रमाणपत्र  
iv) कौटुुंबिक वार्षकक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र. (उत्पन्न 08 लाखाुंपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे) 
v) प्रवेश शुल्काची पावती. 
vi) CAP Allotment letter (FREEZE -CONFIRMED)/Receipt cum  
vii) घोषणापत्र. (विेसाइटवर उपलब्ि) 
viii) जात प्रमाणपत्र (SEBC उमेदवारासाठी) 
ix) GAP प्रमाणपत्र, शशक्षणात अुंतर असल्यास. 
x) होस्टेलर दस्तऐवज (खाजगी वसततगहृ ककुं वा पेइुंग गेस्टच्या िाितीत, मालकाशी करार 
आवश्यक असेल.) 
2) मी या योजनेसाठी वडील ककुं वा आई ककुं वा भाऊ ककुं वा िहीण याुंचे अधिवास प्रमाणपत्र अपलोड 
करू शकतो का? 
उत्तर: नाही, योजनेसाठी फक्त उमेदवाराुंचे अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. 
3) मी आजोिा / आजीची आधिकृत कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र / अल्पभूिारक प्रमाणपत्र अपलोड 
करू शकतो का? 
उत्तर: नाही फक्त पालकाुंचे आधिकृत कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र / अल्पभूिारक प्रमाणपत्र अजक 
करण्यासाठी आवश्यक  
4) माझ्या पालकाुंकडे रजजस्टर लेिर सर्टककफकेट (पालकाुंचे आधिकृत कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र) / 
अल्पभूिारक प्रमाणपत्र नाही पण माझ्या कुटुुंिाचे वार्षकक उत्पन्न 8 लाखाुंपेक्षा कमी आहे मी 
योजना योजना लागू करू शकतो का? 
उत्तर: होय. आपण या योजनेसाठी अजक करू शकता परुंतु अुंततम फायदे वेगळे आहेत. अधिक 
मार्हतीसाठी MAHADBT साईट तपासा ककुं वा सुंस्थेशी सुंपकक  सािा. 
5) कोणत्या प्रकारचे उमेदवार नूतनीकरण (Renewal) होय पयाकय तनवडू शकतात? 
उत्तर: जर उमेदवाराने मागील वषी शशष्ट्यवतृ्ती योजनेसाठी त्याच सुंस्था मिून अजक केला असेल, तर 
तो चालू शैक्षणणक वषाकसाठी 'होय' म्हणून नतूनीकरण (Renewal)  तनवडू शकतो. 
 

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगहृ तिवााह भत्ता योजिा 

सतत र्वचारले जाणारे महत्वाचे प्रश्न 
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6) सध्याच्या कोसकमध्ये 02 वषाांचा GAP आहे; मी या योजनेसाठी पात्र आहे का? 
उत्तर: नाही, सध्याच्या अभ्यासक्रमाच्या कालाविीत 02 ककुं वा 02 वषाांपेक्षा जास्त अुंतर असलेले 
र्वद्याथी या योजनेसाठी पात्र नाहीत. 
7) TFWS उमेदवार या योजनेसाठी अजक करू शकतो का? 
उत्तर: होय 
8) जर र्वद्यार्थयाकला इतर कोणत्याही र्वभागाकडून इतर शशष्ट्यवतृ्ती/र्वनामलू्य शशप/स्टायपेंड शमळत 
असेल तर तो या योजनसेाठी अजक करू शकतो का? 
उत्तर: नाही. 
9) माझे वडील जजवुंत नाहीत; मी आईचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र अपलोड करू शकतो का? 
उत्तर: होय, आईचे उत्पन्न प्रमाणपत्रा सोित वडडलाुंचे मतृ्यू प्रमाणपत्र अपलोड करा. 
10) माझे वडील पगारदार नाहीत, माझी आई पगारदार आहे, कोणाचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र 
आवश्यक असेल? 
उत्तर: वडील पगारदार नसल्याचे प्रततज्ञापत्रासह आईच्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र अपलोड करा. 
(प्रततज्ञापत्रािाित उमेदवार त्याच्या/ततच्या सुंस्थेशी सुंपकक  सािू शकतो) 
11) मी सुंस्था स्तरावर Against CAP/Institute level प्रवेश घेतला आहे; मी या योजनेसाठी 
अजक करण्यास पात्र आहे का? 
उत्तर: नाही, Against CAP/Institute level स्तरावरील उमेदवार पात्र नाहीत, फक्त तेच उमेदवार 
ज्याुंनी सेंरलाइझ प्रवेश प्रकक्रया (CAP) द्वारे प्रवेश घेतला आहे ते या योजनेसाठी पात्र आहेत. 
12) महाराष्ट्र कनाकटक सीमा क्षेत्र (MKB) उमेदवार या योजनेसाठी पात्र होऊ शकतात का? 
उत्तर: होय, टाइप ई शे्रणीतील CAP अुंतगकत प्रवेश घेतलेले उमेदवार या योजनेसाठी पात्र आहेत 
13) मी र्ववार्हत आहे (मर्हला उमेदवार). वडील ककुं वा पती याुंच्या पैकी कोणाचे  उत्पन्न 
प्रमाणपत्र अपलोड करू? 
उत्तर: जर मर्हला उमेदवार र्ववार्हत असेल तर, पतीचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र  व र्ववाह प्रमाणपत्र/ 
नाव िदलण्यासाठी राजपत्र प्रमाणपत्र अपलोड करा. 
14) OBC/SC/NT/VJNT/ST उमेदवार या योजनेसाठी अजक करू शकतात का? 
उत्तर: नाही, OBC/SC/NT/VJNT/ST उमेदवार या योजनेसाठी पात्र नाहीत, फक्त CAP अुंतगकत 
प्रवेश असलेले  व प्रवेशाची शे्रणी खुली आहे असेच उमेदवार पात्र आहेत. 
15) माझा प्रवेश SEBC शे्रणी अुंतगकत आहे, मी या योजनेसाठी अजक करू शकतो का? 
उत्तर: होय, र्वद्याथी SEBC प्रवगाकतील असल्याचे नमूद करणाऱ्या र्वद्यार्थयाकचे जात प्रमाणपत्र 
आवश्यक आहे. 
16) माझा प्रवेश EWS शे्रणी अुंतगकत आहे, मी या योजनेसाठी अजक करू शकतो. 
उत्तर: होय, चालू आधथकक वषाकसाठी पालकाुंचे EWS प्रमाणपत्र आवश्यक आहे 
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17) माझा प्रवेश प्रकार OMS (महाराष्ट्र राज्यािाहेर) आहे, मी या योजनसेाठी अजक करू शकतो 
का? 
उत्तर: नाही OMS सीट प्रकारातील उमेदवार या योजनेसाठी पात्र नाही 
18) अभिमत र्वद्यापीठ (Deemed University) ककुं वा खाजगी र्वद्यापीठातील (Private 
University) र्वद्याथी या योजना लागू करण्यास पात्र आहेत का? 
उत्तर: नाही फक्त कें द्रीकृत प्रवेश प्रकक्रया (CAP) द्वारे प्रवेश केलेले उमेदवार या योजनेसाठी अजक 
करण्यास पात्र आहेत 
19) ह्या योजनेसाठी आधार क्रमाांक द्वारे नोंदणी आवश्यक आहे का? 
उत्तर: होय ववद्यार्ााकडे स्वतःचे आधार क्रमाांक असण ेआवश्यक आहे व त ेबँकेला भलांक असणे 
गरजेचे आहे. 
20) माझ्याकडे दोन बँक खाते आहे तर माझा कोणत्या बँक मध्ये भिष्यवतृ्ती रक्कम जमा होईल? 
उत्तर: ज्या बँक खात्यामध्ये आधार क्रमाांक भलांक असेल त्या बँक मध्ये भिष्यवतृ्ती रक्कम जमा 
होईल 
21) आधार क्रमाांक फॉमा मध्ये उपडेट करत असताना Aadhar already Exiest असा error येत 
आहे तर पुढे काय करता येईल?   
उत्तर: Aadhar already Exiest असा error येत असेल तर तुमचे दोन user ID तयार झाले 
आहे ,अिावेळी एक User ID हा Deactivate करावा लागतो त्यासाठी सांस्रे्त सांपका  साधावा. 
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मार्हतीपत्रकात वापरलेले सुंके्षप. 
 

➢ EBC - राजश्री छत्रपती िाहू महाराज भिक्षण िुल्क भिष्यवतृ्ती योजना. 
➢ AICTE - अखखल िारतीय तांत्रभिक्षण पररषद. 
➢ CAP कॅप - कें द्री िूत प्रवेि प्रक्रक्रया. 
➢ EWS - आर्र्ाकदृष््या दबुाल घटक.  
➢ OMS - महाराष्र राज्याबाहेरील. 
➢ SSC - माध्यभमक िालेय प्रमाणपत्र. 
➢ TFWS - भिक्षण िुल्क माफी योजना. 
➢ SEBC उमेदवार - वविेष मागास वगा. 
➢ Deemed University – अभिमत ववद्यापीठ  
➢ Private University - खाजगी ववद्यापीठ. 
➢ Against CAP /Institute Level - "इन्स्स्ट्यूिनल कोटा" म्हणज े 

वेळोवेळी िासन क्रकां वा योग्य प्रार्धकरणाने घोवषत केल्याप्रमाणे सांस्र्ा स्तरावर पात्र 
उमेदवाराांच्या प्रवेिासाठी उपलब्ध जागा; 

➢ अल्पसांख्याक उमेदवारी.- राज्यातील ववभिष्ट िावषक क्रकां वा धाभमाक अल्पसांख्याक 
समुदायाचे आखण अर्धवेिनाद्वारे िासनाने अर्धसूर्चत केलेले महाराष्र राज्य अर्धवास 
असल्याचे उमेदवार या शे्रणी अांतगात पात्र आहेत. 

➢ Type - E उमेदवार / महाराष्र कनााटक सीमा क्षेत्रातील उमेदवार - महाराष्र िासनाने 
अर्धसूर्चत केल्याप्रमाणे महाराष्र - कनााटक सीमाक्षेत्रातील मा्यताप्राप्त सांस्रे्मधून व 
त्या िागातील रहहवासी असलेला ,इयत्ता एसएससी परीक्षा उत्तीणा झालेला ,आखण ज्याची 
मातिृाषा मराठी आहे असा उमेदवार  (महाराष्र कनााटक सीमा िागातील गावाांची यादी 
सांकेतस्र्ळावर उपलब्ध आहे.) 

 


