आदिवासी

दवकास

दवभागाच्या

शासकीय

वसतीगृहात राहणाऱ्या अनुसूदित जमातीच्या
मुलाांना आहाराकरीता थेट रक्कम तयाांच्या
आधारसांलग्न बॅंक खातयात जमा करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
आदिवासी दवकास दवभाग,
शासन दनणणय, क्र. आवगृ-2018/प्र.क्र.12/का-12
हु तातमा राजगुरू िौक, मािाम कामा रोड,
मांत्रालय, मुांबई - 32.
दि. 05 एदप्रल, 2018.
वािा :1. आदिवासी

दवकास

दवभाग,

शासन

शुद्धीपत्रक,

क्र.आवगृ-2011/प्र.क्र.171/का-12,

दि.10.04.2013.
2. आदिवासी

दवकास

दवभाग,

शासन

दनणणय,

क्र.आवगृ-2016/प्र.क्र.87/का-12,

दवभाग,

शासन

दनणणय,

क्र.आवगृ-2017/प्र.क्र.18/का-12,

दि.15.10.2016.
3. आदिवासी

दवकास

दि.06.05.2017.
प्रस्तावना :अनुसूदित जमातीच्या दवद्यार्थ्यांना तयाांच्या गावापासून बाहेर राहू न उच्ि दशक्षण घेणे सोयीिे व्हावे
याकदरता आदिवासी दवकास दवभागामार्णत शासकीय वसतीगृह योजना राबदवण्यात येते. सिर
शासकीय वसतीगृहात प्रवेदशत अनुसूदित जमातीच्या मुला-मुलींना सांिभण क्रमाांक 1 येथील
दि.10.04.2013 रोजीच्या शासन दनणणयातील पदरदशष्ट्ट-अ मध्ये नमूि आहार मेनूप्रमाणे िै नांदिन भोजन,
नास्ता, िु ध, र्लाहार, माांसाहार इतयािी प्रकल्पस्तरावर ठे कापध्ितीने प्रतयेकवर्षी ई-दनदविा प्रदक्रयेद्वारे
न्यूनतम िर प्राप्त पुरवठाधारकाांमार्णत पुरदवला जातो. तयािप्रमाणे सांिभण क्रमाांक 3 येथील
दि.06.05.2017 रोजीच्या शासन दनणणयान्वये शासकीय वसतीगृहात प्रवेदशत दवद्यार्थ्यांना वैयक्क्तक
स्वरूपाच्या वस्तूांसाठी उिा. छत्री, गणवेश, पुस्तके, स्टे शनरी, िािर, ब्लॅंकेट, बेडशीट, सतरांजी, उशी
इतयािी घेण्यासाठी दनदित केलेली रक्कम थेट तयाांच्या बॅंक खातयात जमा करण्यात येते.
सद्यक्स्थतीत शासनाद्वारे थेट लाभ हस्ताांतरण प्रक्रीयेवर मोठ्या प्रमाणात भर िे ण्यात येत असून
तयानुर्षांगाने दवदवध कल्याणकारी योजनेंतगणत िे ण्यात येणाऱ्या अनुिानाऐवजी तयाकदरता रोख स्वरूपात
थेट दनधी लाभार्थ्याच्या बॅंक खातयात जमा करण्यािे धोरण शासनाने स्वीकारले आहे.
शासकीय वसतीगृहात प्रवेदशत सवण मुला-मुलींना िररोज भोजनठे केिाराकडू न भोजनपुरवठा
करण्यात येतो. तथादप, भोजन (आहार) ही वैयक्क्तक आवडदनवड असून व्यक्क्तश: प्रतयेकाच्या िवीरुिीिे
आवडीदनवडीिे दनकर्ष वेगवेगळे असल्याने ठे केिार पद्धतीमध्ये दवद्यार्थ्यांना दनवडीिे स्वातांत्र्य राहत
नाही. मोठ्या शहरातील, दवभागीय स्तरावरील व दजल्याच्या दठकाणिी वसतीगृहे आदण तेथील दवदवध
शैक्षदणक सांस्था यामधील अांतर खूप असते. तयामुळे दवद्यार्थ्यांना िु पारच्या जेवणाच्या अडिणी दनमाण
होतात. तयामुळे वसतीगृहातील दवद्यार्थ्यांना काही वेळा िु पारी उदशरापयंत जेवण न दमळणे ककवा उपाशी
राहणे, अशा समस्याांना सामोरे जावे लागते. तयानुर्षांगाने आहाराकदरता आवश्यक रक्कम दवद्यार्थ्यांच्या
खातयात थेट जमा केल्यास दवद्यार्थ्यांना वसतीगृहातील भोजनठे केिारावर अवलांबून न राहता दवद्याथी
स्वत:िी जेवणािी सोय स्वत: करू शकतील व आतमदनभणर बनतील.
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उपरोक्त बाबी दविारात घेऊन शासकीय वसतीगृहात प्रवेदशत दवद्यार्थ्यांना ज्याप्रमाणे वैयक्क्तक
स्वरूपाच्या वस्तू घेण्यासाठी रक्कम थेट तयाांच्या बॅंक खातयात जमा करण्यात येते, तयािप्रमाणे
ठे कापध्ितीने िै नांदिन भेाजन पुरवठा न करता भोजनासाठीिी रक्कम दवद्यार्थ्यांच्या आधार सांलग्न बॅंक
खातयात थेट रक्कम जमा करण्याबाबतिी बाब शासनाच्या दविाराधीन होती.
शासन दनणणय :(1)

आदिवासी दवकास दवभागाांतगणत राज्यातील "अ", “ब" व "क" वगण महानगरपादलका, दवभागीय

शहरे व दजल्हास्तरावरील शासकीय वसतीगृहातील अनुसूदित जमातीच्या मुला-मुलींना तयाांिा िै नांिीन
आहार तयाांच्या सोयीच्या दठकाणी व तयाांच्या आवडीनुसार उपलब्ध करून घेण्याकरीता आर्थथक सहाय्य
म्हणून थेट रक्कम तयाांच्या आधारसांलग्न बॅंक खातयात जमा करण्याबाबत या शासन दनणणयान्वये मान्यता
िे ण्यात येत आहे. सिर योजना सन 2018-19 या शैक्षदणक वर्षापासून राबदवण्यात यावी.
(2)

शासकीय वसतीगृहात प्रवेदशत दवद्यार्थ्यांना तयाांच्या िै नांदिन भोजन व नाश्तयासाठी पुढीलप्रमाणे

िे य रक्कम सबांधीत वसतीगृहािे गृहपाल याांच्या स्तरावरुन दवद्यार्थ्यांच्या आधार सांलग्न बॅकखातयात
जमा करण्यात यावी.
अ. क्र.
1.

वसतीगृह स्तर / िजा

मादसक रक्कम रुपये

"अ"," ब" व "क" वगण महानगरपादलका,

3,500/-

दवभागीय शहरातील वसतीगृहे
2.
(3)

दजल्हास्तरावरील सवण वसतीगृहे.

3,000/-

ज्या दिवशी दवद्यार्थ्यािा / दवद्याथीनीिा शासकीय वसतीगृहातील प्रवेश दनदित होईल, तयानांतर

7 दिवसाांमध्ये 3 मदहन्यािी आगाऊ रक्कम तयाच्या / दतच्या बॅंक खातयामध्ये जमा करण्यात यावी.
(4)

इयत्ता 8 वी ते 10 वी पयंत दवद्यार्थ्यांिे प्रवेश जून मदहन्यात होत असतात. इयत्ता 11 वी व इयत्ता

12 वी मधील प्रवेश जुलै मदहन्यात होत असतात आदण इयत्ता 12 वी नांतरिे प्रवेश अभ्यासक्रमदनहाय माहे
जुलै ते माहे सप्टें बर पयंत पूणण होतात. तयानुर्षांगाने दवद्यार्थ्यांच्या बॅंक खातयात 3 मदहन्यािी आगाऊ रक्कम
जमा करण्यािे वेळापत्रक साधारणपणे खालीलप्रमाणे राहील.
हप्ता
पदहला हप्ता

त्रैमादसक कालावधी
माहे जून ते माहे ऑगस्ट

रक्कम जमा करण्यािा कालावधी
(ज्या दिवशी दवद्यार्थ्यािा / दवद्याथीनीिा शासकीय
वसतीगृहातील प्रवेश दनदित होईल, तयानांतर 7
दिवसाांमध्ये)

िु सरा हप्ता

माहे सप्टें बर ते माहे नोव्हेंबर

माहे ऑगस्टिा िु सरा आठवडा

दतसरा हप्ता

माहे दडसेंबर ते माहे र्ेब्रुवारी

माहे नोव्हेंबरिा िु सरा आठवडा

िौथा हप्ता

माहे मािण ते माहे मे

माहे र्ेब्रुवारीिा िु सरा आठवडा

उपरोक्त तक्तयात नमूि वेळापत्रक हे जरी 12 मदहन्यािा कालावधी िशणदवत असले तरी प्रस्तुत
योजनेंतगणत पात्र लाभार्थ्यास एका शैक्षदणक वर्षातील 10 मदहन्याच्या कालावधीसाठी लाभ अनुज्ञय
े
राहील. सिर 10 मदहन्यािा लाभ दनदित करण्यािी जबाबिारी सांबांदधत गृहप्रमुख / गृहपाल याांिी
राहील. तथादप, लाभािी रक्कम जमा करताना प्रतयेक वेळी 3 मदहन्यािी आगाऊ रक्कम जमा करावी.
तसेि पुढच्या 3 मदहन्यािी रक्कम ही िालू त्रैमादसक कालावधीच्या शेवटच्या मदहन्याच्या िु सऱ्या
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आठवड्यात जमा करावी, जेणेकरून दवद्यार्थ्यास आर्थथक अडिण दनमाण होणार नाही. (उिा. िु सरा
त्रैमादसक कालावधी माहे सप्टें बर ते माहे नोव्हेंबर असा असल्यास सिर कालावधीिी रक्कम माहे
ऑगस्टच्या िु सऱ्या आठवड्यात जमा करण्यात यावी.)
(5)

भोजनािी रक्कम दवद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्यामुळे तयाांना थेट लाभ हस्ताांतरण प्रक्रीये

अांतगणत (डी.बी.टी.) खालीलप्रमाणे पयाय उपलब्ध होणार आहेत.
I.

वसतीगृहात प्रवेदशत दवद्यार्थ्याना तयाांच्या अभ्यासक्रमानुसार शैक्षदणक सत्रािी वेळ लक्षात घेऊन
वैयक्क्तकदरतया भोजनािी व्यवस्था शैक्षदणक सांस्थाांजवळि करता येईल.

II.

उपलब्ध वेळेिे दनयोजन करुन िजेिार व गुणवत्तापूणण आहार पादहजे तेव्हा खाजगी मेसमधून
आवडी दनवडी प्रमाणे उपलब्ध करुन घेण्यािी मुभा दमळे ल.

III.

दवद्यार्थ्यांना एकत्र येऊन भोजन सदमती स्थापन करुन तयाांच्या आवडीप्रमाणे भोजन ठे केिार
(Caterer) दनवडू न जेवणािी व्यवस्था करता येईल, यासाठी गृहपाल याांिी मित घेता येईल.

IV.

ज्या दवद्यार्थ्यांना वैयक्क्तकदरतया व्यवस्था करावयािी आहे , अशा दवद्यार्थ्यांना वैयक्क्तक व्यवस्था
करण्यािे स्वातांत्र्य राहील.

V.

शहरातील एखाद्या नातेवाईकाकडे दवद्यार्थ्यािी जेवणािी व्यवस्था होत असल्यास तयािी खिात
बित होऊ शकेल.

VI.

वैयक्क्तक ककवा काही दवद्यार्थ्यांना एकदत्रतदरतया घरगुती जेवणािा डबा / भोजनपुरवठािार
लावता येईल.

VII.

वसतीगृहामध्ये एकापेक्षा अदधक भोजन पुरवठािाराकडू न दवद्यार्थ्यांनी जेवण मागदवल्यास
तयाांच्यामध्ये स्पधा होऊन दवद्यार्थ्यांना िाांगल्या िजािे जेवण दमळे ल.

VIII.

सायांकाळच्या भोजनाकदरता दवद्याथीनींच्या सुरक्षेच्या दृष्ट्टीने तयाांना एकदत्रतदरतया घरगुती
जेवणािा डबा मागदवता येईल.

IX.

भोजन ठे कापध्िती बांि केल्यास वसतीगृहात अनदधकृत दवद्याथी वास्तव्यास आळा बसू शकेल.
तयामुळे अदधकृत प्रवेदशत दवद्यार्थ्यास तयाच्या शैक्षदणक बाबीकडे अदधक लक्ष िेता येईल.

(6)

प्रस्तुत योजनेंतगणत केवळ अदधकृत तसेि पात्र लाभार्थ्यांना लाभ िे ण्यािी जबाबिारी सांबांदधत

गृहपाल याांिी राहील. तयािप्रमाणे वसतीगृहात प्रवेदशत दवद्यार्थ्यांनी भोजनासाठी लावलेल्या
खानावळीिे नाव, पत्ता इतयािीबाबतिा अद्ययावत तपशील दवद्यार्थ्याने वसतीगृहािे गृहप्रमुख / गृहपाल
याांना उपलब्ध करून द्यावा व सांबांदधत गृहप्रमुख / गृहपाल याांनी सिर तपशील नोंिवहीमध्ये नमूि करून
ठे वावा.
(7)

योजनेंतगणत दवतरीत करण्यात आलेली रक्कम तसेि लाभाथी सांख्या यािा तपशील गृहपाल

सांगणकीकृत पद्धतीने ठे वतील व सांबांदधत प्रकल्प अदधकारी याांना त्रैमादसक अहवाल सािर करतील.
सांबांदधत प्रकल्प अदधकारी याांनी सिर तपशील ऑनलाईन सांगणकीय प्रणालीवर अद्ययावत ठे वावा.
योजना अांमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले ताांदत्रक सहाय्य आयुक्त, आदिवासी दवकास, नादशक
याांच्यामार्णत सांबांदधताांना पुरदवण्यात यावे.
(8)

सिर योजनेकदरता आवश्यक खिण शासकीय वसतीगृह या योजनेखालील मांजूर तरतूिीतून

भागदवण्यात यावा.
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शासन दनणणय क्रमाांकः आवगृ-2018/प्र.क्र.12/का-12

सिर शासन दनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून तयािा सांकेताक 201804051728570224 असा आहे . हा आिे श दडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने,

Subrao Narayan
Shinde

Digitally signed by Subrao Narayan Shinde
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal
Development Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dca1eb8ab54
859eae7920c9d0d1f622, cn=Subrao Narayan Shinde
Date: 2018.04.05 17:29:49 +05'30'

(सु.ना.कशिे )
उप सदिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत :1) मा. राज्यपाल याांिे सदिव, राजभवन, मलबार दहल, मुांबई.
2) मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांिे प्रधान सदिव, मांत्रालय, मुांबई.
3) मा.मांत्री ( आदिवासी दवकास ), याांिे खाजगी सदिव, मांत्रालय, मुांबई.
4) मा. राज्यमांत्री ( आदिवासी दवकास ), याांिे खाजगी सदिव, मांत्रालय, मुांबई.
5) सवण मा. दवधानसभा सिस्य.
6) सवण मा. दवधानपदरर्षि सिस्य.
7) मा. मुख्य सदिव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई.
8) प्रधान सदिव, आदिवासी दवकास, याांिे स्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई.
9) आयुक्त, आदिवासी दवकास, महाराष्ट्र राज्य, नादशक.
10) आयुक्त, आदिवासी सांशोधन व प्रदशक्षण सांस्था, पुणे.
11) सवण दजल्हादधकारी.
12) व्यवस्थापकीय सांिालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी दवकास महामांडळ मया. नादशक.
13) अपर आयुक्त, आदिवासी दवकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नादशक/ ठाणे / अमरावती.
14) सवण प्रकल्प अदधकारी, एकाक्तमक आदिवासी दवकास प्रकल्प.
15) महालेखापाल (लेखा पदरक्षा) / (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-1, मुांबई
16) महालेखापाल (लेखा पदरक्षा) / (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र-2, नागपूर.
17) सवण दजल्हा कोर्षागार अदधकारी.
18) अदधिान व लेखा अदधकारी, मुांबई.
19) सांिालक, मादहती व जनसांपकण सांिालनालय, मांत्रालय, मुांबई.
20) सवण उप सदिव/ अवर सदिव/कायासन अदधकारी, आदिवासी दवकास दवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
21) दनवडनस्ती (का-12) आदिवासी दवकास दवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
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