डॉ.पंजाबराव दे शमुख वसतीगृह निवाह भत्ता
नवस्तारीत योजिा-उत्पन्न मयादा रुपये 8.00
लाखापयंत वाढनवणेबाबत.
महाराष्ट्र शासि
उच्च व तंत्र नशक्षण नवभाग
शासि निणणय: संकीणण-2018/प्र.क्र.185/तांनश-4
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय नवस्तार भवि, मुंबई - 400 032.
नदिांक :- 18 जूि, 2018
वाचा : 1) शासि निणणय, उच्च व तंत्रनशक्षण नवभाग, क्र.टीईएम-2016/प्र.क्र.501/तांनश-4,
नदिांक 13 ऑक्टोबर, 2016
२) शासि निणणय, उच्च व तंत्रनशक्षण नवभाग, क्र.संकीणण-2017/प्र.क्र.332/तांनश-4,
नदिांक 7 ऑक्टोबर,2017
3) शासि शुध्ददपत्र, उच्च व तंत्रनशक्षण नवभाग, क्र.संकीणण-2017/प्र.क्र.332/तांनश-4,
नदिांक 13 िोव्हेंबर, 2017
4) शासि निणणय, उच्च व तंत्रनशक्षण नवभाग, क्र. संकीणण-2017/प्र.क्र.407/तांनश-4,
नदिांक 22 फेब्रुवारी,2018
५) शासि निणणय, उच्च व तंत्रनशक्षण नवभाग, क्र. नटईएम-2018/प्र.क्र.35/तांनश-4,
नदिांक ३१ माचण,2018
प्रस्ताविा :राज्यातील मान्यताप्राप्त शासकीय, शासि अिुदानित, नविाअिुदानित आनण कायम
नविाअिुदानित

महानवद्यालये/तंत्रनिकेतिांमदये

शासिािे

निर्धानरत

केलेल्या

निवडक

अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या, ज्या नवद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभूर्धारक शेतकरी ककवा िोंदणीकृत मजूर
आहेत अशा नवद्यार्थ्यांिा वसनतगृहाअभावी व्यावसानयक अभ्यासक्रम पूणण करण्यास व्यत्यय येऊ िये
यासाठी शासिािे संदभण क्र. 1 येथील नदिांक 13 ऑक्टोबर, 2016

च्या शासि निणणयान्वये डॉ.

पंजाबराव दे शमुख वसतीगृह निवाह भत्ता योजिा शैक्षनणक वर्ण 2016-17 पासूि कायाध्न्वत केली आहे.
तसेच संदभण क्र.२ येथील नदिांक 7 ऑक्टोबर,2017 च्या शासि निणणयान्वये काही िवीि
अभ्यासक्रमांचा समावेश या योजिेकरीता करण्यात आला. तसेच याच शासि निणणयाव्दारे ज्या
नवद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभूर्धारक शेतकरी ककवा िोंदणीकृत मजूर िाहीत, परंतु ज्या नवद्यार्थ्यांच्या
कुटु ं बांचे (दोन्ही पालकांचे एकनत्रत) वार्षर्क उत्पन्न रुपये 1.00 लाख ककवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा
नवद्यार्थ्यांिा निवडक व्यावसानयक अभ्यासक्रमांसह नबगर व्यावसानयक आनण उच्च मादयनमक (इयत्ता ११
वी / १२ वी) अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षनणक वर्ातील 10 मनहन्यांकरीता अिुक्रमे रुपये 3000/-, रुपये
2000/- व रुपये 1000/-याप्रमाणे निवाहभत्ता मंजूर करण्याचे आदे श दे ण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे
संदभण क्र.४ येथील नदिांक 22 फेब्रुवारी,2018 च्या शासि निणणयान्वये ज्या नवद्यार्थ्यांचे पालक अल्प
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भूर्धारक शेतकरी/ िोंदणीकृत मजूर िाहीत, परंतु ज्या नवद्यार्थ्यांच्या कुटु ं बाचे (दोन्ही पालकांचे एकनत्रत)
वार्षर्क उत्पन्न रुपये 6.00 लाख ककवा त्यापेक्षा कमी आहे , अशा नवद्यार्थ्यांिा निवडक व्यावसानयक
अभ्यासक्रमांकरीता महािगरासाठी रुपये 10000/- व महािगरे वगळू ि व इतर शहरे व ग्रामीण
भागासाठी रुपये 8000/- प्रनतवर्ण इतका निवाहभत्ता शैक्षनणक वर्ण 2018-19 पासूि दे ण्याबाबतचे
आदे श निगणनमत करण्यात आले आहेत. तसेच या शासि निणणयाव्दारे रुपये 1.00 लाख ते रुपये 6.00
लाख उत्पन्न मयादा असलेल्या नवद्यार्थ्यांकरीता प्रत्येक नजल्हयासाठी लाभाथी नवद्यार्थ्यांची कमाल
संख्या 500 इतकी निनित करण्यात आली आहे.
3.

राजर्षर् छत्रपती शाहू महाराज नशक्षण शुल्क नशष्ट्यवृत्तीसाठी संदभण क्र.5 येथील नदिांक

31/03/2018 च्या शासि निणणयाव्दारे पालकांची उत्पन्न मयादा रुपये 6.00 लाखावरुि वार्षर्क रुपये
8.00 लाख इतकी करण्याबाबत निणणय घेण्यात आला आहे.

मराठा आरक्षणासंदभात मा.मंत्री,

महसूल, मदत व पुिवणसि, सावणजनिक बांर्धकाम (सावणजनिक उपक्रम वगळू ि) यांच्या अदयक्षतेखालील
मंनत्रमंडळ उपसनमतीिे केलेल्या सूचिेस अिुसरुि राजर्षर् छत्रपती शाहू महाराज
नशष्ट्यवृत्ती योजिा व डॉ.पंजाबराव दे शमुख वसनतगृह

नशक्षण शुल्क

निवाहभत्ता नवस्तारीत योजिा या दोन्ही

योजिेमर्धील पालकांची उत्पन्न मयादा एकरुप असण्याची आवश्यकता निमाण झाली होती. त्यामुळे
रुपये 8.00 लाखापयंत वार्षर्क उत्पन्न असलेल्या आर्षथकदृष्ट्टया दु बणल घटकातील नवद्यार्थ्यांसाठी (
अल्पभूर्धारक शेतकरी / िोंदणीकृत मजूर वगळू ि ) डॉ.पंजाबराव दे शमुख वसनतगृह निवाह भत्ता
नवस्तारीत योजिा लागू करण्याची बाब शासिाच्या नवचारार्धीि होती.
शासि निणणय :राज्यातील मान्यताप्राप्त शासकीय, शासि अिुदानित, नविाअिुदानित आनण कायम
नविाअिुदानित महानवद्यालये / तंत्रनिकेतिांमदये शासिािे निर्धानरत केलेल्या व्यावसानयक
अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेव्दारे प्रवेश घेणाऱ्या आर्षथकदृष्ट्टया दु बणल घटकातील ज्या
नवद्यार्थ्यांच्या कुटु ं बाचे ( दोन्ही पालकांचे एकनत्रत ) वार्षर्क उत्पन्न रुपये 8.00 लाखापयंत आहे , अशा
नवद्यार्थ्यांकरीता डॉ.पंजाबराव दे शमुख वसतीगृह निवाहभत्ता नवस्तारीत योजिा शैक्षनणक वर्ण 201819 पासूि लागू करण्यास शासिाची मान्यता दे ण्यात येत आहे . या या निणणयामुळे रुपये 1.00 लाख ते
रुपये 8.00 लाख उत्पन्न मयादा असलेल्या नवद्यार्थ्यांकरीता प्रत्येक नजल्हयासाठी निनित करण्यात
आलेली लाभाथी नवद्यार्थ्यांची कमाल 500 संख्या कायम रानहल, त्यामदये कोणताही बदल करण्यात
आलेला िाही.

या योजिेसाठी यापूवीच्या नवनवर्ध शासि निणणयातील इतर अटी व शती कायम

राहतील.
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2.

याबाबत पुढे असे स्पष्ट्ट करण्यात येते की, डॉ.पंजाबराव दे शमुख वसनतगृह निवाहभत्ता योजिा

जे नवद्याथी नवनवर्ध नवनहत अभ्यासक्रमांसाठी नबगर आरनक्षत प्रवगातूि प्रवेश घेतील व नवनवर्ध शासि
निणणयाव्दारे नवनहत केल्याप्रमाणे सवण अटी व शती पूणण करतील अशा नवद्यार्थ्यांकरीता लागू करण्यात
आलेली आहे.
३.

सदर शासि निणणय, नियोजि नवभाग व नवत्त नवभाग यांच्या सहमतीिे नवत्त नवभागाचा

अिौपचानरक संदभण क्र. 459/18, व्यय-5, नदिांक 15 जूि, 2018 अन्वये निगणनमत करण्यात येत आहे.
४.

सदर शासि निणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्र्ध

करुि दे ण्यात आला आहे. त्याचा संगणक सांकेतांक 201806181633475908 असा असूि सदर
आदे श नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे,

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=637145fd393d6d5c713e94e6da7bc6bee23011448b7f
c64d138630b9c76ae7a2, cn=Sanjay A. Dharurkar
Date: 2018.06.18 17:08:31 +05'30'

( संजय औ.र्धारुरकर )
अवर सनचव, महाराष्ट्र शासि
प्रनत,
१. मा.राज्यपालांचे सनचव, राजभवि, मलबार नहल, मुंबई
2. मा.मुख्य मंत्रयांचे अपर मुख्य सनचव, मंत्रालय, मुंबई
3. अपर मुख्य सनचव, नवत्त नवभाग , मंत्रालय, मुंबई
4. प्रर्धाि सनचव, नियोजि नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
5. प्रर्धाि सनचव (कृनर्), कृनर् व प.दु .म. नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
6. सनचव, वैद्यकीय नशक्षण व और्र्धी द्रव्ये नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
7. सनचव (प.दु .म.), कृनर् व प.दु .म. नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
8. सनचव, सामानजक न्याय व नवशेर् सहाय्य नवभाग, मं त्रालय, मुंबई
9. सनचव, नव.जा.भ.ज., इ.मा.व. व नव.मा.प्र. कल्याण नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
10. सनचव, आनदवासी नवकास नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
11. मा.नवरोर्धी पक्षिेता, नवर्धािपनरर्द, नवर्धािभवि, मुंबई
12. मा.नवरोर्धी पक्षिेता, नवर्धािसभा, नवर्धािभवि, मुंबई
13. सवण सन्मािीय नवर्धािपनरर्द व नवर्धािसभा सदस्य
14. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
15. आयुक्त, आनदवासी नवकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, िानशक
16. संचालक, तंत्र नशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
पृष्ट्ठ 5 पैकी 3
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17. संचालक, उच्च नशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
18. संचालक, वैद्यकीय नशक्षण व संशोर्धि, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
19. आयुक्त, कृनर्, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
20. आयुक्त, दु ग्र्ध व्यवसाय नवकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
21. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
22. संचालक, पशु संवर्धणि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
23. कुलगुरु, सवण नवद्यापीठे
24. कुलगुरु, डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर तंत्रशास्त्र नवद्यापीठ, लोणेरे, ता.माणगांव, नज.रायगङ
25. कुलगुरु,महाराष्ट्र राज्य आरोग्य नवज्ञाि नवद्यापीठ, िानशक
26. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र नशक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रनिकेति इमारत, 49, खेरवाडी,

अनलयावर जंग मागण, वांद्रे (पूव)ण , मुंबई-400051
27. सहसंचालक,तंत्र नशक्षण नवभागीय कायालये (सवण), (संचालक, तंत्र नशक्षण यांच्यामाफणत)
28. सहसंचालक, उच्च नशक्षण, नवभागीय कायालये (सवण)
29. महासंचालक,मानहती

व जिसंपकण महासंचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई

प्रनसददीसाठी)
30. सवण नजल्हानर्धकारी
31. महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र - 1/2, मुंबई / िागपूर
32. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - 1/2, मुंबई / िागपूर
33. अनर्धदाि व लेखा अनर्धकारी, मुंबई
34. निवासी लेखा परीक्षा अनर्धकारी, मुंबई
35. सवण नजल्हा कोर्ागार अनर्धकारी
36. मा.मंत्री, महसूल, मदत व पुिवणसि,सावणजनिक बांर्धकाम (सा.उ.वगळू ि) यांचे खाजगी सनचव
37. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र नशक्षण यांचे नवशेर् कायण अनर्धकारी
38. मा.मंत्री, सावणजनिक बांर्धकाम (सावणजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सनचव
39. मा.मंत्री, वैद्यकीय नशक्षण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र नवकास यांचे खाजगी सनचव
40. मा.मंत्री, सहकार, पणि व वस्त्रोद्योग यांचे खाजगी सनचव
41. मा.मंत्री, कामगार, भूकंप पुिवणसि, कौशल्य नवकास, माजी सैनिकांचे कल्याण यांचे खाजगी

सनचव मा.मंत्री, कृनर् यांचे खाजगी सनचव
43. मा.मंत्री, पशुसंवर्धणि, दु ग्र्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय यांचे खाजगी सनचव
४4. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रनशक्षण यांचे खाजगी सनचव
45. सहसनचव (नवनश), उच्च व तंत्र नशक्षण नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
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46. उप सनचव (मनश/अथणसंकल्प), उच्च व तंत्र नशक्षण नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
47. अवर सनचव (तांनश-3, नवनश-3), उच्च व तंत्र नशक्षण नवभाग, मंत्रालय, मुंबई
48. कक्ष अनर्धकारी (मनश-2/मनश-4/तांनश-5/तांनश-6/सानश-1), उच्च व तंत्र नशक्षण नवभाग, मंत्रालय,
मुंबई
49. मा.मुख्य सनचव यांचे वनरष्ट्ठ स्वीय सहायक
50. अपर मुख्य सनचव, उच्च व तंत्र नशक्षण यांचे स्वीय सहायक
51. निवडिस्ती/तांनश-४
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