
   

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसततगृह तनवाह भत्ता 
योजनेतगंत अर्थथकदृष्ट्या मागास प्रवगातील 
तवद्यार्थ्यांकतरता भाड्याने तदलले्या शासकीय 
/स्थातनक संस्था / मंडळ यांच्या मालकीच्या 
आमारतीमधील वसततगृहाच्या व्यवस्थापनाकरीता 
व  प्रवशेाकतरता तनयमावली. 

महाराष्ट्र शासन 
ईच्च व तंत्र तशक्षण तवभाग, 

शासन तनणणय क्र. संकीणण-2018/प्र.क्र.249/तांतश-4, 
मंत्रालय तवस्तार भवन, मादाम कामा मागण, 

हुतात्मा राजगुरु चौक,  मुंबइ 400032. 
तदनांक: 10 ऑगस्ट, 2018. 

 

वाचा : शासन तनणणय, ईच्च व तंत्र तशक्षण तवभाग क्र. शासन तनणणय  
                   क्र. संकीणण-2018/प्र.क्र.249/तांतश-4, तदनांक: 13 जुल,ै 2018. 

 

शासन तनणणय:    
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसततगृह तनवाह भत्ता योजनेतगंत अर्थथकदृष्ट्या मागास प्रवगातील 

तवद्यार्थ्यांकतरता वसततगृहाच्या सुतवधा तजल्हा मुख्यालयाच्या तिकाणी ईपलब्ध व्हाव्यात याकतरता 
शासकीय /स्थातनक संस्था/ मंडळ यांच्या मालकीच्या आमारती नोंदणीकृत संस्थांना भाडयाने देण्याची 
योजना संदभाधीन तदनांक 13 जुलै,2018 च्या शासन तनणणयान्वये कायान्न्वत करण्यात अली अहे.  
शासकीय  /स्थातनक संस्था/ मंडळ यांच्या मालकीच्या आमारती भाडयाने तदलेल्या वसततगृहाच्या 
व्यवस्थापनाकरीता व तवद्यार्थ्यांच्या प्रवशेाकतरता सोबत जोडलेल्या पतरतशष्ट्ट-ऄ प्रमाणे तनयमावली लाग ू
करण्यात येत अहे. 
2. सदर शासन तनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक २०१८०8101146021208 ऄसा अहे. हा अदेश 
तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांतकत करुन काढण्यात येत अहे.  

 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदेशानुसार व नावाने, 
 
 
 

             (सजंय औ.धारुरकर) 
         ऄवर सतचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रतत, 
१.  मा.राज्यपालांचे सतचव, राजभवन, मलबार तहल, मुंबइ 
२.  मा.मुख्यमंत्रयांचे ऄपर मुख्य सतचव, मंत्रालय, मुंबइ 
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३.  मा.तवरोधी पक्षनेता, तवधानपतरषद, तवधानभवन, मुंबइ 
४.  मा.तवरोधी पक्षनेता, तवधानसभा, तवधानभवन, मुंबइ 
५.  सवण सन्माननीय तवधानपतरषद व तवधानसभा सदस्य. 
६.  ऄपर मखु्य सतचव/प्रधान सतचव/सतचव , सवण प्रशासतनक तवभाग,मंत्रालय,मुंबइ 
७.  अयकु्त, समाजकल्याण अयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
८.  अयकु्त, अतदवासी तवकास अयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नतशक 
९.  अयकु्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
१०.  अयकु्त, दुग्ध व्यवसाय तवकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ 
११.  अयकु्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ 
१२.  सवण तजल्हातधकारी 
१३.  संचालक, तंत्र तशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ 
१४.  संचालक, ईच्च तशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
१५.  संचालक, वदै्यकीय तशक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ 
१६.  संचालक, पशु संवधणन, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
१७.  कुलसतचव, सवण (कृषी/ऄकृषी) तवद्यापीिे 
१८. कुलसतचव, डॉ.बाबासाहेब अंबडेकर तंत्रशास्त्र तवद्यापीि, लोणेरे, ता.माणगाव, तज.रायगड 
१९.  कुलसतचव, महाराष्ट्र राज्य अरोग्य तवज्ञान तवद्यापीि, नातशक 
२०.  संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र तशक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रतनकेतन आमारत, 49, 

खेरवाडी, ऄतलयावर जंग मागण, बांद्रा (पवूण),मुंबइ 400051 
२१.  सहसंचालक, तंत्र तशक्षण, तवभागीय कायालये (सवण) (संचालक, तंत्र तशक्षण यांच्यामार्ण त) 
२२. सहसचंालक, ईच्च तशक्षण, तवभागीय कायालये (सवण) 
२३. महासंचालक, मातहती व जनसंपकण   महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबइ 

(प्रतसध्दीसािी) 
२४. महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञयेता), महाराष्ट्र -1/2, मुंबइ/नागपरू 
२५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -1/2, मुंबइ/नागपरू 
२६. सवण संबतंधत मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक 
२७. सह/ईप सतचचव (मतश-2/तवतश/ऄथणसंकल्प), ईच्च व तंत्र तशक्षण तवभाग,मंत्रालय, मुंबइ 
२८. ऄवर सतचव (तांतश-3/तवतश-3), ईच्च व तंत्र तशक्षण तवभाग,मंत्रालय, मुंबइ 
२९. कक्ष ऄतधकारी (मतश-2/मतश-4/तांतश-5/तांतश-6/सातश-1), ईच्च व तंत्र तशक्षण तवभाग, 

मंत्रालय, मुंबइ 
३०. मा.मुख्य सतचव यांच ेवतरष्ट्ि स्वीय सहायक 
३१. सतचव, ईच्च व तंत्र तशक्षण यांचे स्वीय सहायक 
३२. तनवड नस्ती (तांतश-4) 
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पतरतशष्ट्ट - ऄ 
 

शासन तनणणय क्र. संकीणण-2018/प्र.क्र.249/तातंश-4, तदनाकं :  13 जुल,ै 2018 ऄन्वये             
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसततगृह तनवाह भत्ता योजनेतगंत अर्थथकदृष्ट्या मागास प्रवगातील 

तवद्यार्थ्यांकतरता नोंदणीकृत संस्थांना भाड्याने तदलले्या शासकीय /स्थातनक ससं्था/ मंडळ याचं्या 
मालकीच्या आमारतीमधील वसततगृहाच्या व्यवस्थापनाकरीता व प्रवशेाकतरता तनयमावली. 

 

1. शासकीय /स्थातनक संस्था/ मंडळ याचं्या ताब्यातील आमारत जी संस्था वसततगृह 
चालतवण्यास घेइल त्या नोंदणीकृत संस्थेने वसततगृहाच्या दैनंतदन व्यवस्थापनासािी वसततगृह 
वाडणन, सुरक्षा रक्षक, सर्ाइ कमणचारी तथा ऄन्य कमणचारी, स्वत:च्या खचातून व शक्यतो कंत्राटी 
तत्वावर तनयुक्त करणे अवश्यक राहील. याकतरता शासनाकडून कोणतेही ऄनुदान ऄनुज्ञये 
राहणार नाही.  
 

2. वसततगृहामध्य े प्रवशेासािी पात्रता :-  
 

ऄ) सदर तवद्याथी महाराष्ट्र राज्याचा ऄतधवासी ऄसावा. *** 
अ) तवद्यार्थ्यांचे व पालकाचे तमळून एकूण वार्थषक ईत्पन्न रु.8.00 लक्ष मयादेपयंत ऄसाव.े  
आ) शासनाने वळेोवळेी घोतषत केल्याप्रमाणे व्यावसातयक ऄभ्यासक्रमासंािी कें द्रीभतू प्रवशे 

प्रक्रीयेव्दारे प्रवशे घेतलेले तवद्याथी प्रवशेासािी पात्र ऄसतील. 
इ) तबगर व्यावसातयक ईच्च तशक्षण ऄभ्यासक्रमासािी प्रवशे घेतलेले तवद्याथी प्रवशेासािी पात्र 

ऄसतील. 
ई) आयत्ता ११ वी व १२ वी वगांमध्ये तशक्षण घेत ऄसलेले तवद्याथी प्रवशेासािी पात्र ऄसतील. 

 

तटप - व्यावसातयक ऄभ्यासक्रमामंध्ये ऄतभयातंत्रकी, औषधतनमाणशास्त्र, वदै्यकीय तशक्षण, 
तवधी, कृषी ऄशा तवतवध ऄभ्यासक्रमाचंा समावशे होतो.  याची यादी शासन तनणणय, ईच्च व 
तंत्र तशक्षण तवभाग, क्रमांक संतकणण-2017/प्र.क्र.332/तातंश-4, तद. 7 ऑक्टोबर,2017 
सोबतच्या पतरतशष्ट्टामध्ये नमूद केलेली अहे.  
         *** महाराष्ट्र राज्यातील तवद्याथी हणहणजे ज्या तवद्यार्थ्याचा राज्यात 15 वषअ ऄतधवास 
ऄसून, राज्य माध्यतमक अतण ईच्च माध्यतमक परीक्षा मंडळाची माध्यतमक अतण ईच्च 
माध्यतमक परीक्षा ईत्तीणण झालेला ऄसावा.  
*** ऄतधवासाच्या पुराव्यासािी सक्षम प्रातधकरणाचे ऄतधवास प्रमाणपत्र (Domicile 
Certificate) जोडणे अवश्यक अहे.  
 

 

3. सुरतक्षततेची खात्री तसेच स्वतंत्र व्यवस्था ऄसल्याखेरीज तवद्याथींनींना वसततगृहामध्ये 
प्रवशे देता येणार नाही. तवद्याथींनींना प्रवशे तदले ऄसल्यास त्याचं्याकतरता स्वतंत्र मतहला 
कमणचाऱयाचंी व मतहला सुरक्षा रक्षकाचंी तनयुक्ती करणे बंधनकारक राहील.  
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4. वसततगृहामध्ये प्रवशे देतानंा खालील प्राधान्यक्रम तवचारात घ्यावा.  
 

क) व्यावसातयक ऄभ्यासक्रमासंािी कें द्रीभतू प्रवशे प्रक्रीयेव्दारे अर्थथकदृष्ट्टया मागास 
प्रवगातील प्रवशे घेतलेले तवद्याथी  

ख) तबगर व्यावसातयक ईच्च तशक्षण ऄभ्यासक्रमासािी प्रवशे घेतलेले अर्थथकदृष्ट्टया मागास 
प्रवगातील तवद्याथी  

ग) आयत्ता ११ वी व १२ वी वगांमध्ये तशक्षण घेत ऄसलेले अर्थथकदृष्ट्टया मागास प्रवगातील 
तवद्याथी  
 

तटप - या योजनेसािी अर्थथकदृष्ट्टया मागास प्रवगाकरीता रुपये 8.00 लाख ईत्पन्न मयादा  तनतित 
केली अहे. 
 

5. ऄतधक दूरच्या तिकाणाहून तशक्षणासािी प्रवशे घेतलेल्या तवद्यार्थ्यांस प्रवशेासािी प्राधान्य 
देण्यात याव.े 

 

6. स्वातंत्रय सैतनकाचंे पाल्यानंा वसततगृहामध्ये प्रवशेासािी प्राधान्य देण्यात याव.े  
 

7. तदव्यागं अरक्षण : एकूण प्रवशेक्षमतेच्या 5% जागा तदव्यागं तवद्यार्थ्यांसािी राखीव 
ऄसतील. त्यासािी अवश्यक त्या सुतवधा ईपलब्ध करुन देणे बंधनकारक ऄसेल.  

 

8. ईपरोक्त अरतक्षत जागा, स्वातंत्रय सैतनकाचंे पाल्य, ऄपंग यानंी याबाबतची अवश्यक ती 
सक्षम ऄतधकाऱयानंी तदलेली प्रमाणपत्रे / कागदपत्र ेसादर करणे बंधनकारक अहे. 

 

9. प्रवशेासािी पात्र तवद्याथी :- 
ऄ) ज्या तवद्यार्थ्यांना ऄगोदरच्या वषी ऄन्य वसततगृहात प्रवशे तमळाला होता, ऄसे तवद्याथी 

खालील ऄटी पुणण करीत ऄसल्यास,  
i) वसततगृहातील वास्तव्य कालावधीत त्याचं्यातवरुध्द संबंतधत वसतीगृहाचे वाडणन वा 

महातवद्यालयाकडून कोणतीही तशस्तभंगतवषयक कारवाइ झालेली नसावी  ककवा त्याचं्या 
गैरवतणणकुीबाबत संबंतधत वसततगृहाचे वॉडणन वा संबंतधत महातवद्यालयाचे प्राचायण यानंी 
अक्षपे घेतलेला नसावा.  

ii) ऄशा तवद्यार्थ्याची मागील शैक्षतणक वषात वगात 75 % ईपन्स्थती ऄसल्याचे संबंतधत 
महातवद्यालयाचे प्राचायण ऄथवा संचालक याचंे प्रमाणपत्र सादर करणे अवश्यक राहील.  

iii) अधीच्या शैक्षतणक वषात तदलेली परीक्षा ईत्तीणण होणे अवश्यक ऄसून ऄनुत्तीणण ऄसणाऱया 
तवद्यार्थ्यांना प्रवशे देण्यात येणार नाही. 

 iv) त्यानंतरच्या शैक्षतणक वषादरहणयान सदर तवद्यार्थ्यांना ईत्तीणण झाल्यावर वसततगृहात जागा 
तरक्त ऄसल्यासच प्रवशे देण्यात येइल.  
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ब) नव्याने प्रवशे घेणारे तवद्याथी :-  
i) ईपरोक्त क्रमाकं 1 मधील तववरणपत्रात नमूद केलेल्या शासकीय महातवद्यालयात/ 

संस्थेत शैक्षतणक ऄभ्यासक्रमासािी प्रवशे घेतलेले तवद्याथी, 
 

10. प्रवशेासािी ऄपात्रता:- 
i. तवद्यार्थ्यांने ज्या संस्थेमध्ये प्रवशे घेतला अहे ती संस्था ज्या शहरात / गावात ऄसेल  अतण 

ऄसा तवद्यार्थथ त्या शहरात / गावात वास्तव्यात ऄसेल तर त्या तवद्यार्थ्यांस वसततगृहामध्ये 
प्रवशे घेण्यासािी ऄपात्र समजण्यात येइल.   

ii. समातंर ऄभ्यासक्रमास प्रवशे घेतल्यास, वसततगृह प्रवशेास सदर तवद्याथी ऄपात्र िरेल. 
(एका तवद्याशाखेतील पदवी प्राप्त ऄसलेल्या तवद्यार्थ्याने दुसऱया तवद्याशाखेतील 
पदवीसािी प्रवशे घेतला ऄसल्यास ककवा एका तवद्याशाखेतील पदव्युत्तर पदवी प्राप्त 
ऄसलेल्या तवद्यार्थ्याने दुसऱया तवद्याशाखेतील पदव्युत्तर पदवीसािी प्रवशे घेतला 
ऄसल्यास)  

iii. कोणताही नोकरी करीत ऄसलेला तवद्याथी हा वसततगृह प्रवशेास ऄपात्र िरेल. 
iv. ऄधणवळे पदवी / पदतवका ऄभ्यासक्रमासािी प्रवशे घेतलेले तवद्याथी प्रवशेासािी ऄपात्र 

िरतील. 
v. पी.एच.डी. करणाऱया तवद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त 3 वषअ वसततगृहात राहता येइल.  

पी.एच.डी. करणाऱया तवद्यार्थ्यांना वसततगृह प्रवशेाचे नुतनीकरण करताना संबंतधत 
संस्थेच्या संचालक व मागणदशणक याचंे स्वाक्षरीत प्रगती ऄहवाल तसेच, 90 टक्के 
ईपन्स्थतीचा ऄहवाल वसततगृहास सादर करावा लागेल. ऄहवाल समाधानकारक 
ऄसल्यासच प्रवशे नुतनीकरण करण्यात येइल. 
 
 

11. वयोमयादा :- वसतीगृहात प्रवशे घेण्यासािी तकमान वयोमयादा 16 व कमाल वयोमयादा 
25 राहील. राज्य प्रशासकीय व्यवसाय मागणदशणन संस्था, मंुबइ व तसडनहॅम व्यवस्थापकीय व 
संशोधन संस्था, मंुबइ तसेच पी.एच.डी. करणाऱया तवद्यार्थ्यांना वयाची ऄट लागू राहणार नाही.  

 

12. वसततगृह चालतवणाऱया संस्थेने दरवषी तजल्यातील महातवद्यालये सुरु झाल्यानंतर 15 
जुलै, ते 1 ऑगस्ट या कालावधीत सवण महातवद्यालयातील प्रवशेोच्छुक तवद्यार्थ्यांकडून योग्य ती 
जातहरात करुन तवद्यार्थ्यांकडून ऄजण मागतवणे अवश्यक राहील. शैक्षतणक वषण 2018-19 मध्ये हा 
कालावधी तद.31 ऑगस्ट, 2018 पयंत वाढतवण्यात येत अहे.  

 

13. ऄजणदार तवद्यार्थ्यांनी ऄजासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे :- 
i) मागील वषाच्या गुणपतत्रकेची प्रत / चालू वषातील सामातयक प्रवशे परीक्षचे्या 

गुणपतत्रकेची प्रत. 
ii) महाराष्ट्र राज्याचा तनवासी ऄसल्याचा दाखला, (Domicile Certificate)  . 
iii) महातवद्यालयामध्ये प्रवशे घेतल्याचा पुरावा. 
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iv) पालक नोकरी करीत ऄसल्यास अयकर नमूना 16-ऄ चा र्ॉमण. 
v) अयकर पात्र पालकाचं्या अयकर तववरणपत्राची ( Income Tax Return ) प्रत. 
vi) अयकर पात्र नसलेल्या तवद्यार्थ्यांच्या पालकानंी तहतसलदार / सक्षम ऄतधकाऱयानंी 

स्वाक्षरी केलेल्या ईत्पन्नाच्या दाखल्याची प्रत.  
vii) शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टराकंडून प्रकृती चागंली ऄसल्याबाबत तसचे, संसगणजन्य 

रोग नसल्याबाबत वदै्यकीय प्रमाणपत्र. 
 

 

14. सत्र कालावधी:- वसततगृहाच्या पतहल्या सत्राचा सवणसाधारण कालावधी 10 जून ते 30 
नोव्हेंबर व दुसऱया सत्राचा कालावधी 1 तडसेंबर ते 30 एतप्रल ऄसा राहील. तथातप, 
ऄभ्यासक्रमानुसार यामध्ये बदल करता येइल.  
 

15. शुल्क :- वसततगृह चालतवणाऱया संस्थेस वसततगृहात प्रवशे घेणाऱया तवद्यार्थ्यांसािी 
प्रतततवद्याथी खालील मयादेपेक्षा ऄतधक शुल्क अकारता येणार नाही.  

(ऄ) मंुबइ व पुणे महानगर प्रादेतशक तवकास प्रातधकरण क्षेत्रातील सवण शहरे, औरंगाबाद, नागपरू 
आत्यादी महानगर क्षते्रातील वसततगृहासािी वार्थषक रु.10000/- प्रततवषण  

(ब) आतर शहरे व ग्रातमण भागातील वसततगृहासािी वार्थषक रु.8000/- प्रततवषण  
 

तटप-(१) : संस्थेने वरील मयादेत तनधातरत केलेले  शुल्क तवद्यार्थ्यांनी संस्थेकडे भरणे 
अवश्यक राहील.  
तटप-(२) डॉ.पंजाबराव देशमुख वसततगृह तनवाह भत्ता योजनेखाली रु.1.00 लक्ष वार्थषक 
ईत्पन्न ऄसलेल्या तबगर व्यावसातयक ऄभ्यासक्रमाच्या ईच्च तशक्षण घेणाऱया व ईच्च 
माध्यतमक तशक्षण घेणाऱया तवद्यार्थ्यांकरीता ऄनुक्रमे रु.2000/- व रु.1,000/-  प्रततवषण 
तनवाह भत्ता शासनाकडून ऄनुज्ञये ऄसल्याने संस्थेने तनधातरत केलेल्या शुल्काच्या 
र्रकाची रक्कम तवद्यार्थ्याने संस्थेस देणे बंधनकारक रातहल.   
 

तटप-(3) : वर नमूद मयादेपेक्षा जादा शुल्क संस्था अकारीत ऄसल्यास संबंतधत 
संस्थेतवरुध्द कारवाइ करण्याचे ऄतधकार तजल्हातधकारी यानंा राहतील.  
 

16. आतर सवणसाधारण तनयम:- 
i. प्रवशेासािी ऄजण करताना ऄजात खोटी मातहती / कागदपत्रे सादर केल्याच े अढळून 

अल्यास सदर तवद्यार्थ्याचा प्रवशे तात्काळ रद्द केला जाइल. 
ii. ज्या तवद्यार्थ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख वसततगृह तनवाह भत्ता योजनेखाली तनवाह भत्ता 

ऄनुज्ञये नसेल ऄशा वसततगृहामध्ये प्रवशेासािी पात्र िरलेल्या तवद्यार्थ्यांनी वसततगृहात 
प्रवशे घेताना तवतहत करण्यात अलेले व देय ऄसणारे शुल्क प्रत्येक सत्राच्या सुरुवातीस 
भरणे अवश्यक राहील. 
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iii. तवद्यार्थ्यांनी खानावळीची सोय ईपलब्ध ऄसल्यास खानावळीचे प्रत्येक मतहन्याचे 
अगाउ मातसक शुल्क व्यवस्थापनाकडे जमा कराव.े 

iv. तवद्याथी ईन्हाळी सुट्टीत महातवद्यालयाचे तवशेष वगण, सी.इ.टी., Summer Training 
आत्यादी कारणास्तव वसततगृहात राहण्यास आच्छूक ऄसेल, तर संबंतधत महातवद्यालय / 
संस्थेचे प्राचायण व संचालक याचं्याकडून याबाबत प्रमाणपत्र सादर करणे अवश्यक 
राहील. या कालावधीसािी संबंतधत तवद्यार्थ्यास संस्था तनतित करेल ऄस ेशुल्क भराव े
लागेल. मात्र, याबाबतीत तो हक्क सागूं शकणार नाही.   

v. जर एक अिवड्यापेक्षा जास्त तदवस तवद्यार्थ्यास बाहेर जावयाचे ऄसेल, तर जाण्यापूवी 
त्याने व्यवस्थापन कायालयास लेखी कळतवणे अवश्यक अहे.  जर, तवद्याथी 
समाधानकारक कारण न देता गैरहजर रातहला व वसततगृहाचे तनयम तोडण्याचा प्रयत्न 
केला तर वसततगृह प्रमुख त्या तवद्यार्थ्यास खोली तरकामी करण्यास सागूं शकेल. 

vi. वसततगृह चालतवणारी संस्था वसततगृहातील कोणत्याही तवद्यार्थ्याचा गैरवतणणकू / 
तशस्तभंग या कारणास्तव वसततगृहातील प्रवशे संबंतधत महातवद्यालय / संस्थेचे प्राचायण 
/ संचालक याचं्या सहमतीने रद्द करु शकतील. 

vii. वसततगृहात प्रवशे घेतलेल्या तवद्यार्थ्यांने वसततगृहाचे तनयम पाळणे अवश्यक अहे व 
वसततगृहातील तवद्यार्थ्याची एकूण वतणणकू वसततगृह प्रशासनाने वळेोवळेी तवतहत 
केलेल्या तनयमानुसार ऄसणे तवद्यार्थ्यावर बंधनकारक राहील. 

viii. वसततगृहात प्रवशे घेतलेल्या तवद्यार्थ्यांनी वसततगृहात राहताना तवतहत केलेल्या 
तनयमाचंे पालन करणे अवश्यक अहे, त्यासािी अवश्यक अचार संतहता वसततगृह 
वाडणननी तयार करुन सत्राच्या सुरुवातीस सवण तवद्यार्थ्यांच्या व्यक्तीश: तनदशणनास 
अणनू द्यावी. ही अचार संतहता सवण प्रवतेशत तवद्यार्थ्यांवर बंधनकारक राहील. ऄन्यथा, 
त्याचं्यातवरुध्द योग्य ती कारवाइ करण्याच ेऄतधकार संबंतधत संस्थेस राहतील. 

ix. जर एखाद्या तवद्यार्थ्यास संस्थेतवरुध्द /व्यवस्थापनातवरुध्द तक्रार ऄसेल, तर तो तवद्याथी 
संबंतधत तजल्हातधकारी तसेच तवभागीय सहसंचालक, तंत्रतशक्षण /ईच्च तशक्षण 
याचं्याकडे लेखी तक्रार करु शकेल. 

x. प्रत्येक तवद्यार्थ्यास महातवद्यालय / संस्थेच्या प्राचायण / संचालकाकडून प्रत्येक सत्रात 75 
टक्के हजेरीबाबतच ेप्रमाणपत्र सादर कराव ेलागेल.  तसे नसल्यास याबाबतची सबळ 
कारणतममासंा द्यावी लागेल. 

 

17.   वसतीगृहात आतर ऄभ्यागताचंा ऄतधवास ऄनुज्ञये नाही.  
 

18. वसततगृहामध्ये तवद्यार्थ्यांना अवश्यक त्या सुतवधा जसे वीज, पाणी, आंटरनेट, खाणावळ 
(जेवणाची व्यवस्था), सार्सर्ाइची व्यवस्था, सुरक्षतेची व्यवस्था आत्यादी पुरवण्याची जबाबदारी 
तनवड केलेल्या संस्थेची रातहल.  यासािी सामातजक न्याय व तवशेष सहाय्य तवभागामार्ण त 
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चालतवल्या जाणाऱया वसततगृहासािी तवतहत करण्यात अलेले तनकष/तनयमावली संस्थेने 
ईपयोगात अणावी. 

 

19. सुतवधाबंाबत कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झाल्यास अतण सुतवधा ऄसमाधानकारक ऄसल्याचे 
तजल्हातधकारी याचंे मत झाल्यास ऄथवा आमारतीमध्ये गैरकृत्य होत ऄसल्याचे ऄथवा आमारतीचा 
वापर ऄन्य प्रयोजनासािी करण्यात येत ऄसल्याचे तनदशणनास अल्यास अवश्यक ती पूवणसूचना 
देउन  व संस्थेचे हणहणणे ऐकून ऄशा संस्थेशी केलेला करारनामा रद्द करण्याचे ऄतधकार 
तजल्हातधकारी यानंा राहतील.  करारनामा रद्द केल्यानंतर तनयत तदनाकंास ऄथवा जास्तीत जास्त 
एक मतहन्याच्या अत आमारतीचा ताबा संबंतधत संस्थेने तजल्हातधकारी यानंा परत करणे गरजेच े
रातहल.  तनयत तदनाकंास आमारतीचा ताबा संबंतधत संस्थेने तजल्हातधकारी यानंा परत करणे 
गरजेचे रातहल.  तनयत तदनाकंास आमारतीचा ताबा संस्थेने परत न केल्यास, संस्थेकडून प्रचतलत 
भाडयाच्या दुप्पट दराने महसुली वसुली करण्याचे ऄतधकार तजल्हातधकारी यानंा राहतील.  

 
 
 
 

20.  हे तनयम सन 2018-19 या शैक्षतणक वषापासून लागू होतील. 
 

21. या व्यतततरक्त अवश्यकतेनुसार शासन तनणणय ईच्च व तंत्र तशक्षण तवभाग क्र.वसतत-
5314/प्र.क्र.177/मतश-2, तद.23 मे, 2016 ऄन्वये तवतहत करण्यात अलेल्या प्रवशे 
तनयमावलीतील तरतूदी वसततगृह व्यवस्थापनासािी लागू राहतील.  

 

22. तजल्हयातील शासकीय तंत्रतनकेतनाचंे प्राचायण यानंी सदर वसततगृहास वळेोवळेी भटे देवून 
त्याचा ऄहवाल तजल्हातधकारी यानंा तसेच संचालक, तंत्र तशक्षण यानंा सादर करणे 
अवश्यक रातहल. 

 
 

23. संचालक, तंत्र तशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबइ ऄथवा तजल्हातधकारी यानंा वसततगृहाच्या 
दैनंतदन व्यवस्थापनासािी संबंतधत संस्थानंा या व्यतततरक्त अवश्यक त्या सचूना देण्याच ेऄतधकार 
राहतील.  
                                                              ***************** 
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