


MkW-iatkcjko ns’keq[k olrhx`g fuokZg HkRrk ;kstus varxZr olrhx`g pkyfo.;kdjhrk vtZ uequk 

 

 

  

 izfr] 

  ek-ftYgkf/kdkjh] 

  ;orekG 

 

 lanHkZ%&1-‘kklu i= dz-ladh.kZ&2018@iz-dz-249@18@rkaf’k&4] fn-13@07@2018 

       2-‘kklu i= dz-ladh.kZ&2018@iz-dz-285@rkaf’k&4] fn-02@08@2018 

       3-‘kklu i= dz-ladh.kZ&2018@iz-dz-245@rkaf’k&4] fn-09@10@2018 

1-laLFksps uko& 

2-laLFkspk iRrk o nqj/o.kh dzekad--& 

3-laLFksP;k v/;{kkps@laLFkk pkydkps uko Qksu uacj& 

4-laLFkk eqacbZ fo’oLr dk;nk 1950 fdaok laLFkk uksan.kh 1860 varxZr uksan.khd`r vkgs dk;\ ¼izr 

tksMkoh-½ 

5-laLFkspk jftLVªs’ku dzekad o fnukad& 

6-laLFksps ekxhy 03 o”kkZps ys[kk ijh{k.k iq.kZ vkgs dk;\ ¼izr tksMkoh-½ 

7-laLFksdMhy olrhx`g pkyfo.;kpk ,dq.k vuqHko] vlY;kl fdrh fo|kF;kZaP;k {kersps olrhx`g 

pkyfo.;kpk vuqHko vkgs- ¼rif’ky |kok-½ 

8-l/;k olrhx`g fdrh fBdk.kh o dks.kR;k fBdk.kh pkyfo.;kr ; sr vkgs] ;kckcr rif’ky o rRlac/khr 

dkxnksi=h iqjkok- ¼olrhx`g lq# dj.ksckcr ns.;kr vkysys vkns’k bR;knh½ 

9-l{ke izkf/kdk&;kps olrhx`g pkyfo.;kckcr uk&gjdr izek.ki= vkgs dk;\ vlY;kl ¼izr tksMkoh-½  

lanHkhZ; ‘kklu fu.kZ; o ijhi=dkrhy vVh o ‘krhZ vkeP;k laLFk sl ¼laLFksps 

uko&&&&&&&½ekU; vkgs o rs laLFksl ca/kudkjd jkghy- 

 

vkiyk 

v/;{k           lfpo 

fnukad& 

LFkG& 

lkscr tksMko;kP;k lk{kkadhr izrh- 

1½laLFkk uksan.kh izek.ki=  

2½laLFksP;k lapkyd eaMGkph ;knh 

3½laLFksps olrhx`g pkyfo.;kckcrps Bjkoi= 

4½laLFkspk ekxhy 03 o”kkZpk ys[kk ifj{k.k vgoky izek.ki= 

5½laLFkspk fofo/k {ks=krhy vuqHko 

6½laLFksekQZr laLFkk pkyq vlysY;k olrhx`gkph ;knh o vkns’k 

7½vuqHko izek.ki= 
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fufonk /kkjdkadjhrk brj egROkkP;k lqpuk 

 

mPp o ra= f’k{k.k foHkkx ‘kklu fu.kZ; dz- lafd.kZ&2018@iz-dz-249@18@rkaf’k&4]  fnukad 13 tqyS 

2018 uqlkj MkW-iatkcjko ns’keq[k olrhx`g ;kstusarxZr uksan.khd`r laLFkkauk olrhx`g pkyfo.;klkBh 

‘kkldh; o brj bekjrh HkkM;kus ns.ksckcr fu.kZ; ?ks.;kr vkysyk vkgs- lnj ‘kklu fu.kZ;ke/;s uewn 

[kkyhy izek.ks egRokP;k lqpuk ns.;kr ;sr vkgs-  

1- MkW-iatkcjko ns’keq[k olrhx`g ekx.kh dj.kkjh laLFkk gh eqacbZ fo’oLr dk;nk] 1950 fdaok laLFkk 

uksan.kh dk;nk] 1860 varxZr uksan.khd`r vl.ks vko’;d vkgs- 

2- v’kk laLFksps fdeku 03 o”ksZ ys[kkifj{k.k iw.kZ vl.ks vko’;d vkgs- 

3- izkIr fufonkaiSdh vuqHkoh o tkLr {kerk vl.kk&;k laLFkkauk Ikzk/kkU; ns.;kr ;sbZy- 

4- izkIr vtkZph Nkuuh d#u xq.koRrsuqlkj laLFksph fuoM dj.;kr ;sbZy- 

5- T;k laLFksph fuoM dj.;kr ;sbZy R;k laLFks’kh 05 o”kkZpk HkkMs djkjukek ftYgkf/kdkjh ;kaps orhus 

dj.;kr ;sbZy- fuoM dsysY;k laLFksus okf”kZd HkkM;kph jDde ‘kklukdMs tek dj.ks vko’;d 

jkghy- lnjps HkkMs #-100@& ¼#i;s ‘kaHkj ek=½ izrhekg brds ukeek= vlsy- 

6- olrhx`g pkyfo.;kdjhrk use.kqd >kY;kl lac/khr laLFksr fo|kF;kZauh i zos’k ?ksryk rjh fuokZg 

HkR;kph jDde fo|kF;kZaP;k cWad [kkR;kr MhchVh}kjs FksV tek dj.;kr ;s.kkj vkgs- o laLFksus 

fo|kF;kZapsdMwu fuokZg HkR;kph jDde olwy djkoh- 

7- ‘kkldh; bekjr fuoM dsysY;k laLFksl gLrkarjhr dsY;kuarj R;k bekjrhe/khy loZ izdkjP;k 

ijh{k.kkph tckcnkjh fuoM dsysY;k laLFksph jkghy- ;klkBh dks.kR;kgh Lo#ikps vuqnku ‘kklukdMwu 

ns.;kr ;s.kkj ukgh- 

8- olrhx`gke/;s fo|kF;kZauk vko’;d R;k lqfo/kk oht] ik.kh] baVjusV] [kk.kkoG ¼tso.kkph O;oLFkk½] 

lkQlQkbZph O;oLFkk] lqj{krsph O;oLFkk bR;knh iqjfo.;kph tckcnkjh fuoM dsysY;k laLFksph 

jkghy- ;klkBh lkekftd U;k; o fo’ks”k lgk¸; foHkkxkekQZr pkyfoY;k tk.kk&;k olrhx`gklkBh 

foghr dj.;kr vkysys fud”k @fu;ekoyh mi;ksxkr vk.kkoh- 

9- lqfo/kkckcr dks.R;kgh rdzkjh izkIr >kY;kl vkf.k lqfo/k vlek/kkudkjd vlY;kl ftYgkf/kdkjh 

;kaps er >kY;kl vFkok bekjrhe/;s xSjd`R; gksr vlY;kps vFkok bekjrhpk okij vU; 

iz;kstuklkBh dj.;kr ;sr vlY;kps fun’kZukl vkY;kl vko’;d rh iqoZlqpuk nsmu o laLFksps 

Eg.k.ks ,sdwu v’kk laLFks’kh dsysyk djkjukek jÌ dj.;kpk vf/kdkj ftYgkf/kdkjh ;kauk jkgrhy- 

djkjukek jÌ dsY;kuarj fu;r fnukadkl vFkok tkLrhr tkLr ,d efgU;kP;k vkr bekjrhpk rkck 

lacf/kr laLFksus ftYgkf/kdkjh ;kaauk ijr dj.ks xjtsps jkghy- fu;r fnukadkl bekjrhpk rkck laLFksus 

ijr u dsY;kl laLFksdMwu izpyhr HkkM;kP;k nqIiV njkus eglqyh olqyh dj.;kr ;sbZy- 

10- MkW-iatkcjko ns’keq[k olrhx`g fuokZg HkRrk ;kstus[kkyh fo|kF;kZauk fnY;k tk.kk&;k fuokZg HkR;kph 

jDde ik= fo|kF;kZaP;k cWad [kkR;kr ‘kklukdMwu tek dj.;kr ;s.kkj vkgs- olrhx`gkpk ykHk 

?ks.kk&;k fo|kF;kZadMwu gh jDde fuoM dsysY;k laLFksl ns.;kr ;bZy- ;k O;frjhDr dks.krsgh 

vuqnku ‘kklukdMwu fnys tk.kkj ukgh- 

11- olrhx`g pkyfo.;klkBh vko’;d rks deZpkjh oxZ da=kVh rRokoj fuoM dsysY;k laLFksus fu;qDr 

dj.ks vko’;d jkghy- ;k deZpk&;kaps dks.kR;kgh Lo#ikps nk;hRo ‘kklukoj jkg.kkj ukgh- rlk 

mYys[k djkjukE;ke/;s dj.;kr ;kok- 
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12- olrhx`gkps dkedkt O;ofLFkrjhR;k pkyw jkg.;klkBh ftYgkf/kdkjh ;kauk vko’;d okVrhy v’kk 

vVh o ‘krhZ djkjukE;ke/;s lekfo”V dj.;kph R;kauk eqHkk jkghy- 

13- olrhx`g pkyfo.;kdjhrk ‘kkldh; bekjr miyC/k ulY;kl MkW-iatkcjko ns’keq[k olrhx`g fuokZg 

HkRrk ;kstu svarxZr uksan.khd`r laLFkkauk vkfFkZdn`”V;k ekxkl izoxkZrhy fo|kF;kZalkBh Lor%P;k 

bekjrhe/;s olrhx`g pkyfo.;kdjhrk laLFksP;k bekjrhph rKkaekQZr izR;{k ikg.kh d#u lnj bekjr 

olrhx`gklkBh mi;qDr vlY;kl okij.;kl ijokuxh ns.;kr ;sbZy- 

 

ojhy loZ vVh o ‘krhZ eatwj vlwu mPp o ra= f’k{k.k foHkkx ‘kklu fu.kZ; dz- lafd.kZ&2018@iz-dz-

249@18@rkaf’k&4]  fnukad 13 tqyS 2018 e/;s ueqn dsY;kuqlkj laLFksph fuoM >kY;kl ojhy 

izek.ks djkjukek d#u ns.;kr ;sbZy- 

 

laLFkk pkydkph fnukadhr Lok{kjh  % 

laLFkkpkydkps laiw.kZ uko  % 

laiw.kZ iRrk    % 

eksckbZy dzekad    % 

 

fBdk.k % 

fnukad % 

fVi % 1½ fufonk gh flycan ikdhVke/;s izkpk;Z] ‘kkldh; ra=fudsru] /kke.kxkaojksM] ;orekG ;kaps 

ukos tek  djkoh o ikdhVkoj MkW-iatkcjko ns’keq[k olrhx`gkdjhrk fufonk vls BGd v{kjkr ueqn 

djkos- 

   2½ fufonk fn- २७.०५.२०२२ i;Zar lk;adkGh ०५.०० i;Zar fuf’pri.ks iksgprhy v’;k 

i/nrhus lknj dj.;kr ;koh- 

   3½ vf/kd ekghrhdjhrk mPp o ra= f’k{k.k foHkkx ‘kklu fu.kZ; dz- lafd.kZ&2018@iz-dz-

249@18@rkaf’k&4   

        fnukad 13 tqyS 2018 o fnukd 02 vkWx”V 2018 o 09 vkWDVkscj 2018 P;k ‘kklu 

fu.kZ;kps  

        voyksdu djkos- 
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डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह तिवाह भत्ता 
योजिेंिगगि िोंदणीकृि ससं्ािंा वसतिगृह 
चालतवण्यासाठी परवािगी देण्याबाबिची  
कायगपद्धिी... 

महाराष्ट्र शासि 
उच्च व िंत्र तशक्षण तवभाग 

शासि तिणगय क्र. संकीणग-2018/प्र.क्र.249/िांतश-4, 
मंत्रालय तवसिार भवि, मादाम कामा मागग, 

हुिात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400 032. 
तदिाकं : 09 ऑक्टोबर, 2018 

 
 

वाचा : 1) शासि तिणगय, उच्च व िंत्रतशक्षण तवभाग क्र.टीईएम-2016/प्र.क्र.501/िातंश-4,  
               तद.13.10.2016 
 

                    2)  शासि तिणगय, सामातजक न्याय व तवशेष सहाय्य तवभाग क्रमाकं सीबीसी-10/   
                         2017/प्र.क्र.196/मावक, तदिाकं 04.10.2017  

 

                    3)  शासि तिणगय, उच्च व िंत्रतशक्षण तवभाग क्र.संकीणग-2017 /प्र.क्र.332/िातंश-4,  
   तद.07.10.2017 
 

                    4)  शासि तिणगय, उच्च व िंत्रतशक्षण तवभाग क्र.संकीणग-2017/प्र.क्र.407/िातंश-4,  
                         तद.22.02.2018. 
 

                    5)  शासि तिणगय, उच्च व िंत्रतशक्षण तवभाग क्र.संकीणग-2018 /प्र.क्र.185/िातंश-4,  
                         तद.18.06.2018 
 

                    6)  शासि तिणगय क्र. संकीणग-2018/प्र.क्र.249/िांतश-4, तदिांक 13 जुलै, 2018 
 

                    7)  शासि तिणगय क्र. संकीणग-2018/प्र.क्र.249/िांतश-4, तदिांक 10 ऑगसट, 2018 
 

                    8)  मा. मंत्री (महसूल, मदि व पुिगवसि, सावगजतिक बाधंकाम) याचं्या अध्यक्षिेखाली  
                         तद.28/08/2018 रोजी झालेल्या मंतत्रमंडळ उपसतमिीच्या बैठकीिील तिणगय 
 

प्रसिाविा :-  
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह तिवाह भत्ता योजिेंिगगि आर्थ्कदृष्ट्टया मागास प्रवगािील 

तवद्यार्थ्यांकरीिा वसतिगृहाच्या सुतवधा तजल्हा मखु्यालयाच्या तठकाणी उपलब्ध व्हाव्याि याकरीिा 
शासकीय /स्ातिक संस्ा/ मंडळ यांच्या मालकीच्या इमारिी िोंदणीकृि ससं्ांिा भाडयािे देण्याची 
योजिा संदभग क्र.6 ये्ील तदिांक 13 जुलै,2018 च्या शासि तिणगयान्वये अंमलाि आणली आहे.  िसेच या 
वसतिगहृाच्या व्यवस्ापिाकरीिा व तवद्यार्थ्यांच्या प्रवशेाकरीिा सदंभग क्र.७ ये्ील तदिांक 10 ऑगसट, 
2018 च्या शासि तिणगयान्वये तियमावली लागू करण्याि आली आहे. सदंभग क्र.४ ये्ील शासि तिणगय 
तदिाकं 22 फेब्रुवारी, 2018 मधील पतरच्छेद-3 मध्ये आर्थ्कदृष्ट्टया दुबगल घटकािील तवद्यार्थ्यांकरीिा 
िोंदणीकृि संस्ा वसतिगृह चालतवण्यासाठी ियार असल्यास सदर योजिांची अंमलबजावणी 
करण्याकरीिा काही अटी व शिी तवतहि करण्याि आल्या आहेि.   



शासि तिणगय क्रमांकः संकीणग-2018/प्र.क्र.249/िांतश-4 
 

पृष्ट्ठ 4 पैकी 2 

2. मा.मंत्री (महसलू) यांच्या अध्यक्षिेखालील मंतत्रमंडळ उपसतमिीच्या तदिांक 28/8/2018 रोजी 
झालेल्या बठैकीि, एखादी िोंदणीकृि संस्ा आर्थ्कदृष्ट्टया मागास प्रवगािील तवद्यार्थ्यांसाठी सवि:च्या 
इमारिीमध्ये वसतिगृह चालतवण्याकरीिा ियार असल्यास त्याकरीिा तदिांक 13/7/2018 व तदिांक 10 
ऑगसट,2018 च्या च्या शासि तिणगयामधील तवतहि केलेली कायगपध्दिी अवलंतबण्याि येऊि सदर संस्ेस 
वसतिगहृ चालू करण्यासाठी तजल्हातधकारी यांच्या सिरावर परवािगी देण्याचा तिणगय घेण्याि आला आहे. 
त्यास अिुसरुि आवश्यक िे शासि आदेश तिगगतमि करण्याची बाब तवचाराधीि होिी.  
 

 

शासि तिणगय :-  
राज्यािील मुंबई / पणेु महािगर क्षेत्रामध्ये अ्वा अन्य तजल्हा मुख्यालयाच्या तठकाणी शासकीय व 

इिर इमारिी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह तिवाह भत्ता योजिेंिगगि वसतिगृह चालतवण्यासाठी 
भाडयािे देण्याकरीिा उपलब्ध िसिील िर अशा तठकाणी डॉ. पंजाबराव देशमखु वसतिगृह तिवाह भत्ता 
योजिेंिगगि िोंदणीकृि ससं्ांिा आर्थ्कदृष्ट्टया मागास प्रवगािील तवद्यार्थ्यांसाठी सवि:च्या इमारिीमध्ये 
वसतिगहृ चालतवण्याकरीिा परवािगी देण्याचा शासिािे तिणगय घेिला आहे.  
 

2.  राज्यािील तजल्हा मखु्यालयाच्या तठकाणी आर्थ्कदृष्ट्टया मागास प्रवगािील तवद्यार्थ्यांकरीिा 
उपलब्ध असलेली वसतिगहृाची व्यवस्ा तवचाराि घेऊि गरजेिुरुप तजल्हा मखु्यालयाच्या तठकाणी केवळ 
एक वसतिगहृ चालतवण्यासाठी िोंदणीकृि संस्ांची तिवड करण्याकरीिा  जातहराि देऊि तिवड प्रतक्रया 
राबतवण्याचे अतधकार संदभग क्र.६ ये्ील तदिांक 13/7/2018 च्या शासि तिणगयाि िमूद करण्याि 
आलेल्या तजल्हातधकारी यांच्या अध्यक्षिेखालील सतमिीस राहिील. त्याप्रमाणे जातहराि देवूि 
गुणवत्तेिुसार संस्ांची तिवड करण्याची कायगवाही तजल्हातधकारी यांिी िािडीिे करावी. ही तिवड 
करण्यापवूी संबतंधि कायगकारी अतभयंिा व त्या तजल्हयािील शासकीय िंत्रतिकेििांमधील प्राचायग / तवभाग 
प्रमुख (स्ापत्य) यांिी संयकु्िपणे अजग केलेल्या संस्ेच्या इमारिीची प्रत्यक्ष पाहणी करुि सदर इमारि 
वसतिगहृासाठी उपयकु्ि ठरु शकिे ककवा कसे याचा सतवसिर अहवाल तजल्हातधकारी यांिा सादर करणे 
आवश्यक रातहल. 
 
 

3.  संस्ेची तिवड करिािा एका संस्ेची एकच इमारि आवश्यक रातहल. िसचे अपवादात्मक 
पतरस्स्िीि एकापेक्षा जासि संस्ांची वसतिगहृासाठी तिवड करावयाची असल्यास योग्य त्या सम ग्िासह 
प्रसिाव संचालक, िंत्र तशक्षण यांजकडे सादर करणे आवश्यक रातहल. 
4. या व्यतितरक्ि संदभग क्र.६ ये्ील तदिांक 13/7/2018 च्या शासि तिणगयामध्ये िमूद करण्याि 
आलेल्या अटी व शिी आतण सवगसाधारण कायगपध्दिी िोंदणीकृि संस्ांची तिवड करण्याकरीिा लाग ू
रातहल. िसचे डॉ. पंजाबराव देशमखु वसतिगहृ तिवाह भत्ता योजिेंिगगि िोंदणीकृि संस्ांिी चालतवलेल्या 
अशा वसतिगृहाच्या व्यवस्ापिाकरीिा व तवद्यार्थ्यांच्या प्रवशेाकरीिा शासि तिणगय, तदिांक 10 ऑगसट, 
2018 अन्वये ियार करण्याि आललेी तियमावली लाग ूराहील. 
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5. तिवड केलेल्या िोंदणीकृि संस्ेस हे वसतिगृह चालतवण्यासाठी कोणत्याही सवरुपाचे अिुदाि 
शासिाकडूि देण्याि येणार िाही. वसतिगृहामध्ये प्रवशे घेणाऱ्या तवद्यार्थ्यांकडूि प्राप्ि होणाऱ्या शुल्कामधूि 
वसतिगहृाचा सवग प्रकारचा खचग भागतवण्याची जबाबदारी संबतंधि िोंदणीकृि संस्ेची रातहल. 
 

6. या योजिेसाठी संचालक, िंत्र तशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे तियंत्रक अतधकारी ्हणिू काम 
पाहिील.  

 

7. सदर शासि तिणगय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्ळावर उपलब्ध 
करण्याि आला असूि त्याचा संकेिाक 201810091433045808 असा आहे. हा आदेश तडजीटल 
सवाक्षरीिे साक्षांतकि करुि काढण्याि येि आहे.  
 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुसार व िावािे, 
 
 
 

                                       ( संजय औ.धारुरकर ) 
                                      अवर सतचव, महाराष्ट्र शासि 

प्रति, 
१.  मा.राज्यपालांचे सतचव, राजभवि, मलबार तहल, मुंबई 
२.  मा.मुख्यमंत्रयांचे अपर मुख्य सतचव, मंत्रालय, मुंबई 
३.  मा.तवरोधी पक्षिेिा, तवधािपतरषद, तवधािभवि, मुंबई 
४.  मा.तवरोधी पक्षिेिा, तवधािसभा, तवधािभवि, मुंबई 
५.  सवग सन्माििीय तवधािपतरषद व तवधािसभा सदसय. 
६.  अपर मखु्य सतचव/प्रधाि सतचव/सतचव , सवग प्रशासतिक तवभाग,मंत्रालय,मुंबई 
७. आयकु्ि, समाजकल्याण आयकु्िालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
८. आयकु्ि, आतदवासी तवकास आयकु्िालय, महाराष्ट्र राज्य, ितशक 
९. आयकु्ि, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
१०. आयकु्ि, दुग्ध व्यवसाय तवकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११. आयकु्ि, मत्सय व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२. सवग तजल्हातधकारी 
१३. संचालक, िंत्र तशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४. संचालक, उच्च तशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
१५. संचालक, वदै्यकीय तशक्षण व संशोधि, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१६. संचालक, पशु संवधगि, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
१७. कुलसतचव, सवग (कृषी/अकृषी) तवद्यापीठे 
१८. कुलसतचव, डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर िंत्रशास्त्र तवद्यापीठ, लोणेरे, िा.माणगाव, तज.रायगड 
१९. कुलसतचव, महाराष्ट्र राज्य आरोग्य तवज्ञाि तवद्यापीठ, िातशक 
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२०. संचालक, महाराष्ट्र राज्य िंत्र तशक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय िंत्रतिकेिि इमारि, 49, खेरवाडी, 
अतलयावर जंग मागग, बांद्रा (पवूग),मुंबई 400051 

२१. सहसचंालक, िंत्र तशक्षण, तवभागीय कायालये (सवग) (सचंालक, िंत्र तशक्षण यांच्यामाफग ि) 
२२. सहसचंालक, उच्च तशक्षण, तवभागीय कायालये (सवग) 
२३. महासंचालक, मातहिी व जिसंपकग   महासंचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

(प्रतसध्दीसाठी) 
२४. महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञयेिा), महाराष्ट्र -1/2, मुंबई/िागपरू 
२५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -1/2, मुंबई/िागपरू 
२६. सवग संबतंधि मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे सवीय सहाय्यक 
२७. सह/उप सतचचव (मतश-2/तवतश/अ ग्संकल्प), उच्च व िंत्र तशक्षण तवभाग,मंत्रालय, मुंबई 
२८. अवर सतचव (िांतश-3/तवतश-3), उच्च व िंत्र तशक्षण तवभाग,मंत्रालय, मुंबई 
२९. कक्ष अतधकारी (मतश-2/मतश-4/िांतश-5/िांतश-6/सातश-1), उच्च व िंत्र तशक्षण तवभाग, मंत्रालय, 

मुंबई 
३०. मा.मुख्य सतचव यांच ेवतरष्ट्ठ सवीय सहायक 
३१. सतचव, उच्च व िंत्र तशक्षण यांचे सवीय सहायक 
३२. तिवड िसिी (िांतश-4). 



शैक्षणणक वषष 2018-19 मध्ये राजषी छत्रपती शाहू 
महाराज णशक्षण शुल्क णशष्यवृत्ती योजना व 
डॉ.पंजाबराव देशमुख वसणतगृह णनवाह भत्ता 
योजना या दोन योजनाचंी ऄमंलबजावणी 
करण्यासाठी णजल्हाणधकारी याचं्या स्तरावर 
सणमती गठीत करणेबाबत.  

महाराष्र शासन 
ईच्च व तंत्र णशक्षण णवभाग, 

शासन पणरपत्रक क्र.संकीणष-2018/प्र.क्र.285/ताणंश-4 
मंत्रालय णवस्तार भवन, मादाम कामा मागष, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मंुबइ 40003. 
णदनाकं : 2 ऑगस्ट, 2018 

 

        वाचा :- ईच्च व तंत्र णशक्षण णवभाग, शासन णनणषय,- 
१) क्रमाकं : टीइएम-2016/प्र.क्र.501/ताणंश-4, णदनाकं ३१ ऑक्टोबर,2016 
२) क्रमाकं : टीइएम-2016/प्र.क्र.559/ताणंश-4, णदनाकं 15 एणप्रल,2017 
३) क्रमाकं : सकंीणष-2017/प्र.क्र.332/तांणश-4, णदनाकं 7 ऑक्टोबर,2017 
४) क्रमाकं : सकंीणष-2017/प्र.क्र.407/तांणश-4, णदनाकं 22 फेब्रुवारी,2018 
५) क्रमाकं : सकंीणष-2017/प्र.क्र.332/तांणश-4, णदनाकं १ माचष,201८ 
६) क्रमाकं : टीइएम-2018/प्र.क्र.35/तांणश-4, णदनाकं ३१ माचष,2018 
७) क्रमाकं : सकंीणष-2018/प्र.क्र.185/तांणश-4, णदनाकं 18 जून,2018 
८) क्रमाकं : सकंीणष-2018/प्र.क्र.249/ताणंश-4, णदनाकं 13 जुल,ै2018 
९) मा.मंत्री, महसूल ,मदत व पुनवषसन, सावषजणनक बाधंकाम (सावषजणनक ईपक्रम 

वगळून), कृषी, फलोत्पादन  याचं्या ऄध्यक्षतेखाली मंणत्रमंडळ ईपसणमतीच्या  
     णदनाकं 31/7/2018 रोजी झालले्या बैठकीमधील णनदेश. 

  

पणरपत्रक :   
संदभष क्र.१ येथील णदनाकं 13 ऑक्टोबर,2016 च्या शासन णनणषयाव्दारे कें द्रीभतू प्रवशे 

प्रणक्रयेव्दारे मान्यता प्राप्त व्यावसाणयक ईच्च णशक्षण ऄभ्यासक्रमात णशकणाऱ्या अर्थथकदृष्टया दुबषल 
घटकातील णवद्यार्थ्यांना णशक्षण शुल्काची प्रणतपूती करण्यासाठी “राजषी छत्रपती शाहू महाराज 
णशक्षण शुल्क प्रणतपूती योजनेचा लाभ करण्यात अला अहे.  अता ही योजना “राजषी छत्रपती शाहू 
महाराज णशक्षण शुल्क णशष्यवृत्ती योजना”  या नावाने कायान्न्वत अहे.  संदभष क्र.३ येथील णदनाकं 7 
ऑक्टोबर, 2017 च्या शासन णनणषयाव्दारे या योजनेंतगषत अर्थथकदृष्टया दुबषल घटकातील पात्र 
णवद्यार्थ्यांसाठी लाभाची व्याप्ती वाढणवणे व नणवन ऄभ्यासक्रमाचंा समावशे करण्याबाबत अदेश 
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णनगषणमत करण्यात अले अहेत.  त्यानुसार व त्यानंतरच्या संदभष क्र.5 येथील णदनाकं 1 माचष,2018 
च्या शासन णनणषयानुसार या योजनेखाली व्यावसाणयक तसेच णबगर व्यावसाणयक 605 
ऄभ्यासक्रमानंा प्रवशे घेणाऱ्या णवद्यार्थ्यांना शैक्षणणक वषष 2017-18 पासून णशक्षण शुल्क णशष्यवृत्ती 
देण्यात येते.     
 

संदभष क्र.१ येथील णदनाकं 13 ऑक्टोबर,2016च्या शासन णनणषयाव्दारे ज्या णवद्यार्थ्यांचे 
पालक ऄल्पभधूारक शेतकरी अहेत ककवा ज्याचंे पालक नोंदणीकृत मजूर अहेत ऄशा 
णवद्यार्थ्यांकरीता शैक्षणणक वषष 2016-17 पासून “डॉ.पंजाबराव देशमुख वसणतगृह णनवाह भत्ता 
योजना” लागू करण्यात अली अहे. त्यानंतर संदभष क्र.३ येथील णदनाकं 7 ऑक्टोबर,2017 च्या 
शासन णनणषयाव्दारे शैक्षणणक वषष 2017-18 पासून रुपये 1.00 लाखापयंत वार्थषक ईत्पन्न ऄसलेल्या 
णवद्यार्थ्यांकरता णनवाहभत्ता देण्याची योजना जागू करण्यात अली अहे. तसेच संदभष क्र.४ येथील 
णदनाकं 22 फेब्रवुारी,2018 च्या शासन णनणषयाव्दारे “डॉ.पंजाबराव देशमुख वसणतगृह णनवाह भत्ता 
णवस्तारीत योजना” शैक्षणणक वषष 2018-19 पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात अली अहे. या 
दोन्ही योजनासंाठी शैक्षणणक वषष 2018-19 पासून वार्थषक ईत्पन्न मयादा रुपये 8.00 लाख आतकी 
णनणित करण्यात अली अहे.  

 

तसेच संदभष क्र.8 येथील णदनाकं 13 जुलै,2018 च्या शासन णनणषयाव्दारे णजल्हा 
मुख्यालयाच्या णठकाणी णवनावापर पडून ऄसलेल्या शासकीय व आतर आमारती नोंदणीकृत संस्थानंा 
अर्थथकदृष्टया मागास प्रवगातील णवद्यार्थ्यांकरीता वसणतगृह चालणवण्यासाठी भाडयाने देण्याची 
योजना कायान्न्वत करण्यात अलेली अहे. या दोन्ही योजनाची राज्यभरात शैक्षणणक वषष 2018-19 
मध्ये प्रभावीपणे ऄंमलबजावणी व्हावी याकरीता णजल्हाणधकारी याचं्या स्तरावर एक सणमती गठीत 
करण्याचे णनदेश मा.मंत्री, महसूल, मदत व पुनवषसन, सावषजणनक बाधंकाम (सावषजणनक ईपक्रम 
वगळून), कृषी, फलोत्पादन  याचं्या ऄध्यक्षतेखालील मंणत्रमंडळ ईपसणमतीने णनदेश णदले होते.  
त्यास ऄनुसरुन या योजनेच्या ऄंमलबजावणीसाठी णजल्हास्तरावर सणमती णनयुक्त करण्याची बाब 
णवचाराधीन होती. 

 

पणरपत्रक :-   
“राजषी छत्रपती शाहू महाराज णशक्षण शुल्क णशष्यवृत्ती योजना” व “डॉ.पंजाबराव देशमुख 

वसणतगृह णनवाह भत्ता योजना” या दोन्ही योजनाचं्या ऄंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या ऄडचणींचे 
णनराकरण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे णजल्हाणधकारी याचं्या ऄध्यक्षतेखाली एक सणमती णनयुक्त 
करण्याचा शासनाने णनणषय घेतला अहे :- 

 

१) णजल्हाणधकारी - ऄध्यक्ष 
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२) णवभागीय तंत्र णशक्षण सहसंचालक ऄथवा त्या णजल्यातील शासकीय ऄणभयाणंत्रकी/ 
शासकीय तंत्रणनकेतने यामधील प्राचायष- सदस्य सणचव 

३) णवभागीय ईच्च णशक्षण सह संचालक ऄथवा त्या णजल्हयातील शासकीय 
महाणवद्यालयातील प्राचायष -सदस्य 

४) संचालक, वदै्यकीय णशक्षण व संशोधन याचंे प्रणतणनधी -सदस्य 
५) णजल्हयातील / कायषक्षते्रातील संबंणधत कृषी व ऄकृषी णवद्यापीठाचा प्रणतणनधी-सदस्य 
६) णजल्यातील नामवतं ईच्च/तंत्र/वदै्यकीय/कृषी व आतर ईच्च णशक्षण देणाऱ्या संस्थाचंे 

प्रत्येकी प्रणतणनधी-सदस्य 
७) णजल्हा सहाय्यक संचालक (समाज कल्याण) -सदस्य 
८) णजल्हा अणदवासी णवकास ऄणधकारी-सदस्य 
९) णजल्हा सहाय्यक संचालक, णजल्हा कौशल्य णवकास, रोजगार व ईद्योजकता मागषदशषन 

कें द्र 
 

2. ईपरोक्त णजल्हाणधकारी याचं्या ऄध्यक्षतेखाली सणमतीने “राजषी छत्रपती शाहू महाराज 
णशक्षण शुल्क णशष्यवृत्ती योजना” व “डॉ.पंजाबराव देशमुख वसणतगृह णनवाह भत्ता योजना” या 
दोन्ही योजनाचंी माणहती लाभार्थ्यांपयंत पोचण्याकरीता सवष संस्थांमध्ये जाणहरात / सूचना फलक 
लावण्याबाबत सवष संबंणधतानंा सूचना द्याव्यात.  
 

 

3.  तसेच सणमतीने वर नमूद केलले्या या दोन्ही योजनाचं्या ऄंमलबजावणीच्या संदभात 
णवद्यार्थ्यांकडून संस्थेने प्रवशेाच्या वळेी 100 टक्के णशक्षण शुल्क मागणे, शुल्क णनयामक 
प्राणधकरणाने णनणित केलेल्या दरापेक्षा जादा शुल्क अकारणे,  णशष्यवृत्तीखालील णवद्याथी म्हणनू 
प्रवशे नाकारणे ऄशा स्वरुपाच्या प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे णनराकरण कराव.े 
 

4. णदनाकं 7 ऑक्टोबर,2017 व णदनाकं 1 माचष,2018 च्या शासन णनणषयान्वये आतर मागास 
प्रवगाकरीता णशष्यवृत्तीच्या लाभासाठी मान्य करण्यात  अलेले ऄभ्यासक्रम खुल्या प्रवगातील 
अर्थथकदृष्टया मागास प्रवगातील णवद्यार्थ्यांकरीता णशष्यवृत्तीसाठी ऄनुज्ञये करण्यात अले ऄसल्याने 
ते ऄभ्यासक्रम संबंणधत लाभार्थ्यांच्या णनदशषनास अणण्याकरीता अवश्यक त्या ईपाय योजना 
सणमतीने कराव्यात. 
 

 5. ऄण्णासाहेब पाटील अर्थथक मागास णवकास महामंडळाच्या योजनेखालील कजाच्या 
प्रकरणाकरीता देण्यात अलेल्या LOI च्या ऄनुषंगाने णजल्यातील णवणवध बँकाशंी समन्वय साधून या 
प्रकल्पाकरीता चालना देण्याची कायषवाही करावी. 
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6. हे पणरपत्रक णनगषणमत झाल्याच्या णदनाकंापासून ४ णदवसाचं्या अत सणमतीने पणहली बैठक 
अयोणजत करावी व त्यानंतर दर १५ णदवसानंी या दोन्ही योजनाचं्या ऄंमलबजावणीच्या प्रगतीचा 
अढावा घ्यावा.  
 

7. शैक्षणणक वषष 2017-18 पयंतची या णवभागाच्या ऄथवा ऄन्य णवभागाच्या ऄणधपत्याखालील 
पात्र लाभार्थ्यांना देय ऄसलेल्या प्रलंणबत णशष्यवृत्तीमुळे णवद्यार्थ्यांना नाहक त्रास होउ नये, त्याचंे 
गुणपत्र व आतर कागदपत्र े त्यानंा णवणहत कालावधीत णमळावी याकरीता संबंणधत सवष णवभागाचं्या 
ऄणधकाऱ्याचं्या मदतीने णदनाकं 31/8/2018 पयंत कॅम्पच ेअयोजन सणमतीने कराव.े   
 

8. णदनाकं 13 जुलै,2018 च्या शासन णनणषयाव्दारे शासकीय व आतर आमारती अर्थथकदृष्टया 
मागास प्रवगाच्या णवद्यार्थ्यांसाठी नोंदणीकृत संस्थानंा भाडयाने देण्याच्या योजनेस सवष 
णजल्हाणधकारी यानंी गती द्यावी.  
 

9. णजल्हा मुख्यालयाच्या णठकाणी कायषरत ऄसलले्या ईच्च/तंत्र/वदै्यकीय/कृषी आत्यादी 
संस्थाचंी ऄभ्यासक्रमाचंी प्रवशे क्षमता,   त्यापैकी खुल्या प्रवगासाठी प्रत्यक्षात झालेले ऄथवा होणारे  
प्रवशे, त्यापैकी णकती णवद्यार्थ्यांकरीता वसणतगृहाची सुणवधा स्वतंत्रणरत्या करणे अवश्यक अहे या 
बाबींचा समग्र अढावा सदर सणमतीने घ्यावा. 
 

10. सदर पणरपत्रकाच्या ऄनुषंगाने सवष संबंणधत प्रशासकीय णवभागानंी त्याचं्या क्षते्रीय 
कायालयाकंरीता अवश्यक त्या पूरक सचूना तात्काळ प्रसाणरत कराव्यात.   
 

11.     सदर शासन पणरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201808021807136508 ऄसा अहे. हे पणरपत्रक 
णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाणंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

            महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या अदेशानुसार व नावाने, 
 

 

 

   ( णदनेश कुमार जैन ) 
मुख्य सणचव, महाराष्र शासन 

प्रणत, 
सवष णजल्हाणधकारी 

प्रत : 
1. ऄपर मुख्य सणचव/प्रधान सणचव/सणचव, सवष मंत्रालयीन प्रशासनीक णवभाग 
2. संचालक, तंत्र णशक्षण संचालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबइ 
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3. संचालक, ईच्च णशक्षण सचंालनालय, महाराष्र राज्य,पुणे  
4. संचालक, वदै्यकीय णशक्षण व संशोधन, मुंबइ 
5. संचालक, माध्यणमक व ईच्च माध्यणमक णशक्षण, पुणे 
6. संचालक, कला सचंालनालय, महाराष्र राज्य, मंुबइ 
7. अयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 
8. अयुक्त, कृषी संचालनालय, पुणे 
9.    अयुक्त, शालेय णशक्षण, पुणे  
10.   सणचव, शुल्क णनयामक प्राणधकरण, महाराष्र राज्य, 305, शासकीय तंत्रणनकेतन  
         आमारत, 49,खेरवाडी,ऄणलयावर जंग मागष,वादें्र (पूवष), मंुबइ-400051 
11.  सवष  सहसचंालक, तंत्र णशक्षण, णवभागीय कायालये   
12.  सवष सहसंचालक, ईच्च णशक्षण, णवभागीय कायालये 
13.  सवष सहसंचालक, कला संचालनालय णवभागीय कायालये 
14.  सवष सहसणचव/ईपसणचव, ईच्च व तंत्र णशक्षण णवभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
15.  मा.मुख्यमंत्री याचंे खाजगी सणचव 
16.  मा.मंत्री, महसूल, मदत व पुनवषसन, सावषजणनक बाधंकाम (सावषजणनक ईपक्रम वगळून), कृषी, 
        फलोत्पादन याचंे खाजगी सणचव 
17.   मा.मंत्री, ईच्च व तंत्र णशक्षण याचंे णवशेष कायष ऄणधकारी,  
18.  मा.राज्यमंत्री, ईच्च व तंत्र णशक्षण याचंे खाजगी सणचव,  
19.  मा.मुख्य सणचव याचंे स्वीय सहाय्यक 
20.  णनवड नस्ती (ताणंश-4) 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह तिवाह भत्ता 
योजिेंिगगि िोंदणीकृि संस्ािंा वसतिगृह 
चालतवण्यासाठी शासकीय व इिर इमारिी 
भाडयािे देणेबाबिची कायगपद्धिी..... 

 

महाराष्ट्र शासि 
उच्च व िंत्र तशक्षण तवभाग 

शासि तिणगय क्र. संतकणग-2018/प्र.क्र.249/18/िांतश-4 
तशबीर कायालय, हैद्राबाद हाऊस, 
तसव्हील लाईन्स, िागपूर 440001. 

तदिाकं : 13 जुल,ै 2018 
 

वाचा : 1) शासि तिणगय, उच्च व िंत्रतशक्षण तवभाग क्र.टीईएम-2016/प्र.क्र.501/िातंश-4,  
               तद.13.10.2016  
          2) शासि तिणगय, सामातजक न्याय व तवशेष सहाय्य तवभाग क्रमाकं सीबीसी - 
              10/2017/प्र.क्र.196/मावक, तदिाकं 04.10.2017  
          3) शासि तिणगय, उच्च व िंत्रतशक्षण तवभाग क्र.संकीणग-2017 /प्र.क्र.332/िातंश-4,  
               तद.07.10.2017 
          4) शासि तिणगय, उच्च व िंत्रतशक्षण तवभाग क्र.संकीणग-2017/प्र.क्र.407/िातंश-4,  
              तद.22.02.2018. 
         5) शासि तिणगय, उच्च व िंत्रतशक्षण तवभाग क्र.संकीणग-2018 /प्र.क्र.185/िातंश-4,  
              तद.18.06.2017 
         6) मा. मंत्री (महसूल, मदि व पुिगवसि, सावगजतिक बाधंकाम) याचं्या अध्यक्षिेखाली तदिाकं  
             11/07/2018 रोजी झालेल्या मंतत्रमंडळ उपसतमिीच्या बैठकीिील तिणगय 

 

प्रसिाविा :-  

 संदभग क्रमाकं 1 ये्ील तदिाकं 13.10.2016 च्या शासि तिणगयान्वये, राज्याि व्यावसातयक 
अभ्यासक्रमामंध्ये कें द्रीभिू प्रवशे प्रतक्रयेद्वारे प्रवशे घेणाऱ्या ज्या तवद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभधूारक 
शेिकरी/िोंदणीकृि मजूर आहेि अशा तवद्यार्थ्यांिा महािगराकतरिा रु. 3000 प्रिी माह व इिर 
शहराकंतरिा रु. 2000 प्रिी माह या दरािे जासिीि जासि 10 मतहन्याकंतरिा तिवाह भत्ता देण्यास 
शासि मान्यिा देण्याि आली आहे. िसेच, संदभग क्रमाकं 3 ये्ील तदिाकं 07.10.2017 च्या शासि 
तिणगयाद्वारे ज्या तवद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभधूारक शेिकरी/िोंदणीकृि मजूर िाहीि, परंि ू ज्या 
तवद्यार्थ्यांच्या कुटंूबािील दोन्ही पालकाचंे उत्पन्न रुपये 1 लक्ष ककवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा 
व्यावसातयक अभ्यासक्रमासाठी प्रवशे घेिलेल्या तवद्यार्थ्यांिा शैक्षणीक वषािील 10 मतहन्याकतरिा रु. 
3000 इिका तिवाह भत्ता देण्यास शासि मान्यिा देण्याि आली आहे. त्याचप्रमाणे संदभग क्रमाकं 4 
ये्ील तदिाकं 22.02.2018 च्या शासि तिणगयाद्वारे कें द्रीभिू प्रवशे प्रक्रीयेद्वारे व्यावसातयक 
अभ्यासक्रमासाठी प्रवशे घेिलेल्या ज्या तवद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभधूारक शेिकरी/िोंदणीकृि मजूर 
िाहीि, परंिू ज्या तवद्यार्थ्यांच्या कुटंूबािील दोन्ही पालकाचंे उत्पन्न रुपये 6 लक्ष मयादेपयंि अशा 
तवद्यार्थ्यांिा महािगर क्षते्राकतरिा रु. 10,000 व इिर शहरे व ग्रामीण भागाकतरिा रु. 8000 याप्रमाणे 
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तिवाह भत्ता देण्याचा तिणगय घेिला आहे. िसेच, िोंदणीकृि संस्ािंी वसतिगृह चालतवण्याची िरिूद 
या शासि तिणगयाि करण्याि आली आहे. संदभग क्रमाकं 5 ये्ील तदिाकं 16.06.2018 च्या शासि 
तिणगयाद्वारे या योजिेची उत्पन्न मयादा रु. 8 लक्ष पयंि वाढतवण्याि आली आहे. पात्र तवद्यार्थ्यांिा हा 
तिवाह भत्ता शैक्षतणक वषग 2018-19 पासूि देण्याि येणार आहे. यापैकी रुपये 1.00 लक्ष िे 8.00 लक्ष 
उत्पन्न मयादा असलेल्या तवद्यार्थ्यांकरीिा प्रत्येक तजल्यासाठी 500 लाभा्ी तवद्या्ी संख्या इिकी 
मयादा तितिि करण्याि आली आहे. रुपये 1.00 लक्ष पयंि उत्पन्न् ा असलेल्या तवद्यार्थ्यांकरीिा 
लाभा्ी तवद्या्ी संख्येची कोणिीही मयादा तितिि करण्याि आलेली िाही. 
2. व्यावसातयक अभ्यासक्रमांिा प्रवशे घेिलेल्या आर्थ्कदृष्ट्टया दुबगल घटकािील तवद्यार्थ्यांसाठी 
वसतिगृह बाधंणे याकरीिा प्रत्येक तजल्हयासाठी रुपय े5.00 कोटी इिके अिुदाि िोंदणीकृि संस्ािंा 
देण्याचा प्रसिाव शासिाच्या तवचाराधीि आहे. त्यास अंतिम सवरुप देण्यासाठी काही कालावधी 
लागण्याची शक्यिा आहे. िसेच हे अिुदाि संबंतधि संस्ेस तदल्यािंिर प्रत्यक्षाि बाधंकाम होऊि 
वसतिगृहाची सुतवधा तिमाण होण्यास बराचसा कालावधी लागणार आहे.  
3. राज्याि सध्या तवतवध मागासप्रवगाच्या तवद्यार्थ्यांकरीिा तवतवध वसतिगृहाच्या योजिा 
राबतवण्याि येि आहेि. ि्ातप, आर्थ्कदृष्ट्या दुबगल घटकािील तवद्यार्थ्यांकरीिा कोणिीही 
वसतिगृहाची योजिा राबतवण्याि येि िाही. व्यावसातयक अभ्यासक्रमािंा प्रवशे घेणाऱ्या आर्थ्कदृष्ट्टया 
दुबगल घटकािील तवद्यार्थ्यांची जागेअभावी गैरसोय होऊ िय,े त्यािंा तशक्षण घेण्यामध्ये अड्ळा येऊ 
िय,े याकरीिा सविंत्र वसतिगृहाची सोय उपलब्ध करुि देणे आवश्यक आहे. मराठा आरक्षण व इिर 
मागण्याचं्या संदभाि तिणगय घेण्यासाठी संदभग क्रमांक 2 ये्ील 04.10.2017 च्या शासि तिणगयान्वये 
गठीि करण्याि आलेल्या मा. मंत्री (महसूल, मदि व पुिगवसि, सावगजतिक बाधंकाम) याचं्या 
अध्यक्षिेखालील मंतत्रमंडळ उपसतमिीची तदिाकं 11/07/2018 रोजी बैठक झाली. या बैठकीि 
“डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह तिवाह भत्ता योजिा" या योजिेखाली िोंदणीकृि संस्ािंा वसतिगृह 
चालतवण्यासाठी शासकीय व इिर इमारिी भाडयािे देणे याकरीिाचे सवगसाधारण कायगपध्दिी व तियम 
तितिि करण्यास मान्यिा देण्याि आली. त्यास अिुसरुि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह तिवाह भत्ता 
योजिा या योजिेखाली िोंदणीकृि संस्ािंा वसतिगृह चालतवण्यासाठी शासकीय व इिर इमारिी 
भाडयािे देणे याकरीिाचे सवगसाधारण कायगपध्दिी व तियम ियार करण्याची बाब शासिाच्या 
तवचाराधीि होिी. 
 

शासि तिणगय -:  
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह तिवाह भत्ता योजिा याखाली वसतिगृह चालतवण्यासाठी 

शासि/स्ातिक संस्ा/मंडळ याचं्या मालकीच्या इमारिी िोंदणीकृि संस्ािंा भाड्यािे देण्याची 
योजिा शैक्षतणक वषग 2018-19 पासूि अंमलाि आणण्यास शासिाची मान्यिा देण्याि येि आहे. 
 

2. डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह तिवाह भत्ता योजिा या योजिेखाली िोंदणीकृि संस्ािंा 
वसतिगृह चालतवण्यासाठी शासि/स्ातिक संस्ा/मंडळ याचं्या इमारिी भाडयािे देणे याकरीिाची 
सवगसाधारण कायगपध्दिी व तियम खालील परीच्छेद 3 मध्ये िमुद केल्याप्रमाणे राहिील.  
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3. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह तिवाह भत्ता योजिा याखाली वसतिगृह चालतवण्यासाठी 
शासि/स्ातिक संस्ा/मंडळ याचं्या मालकीच्या इमारिी िोंदणीकृि संस्ािंा भाड्यािे देण्याकरीिा 
सवगसाधारण कायगपद्धिी व तियम :- 
 

1) राज्यािील तजल्हा मुख्यालयाच्या तठकाणी असलेल्या शासि/स्ातिक संस्ा/मंडळ याचं्या 
मालकीच्या व तविावापर पडूि असलेल्या इमारिींची सतवसिर मातहिी (इमारिीचे क्षते्रफळ, 

इमारिीची स्स्िी, उपलब्ध सुतवधा इ.) राज्यािील सवग तजल्यामंधील मुख्यालयाच्या तठकाणी 
असलेल्या कायालयाचं्या कायालय प्रमुखािंी तजल्हातधकारी यािंा िात्काळ सादर करावी.  

2) ही मातहिी तजल्हातधकारी यािंा सादर केल्यािंिर यासाठी संबंतधि कायगकारी अतभयंिा व त्या 
तजल्यािील शासकीय िंत्रतिकेििामंधील प्राचायग/तवभाग प्रमुख (स्ापत्य) यािंी जागेची प्रत्यक्ष 
पहाणी करुि यापैकी वसतिगृहासाठी उपयुक्ि ठरु शकणाऱ्या इमारिी तितिि कराव्याि.  

3) या इमारिींमध्ये वसतिगृह चाल ूकरावयाचे झाल्यास सदर इमारि ज्या प्रशासकीय तवभागाच्या 
अखत्यारीिील ज्या कायालयाच्या िाब्याि आहे त्या कायालयाच्या कायालय प्रमुखाच्या 
आतण/अ्वा तजल्हातधकारी याचं्या मान्यिेिे इमारिींची डागडुजी, रंगकाम, वीज व पाण्याची 
व्यवस्ा इत्यादी कामे सावगजतिक बाधंकाम तवभागािे पूणग करावीि व इमारि राहण्यायोग्य 
करावी. यासाठी सावगजतिक बाधंकाम तवभागाकडे उपलब्ध असलले्या पतररक्षण अिुदािािुि 
खचग करण्याि यावा. 

4) या योजिेखाली वसतिगृह भाड्यािे देण्याकतरिा इच्छूक िोंदणीकृि संस्ाकंडूि जातहराि 
देऊि अजग मागतवण्याि याविे.  

5) सदरची प्रतक्रया तजल्हातधकारी याचं्या सिरावर करण्याि यावी. 
6) मागणी कराणारी संस्ा ही मंुबई तवश्वसि कायदा, 1950 ककवा संस्ा िोंदणी कायदा, 1860 

अंिगगि िोंदणीकृि असावी. 
7) अशा संस्ेचे तकमाि ३ वषग लेखापतरक्षण पूणग असणे आवश्यक आहे.  
8) तजल्हा मुख्यालयाच्या तठकाणी कायगरि असणाऱ्या संस्ािंा प्राधान्य देण्याि याव.े 
9) एकापेक्षा अिेक संस्ाचंी मागणी आल्यास अिुभवी व जासि क्षमिा असणाऱ्या संस्ािंा प्राधान्य 

देण्याि याव.े  
10) या अजांची छाििी करुि गुणवत्तेिुसार संस्ेची तिवड करण्याचे अतधकार तजल्हातधकारी यािंा 

देण्याि येि आहेि. यासाठी तजल्हातधकारी हे त्यािंा आवश्यक वाटेल अशा स्ातिक 
अतधकाऱ्याचंी छाििी सतमिी तियुक्ि करिील. या स्ातिक सतमिीमध्ये खालील अतधकाऱ्याचंा 
समावशे असावा. 

 

अ) तजल्हा पतरषदाचंे मुख्य कायगकारी अतधकारी 
आ) स्ातिक महािगरपातलका आयुक्ि/िगरपातलका मुख्यातधकारी 
इ) तजल्यामधील कोणत्याही तवभागाच्या वतरष्ट्ठ मतहला अतधकारी 
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ई) शासकीय अतभयांतत्रकी महातवद्यालय अ्वा शासकीय िंत्रतिकेिि याचंे प्राचायग 
 

उ) कायगकारी अतभयंिा, सावगजतिक बाधंकाम तवभाग 

वरील सतमिीच्या सदसयांमध्ये तजल्हातधकारी गरजेिुरुप बदल करु शकिील.  
 

11) संस्ेची तिवड केल्यािंिर त्या संस्ेशी ५ वषाचा भाडे करारिामा तजल्हातधकारी याचं्या विीिे 
करण्याि यावा. तिवड केलेल्या संस्ेिे वार्थषक भाड्याची रक्कम शासिाकडे जमा करणे 
आवश्यक राहील.  सदरचे भाडे रु.100/-प्रिीमाह इिके िाममात्र असेल.   

12) शासकीय इमारि तिवड केलेल्या संस्ेस हसिािंरीि केल्यािंिर त्या इमारिीमधील सवग 
प्रकारच्या परीरक्षणाची जबाबदारी तिवड केलेल्या संस्ेची राहील. यासाठी कोणत्याही 
सवरुपाचे अिुदाि शासिाकडूि देण्याि येणार िाही.  

13) वसतिगृहासाठी भाड्यािे तदलेल्या इमारिीमध्ये आर्थ्कदृष्ट्या मागास प्रवगािील ज्या 
तवद्यार्थ्यांच्या पालकाचंे उत्पन्न रुपये 8.00 लक्ष मयादेपयंि आहे अशा व्यावसायीक 
अभ्यासक्रमासाठी कें द्रीभिू प्रवशे प्रक्रीयेद्वारे तबगर मागास प्रवगािील जागेसाठी प्रवशे 
घेिलेल्या तवद्यार्थ्यांिा प्राधान्यािे वसतिगृहामध्ये प्रवशे देण्याि यावा.  

14) वसतिगृहामध्ये तवद्यार्थ्यांिा आवश्यक त्या सुतवधा जस े वीज, पाणी, इंटरिेट, खाणावळ 
(जेवणाची व्यवस्ा), साफसफाईची व्यवस्ा, सुरक्षिेची व्यवस्ा इत्यादी पुरवण्याची 
जबाबदारी तिवड केलेल्या संस्ेची राहील. यासाठी सामातजक न्याय व तवशेष सहाय्य 
तवभागामाफग ि चालतवल्या जाणाऱ्या वसिीगृहासाठी तवहीि करण्याि आलेले तिकष/ 
तियमावली संस्ेिे उपयोगाि आणावी.  

15) सुतवधाबंाबि कोणत्याही िक्रारी प्राप्ि झाल्यास आतण सुतवधा असमाधािकारक असल्याच े
तजल्हातधकारी याचंे मि झाल्यास अ्वा इमारिीमध्ये गैरकृत्य होि असल्याचे अ्वा 
इमारिीचा वापर अन्य प्रयोजिासाठी करण्याि येि असल्याचे तिदशगिास आल्यास आवश्यक 
िी पूवगसूचिा देऊि व ससं्ेचे म्हणणे ऐकूि अशा संस्ेशी केलेला करारिामा रद्द करण्याच े
अतधकार तजल्हातधकारी यािंा राहिील. करारिामा रद्द केल्यािंिर तियि तदिाकंास अ्वा 
जासिीि जासि एक मतहन्याच्या आि  इमारिीचा िाबा संबंतधि संस्ेिे तजल्हातधकारी यािंा 
परि करणे गरजेच े राहील. तियि तदिाकंास इमारिीचा िाबा संस्ेिे परि ि केल्यास, 
संस्ेकडूि प्रचलीि भाड्याच्या दुप्पट दरािे महसुली वसुली करण्याि यावी. 

16) डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह तिवाह भत्ता योजिेखाली तवद्यार्थ्यांिा तदल्या जाणाऱ्या तिवाह 
भत्त्याची रक्कम पात्र तवद्यार्थ्यांच्या बँक खात्याि शासिाकडूि जमा करण्याि येणार आहे. 
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वसतिगृहाचा लाभ घेणाऱ्या तवद्यार्थ्यांकडूि ही रक्कम तिवड केलेल्या संस्ेस देण्याि येईल. या 
व्यतितरक्ि कोणिेही अिुदाि शासिाकडूि तदल ेजाणार िाही.  

17) वसतिगृह चालतवण्यासाठी आवश्यक िो कमगचारी वगग कंत्राटी ित्वावर तिवड केलेल्या संस्ेिे 
तियुक्ि करणे आवश्यक राहील. या कमगचाऱ्याचंे कोणत्याही सवरुपाचे दातयत्व शासिावर 
राहणार िाही. िसा उल्लेख करारिाम्यामध्ये करण्याि यावा.  

18) वसतिगृहाचे कामकाज व्यवस्स्ितरत्या चाल ू राहण्यासाठी तजल्हातधकारी यािंा आवश्यक 
वाटिील अशा अटी व शिी करारिाम्यामध्ये समातवष्ट्ट करण्याची त्यािंा मुभा राहील.  

19) या योजिेचे तियंत्रक अतधकारी म्हणिू संचालक, िंत्रतशक्षण संचालिालय, महाराष्ट्र राज्य हे 
काम पाहिील. त्यािंी प्रत्येक तजल्यािील शासकीय िंत्रतिकेििाचं्या प्राचायांमाफग ि ही योजिा 
राबवावी. 

 

4.  हे आदेश सावगजतिक बाधंकाम तवभाग आतण महसूल व वि तवभाग याचंेशी तवचार तवतिमय 
करूि काढण्याि येि आहेि. 

5.   सदर शासि तिणगय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्ळावर उपलब्ध 

करुि देण्याि आला असिू त्याचा साकेंिाकं 201807131102559908 असा आहे. हा आदेश तडजीटल 
सवाक्षरीिे साक्षातंकि करुि काढण्याि येि आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे, 

 

 

                                    ( संजय औ.धारुरकर ) 
                                                             अवर सतचव, महाराष्ट्र शासि 
प्रति, 

1) मा.राज्यपालाचंे सतचव, राजभवि, मलबार तहल, मंुबई 
2) मा.मुख्यमंत्रयाचंे अपर मुख्य सतचव, मंत्रालय, मंुबई 
3) मा.तवरोधी पक्षिेिा, तवधािपतरषद, तवधािभवि, मंुबई 
4) मा.तवरोधी पक्षिेिा, तवधािसभा, तवधािभवि, मंुबई 
5) सवग सन्मािीय तवधािपतरषद व तवधािसभा सदसय 
6) अपर मुख्य सतचव/प्रधाि सतचव/सतचव, सवग प्रशासतिक तवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
7) आयुक्ि, समाजकल्याण आयुक्िालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
8) आयुक्ि, आतदवासी तवकास आयुक्िालय, महाराष्ट्र राज्य, िातशक 
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9) आयुक्ि, कृतष, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
10) आयुक्ि, दुग्ध व्यवसाय तवकास, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
11) आयुक्ि, मत्सय व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
12) सवग तजल्हातधकारी 
13) संचालक, िंत्र तशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
14) संचालक, उच्च तशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
15) संचालक, वदै्यकीय तशक्षण व संशोधि, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
16) संचालक, पशु संवधगि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
17) कुलसतचव, सवग(कृषी/अकृषी) तवद्यापीठे 
18) कुलसतचव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर िंत्रशास्त्र तवद्यापीठ, लोणेरे, िा.माणगावं, तज.रायगड 
19) कुलसतचव,महाराष्ट्र राज्य आरोग्य तवज्ञाि तवद्यापीठ, िातशक 
20) संचालक, महाराष्ट्र राज्य िंत्र तशक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय िंत्रतिकेिि इमारि, 49, 

खेरवाडी, अतलयावर जंग मागग,वादें्र (पूवग), मंुबई-400051 
21) सहसंचालक, िंत्र तशक्षण तवभागीय कायालये (सवग), (संचालक, िंत्र तशक्षण याचं्यामाफग ि) 
22) सहसंचालक, उच्च तशक्षण, तवभागीय कायालये (सवग) 
23) महासंचालक,मातहिी व जिसंपकग  महासंचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई 

(प्रतसध्दीसाठी) 
24) महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञयेिा), महाराष्ट्र - 1/2, मंुबई/िागपूर 
25) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - 1/2, मंुबई/िागपूर 
26) सवग संबंतधि मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री याचंे सवीय सहायक 
27) सह/उप सतचव (मतश/तवतश/अ ग्संकल्प), उच्च व िंत्र तशक्षण तवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
28) अवर सतचव (िातंश-3, तवतश-3), उच्च व िंत्र तशक्षण तवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
29) कक्ष अतधकारी (मतश-2/मतश-4/िांतश-5/िातंश-6/सातश-1), उ. व िं.तश. तव., मंत्रालय, मंुबई 
30) मा.मुख्य सतचव याचंे वतरष्ट्ठ सवीय सहायक 
31) सतचव, उच्च व िंत्र तशक्षण याचंे सवीय सहायक 
32) तिवडिसिी/िांतश-4. 

 

 

 

 


