डॉ. पंजाबराव दे शमुख वसततगृह तनवाह भत्ता
योजनेतगंत अर्थथकदृष्ट्या मागास प्रवगातील
तवद्यार्थ्यांकतरता

भाड्याने

तदलेल्या

शासकीय

/स्थातनक संस्था / मंडळ यांच्या मालकीच्या
आमारतीमधील वसततगृहाच्या व्यवस्थापनाकरीता
व प्रवेशाकतरता तनयमावली.
महाराष्ट्र शासन
ईच्च व तंत्र तशक्षण तवभाग,
शासन तनणणय क्र. संकीणण-2018/प्र.क्र.249/तांतश-4,
मंत्रालय तवस्तार भवन, मादाम कामा मागण,
हु तात्मा 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 दे शमुख 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 दे ण्याची
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 प्रवेशाकतरता सोबत जोडलेल्या पतरतशष्ट्ट-ऄ प्रमाणे तनयमावली लागू
करण्यात येत अहे .
2.

सदर शासन तनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक २०१८०8101146021208 ऄसा अहे . हा अदे श
तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांतकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने,

Sanjay A.
Dharurkar

Digitally signed by Sanjay A. Dharurkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and
Technical Education Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=637145fd393d6d5c713e94e6da7bc6bee23011448b
7fc64d138630b9c76ae7a2, cn=Sanjay A. Dharurkar
Date: 2018.08.10 17:16:19 +05'30'

(संजय औ.धारुरकर)
ऄवर सतचव, महाराष्ट्र शासन
प्रतत,
१.

मा.राज्यपालांचे सतचव, राजभवन, मलबार तहल, मुंबइ

२.

मा.मुख्यमंत्रयांचे ऄपर मुख्य सतचव, मंत्रालय, मुंबइ

शासन तनणणय क्रमांकः संकीणण-2018/प्र.क्र.249/तांतश-4,

३.

मा.तवरोधी पक्षनेता, तवधानपतरषद, तवधानभवन, मुंबइ

४.

मा.तवरोधी पक्षनेता, तवधानसभा, तवधानभवन, मुंबइ

५.

सवण सन्माननीय तवधानपतरषद व तवधानसभा सदस्य.

६.

ऄपर मुख्य सतचव/प्रधान सतचव/सतचव , सवण प्रशासतनक तवभाग,मंत्रालय,मुंबइ

७.

अयुक्त, समाजकल्याण अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

८.

अयुक्त, अतदवासी तवकास अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नतशक

९.

अयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

१०.

अयुक्त, दु ग्ध व्यवसाय तवकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ

११.

अयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ

१२.

सवण तजल्हातधकारी

१३.

संचालक, तंत्र तशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ

१४.

संचालक, ईच्च तशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

१५.

संचालक, वैद्यकीय तशक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ

१६.

संचालक, पशु संवधणन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

१७.

कुलसतचव, सवण (कृषी/ऄकृषी) तवद्यापीिे

१८. कुलसतचव, डॉ.बाबासाहे ब अंबड
े कर 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 (पूव)ण ,मुंबइ 400051

२१.

सहसंचालक, तंत्र तशक्षण, तवभागीय कायालये (सवण) (संचालक, तंत्र तशक्षण यांच्यामार्णत)

२२. सहसंचालक, ईच्च तशक्षण, तवभागीय कायालये (सवण)
२३. महासंचालक, मातहती व जनसंपकण

महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबइ

(प्रतसध्दीसािी)
२४. महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र -1/2, मुंबइ/नागपूर
२५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -1/2, मुंबइ/नागपूर
२६. सवण संबतं धत 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 यांचे वतरष्ट्ि स्वीय सहायक
३१. सतचव, ईच्च व तंत्र तशक्षण यांचे स्वीय सहायक
३२. तनवड नस्ती (तांतश-4)
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शासन तनणणय क्रमांकः संकीणण-2018/प्र.क्र.249/तांतश-4,

पतरतशष्ट्ट - ऄ
शासन तनणणय क्र. संकीणण-2018/प्र.क्र.249/तांतश-4, तदनांक : 13 जुल,ै 2018 ऄन्वये
डॉ. पंजाबराव दे शमुख वसततगृह तनवाह भत्ता योजनेतगंत अर्थथकदृष्ट्या मागास प्रवगातील
तवद्यार्थ्यांकतरता नोंदणीकृत संस्थांना भाड्याने तदलेल्या शासकीय /स्थातनक संस्था/ मंडळ यांच्या
मालकीच्या आमारतीमधील वसततगृहाच्या व्यवस्थापनाकरीता व प्रवेशाकतरता तनयमावली.
1.

शासकीय /स्थातनक संस्था/ मंडळ यांच्या ताब्यातील आमारत जी संस्था वसततगृह

चालतवण्यास घेइल त्या नोंदणीकृत संस्थेने वसततगृहाच्या दै नंतदन व्यवस्थापनासािी वसततगृह
वाडण न, सुरक्षा रक्षक, सर्ाइ कमणचारी तथा ऄन्य कमणचारी, स्वत:च्या खचातून व शक्यतो कंत्राटी
तत्वावर तनयुक्त करणे अवश्यक राहील. याकतरता शासनाकडू न कोणतेही ऄनुदान ऄनुज्ञय
े
राहणार नाही.
2.

वसततगृहामध्ये प्रवेशासािी पात्रता :ऄ) सदर तवद्याथी महाराष्ट्र राज्याचा ऄतधवासी ऄसावा. ***
अ) तवद्यार्थ्यांचे व पालकाचे तमळू न एकूण वार्थषक ईत्पन्न रु.8.00 लक्ष मयादे पयंत ऄसावे.
आ) शासनाने वेळोवेळी घोतषत केल्याप्रमाणे व्यावसातयक ऄभ्यासक्रमांसािी केंद्रीभूत प्रवेश
प्रक्रीयेव्दारे प्रवेश घेतलेले तवद्याथी प्रवेशासािी पात्र ऄसतील.
इ) तबगर व्यावसातयक ईच्च तशक्षण ऄभ्यासक्रमासािी प्रवेश घेतलेले तवद्याथी प्रवेशासािी पात्र
ऄसतील.
ई) आयत्ता ११ वी व १२ वी वगांमध्ये तशक्षण घेत ऄसलेले तवद्याथी प्रवेशासािी पात्र ऄसतील.
तटप - व्यावसातयक ऄभ्यासक्रमांमध्ये ऄतभयांतत्रकी, औषधतनमाणशास्त्र, वैद्यकीय तशक्षण,
तवधी, कृषी ऄशा तवतवध ऄभ्यासक्रमांचा समावेश होतो. याची यादी शासन तनणणय, ईच्च व
तंत्र तशक्षण तवभाग, क्रमांक संतकणण-2017/प्र.क्र.332/तांतश-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

प्रवेश दे ता येणार नाही. तवद्याथींनींना प्रवेश तदले ऄसल्यास त्यांच्याकतरता स्वतंत्र मतहला
कमणचाऱयांची व मतहला सुरक्षा रक्षकांची तनयुक्ती करणे बंधनकारक राहील.
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4.

वसततगृहामध्ये प्रवेश दे तांना खालील प्राधान्यक्रम तवचारात घ्यावा.
क) व्यावसातयक ऄभ्यासक्रमांसािी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेव्दारे अर्थथकदृष्ट्टया मागास
प्रवगातील प्रवेश घेतलेले तवद्याथी
ख) तबगर व्यावसातयक ईच्च तशक्षण ऄभ्यासक्रमासािी प्रवेश 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 तिकाणाहू न तशक्षणासािी प्रवेश घेतलेल्या तवद्यार्थ्यांस प्रवेशासािी प्राधान्य

दे ण्यात यावे.
6.

स्वातंत्रय सैतनकांचे पाल्यांना वसततगृहामध्ये प्रवेशासािी प्राधान्य दे ण्यात यावे.

7.

तदव्यांग अरक्षण : एकूण प्रवेशक्षमतेच्या 5% जागा तदव्यांग तवद्यार्थ्यांसािी राखीव

ऄसतील. त्यासािी अवश्यक त्या सुतवधा ईपलब्ध करुन दे णे बंधनकारक ऄसेल.
8.

ईपरोक्त अरतक्षत जागा, स्वातंत्रय सैतनकांचे पाल्य, ऄपंग यांनी याबाबतची अवश्यक ती

सक्षम ऄतधकाऱयांनी तदलेली प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक अहे .
9.

प्रवेशासािी पात्र तवद्याथी :-

ऄ) ज्या तवद्यार्थ्यांना ऄगोदरच्या वषी ऄन्य वसततगृहात प्रवेश तमळाला होता, ऄसे तवद्याथी
खालील ऄटी पुणण करीत ऄसल्यास,
i)

वसततगृहातील वास्तव्य कालावधीत त्यांच्यातवरुध्द संबंतधत वसतीगृहाचे वाडण न वा
महातवद्यालयाकडू न कोणतीही तशस्तभंगतवषयक कारवाइ झालेली नसावी ककवा त्यांच्या
गैरवतणणक
ु ीबाबत संबंतधत वसततगृहाचे वॉडण न वा संबंतधत महातवद्यालयाचे प्राचायण यांनी
अक्षेप घेतलेला नसावा.

ii)

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

iii) अधीच्या शैक्षतणक वषात तदलेली परीक्षा ईत्तीणण होणे अवश्यक ऄसून ऄनुत्तीणण ऄसणाऱया
तवद्यार्थ्यांना प्रवेश दे ण्यात येणार नाही.
iv) त्यानंतरच्या शैक्षतणक वषादरहणयान सदर तवद्यार्थ्यांना ईत्तीणण झाल्यावर वसततगृहात जागा
तरक्त ऄसल्यासच प्रवेश देण्यात येइल.
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ब) नव्याने प्रवेश घेणारे तवद्याथी :i) ईपरोक्त क्रमांक 1 मधील तववरणपत्रात नमूद केलेल्या शासकीय महातवद्यालयात/
संस्थेत शैक्षतणक ऄभ्यासक्रमासािी प्रवेश घेतलेले तवद्याथी,
10.

प्रवेशासािी ऄपात्रता:-

i.

तवद्यार्थ्यांने ज्या संस्थेमध्ये प्रवेश घेतला अहे ती संस्था ज्या शहरात / गावात ऄसेल अतण
ऄसा तवद्यार्थथ त्या शहरात / गावात वास्तव्यात ऄसेल तर त्या तवद्यार्थ्यांस वसततगृहामध्ये
प्रवेश घेण्यासािी ऄपात्र समजण्यात येइल.

ii.

समांतर ऄभ्यासक्रमास प्रवेश घेतल्यास, वसततगृह प्रवेशास सदर तवद्याथी ऄपात्र िरेल.
(एका तवद्याशाखेतील पदवी प्राप्त ऄसलेल्या तवद्यार्थ्याने दु सऱया तवद्याशाखेतील
पदवीसािी प्रवेश घेतला ऄसल्यास ककवा एका तवद्याशाखेतील पदव्युत्तर पदवी प्राप्त
ऄसलेल्या तवद्यार्थ्याने दु सऱया तवद्याशाखेतील पदव्युत्तर पदवीसािी प्रवेश घेतला
ऄसल्यास)

iii.

कोणताही नोकरी करीत ऄसलेला तवद्याथी हा वसततगृह प्रवेशास ऄपात्र िरेल.

iv.

ऄधणवळ
े पदवी / पदतवका ऄभ्यासक्रमासािी प्रवेश घेतलेले तवद्याथी प्रवेशासािी ऄपात्र
िरतील.

v.

पी.एच.डी. करणाऱया तवद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त 3 वषअ वसततगृहात राहता येइल.
पी.एच.डी. करणाऱया तवद्यार्थ्यांना वसततगृह प्रवेशाचे नुतनीकरण करताना संबंतधत
संस्थेच्या संचालक व मागणदशणक यांचे स्वाक्षरीत प्रगती ऄहवाल तसेच, 90 टक्के
ईपन्स्थतीचा ऄहवाल वसततगृहास सादर करावा लागेल. ऄहवाल समाधानकारक
ऄसल्यासच प्रवेश नुतनीकरण करण्यात येइल.

11.

वयोमयादा :- वसतीगृहात प्रवेश घेण्यासािी तकमान वयोमयादा 16 व कमाल वयोमयादा

25 राहील. राज्य प्रशासकीय व्यवसाय मागणदशणन संस्था, मुंबइ व तसडनहॅम व्यवस्थापकीय व
संशोधन संस्था, मुंबइ 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 प्रवेशोच्छु क तवद्यार्थ्यांकडू न योग्य ती
जातहरात करुन तवद्यार्थ्यांकडू न 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 प्रवेश परीक्षेच्या
गुणपतत्रकेची प्रत.
ii) महाराष्ट्र राज्याचा तनवासी ऄसल्याचा दाखला, (Domicile Certificate) .
iii) महातवद्यालयामध्ये प्रवेश घेतल्याचा पुरावा.
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iv) पालक नोकरी करीत ऄसल्यास अयकर नमूना 16-ऄ चा र्ॉमण.
v) अयकर पात्र पालकांच्या अयकर तववरणपत्राची ( Income Tax Return ) प्रत.
vi) अयकर पात्र नसलेल्या तवद्यार्थ्यांच्या पालकांनी तहतसलदार / सक्षम ऄतधकाऱयांनी
स्वाक्षरी केलेल्या ईत्पन्नाच्या दाखल्याची प्रत.
vii)शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांकडू न प्रकृती चांगली ऄसल्याबाबत तसेच, संसगणजन्य
रोग नसल्याबाबत वैद्यकीय प्रमाणपत्र.
14.

सत्र कालावधी:- वसततगृहाच्या पतहल्या सत्राचा सवणसाधारण कालावधी 10 जून ते 30

नोव्हेंबर व दु सऱया सत्राचा कालावधी 1 तडसेंबर ते 30 एतप्रल ऄसा राहील. तथातप,
ऄभ्यासक्रमानुसार यामध्ये बदल करता येइल.
15.

शुल्क :- वसततगृह चालतवणाऱया संस्थेस वसततगृहात प्रवेश घेणाऱया तवद्यार्थ्यांसािी

प्रतततवद्याथी खालील मयादे पेक्षा ऄतधक शुल्क अकारता येणार नाही.
(ऄ) मुंबइ व पुणे महानगर प्रादे तशक तवकास प्रातधकरण क्षेत्रातील सवण शहरे, औरंगाबाद, नागपूर
आत्यादी महानगर क्षेत्रातील वसततगृहासािी वार्थषक रु.10000/- प्रततवषण

(ब) आतर शहरे व ग्रातमण भागातील वसततगृहासािी वार्थषक रु.8000/- प्रततवषण
तटप-(१) : संस्थेने वरील मयादे त 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 शासनाकडू न ऄनुज्ञय
े ऄसल्याने संस्थेने तनधातरत केलेल्या शुल्काच्या
र्रकाची रक्कम तवद्यार्थ्याने संस्थेस दे णे बंधनकारक रातहल.
तटप-(3) : वर नमूद मयादे पेक्षा जादा शुल्क संस्था अकारीत ऄसल्यास संबंतधत
संस्थेतवरुध्द कारवाइ करण्याचे ऄतधकार तजल्हातधकारी यांना राहतील.
16.

आतर सवणसाधारण तनयम:i.

प्रवेशासािी ऄजण करताना ऄजात खोटी मातहती / कागदपत्रे सादर केल्याचे अढळू न
अल्यास सदर तवद्यार्थ्याचा प्रवेश तात्काळ रद्द केला जाइल.

ii.

ज्या तवद्यार्थ्यांना डॉ. पंजाबराव दे शमुख वसततगृह तनवाह भत्ता योजनेखाली तनवाह भत्ता
ऄनुज्ञय
े नसेल ऄशा वसततगृहामध्ये प्रवेशासािी पात्र िरलेल्या तवद्यार्थ्यांनी वसततगृहात
प्रवेश घेताना तवतहत करण्यात अलेले व दे य 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 करावे.

iv.

तवद्याथी ईन्हाळी सुट्टीत महातवद्यालयाचे तवशेष वगण, सी.इ.टी., Summer Training
आत्यादी कारणास्तव वसततगृहात राहण्यास आच्छू क ऄसेल, तर संबंतधत महातवद्यालय /
संस्थेचे प्राचायण व संचालक यांच्याकडू न याबाबत प्रमाणपत्र सादर करणे अवश्यक
राहील. या कालावधीसािी संबंतधत तवद्यार्थ्यास संस्था तनतित करेल ऄसे शुल्क भरावे
लागेल. मात्र, याबाबतीत तो हक्क सांगू 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 दे ता गैरहजर रातहला व वसततगृहाचे तनयम तोडण्याचा प्रयत्न
केला तर वसततगृह प्रमुख त्या तवद्यार्थ्यास खोली तरकामी करण्यास सांगू शकेल.
vi.

वसततगृह चालतवणारी संस्था वसततगृहातील कोणत्याही तवद्यार्थ्याचा गैरवतणणक
ू /
तशस्तभंग या कारणास्तव वसततगृहातील प्रवेश संबंतधत महातवद्यालय / संस्थेचे प्राचायण
/ संचालक यांच्या सहमतीने रद्द करु शकतील.

vii.

वसततगृहात प्रवेश घेतलेल्या तवद्यार्थ्यांने वसततगृहाचे तनयम पाळणे अवश्यक अहे व
वसततगृहातील तवद्यार्थ्याची एकूण वतणणक
ू
वसततगृह प्रशासनाने वेळोवेळी तवतहत
केलेल्या तनयमानुसार ऄसणे तवद्यार्थ्यावर बंधनकारक राहील.

viii.

वसततगृहात प्रवेश घेतलेल्या तवद्यार्थ्यांनी वसततगृहात राहताना तवतहत केलेल्या
तनयमांचे पालन करणे अवश्यक अहे, त्यासािी अवश्यक अचार संतहता वसततगृह
वाडण ननी तयार करुन सत्राच्या सुरुवातीस सवण तवद्यार्थ्यांच्या व्यक्तीश: तनदशणनास
अणून द्यावी. ही अचार संतहता सवण प्रवेतशत तवद्यार्थ्यांवर बंधनकारक राहील. ऄन्यथा,
त्यांच्यातवरुध्द योग्य ती कारवाइ करण्याचे ऄतधकार संबंतधत संस्थेस राहतील.

ix.

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

x.

प्रत्येक तवद्यार्थ्यास महातवद्यालय / संस्थेच्या प्राचायण / संचालकाकडू न प्रत्येक सत्रात 75
टक्के हजेरीबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. तसे नसल्यास याबाबतची सबळ
कारणतममांसा द्यावी लागेल.

17.
18.

वसतीगृहात आतर ऄभ्यागतांचा ऄतधवास ऄनुज्ञय
े नाही.
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 तवभागामार्णत
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चालतवल्या जाणाऱया वसततगृहासािी तवतहत करण्यात अलेले तनकष/तनयमावली संस्थेने
ईपयोगात अणावी.
19.

सुतवधांबाबत कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झाल्यास अतण सुतवधा ऄसमाधानकारक ऄसल्याचे

तजल्हातधकारी यांचे मत झाल्यास ऄथवा आमारतीमध्ये गैरकृत्य होत ऄसल्याचे ऄथवा आमारतीचा
वापर ऄन्य प्रयोजनासािी करण्यात येत ऄसल्याचे तनदशणनास अल्यास अवश्यक ती पूवस
ण ूचना
दे उन

व संस्थेचे हणहणणे ऐकून ऄशा संस्थेशी केलेला करारनामा रद्द करण्याचे ऄतधकार

तजल्हातधकारी यांना राहतील. करारनामा रद्द केल्यानंतर तनयत तदनांकास ऄथवा जास्तीत जास्त
एक मतहन्याच्या अत आमारतीचा ताबा संबंतधत संस्थेने तजल्हातधकारी यांना परत करणे गरजेचे
रातहल.

तनयत तदनांकास आमारतीचा ताबा संबंतधत संस्थेने तजल्हातधकारी यांना परत करणे

गरजेचे रातहल. तनयत तदनांकास आमारतीचा ताबा संस्थेने परत न केल्यास, संस्थेकडू न प्रचतलत
भाडयाच्या दु प्पट दराने महसुली वसुली करण्याचे ऄतधकार तजल्हातधकारी यांना राहतील.
20. हे तनयम सन 2018-19 या शैक्षतणक वषापासून लागू होतील.
21. या व्यतततरक्त अवश्यकतेनुसार शासन तनणणय ईच्च व तंत्र तशक्षण तवभाग क्र.वसतत5314/प्र.क्र.177/मतश-2, तद.23 मे, 2016 ऄन्वये तवतहत करण्यात अलेल्या प्रवेश
तनयमावलीतील तरतूदी वसततगृह व्यवस्थापनासािी लागू राहतील.
22. तजल्हयातील शासकीय तंत्रतनकेतनांचे प्राचायण यांनी सदर वसततगृहास वेळोवेळी भेट दे वून
त्याचा ऄहवाल तजल्हातधकारी यांना तसेच संचालक, तंत्र तशक्षण यांना सादर करणे
अवश्यक रातहल.
23.

संचालक, तंत्र तशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ ऄथवा तजल्हातधकारी यांना वसततगृहाच्या

दै नंतदन व्यवस्थापनासािी संबंतधत संस्थांना या व्यतततरक्त अवश्यक त्या सूचना दे ण्याचे ऄतधकार
राहतील.
*****************
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