




 

ऋणनिर्दशे 

 
महाराष्ट्रातील अिुसूनित जातीतील मलुे व मुली याांच्याकररता शासकीय वसनतगृह े सुरु करणे व तयाांिे 

परररक्षण या योजिेिे मूल्यमापि, हा अभ्यास प्रकल्प महाराष्ट्रातील काही निवडक नजल््ाांमध्य ेजािेवारी त े

एनप्रल २०१९ या काळात राबनवला गलेा. अिुसूनित जातीच्या मुलींिा आनण मलुाांिा उच्च नशक्षणाच्या सांधी 

उपलब्ध करूि र्दऊेि तयाांच्या शकै्षनणक नथितीत सुधारणा होण्यासाठी सामानजक न्याय नवभागािे सुरु केलले्या 

या खूप महतवाच्या योजिेिे काम जाणूि घणे्यासाठी हा अभ्यास केला गलेा.       

 

ह ेकाम यशथवीरीतया पूणण करण्यासाठी जयाांिी सहकायण केले अशा सवाांिे आम्ही आभार मािू इनच्ितो. 

 

प्रारांभी अिण आनण साांनययकी सांिालिालय, मुांबई याांिे हा प्रकल्प हाती घतेल्याबद्दल आनण गोखले राजयशास्त्र 

व अिणशास्त्र सांथिा, पुणे याांिी हा अभ्यास करण्यासाठी निवड केल्याबद्दल आम्ही मिःपूवणक आभारी आहोत. 

श्री. र. र. शशांग,े माििीय सांिालक आनण श्री. नवजय आहरे, अपर  सांिालक (मूल्यमापि), अिण आनण साांनययकी 

सांिालिालय, मुांबई, याांिे तयाांिी केलेल्या सहाय्याबद्दल आम्ही तयाांिे मिापासूि आभार माितो. तयाांच्या 

मर्दतीनशवाय हा अभ्यास प्रकल्प यशथवीरीतया पूणण होऊ शकला िसता. अिण आनण साांनययकी 

सांिालिालयातील अनधकारी वगाणिे प्रकल्पाच्या वेगवेगळ्या टप्पप्पयावर केलेल्या सहकायाणबद्दल आम्ही तयाांिेही 

आभारी आहोत.    

 

निवडलले्या नजल््ाांमधील आनण सांिलिालय, पुणे यिेील नवनवध सांवगाणतील सवण शासकीय अनधकाऱयाांिे 

सांबांनधत कायाणलयात असलले्या शासकीय िोंर्दींमधील मानहती आनण साांनययकी पुरनवल्याबद्दल आभार. 

 

हा अभ्यास हाती घेण ेसुकर करण्यासाठी प्राध्यापक राजस परिुरे, कायणकारी सांिालक, गोखले राजयशास्त्र व 

अिणशास्त्र सांथिा याांिे आम्ही आभार माितो. पणूण अभ्यासार्दरम्याििे तयाांिे सहकायण कृतज्ञतेिे कबूल केल े

पानहजे. तसेि गोखले अिणशास्त्र सांथिेतील मर्दतिीस, कमणिारी आनण सहकारी याांिे तयाांिी अभ्यासाच्या 

वेगवेगळ्या टप्पप्पयाांवर आनण नवनवध पैलूांवर केलले्या मर्दतीबद्दल धन्यवार्द. 

 

शेवटिे पण महतवािे म्हणजे आम्ही सवण प्रनतसार्दकतयाांिे म्हणजेि वसनतगृह निवासी नवद्यािी – नवद्यार्िणिी, 

वसनतगृह अधीक्षक, सुरक्षा कमणिारी, भोजिालय व्यवथिापक तसेि वसनतगृहािे माजी नवद्यािी - नवद्यार्िणिी 

अशा सवाांिे, तयाांिी या कामािे महतव जाणूि अनतशय सांयमाि ेमानहती दर्दल्याबद्दल ऋणी आहोत. 
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१. साराांश  

योजििेी पार्श्णभमूी 

सामानजक आनण आर्िणकर्दषृ्ट्या मागास समाज घटकाांिा समाजाच्या मुयय प्रवाहात आणण्यासाठी 

भारतीय सांनवधाि तयाांिा नवशेष सांरक्षण प्रर्दाि करत.े भारतीय कल्याणकारी व्यवथिे अांतगणत 

येणाऱया नवनवध योजिा, कायणक्रम, कायर्द ेआनण सांथिा याांिे मुयय उदद्दष्ट आह ेअशा समाजघटकाांिा 

आर्िणक आनण सामानजक नवकास वेगािे करणे ! सामानजक न्याय आनण नवशेष सहाय्य्य नवभाग 

समाजातील नवनवध र्दबुणल घटकाांिे म्हणजेि अिुसूनित जाती, अिुसूनित जमाती आनण इतर 

मागासवगीय समाज, जयेष्ठ िागररक आनण व्यसिाधीितेि ेबळी अशा सवाांिे नहतसांवधणि करण्यास 

जबाबर्दार आह.े नवभागािे धोरण असा समावेशक समाज निमाणण करणे आह ेकी जयामध्य ेवर 

निर्दशेलेले समाजघटक ह े तयाांच्या नवकासासाठी पुरेसे साहाय्य नमळाल्यावर उतपार्दक, सुरनक्षत 

आनण प्रनतनष्ठत आयुष्ट्य जगतील. तर नवभागािे ध्येय शैक्षनणक, आर्िणक आनण सामानजक नवकास 

कायणक्रमाांद्वारे या समाजघटकाांिा साहाय्य करण्याबरोबरि सक्षम बिनवणे आनण जेि ेगरज असेल 

तेि ेतयाांिे पुिवणसि करणे ह ेआह.े  

 
गुणवत्तापूणण नशक्षण ह ेर्दबुणल घटकाांिे सक्षमीकरण करण्यासाठी एक महतवाि ेसाधि आह.े िोबेल 

पाररतोनषक नवजेते प्राध्यापक अमतयण कुमार सेि याांिी तयाांच्या प्रनसद्ध क्षमता र्दनृष्टकोिाच्या  

योगर्दािामध्ये ‘नशक्षण’ ही मूलभूत क्षमता असल्यािे वणणि केले आह.े तयाांच्या र्दनृष्टकोिािसुार, 

नशक्षण माणसाांिा तयाांच्या मजीिुसार जगण्यािी अिुमती र्दतेे आनण तयामुळे तयाांिा खऱया 

थवातांत्र्यािी हमी र्दतेे.  

 

अिेक सामानजक आनण आर्िणक घटक सामानजकर्दषृ्ट्या र्दबुणल वगाणतील मुलाांच्या तयातूिही मुलींच्या 

आनण नवशेषतः र्दगुणम रठकाणी राहणाऱया मुलींच्या नशक्षणाच्या उपलब्धतेला मारक ठरतात. 

नशक्षणाच्या उपलब्धतेत सुधारणा करण्याच्या र्दषृ्टीिे, शैक्षनणक सांथिाांमध्ये अिवा तयाांच्याजवळ 

वसनतगृहाि े निमाणण करणे हा लक्ष्यीत समुर्दायाांमधील मुले आनण मुलींिा गुणवत्तापूणण नशक्षण 

वाजवी दकमतीत प्रर्दाि करण्यािा एक पयाणय आह.े  

 
शैक्षनणक सांथिाच्या पररसरात ककां वा तयाांच्याजवळ वसनतगृह ेबाांधणे हा या सामानजक वगाणतील 

मुल ेआनण मुलींिा वाजवी र्दरामध्ये र्दजेर्दार नशक्षण घेण्यासाठी उद्र्दकु्त करण्यािा एक मागण मािला 
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गेला आह.े ‘अिुसूनित जातीतील मुले व मुली याांच्याकररता शासकीय वसनतगृह ेसुरु करणे व तयाांि े

परररक्षण’ ही मागासवगीय आनण आदर्दवासी मुलाांसाठी मोलािी मर्दत ठरू शकते. १९२२ साली 

सुरु झालेल्या आनण तयािांतर नवथतारत गेलेल्या या योजिेमुळे सामानजकर्दषृ्ट्या र्दबुणल वगाणतील 

नवद्यार्थयाांच्या शैक्षनणक प्रगतीमध्ये मोलािी भर घातली आह.े नशक्षण आनण र्दबुणल घटकातील अिेक 

प्रकारच्या अभावातिू मुक्तता याांिा िेट सांबांध आह.े 

 
तक्ता १: अिसुनूित जातीच्या लोकसांययिेसुार वसनतगहृाांच्या सांययिेी नवभागीय वगणवारी: 

अिु. 
क्र. 

नवभाग  अिसुनूित जातींिी लोकसांयया 
(एकूण लोकसांययतेील प्रमाण टके्क) 

शासकीय 
वसनतगहृ े

एकूण 
वसनतगहृ े

१ कोंकण + 
मुांबई  

६.२६ ४० १६१ 

२ पुणे  १२ .८४ ९१ ५०३ 
३ िानशक  ९.११ ५३ ५५३ 
४ औरांगाबार्द  १५.९१ १११ ७९१ 
५ अमरावती  १६.८७ ७३ ३५५ 
६ िागपूर  १६.१८ ६९ ४६७ 
 एकूण  ११.८७ ४३७ २७८३ 

स्त्रोत: सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग कायाणलय, पुणे ्ाांच्याकडूि नमळालेल्या यार्दीिुसार शासकीय व 
अिुर्दानित वसनतगृहाांिी सांयया  

  
अिुसूनित  जाती, अिुसूनित जमाती, भटकया व नवमुक्त जमाती, इतर मागसवगीय, नवशेष 

मागासवगीय, दर्दव्याांग इतयार्दी नवद्यार्थयाांसाठी ही योजिा कायाणनन्वत आह.े सद्यनथितीत प्रार्दनेशक, 

नजल्हा आनण तालकुा पातळीवर एकूण ४३७ शासकीय आनण २३४६ अिुर्दानित वसनतगृह ेकायणरत  

आहते. आजनमतीला, ३०,००० पेक्षा अनधक मागासवगीय नवद्यािी या वसनतगृहाांमध्ये राहूि 

थवतःिे शैक्षनणक ध्येय प्राप्त करण्यािा प्रयत्न करीत आहते. यावरूिि ही योजिा िाांगल्या प्रकारे 

राबनवणे दकती गरजेिे आह ेह ेदर्दसते. 

 
 ्ा योजितेील नवद्यार्थयाांिा खालील लाभ नमळतात: 

१. मोफत राहणे, जेवण, कपडे, ग्रांिालय आनण इतर सुनवधा  

२. शालेय मुलाांसाठी २ गणवेष 

३. शैक्षनणक पुथतके व सानहतय  
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४. वैद्यकीय व तांत्रनिकेतिच्या नवद्यार्थयाांिा जरुरीप्रमाण ेलागणारा शैक्षनणक सांि – 

थटेिोथकोप, एप्रि, बॉयलर सूट, आनण कला अभ्यासक्रमाच्या नवद्यार्थयाांिा रांग 

पेटी, नित्र काढण्यािा फळा, ब्रश, कॅि्हास, इतयार्दी. 

५. र्दर मनहिा रोजच्या खिाणसाठी : 

अ. नवभागीय थतरावरील वसनतगृह नवद्यािी रु. ८००/-  

आ. नजल्हाथतरीय वसनतगृह नवद्यािी रु. ६००/-  

इ. तालुकाथतरीय वसनतगहृ नवद्यािी रु. ५००/-  

 

राजयशासिािे  लाभार्थयाांच्या मागण्या आनण बर्दलती सामानजक आनण शैक्षनणक पररनथिती लक्षात 

घेऊि वेळोवेळी योजिेशी सांबांनधत असलेल े नियम बर्दलले ककां वा सुधारल े आहते. महाराष्ट्र 

शासिाच्या सामानजक न्याय आनण नवशेष सहाय्य नवभाग आपल्या अिणसांकल्पािा एक मोठा भाग 

ही योजिा कायाणनन्वत करण्यासाठी खिण करीत आह.े सामानजक आनण सरकारी नतजोरीच्या 

र्दनृष्टकोिातूि योजिेिी अांबलबजावणी, लाभ आनण नवनवध भागधारकाांच्या मागण्याांिे या सवण 

अांगािे मूल्यमापि करणे गरजेिे आह.े लाभािी नवद्यार्थयाांमधील सामानजक आनण आर्िणक 

नथितीतील नवनवधता लक्षात घतेा मूल्यमापिासाठी एका नवथततृ आनण सवाांगीण र्दनृष्टकोिािी 

गरज आह.े या मूल्यमापिामध्ये रनहवासी नवद्यार्थयाांच्या फक्त शैक्षनणक प्रगती पलीकडहेी तयाांच्या 

व्यनक्तमतवात तसेि सामानजक-आर्िणक नथितीत सुधारणा घडवूि आणणाऱया योजिाांिा समावेश 

झाला पानहजे. तयािप्रमाणे, योजिेिे कामकाज नशक्षणािी वाढती मागणी लक्षात घेऊि योग्यवेळी 

केलेल्या सुधारणा, शहरीकरणािा वाढता वेग आनण िोकरीच्या उपलब्ध सांधी याांिा नविार करूि 

िालवणे गरजेिे आह.े      

 
योजिेिे लाभ नमळण्याच्या र्दषृ्टीिे असलेली मागणर्दशणक ततवे: 

 
वसनतगृहात प्रवेश घेण्यासाठी  खालील प्रमाण ेअटी आहते: 

१. प्रवेश हा गुणवत्तेवर आधाररत आह े 

२. नवद्यािी/िी महाराष्ट्र राजयािे रनहवासी असावेत. 

३. नवद्यार्थयाांच्या पालकाांिे वषी उतपन्न रु. २,००,००० पेक्षा अनधक िसावे. 

४. जे नवद्यािी/ िी इयत्ता ८ वी व तयावरील इयत्ताांमध्य ेनशकत असतील तयाांिी अजण 

करावा. 
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५. शालेय नवद्यार्थयाांसाठी ऑिलाईि अजाणिी मुर्दत र्दर वषी १५ मे पयांत आह.े  

६. महानवद्यालयीि नवद्यार्थयाांसाठी ऑिलाईि अजाणिी मुर्दत र्दर वषी ३० मे पयांत 

आह.े 

७. सि २०१५-१६ पासूि शासकीय थतरावरील एकूण जागाांच्या १० टके्क जागा ्ा 

नवशेष कोयाद्वारे आनण अटी व शतीिुसार भरल्या जातात. 

 

वर िमूर्द केलाप्रमाणे सवण मागासवगीय नवद्यार्थयाांिा योजिेमध्ये समावेश होतो.  

 
अिुसूनित जातीतील मुलाांच्या आनण मुलींच्या वसनतगहृाांच्या कामकाजािे मूल्यमापि कारणे ह ेया 

अभ्यासािे प्रमुख ध्येय आह.े  

 
सांपूणण महाराष्ट्रात ्ा योजिेिा काय प्रभाव/पररणाम आह े ह े समजिू घेण्यासाठी ्ा योजििे े

मूल्यमापि करणे गरजेिे आह.े तयािसुार महाराष्ट्र शासिाच्या नियोजि नवभागाच्या अिण व  

साांनययकी सांिालिालयािे महाराष्ट्र शासिाच्याि सामानजक न्याय नवशेष सहाय्य नवभागाच्या 

अिुसूनित जातींच्या मुले आनण मुलींसाठी शासकीय  वसनतगृहाांिी निर्मणती आनण र्दखेभाल  ्ा 

योजिेिा मूल्यमापि अभ्यास केला. शासकीय साधिाांिा प्रभावी वापर होत आह ेका िाही आनण 

अपेनक्षत लाभािींिा योग्य तो फायर्दा होत आह ेका ह ेतपासण्यासाठी योजििेे मूल्यमापि हाती 

घेतले आह.े प्रथतुत अभ्यासामधूि िमुिा म्हणूि निवडलेली वसनतगहृ े आपली उदद्दष्ट्य े साध्य 

करण्यात दकतपत यशथवी झाली आहते ह ेजाणूि घेण्यािा प्रयत्न केला आह.े िो्हेंबर २०१८ मध्ये 

अभ्यासािी सुरुवात करण्यत आली. अभ्यासािा सांर्दभण कालावधी २०१३-१४ ते २०१८-१९ अशा 

पाि वषाांिा आह.े गेली अिके वष ेही योजिा यशथवीपणे राबनवली जात आह.े  

 
अभ्यासािी आवश्यकता 

योजिेिी अांमलबजावणी, शासिािी तयावरील र्दखेरेख आनण शासि निणणयाांि ेकाटेकोर पालि होते 

आह ेिा ह ेपाहणे ह ेया अभ्यासािे उदद्दष्ट आह.े तयामुळेि ह ेमूल्यमापि मागणी व पुरवठा ्ा र्दोहो 

बाजूिे म्हणजिे लाभािी आनण प्रशासि ्ा र्दोघाांच्या र्दनृष्टकोिातूि केले तर योजिेच्या 

अांमलबजावणीत सुधारणा होऊि योजिेिी यशनथवतता अनधक वाढू शकते.या योजिेच्या 

मूल्यमापिासांर्दभाणत शासिातफे काही नवनशष्ट उदद्दष्ट ेनिनित करण्यात आली आहते.  
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िमिुा आराखडा  

महाराष्ट्र राजयाच्या ६ महसलू नवभागाांिा आधार घेऊि  अभ्यासासाठी िमुिा तयार करण्यात 

आला. तसिे मुांबई आनण मुांबई उपिगर याांिे वैनशष्टपूणण थिाि लक्षात घेऊि या भागालाही या 

अभ्यासासाठी एका महसूल नवभागाप्रमाणेि मािले. अशाप्रकारे एकूण ७ नवभागातिू शासकीय 

आनण अिुर्दानित वसनतगृह ेनिवडण्यात आली. जरी सांययेिे कमी असली तरीसुद्धा तेिील सोयी 

आनण निवाणहभत्ता याांमुळे शासकीय वसनतगहृ ेही अिुर्दानित वसनतगृहाांपेक्षा जाथत लोकनप्रय आहते. 

अिुर्दानित वसनतगृह ेही मागासवगीय नवद्यार्थयाांसाठी अजूि एक सोय आह.े येिे योग्य प्रमाणात 

अन्न, निवारा उपलब्ध करूि शैक्षनणक आनण आर्िणक खिण भागवला जातो. या सवण गोष्टी मुलाांिी 

वाढ आनण नवकासामध्ये महतवाच्या असतात. शारीररक आनण मािनसक आरोग्यासाठी ह ेअतयांत 

गरजेिे असते. यासाठी वसनतगृहाच्या पायाभूत रििेिी पडताळणीसूिीद्वारे  आनण वसनतगृहाच्या 

िोंर्दणीपुथतकातूि गेल्या  पाि वषाांतील िोंर्दीद्वारे मानहती सांकनलत केली. अिण व साांनययकी 

सांिालिालय, नियोजि नवभाग, आनण सामानजक न्याय आनण नवशेष सहाय्य, महाराष्ट्र शासि 

येिील अनधकायाांिी केलेल्या सहकायाणमुळे वसनतगहृ आनण नवनवध थतरावरील अनधकाऱयाांकडूि 

मानहती नमळवणे शकय झाल.े वसनतगृहाांतील नवद्यािी, अधीक्षक, भोजिालय प्रमुख, आनण 

सामानजक न्याय आनण नवशेष सहाय्य नवभागािे शासकीय अनधकारी याांच्याकडूि जािेवारी त े

एनप्रल २०१९ या काळात सांकनलत करण्यात आलेल्या साांनययकी आनण गुणातमक मानहतीच्या 

आधारे ही उदद्दष्टपूतींिी तपासणी करण्यात आली.     

  

ही योजिा सांपूणण महाराष्ट्र राजयात राबनवली जात आह,ेतयामुळे महाराष्ट्रातील सवण सहा महसूल 

नवभागाांमधूि िमुिा निवडला जावा असा निणणय घेण्यात आला. या सवण नवभागामधील सामानजक- 

आर्िणक व भौगोनलक पररनथितीतील वैनवध्य लक्षात घऊेि, समतोल थवरूपािा िमुिा  असावा 

असाही नविार पुढे आला. एकाि नवभागातील वसनतगृह ेसमाि पध्र्दतीिी असण्यािी तसेि अन्य 

नवभागातील नभन्न पध्र्दतीिी असण्यािी शकयताही यावेळेस नविारात घणे्यात आली. िमुिा 

रििेसाठी वसनतगृहाांिी निवड करताांिा, खाली दर्दलेल्या शासकीय व अिुर्दाि पात्र वसनतगृहाांिी 

यार्दी नविारात घेतली आह.े 
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तक्ता २: वसनतगहृाांिी नवभागवार यार्दी 

सरकारी वसनतगहृाांिी नवभागवार यार्दी 

अ.क्र. नवभाग मुले मुली एकूण 
१ कोकण (मुांबई वगळूि) १७ १६ ३३ 
२ मुांबई शहर व उपिगरे ५ २ ७ 
३ पुणे ४९ ३८ ८७ 
४ िानशक ३० २३ ५३ 
५ औरांगाबार्द ५७ ५५ ११२ 
६ अमरावती ३८ ३५ ७३ 
७ िागपूर ३२ ३७ ६९ 

 एकूण २२८ २०६ ४३४ 
अिरु्दानित वसनतगहृाांिी नवभागवार यार्दी 

अ.क्र. नवभाग मुले मुली अिुपलब्ध एकूण 
१ कोकण (मुांबई  वगळूि) ८९ २६ ३ ११८ 
२ मुांबई शहर व उपिगरे २ १ ० ३ 
३ पुणे ३२५ ६५ २५ ४१५ 
४ िानशक ३७९ ११३ ८ ५०० 
५ औरांगाबार्द ४५१ १२७ ५२ ६३० 
६ अमरावती २०८ ७० ४ २८२ 
७ िागपूर २२४ १५५ १९ ३९८ 

 एकूण १६७८ ५५७ १११ २३४६ 
स्त्रोत- सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग पुणे याांच्याकडील अिुर्दानित व शासकीय वसनतगृहाांिी यार्दी; 
अिुपलब्ध: यार्दीमधे वसनतगृहािे िाव नलनहले आहे पण इतर तपशील उपलब्ध िाही.  
 

अिण व साांनययकी सांििालयािे प्रनसध्र्द केलेल्या निनवर्दा र्दथतऐवजािुसार, शासकीय वसनतगृहाांिे 

तीि नवभागात वगीकरण करण्यात आले. 

१.   जुनी शासकीय वसहतगृहे - इ.स.२००७ पूवी सुरू झालेली 

२.   १०० नवद्यािी क्षमता असणारी गट पातळी वरील वसनतगृह े

३.   १००० नवद्यािी क्षमता असणारी नवभाग पातळीवरील िवीि वसनतगृह े(२५० क्षमता 

* ४ वसनतगृह)े 

 
प्रतयेक नजल््ातूि एका अिरु्दानित वसनतगृहासह वरील प्रतयेक प्रकारच्या वसनतगृहाांिी निवड 

करण्यात यावी असा निणणय झाला. तिानप, मािव नवकास निर्दशेाांक कमी असणार या नजल््ाांमध े

िवीि नवभागीय शासकीय वसनतगृह ेउपलब्ध ि्हती. अिुर्दानित वसनतगृहाांिी सांयया राजयात 

अनधक असल्यामुळे, िवीि नवभागीय वसनतगृहाांच्या ऐवजी अिुर्दानित वसनतगृहाांिी निवड 
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करण्याि ेठरनवले. मुांबईमधे िवीि नवभागीय वसनतगृह ेि्हती, तयामुळे तया जागी एका अिुर्दानित 

वसनतगृहािी निवड केली गलेी.  

 

वसनतगृहाांिी एकूण सांयया ५९ होण्यासाठी प्रतयेक नवभागातूि अजिू एक अिुर्दानित वसनतगहृ 

निवडले गेले (१६ नजल््ातील ४८ वसनतगृह े+ प्रतयेक नवभागातील अनधक ६ अिुर्दानित वसनतगृह े

+ ५ मुांबईतील वसनतगृह)े. कुठे तरी प्रनतसार्द ि नमळण्यािा धोका लक्षात घेऊि आणखी एका 

वसनतगृहािी निवड केली गलेी. 

 
तक्ता ३: प्रतयके नजल््ातील निवड केलले्या वसनतगहृाांिी नवभागणी 

राजयाच्या महसलू नवभागातील उच्च मािव नवकास निर्दशेाांक मलू्य असणारे नजल्ह े

अ.क्र. नवभाग नजल्हा सरकारी 
वसनतगहृ 

अिरु्दानित 
वसनतगहृ 

१ कोकण मुांबई २ ३ 
२ ठाणे २ १ 
३ पुणे पुणे ३ १ 
४ िानशक िानशक ४ १ 
५ अमरावती अमरावती १ - 
६ अकोला २ १ 
७ औरांगाबार्द औरांगाबार्द ३ १ 
८ िागपूर िागपूर ३ १ 
 एकूण २० ९ 

राजयाच्या महसलू नवभागातील निम्न मािव नवकास निर्दशेाांक मलू्य असणारे नजल्ह े
९ कोकण रत्नानगरी ३ ३ 

१० पुणे सोलापूर २ ३ 
११ िानशक धुळे १ - 
१२ िानशक िांर्दरुबार १ ३ 
१३ अमरावती बुलढाणा २ - 
१४ अमरावती वानशम १ २ 
१५ औरांगाबार्द शहांगोली ३ २ 
१६ िागपूर गडनिरोली ३ २ 

 एकूण १६ १५ 
  ३६ २४ 

 

िमुन्यामध्य ेएकूण ३६ शासकीय (जुि,े िव ेआनण प्रार्दनेशक) आनण २४ अिुर्दानित वसनतगृहाांिा 

समावेश आह.े १६ नजल््ामधील या िमुन्यात २४ मुलाांिी आनण ३३ मुलीिी वसनतगृह ेआहते. 
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एका प्रार्दनेशक नवभागातिू निवडलेल्या वसनतगृहामधील अधी वसनतगृह े ही नवकनसत 

नजल््ाांमधील तर रानहललेी अधी वसनतगृह े ही कमी नवकनसत नजल््ाांमधील आहते. 

नजल्हाथतरावरील मािव नवकास निर्दशेाांकच्या आधारे नजल््ा-नजल््ातील नवकासाच्या 

पातळीिा अांर्दाज बाांधूि तयािुसार वसनतगृहाांच्या कामकाजामध्ये फरक पडतो का ह ेतपासण्यािा 

हा प्रयत्न होता.  

 

वसनतगृहाांिे अधीक्षक, भोजिालय प्रमुख, सुरक्षा रक्षक आनण १० नवद्यािी ह ेप्रनतसार्दक होते. 

 

साठ वसनतगृहाांमधूि एकूण १६ अन्वेषक  (८ मुले आनण ८ मुली )याांिी ही मानहती गोळा केली. 

िार अन्वेषकाांिा एका गट (२ मुलगे आनण २ मुली) एका वसनतगृहाला भेट र्दऊेि मानहती गोळा 

करत असे. याव्यनतररक्त अन्य र्दोि अन्वेषकाांिी निवडलेल्या नजल्हातील शासकीय अनधकाऱयाांिी 

मुलाखती घेतल्या. गोखले अिणशास्त्र सांथिेमधील  सांशोधि गटािे ही मानहती सांकनलत करण्याच्या 

कायणपद्धतीिे बारकाईिे परीक्षण केले.  

 

या योजिेच्या सांर्दभाणत शासिािे दर्दलेल्या २० उदद्दष्ट्याांिी पूतणता होते अिवा िाही ह े

तपासण्यासाठी साांनययकी आनण गुणातमक मानहती गोळा करण्यात आली. नवभाग व तयातील 

निवडलेल्या नजल््ातील नवनवध पातळीवरील शासकीय अनधकार याांच्याकडूि मुलाखतीद्वारे 

गुणातमक मानहती गोळा करण्यात आली. नजल्हा पातळीवर सामानजक न्याय अनधकारी ह े

अिुर्दानित वसनतगृहाांसाठी आनण सहाय्यक आयुक्त व नवभागीय उपायुक्त ह े शासकीय 

वसनतगृहाांसाठी सांबांनधत अनधकारी म्हणूि काम पाहतात. म्हणूि या अभ्यासासाठी आवश्यक ती 

मानहती या अनधकार याांकडूि नमळनवली. 

* नवभागीय आयुक्त / उपायुक्त 

* सहाय्यक आयुक्त (नवभाग पातळी) 

* सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग(वसनतगृह) 

* गट / नजल्हा पातळीवरील सामानजक न्याय अनधकारी 
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िोंर्दवहीतील मानहती 

वसनतगृहाच्या पायाभतू रििेिी पडताळणी सूिी तयार करूि ती प्रतयेक वसनतगहृाला दर्दली. 

तयािप्रमाणे, वसनतगृहाच्या िोंर्दणीपुथतकातूि गत ५ वषाांतील िोंर्दीवजा मानहती सांकनलत केली.   

 

गोखल ेराजयशास्त्र आनण अिणशास्त्र सांथिेतील सांशोधकाांिी SPSS 20.0 आनण Atlas-Ti 4.0 या 

सांगणक प्रणाली वापरूि सवण सांययातमक आनण गुणातमक मानहतीिे नवशे्लषण केले.  

 

सांशोधि साधि े

वथतुनिष्ठ थवरूपािी मानहती गोळा करणे व प्रतयक्ष वसनतगृहातील अिुभव घेणे यासाठी थवतांत्रपणे 

अधण-सांरनित प्रश् िावल्या तयार करण्यात आल्या. नवनवध भागधारकाांकडूि (सांबांनधत व्यक्तींकडूि) 

ही मानहती गोळा केली गेली. या साधिातील समानवष्ट बाबी -  

* हवद्यािी, वसहतगृह अहधकारी, सुरक्षारक्षक, भोजनग़ृह प्रमुख आहण माजी हवद्यािी याोंच्यासाठी 

प्रश्नावली 

* नजल्हा आनण गट पातळीवरील शासकीय अनधकार याांसाठी मुलाखत मागणर्दर्शणका 

* वसनतगृहाच्या पायाभूत रििेिी पडताळणी सूिी 

* वसनतगृहाच्या िोंर्दपुथतकातूि मानहती िोंर्दनवण्यासाठीिे तके्त   

* शासकीय अनधकार याांच्या मुलाखतींिी श्राव्य- िोंर्दणी (Audio Recording) 

वसनतगृहाि ेवार्षणक अहवाल, अांर्दाजपत्रके आनण शासिाि ेनिणणय व अहवाल ह ेिोंर्दवललेी मानहती 

नमळनवण्याि ेकाही स्त्रोत आहते.   

 

मानहती सांकलि 

क्षेत्रावरील मानहती सांकलिािे पूणण कायण, - उर्दा. वसनतगृहातील व्यक्तींच्या व अनधकार याांच्या 

मुलाखती होण्यास र्दोि मनहिे लागल.े एनप्रल व मे २०१९ मधे लोकसभेच्या निवडणूका असल्यािे 

आिारसांनहता लागू झाली व तयामुळे पुणे व मुांबई येिील वरीष्ठ अनधकार याांच्या मुलाखती घेण्यास 

नवलांब झाला. 
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र्दखेरेख (Monitoring) 

गोखल े अिणशास्त्र व राजयशास्त्र सांथिेच्या सांशोधक गटातील पयणवेक्षक तसिे सर्दथयाांिी, सांपूणण 

राजयात मानहतीिे सांकलि करणार या गटाांिा अिेक वेळा भेटी दर्दल्या. प्रतयक्ष काम करताांिा 

येणार या समथया सोडनवण्यासाठी या गटाांिा मर्दत केली, तसेि अिेक गोष्टी थपष्ट केल्या. प्रतयेक 

वसनतगृहातील सुमारे १० टके्क प्रश् िावल्याांिी तपासणीही केली. मानहतीिे सांकलि अिूकपणे 

(निर्दोषपणे) ्हाव ेयासाठी सांशोधक गटातील तीि सर्दथय पूणण काळ या कायणक्षेत्रात हजर होते. 

 

नवश्लषेण 

सांकनलत मानहतीि ेनवशे्लषण ह ेया प्रकल्पातील सवाणत मुयय काम! जे्हा तया मानहतीिे नवश् लषेण 

अिूकपणे केले जाते व तयावरूि पररनथितीिे योग्य वणणि करूि, अिूक अिुमािे काढली जातात 

ते्हाि मानहती सांकनलत करण्यासाठी क्षेत्रकायण करणार या सर्दथयाांिी घेतलेल ेकष्ट तसेि तयाांिा 

योग्य मानहती र्दतेाांिा इतर व्यक्तींिी र्दाखनवलेला उतसाह व दर्दलेला वेळ, या गोष्टींिा न्याय नमळेतो. 

गोखल े राजयशास्त्र व अिणशास्त्र सांथिेतील सांशोधक ह े या मानहतीिे गुणातमक व सांययातमक 

नवश् लषेण करण्यासाठी व अिूकपणे निष्ट्कषण काढण्यासाठी सक्षम आहते.  

 

िनैतक मान्यता 

गोखल ेअिणशास्त्र व राजयशास्त्र सांथिेच्या, सांथिानवषयक िीती सनमतीच्या बैठकीमध,े सांशोधकाांच्या 

गटािे ही योजिा माांडली. सनमतीतील सर्दथयाांिी, िैनतकता व गुप्तता या र्दोन्ही र्दषृ्टीिे या 

योजिेबाबत नविार करूि नतला मान्यता दर्दली. पररनशष्ट ४ मधे या सनमतीिे दर्दललेे पत्र सार्दर 

केले आह.े 

 

वसनतगहृािी मानहती 

कायणपद्धतीत िमूर्द केल्यािसुार शासकीय आनण अिुर्दानित वसनतगृह े ही राजयातील १६ 

नजल््ाांमधूि यार्दनृच्िक (Random) पद्धतीिे निवडण्यात आली. या ६० वसनतगृहाांच्या 

िमुन्यामध्य,े ३६ शासकीय वसनतगृह ेआनण २४ अिुर्दानित वसनतगृह ेआहते. यातील ३३ मुलींिी 

वसनतगृह ेआनण २७ मुलाांिी वसनतगृह ेआहते. या अभ्यास अहवालािे अांगीकारलेल्या व्याययेिुसार 

२९ वसनतगृह े नवकनसत नजल््ाांमधील असूि उरलेली ३१ वसनतगृह े सवाणत कमी नवकनसत 

नजल््ाांमधील आहते.  
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नवद्यार्थयाांिी मानहती 

वसनतगृहातील नवद्यािी रनहवासी ह ेया अभ्यासाि ेअनभन्न अांग आह.े महाराष्ट्रातील खेड्ाांमध्य े

राहणारे निरनिराळ्या मागासलेल्या सामानजक गटाांमधील नवद्यािी ह े लाभािी असूि त े या 

वसनतगृहाांमध्य ेप्रवेश घेतात.   

 

नवद्यार्थयाांिी शकै्षनणक नथिती 

शासकीय वसनतगृहातील बहुताांशी नवद्यािी ह ेमहानवद्यालयात जाणारे आहते. वगीकरणािुसार 

शासकीय वसनतगृहातील २३.६ टके्क नवद्यािी कनिष्ठ महानवद्यालयात नशकतात, ३८ टके्क  कला, 

शास्त्र आनण वानणजय शाखेतील अभ्यासक्रम करतात, तर १२.५ टके्क आनण ६.४ टके्क नवद्यार्थयाांिी 

अिुक्रमे अनभयाांनत्रकी आनण पर्दव्युत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला आह.े उवणररत नवद्यािी ह े

आयटीआय, नडप्पलोमा आनण इतर नवद्याशाखा म्हणजे नशक्षणशास्त्र आनण वैद्यकीय शाखाांमधील 

आहते. अिुर्दानित वसनतगृहात प्रवेश घेतलेल्या नवद्यार्थयाांपैकी मोठा नहथसा हा शालेय आनण कनिष्ठ 

महानवद्यालयीि नशक्षण घेणाऱयाांिा आह.े तर इतर नवद्यािी कला, शास्त्र आनण वानणजय शाखाांमध्ये 

पर्दवीिे अभ्यासक्रम करीत आहते 

 

शासकीय वसनतगृहात जाणाऱया मुलाांिा (११०दकमी) अिुर्दानित वसनतगृहात प्रवेश घेणाऱया 

मुलाांपेक्षा (८६दकमी) जाथत प्रवास करावा लागतो. मुले आनण मुलींमध्ये अांतरािा फारसा फरक 

दर्दसूि येत िाही.  

 

वसनतगृह घराजवळ असल्यामुळे नवद्यािी आनण पालकाांमध्य ेसुरनक्षततेिी भाविा निमाणण होते 

तसेि मुलाांवर र्दखेरेख ठेवणे सोपे जात ेआनण सुट्टीत घरी येण्याच्या प्रवासािा खिण कमी होतो. 

तयािप्रमाणे वसनतगृहात आधीि प्रवेश नमळालेली भावांड ेतयाांिे वैयनक्तक अिुभव साांग ूशकतात, 

सोबत पुरवू शकतात आनण जे्हा गरज भासेल ते्हा एकमेकाांिा आधारही र्दऊे शकतात. तयािवेळी 

तयाांिे कुटुांबीय तणावमुक्त राहू शकतात. वसनतगृह घराजवळ असल्यास मुलाांिा तेिे पाठवण्यास 

पालक अनधक इच्िुक असतात.   

 

कुटुांबािा प्रकार हा नवद्यार्थयाणिी सामानजक आनण आर्िणक नथिती र्दशणनवतो. प्रनतसार्दक ह े

समाजातील सीमाांत वगाणतील असल्यािे, कुटुांबािा मोठा आकार प्रनत व्यक्ती साधिसांपत्तीच्या, 
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घरगुती सुनवधाांच्या आनण अभ्यासासाठी जागेच्या सांर्दभाणतील अभावािी तीव्रता र्दशणवतात. 

अिुसूनित जातीसाठीच्या वसनतगृहात प्रवेश घेतलेल े बहुताांशी नवद्यािी (८७.५ टके्क) एकत्र 

कुटुांबातील आहते. कुटुांबातील सर्दथयाांिी सांयया १ त े२१ आह.े कुटुांबािे सरासरी आकारमाि ५.४ 

आह.े  

 

कुटुांबातील एखार्दी व्यक्ती जरी नशकलेली असेल तरी इतराांिाही नशकण्यािी इच्िा निमाणण होत े

असे दर्दसूि आले आह.े तयाांिा नशक्षणािे फायर्द ेकळतात आनण मुले अशा व्यक्तींकडूि पे्ररणा घेतात. 

अशा कुटुांबातील मुलाांिी उच्च नशक्षण घेण्यािी शकयता तयामुळे वाढते. निधी आनण सुनवधाांच्या 

सांर्दभाणत काही फायर्द ेअसल्यामुळे नवद्यािी अिुर्दानित वसनतगृहापके्षा शासकीय वसनतगृहात प्रवेश 

घेण्यास इच्िुक असतात.    

 

मयुय निरीक्षण े  

उदर्दष्ट क्र १: योजिेंतगणत  प्राप्त निधीच्या तलुिते अनभप्रते असललेी सांययातमक व गणुातमक उदर्दष्ट े

दकतपत साध्य झाली ह ेतपासण.े  

वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिी उांिावलेली शैक्षनणक कामनगरी हा या योजिेिा महतवािा मापर्दांड 

आह.े इयत्ता १० वी तील सरासरी गुण काढण्यासाठी नद्व-िमुिा मध्य िािणी वापरली जी नवकनसत 

आनण निम्नतम नवकनसत नजल्हा र्दरम्याि साांनययकी र्दषृ्ट्या अिणपूणण (थटॅरटनथटकली नसनिदफकां ट) 

आह.े इयत्ता १०वीिे सरासरी गुण अिुक्रमे ७३.६ टके्क आनण ७०.२ टके्क असूि पी ्हलॅ्यू ०.००४ 

होती. ज ेहा फरक साांनययकी र्दषृ्ट्या अिणपूणण असल्याि ेसूनित करण्याबरोबरि या नजल््ाांच्या 

सांिातील नवद्यार्थयाांच्या कामनगरीत फरक असल्यािे ध्वनित करते. तयािप्रमाणे,  नवद्यार्थयाांिी 

तयाांच्या सांबांनधत मागील वषाणतील सरासरी कामनगरी या नजल््ाांमध्ये साांनययकी र्दषृ्ट्या 

अिणपूणणरीतया वेगळी होती.  

 

तयािप्रमाणे पी ्हलॅ्यू ०.००० इतकी कमी असल्यािे, शासकीय वसनतगृहातील आनण अिुर्दानित 

वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांमधील इयत्ता १०वीिे सरासरी गुण साांनययकी र्दषृ्ट्या अिणपूणणरीतया वेगळे 

होते. 
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नवद्यािी आनण नवद्यार्िणिींि ेइयत्ता १२वीिे सरासरी गुण अिुक्रमे ६९.३ टके्क आनण ६६.३ टके्क 

होते. शेवटच्या शैक्षनणक वषाणत, नवद्यार्िणिींि ेसरासरी गुण ह ेनवद्यार्थयाांपेक्षा जाथत होते. हा फरक 

साांययकी र्दषृ्ट्या अिणपूणण होता. 

 

वसनतगृहात घेतल्या जाणार या कायणक्रमात जागरूकता आनण अनभमुखताही कायणक्रम घेतले जातात 

असे साधारण ३५ टके्क नवद्यार्थयाांिी साांनगतल ेतयातही अिुर्दानित वसनतगृहातील (४३.८ टके्क) आनण 

कमी नवकनसत नजल््ाांच्या वसनतगृहातील (३६.५टके्क) नवद्यार्थयाांिी असे कायणक्रम तयाांच्या 

वसनतगृहात बरोबरच्या इतर वसनतगृहाांपेक्षा जाथत प्रमाणात घेत असल्याि ेसाांनगतल.े   

 

तयािप्रमाण े वसनतगृहाच्या कामकाजाबद्दल नवद्यार्थयाांिे आकलि, तयाांिा प्रशासिाबरोबरिा 

सांवार्द आनण नवद्यार्थयाांिा भेडसावत असणाऱया समथयाांिे निराकरण करण्यासांबांधीिी 

वसनतगृहातील कमणिाऱयाांिी भूनमका या सगळ्यािा शोध इिे घेण्यात आला आह.े सवण प्रकारातील 

८० टककयाांपेक्षा जाथत नवद्यार्थयाांिा वसनतगृहाांि ेकामकाज कायणक्षमरीतया िालत असल्यािे वाटते. 

सवाणनधक नवकनसत नजल््ाांमधील वसनतगृहाांत (८४.१ टके्क) तसेि अिुर्दानित वसनतगहृाांत (८८.८ 

टके्क) ही टके्कवारी जाथत आह.े 

 

साधारण ७० टके्क नवद्यार्थयाांिी साांनगतल े की त े वसनतगृह प्रशासिाबरोबर तयाांच्या शैक्षनणक 

समथयाांसांबांधी सुद्धा ििाण करतात. वसनतगृह प्रशासिाबरोबर ििाण करण्यािा हा मोकळेपणा 

अतयांत महत्त्वािा आह ेआनण मागास वगाणतील महतवाकाांक्षी नवद्यार्थयाांसाठी वसनतगृहािी सुनवधा 

निमाणण करण्याच्या कल्पिेिे यश यातूि सूनित होते.   

 

वसनतगहृाच्या माजी नवद्यार्थयाांिा अनभप्राय 

माजी नवद्यािी ह े शैक्षनणक सांथिाांि े महत्त्वािे घटक असतात. तयािबरोबर त े नवद्यार्थयाांच्या 

सवाांगीण प्रगतीस कारणीभूत ठरणाऱया सांथिाांिहेी महत्त्वािे घटक असतात.    

 

५२ प्रनतसार्दकाांपैकी ४३ जणाांिी साांनगतले की जर तयाांिी वसनतगृहात प्रवेश घेतला िसता, तर 

तयाांिा जे करायिी इच्िा होती त े करता आले िसते.  तयातील ४१ जणाांिी साांनगतले की 

वसनतगृहात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या सुनवधा म्हणजेि खेळािे सानहतय, सांगणक कक्ष, 
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ग्रांिालय या सवाांिी तयाांि ेकौशल्य नवकनसत करण्यामध्ये भूनमका आह.े तयातील बहुतके (४२) शकय 

असेल ते्हा वसनतगृहाला भेट र्दणे्यास प्राधान्य र्दतेात.  ४० नवद्यार्थयाांिी साांनगतले की तयाांिा 

वसनतगृहासाठी एकतर आर्िणक मर्दत, औषधे, नशक्षण सामग्री, पुथतके ककां वा इतर गरजेच्या वथतू 

अशा थवरुपात काहीतरी करण्यािी इच्िा आह.े  माजी नवद्यार्थयाांिी मत ेआनण एकां र्दर समाधाि ह े

खूप उतसाहवधणक आह ेआनण तयाांच्या कररअरला आनण पयाणयाि ेतयाांच्या भनवष्ट्याला आकार र्दणे्यात 

वसनतगृहाि ेमहतव निर्वणवार्द आह.े   

 
समाधाि निर्दशेाांक  

वसहतगृहातील स्वच्छता, खोलीमधे्य असलेल्या सुहवधा, वसहतगृहातील सुहवधा, पुरेसे भोजन हमळणे, 

भोजनाची गुणवत्ता, अभ्यासासाठी असलेले पूरक वातावरण, वसहतगृहातील कमवचाऱयाचे सहकायव, 

वतवमानपते्र, माहसके आहण दूरहचत्रवाणीचा वापर, प्रासोंहगक आहिवक मदत, वसहतगृहातील कमवचारी वगव 

यािाितीतील हवद्यार्थ्ाांची मते जाणून घेऊन एक समाधान हनदेशाोंक काढला. 

  
समाधािािा निर्दशेाांक वरील सवण ११ घटक वापरूि मोजला गेला आह.े तयासाठी प्रतयेक घटकाला 

नवनशष्ट मापि (weight) पुढीलप्रमाणे दर्दल ेआह:े २ म्हणजे पूणण समाधािी, १ म्हणजे तटथि, ० 

म्हणज ेअसमाधािी.  

 
्ा समाधाि निर्दशेाांकािी पातळी ०-२२ अशी आह.े म्हणजेि शून्य पूणणपणे असमाधाि र्दशणवतो 

तर २२ पूणण समाधाि र्दशणवतो. र्दोि नवद्यािी पूणणपणे असमाधािी आनण ६०० पैकी ९३ पूणण 

समाधािी आहते.  

 
तक्ता ४: पूणण समाधािी नवद्यार्थयाांिी वगणवारी: 

वसनतगहृ  पूणण समाधािी नवद्यािी 

नवकनसत नजल्ह े ४८ 
अल्पनवकनसत नजल्ह े ४५ 
शासकीय  ६६ 
अिरु्दानित  २७ 
मलु े ५५ 
मलुी ३८ 
एकूण  ९३ 

 

पूणण समाधािी नवद्यािी म्हणजे नवकनसत नजल््ामधील शासकीय वसनतगृहातील नवद्यािी! 
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उदर्दष्ट क्र २: शासकीय वसनतगहृे शासि निणणयातील निकषाांप्रमाणे आहते ककां वा कस ेह ेतपासणे.  

उदर्दष्ट क्र १३: शासि निणणय दर्द. २६ जलु,ै २०११ सोबतच्या पररनशष्ट १ िसुार मान्यता र्दणे्यात 

आलले्या सोयी सनुवधा वसनतगहृातील नवद्यार्थयाांिा परुनवण्यात यतेात का? यािा शोध घणेे.  

 

वसनतगहृाांिा नमळणाऱया सनुवधाांशी सांबांनधत निकषाांि ेपालि 

योजिेच्या लाभािींिा सेवा पुरनवण्यासाठीिे निकष शासिाि े खूप तपशीलात माांडले आहते. 

योजिेिी गुणवत्ता वाढावी यासाठी या निकषाांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा केल्या जातात, तयासाठी 

नशक्षण पध्र्दतीत होणारे बर्दल, योजिेिी अांमलबजावणी, तसेि भागधारकाांकडूि नमळणारी 

मानहती या मुद्द्याांिा नविार केलेला आह.े वसनतगृहाच्या व्यवथिापिेतील नवनवध पैलूांिा मागणर्दशणि 

करणारा म्हणूि, २६ जुलै २०११ रोजी निघालेला शासि निणणय (GR) हा निकष मािला जातो. 

या शासि निणणयाच्या पररनशष्टामधे शासकीय वसनतगहृातील अन्न पर्दािण, अिुर्दाि व सांरििा 

याबाबत मागणर्दशणक सूििा दर्दलेल्या आहते. यात टेलेन्हजि, ऍक्वागाडण, वॉटरकूलर, अनिशामक 

यांत्रणा, सांगणक, इांटरिेट, शप्रांटर इतयार्दी आवश्यक सुनवधाांिाही नविार केला गेला आह.े शासकीय 

वसनतगृहाांिा, तयािुसार वागणे बांधिकारक आह.े 

 

शासकीय वसनतगृहातील सांरििा तसेि तयाांिे कामकाज नवनवध निकषाांिुसार होत असते. 

शासकीय वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिा या सवाांिी िीट मानहती असते आनण शासिनिणणयािुसार 

सवण सोयी सुनवधा तयाांिा नमळतात की िाही यानवषयी ते सजग असतात. अिुर्दानित वसनतगृहातील 

नवद्यार्थयाांिा ह ेसवण लाग ूहोत िसल्याि ेअिेक सुनवधाांपासूि ते वांनित राहतात, 

 

२६ जुलै २०११ च्या शासि निणणयाद्वारे, महाराष्ट्र शासिाि ेअसे सुिनवल ेआह ेकी, राजीव गाांधी 

नवमा योजि े अांतगणत, वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिा नवमा काढला जावा. या योजिेद्वारे प्रतयेक 

कुटुांबाला र्दर वषी एक लाख पन्नास हजार रूपयाांिे सांरक्षण नमळते आनण ९७१ वैद्यकीय 

कायणपध्र्दतींिा समावेश यात केला जातो. अनधकतर नवद्यािी ह ेआर्िणकर्दषृ्ट्या र्दबुणल पररनथितीतिू 

आलेल ेअसतात, तयामुळे एखाद्याला अिािकपणे वैद्यकीय मर्दतीिी गरज पडल्यास, या योजिेद्वारे 

नमळणारे लाभ खूपि महतवािे ठरतात. तिानप, ६० पैकी ५३ वसनतगृह प्रमुखाांिी याबाबत 

िकारातमक प्रनतदक्रया दर्दल्या. सहा शासकीय वसनतगृहप्रमुख व १ अिुर्दानित वसनतगृहप्रमुख 

याबाबत सकारातमक प्रनतदक्रया र्दणेारे होते. वरील शासि निणणयािुसार नवद्यार्थयाांिा नवपश्यिा 
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प्रनशक्षणासाठी जाणे बांधिकारक आह.े तिानप, ६० पैकी ५५ वसनतगृहप्रमुखाांिी, नवद्यािी तयासाठी 

जात िाहीत असे साांनगतल.े शासकीय व अिुर्दानित अशा र्दोन्ही प्रकारच्या वसनतगृहाांमध े

याबाबतिा अिुभव सारखाि आह.े 

 

वसनतगहृातील सनुवधा आनण तयाांिा वापर 

तक्ता ५: वसनतगहृनिहाय सनुवधाांबद्दल साांगणार्या नवद्यार्थयाांि ेवगीकरण 

सनुवधिेी उपलब्धता वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिुर्दानित 
ग्रांिालय ७२.२ ४६.३ ६१.८ 
ई-ग्रांिालय ५३.९ २०.० ४५.३ 
वाििकक्ष ७२.२ ३९.२ ५९.० 
र्दरूर्दशणि ७८.९ ४६.३ ६५.८ 
व्यायामशाळा ३७.५ १७.९ २९.७ 
बठै्याखळेाांसाठी सानहतय आनण 
जागा 

५३.१ ५१.७ ५२.५ 

मैर्दािी खळेाांसाठी सानहतय   ५२.५ ४८.३ ५०.८ 
मैर्दािी खळेाांसाठी जागा ५१.४ ५२.१ ५१.७ 
वतृ्तपत्र े ९३.६ ६२.१ ८१.० 
मराठी मानसके ५१.७ १७.९ ३८.२ 
इांग्रजी मानसके ३९.४ ११.३ २६.५ 
नियतकानलके    ३५.६ ७.५ २४.३ 
सांगणक ७३.९  ३८.८ ५९.८ 
वाय-फाय  ४८. ६ ९.२ ३२.८ 

नवपश्यिा   ३२.२ २०.८ २७.७ 
कीटक नियांत्रण ६२.५ ३०.० ४९.५ 
एकूण   ३६० २४० ६०० 

 

उपलब्ध असोत अिवा िसोत, तक्ता ५ प्रतयक्षात वेगवेगळ्या सुनवधा वापरणार्या नवद्यार्थयाांिा 

नहथसा र्दशणवतो. खरेतर वसनतगृहात सुनवधा िुसतीि उपलब्ध असण्यापेक्षा तयाांिा वापर खूप 

महत्त्वािा आह.े तार्कणक र्दषृ्ट्या सुनवधेिा वापर हा तयाच्या उप्पलब्धतेपेक्षा िेहमीि कमी असतो, 

मग तया वापरण्यािी सांधी असो अिवा िसो. जेि ेउपलब्धता जाथत आह ेतेिे सुनवधाांिा वापरही 

जाथत असतो. ह ेया उपक्रमामुळे दकती जणाांिा फायर्दा होईल यािी कल्पिा र्दतेात.   
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शासकीय वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिा शासि निणणयातील तरतुर्दीबद्दल मानहती असते. जेवण हा 

नवद्यार्थयाांिा नज्हाळ्यािा नवषय असतो. मेस मध्ये  नमळणारे जेवण ९० टके्क पेक्षा अनधक 

नवद्यार्थयाांिा पुरेसे वाटते तर २ टके्क नवद्यार्थयाांिा ते आवश्यकतेपेक्षा अनधक  वाटते. तरीही ३ टके्क  

नवद्यािी जेवण पुरेसे िसल्यािे साांगतात. वसनतगृहातील ६८ टके्क   (६२ टके्क शासकीय आनण ७६ 

टके्क अिुर्दानित) नवद्यार्थयाांिा जेवणािी िव आवडते तर २० टके्क  नवद्यार्थयाांिा नमळणाऱया जेवणािी 

िव आवडत िाही. ३६ शासकीय वसनतगृहापैकी ३० आनण २४ अिुर्दानित वसनतगृहापैकी ५ 

वसनतगृहात २६ जुलै २०११ च्या शासि निणणयािसुार जेवणािा मेिू दर्दला जातो. शासि निणणय 

२६ जुलै २०११ मध्ये िमूर्द केलेली जेवणाच्या पर्दािाांिी यार्दी ही अिुर्दानित वसनतगृहाांसाठी 

अनिवायण िाही ह ेलक्षात घेण ेमहतवाि ेआह.े  

  

४३ प्रनतसार्दकाांपैकी (१७ प्रनतसार्द ि र्दणेारे वगळता), ३५ वसनतगृहाांतील  भोजिालय 

व्यवथिापकाांिी साांनगतल ेकी अन्नपर्दािाांिी सेवा पुरवतािा ते शासि निणणयाि ेपालि करतात.  

 

शासि निणणय २६ जुलै २०११ मध्ये िमूर्द केलेली जेवणाच्या पर्दािाांिी यार्दी निधाणररत 

वारांवारतेप्रमाणे पुरनवणाऱया वसनतगृहाांिी सांयया खूप कमी आह.े यामध्ये, शासकीय वसनतगृह े

अिुर्दानित वसनतगृहाांपेक्षा खूप िाांगली कामनगरी करतात. र्दधू आनण निकि/मटण पुरवण्यािी 

वारांवारता ही इनच्ित वारांवारतेच्या जवळ जाणारी आह.े 

 

उदर्दष्ट क्र ३: शासिाकडूि कायाणन्वयीि यांत्रणाांिा अिरु्दाि नवनहत वेळेत प्राप्त होत ेका त ेपाहण.े  

अांर्दाजपत्रक – मान्यता व मांजरूी 

नमळणारा निधी हा कोणतया कारणासाठी व के्हा नमळतो आह े यावर ह े सवण खिण अवलांबूि 

असतात. एकूण २४ अिुर्दानित वसनतगृहाांपैकी फक्त ६ वसनतगृहाि ेअनधकारी याबाबतीत बोलल.े 

निधी वेळेवर नमळावा एवढी एकि तयाांिी नविांती होती. सामानजक कल्याण नवभागाकडूि योग्य 

ती रक्कम वेळेवर पाठनवली जावी अशी तयाांिी अपेक्षा आह.े तयािप्रमाणे १८ शासकीय वसनतगृह 

अनधकार याांिीही याबाबत प्रनतदक्रया दर्दली. हा निधी करारात ठरल्यािुसार आगाऊ नमळावा असे 

मत तयाांिी माांडले. अिािक उद्भवणाऱया खिाणसाठी काही अनधक रक्कमही नमळावी असे २ 

वसनतगृहाच्या प्रमुखाांिी साांनगतले. 
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नबल सार्दर करण ेव निधीच्या पुढील हप्त्यािी प्रदक्रया 

अिुर्दानित वसनतगृहाांच्या फक्त २ प्रमुखाांिी याबाबत प्रनतदक्रया दर्दली. र्दोघाांिीही असे मत माांडले 

की हा निधी तयाांिा आधी म्हणजे तयाांिी खिण करण्यापूवी नमळाला पानहजे. शासकीय वसनतगृहाच्या 

प्रमुखाांच्या साांगण्यािुसार, निधी नमळण्यासाठी तयाांिा प्रतयेक वेळी वररष्ठ अनधकाऱयाांसमोर नबले 

सार्दर करावी लागतात (७), नवनशष्ट गोष्टींसाठी बजेट असेल तरि नबल पास होत े (१), पैसे खिण 

करण्याच्या आधीि निधी नमळायला हवा (८) आनण आकनथमक उर्दभवलेल्या कारणामळेु जर काही 

िोटे खिण कराव ेलागले तर तो अनधकार वसनतगृहप्रमुखाांिा असावा (३). 

 

शासकीय वसनतगृहातील सवण नवद्यार्थयाांिी तसिे अधीक्षकाांिी निधाणररत निधी नमळत असल्याि े

साांनगतले. परांत ुतया सवाांच्या म्हणण्यािसुार निधी नमळण्यास नवलांब लागतो. ८ अधीक्षकाांिी खिण 

करण्यापूवी निधी नमळावा अशी नविांती केली. ३ अधीक्षकाांिी जार्दािा निधी व आणीबाणीच्या 

पररनथितीत खिण करावी लागणारी रक्कम उपलब्ध करूि द्यावी अशी मागणी केली.  

 

उदर्दष्ट क्र ४: या  योजिेंतगणत तयार झालले्या शासकीय वसतीगहृामध्य ेरानहलले्या नवद्यार्थयाांच्या 

(निवासी नवद्यािी) शकै्षनणक नवकासाबरोबरि  तयाांच्या  जीविमािात बर्दल होऊि सामानजक व 

आर्िणक सधुारणा झाली ककां वा कस ेयािा अभ्यास करणे.  

 

सांथिेच्या व्यवथिापिाबाबतिी तसेि सहध्यायींिीही जबाबर्दारी घेण ेहा दकशोरवयीि मुलाांच्या 

व्यनक्तमतव नवकासािा महत्त्वािा भाग आह.े अशी जबाबर्दारी नवद्यार्थयाांिा थवत:िे मत बिव ूव 

माांडू र्दतेे आनण थवत:च्या फायद्यासाठी निणणय प्रदक्रयेत सहभागी होऊ र्दतेे. यासांर्दभाणत, वसनतगृह 

प्रशासिासांबांनधत नवनवध कामाांिे व्यवथिापि करण्यासाठी नवद्यार्थयाांिी सनमती खूप महत्त्वािी 

ठरते. ५६ वसनतगृहाांमध्ये नवद्यार्थयाांिी नवनवध सनमतया बिवल्या आहते. सवण ३६ शासकीय 

वसनतगृहाांत, आरोग्य सनमती, अन्न सनमती, थवच्िता सनमती, क्रीडा सनमती, साांथकृनतक सनमती, 

नशथतपालि सनमती, ग्रांिालय सनमती, सांगणक सनमती, तक्रार सनमती आनण  व्यवथिापि सनमती 

याांपैकी एक तरी सनमती आह.े   

 

४५ वसनतगृहाांत साांथकृनतक कायणक्रम, र्दशेी खेळ, योग¸ ध्यािधारणा¸ व्यायाम¸ शारीररक व्यायाम, 

व्याययािे/ प्रािणिा अशाप्रकारिे निरनिराळे उपक्रम राबवले जातात. वसनतगृहािा प्रकार आनण 
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थिाि यामुळे कायणक्रमात खूप फरक पडत िाही. ४५ वसनतगृहाांत ७६ अशैक्षनणक उपक्रम 

राबवल्यािे िोंर्दनवले आह.े योग, ध्यािधारणा ककां वा शारीररक व्यायाम (२९) हा सवाणत जाथत 

लोकनप्रय उपक्रम आह.े तयापाठोपाठ व्याययाि ेआनण प्रािणिा (२१) आनण मग साांथकृनतक कायणक्रम 

(१०) लोकनप्रय असल्यािे दर्दसूि आले आह.े ७० टके्क नवद्यािी वसनतगृहात असतािा अभ्यासेतर 

उपक्रमाांत सहभागी होतात. नवद्यािी वसनतगृहािा एक भाग बिूि निनितपणे थवत:िा नवकास 

घडवतात. तयातील ८८ टके्क प्रनतसार्दाकाांिी साांनगतल ेकी तयाांिी शैक्षनणक उदद्दष्ट ेसाध्य करण्यासाठी 

वसनतगृहािी मर्दत होते. एकूण ४७ वसनतगृहाांमध्ये आरोग्य नशनबरे  भरवली जातात. वैद्यकीय 

आणीबाणी या टाळता ि येण्या जोग्या असतात. ६० पैकी ५८ अधीक्षकाांिी साांनगतल ेकी त ेरुग्णाला 

िेट उपलब्ध आरोग्य कें द्रात र्दाखल करतात आनण १८ तयाांच्याकडील प्रिमोपिार पेटीिे तातपुरते 

इलाज करतात. र्दोि अधीक्षकाांिी साांनगतले की त े १०८ क्रमाांकावर सांपकण  करूि रुग्णवानहका 

बोलावतात.   

 

नवद्यार्थयाणिा नवनवध नवषयाांिे  ज्ञाि र्दणेे आनण तयाच्यात जागरूकता निमाणण करणे आवश्यक आह.े 

वसनतगृहािा प्रकार आनण थिळ लक्षात ि घेता; ३७ वसनतगृहाांमध्य े आरोग्य व थवच्िता 

यानवषयाांवर आनण ३८ वसनतगृहाांमध्ये व्यनक्तमतव नवकास यानवषयावर व्याययाि ेआयोनजत केली 

जातात. इतर नवषय म्हणजे कररअर नवकास (२८) आनण शलांगभाव सांवेर्दिशीलता (११) याांिाही 

तयात समावेश असतो. 

     

र्दहावीला नमळालेले गुण व सध्या घेत असलेल्या उच्च अभ्यासक्रमात नमळालेले गुण पाहता  

नवद्यार्थयाांिी प्रगती झाली (होत) असल्यािे निर्दशणिास आले. यािाि अिण या  वसनतगृहात 

राहण्यािा तयािा फायर्दा होत आह.े शैक्षनणक प्रगतीखेरीज  वसनतगृहात राहण्यामुळे तयािा नवनवध 

कायणक्रमात सहभागी तर होता येतेि; परांतु या सवण नवद्यार्थयाांिा नवनवध सनमतयाांमाफण त वसनतगृह 

िालनवण्यात  हातभारही लावता येतो.  

 

उदर्दष्ट क्र ५: योजिचे्या अांमलबजावणी कररता यणेाऱया समथया, अडिणी व त्रटुींिा  अभ्यास करण े

तसिे तयावर उपाययोजिा सिुनवणे.  

पौगांडावेवथिेतील तसिे तरुण मुलाांिे आनण मुलींिे वसनतगृह िालवणे सोपे िाही. र्दररोजिी 

व्यवथिा करतािा अधीक्षकाांिा अडिणी येतात तर ही सवण योजिा समिणपणे राबनवतािा 
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अनधकाऱयाांिाही अडिणी यतेात. वसनतगृह िालवण्यािी मुयय जबाबर्दारी अधीक्षकाांिी असते, 

तयामुळे तयाांिे नविार, तयाांच्या सूििा महतवाच्या आहते. या अभ्यासात १७ अधीक्षकाांिी पायाभूत 

सुनवधाांबद्दल सूििा केल्या, तर नतघाांिी निधीनवषयी, ६ जणाांिी मेस मधील भोजिानवषयी तर ५ 

जणाांिी आरोग्यानवषयीि ेप्रश्न माांडले. िोऱया आनण थिानिक लोकाांमुळे निमाणण होणाऱया अडिणी 

ह ेवसनतगृहाच्या अांमलबजावणीत येणारे मुयय अडिळे आहते. या अभ्यासात असेही दर्दसूि आले 

की अिुर्दानित वसनतगृहात राहण्याऱया  नवद्यार्थयाांपेक्षा शासकीय वसनतगृहात राहणारे नवद्यािी 

अनधक तक्रारी िोंर्दवतात. साधारण २० टके्क नवद्यार्थयाांिी साांनगतल ेकी तयाांिी काही प्रकारच्या 

अशाांततेबद्दल ऐकले आह े यातील २५ टके्क शासकीय वसनतगृहातील असूि ९ टके्क अिुर्दानित 

वसनतगृहातील आहते. वसनतगृहात निमाणण होणारे सवणि प्रश्न सोडनवण्यात अधीक्षकािा मोठा 

सहभाग असतो. जे्हा नवद्यार्थयाांिा काही अडिणी असतात आनण जे्हा तयाांिी तक्रार केली जाते 

ते्हा तया कशा सोडवल्या जातात ह ेपाहणे गरजेि ेआह.े  यासांर्दभाणत १०० नवद्यार्थयाांिी असे 

साांनगतले की समथयाांिे निराकरण ि होता तक्रार नवसर्जणत केली आनण ४२ नवद्यार्थयाांिी साांनगतले 

की अधीक्षकाांबरोबर ििाण करूि समथया सोडवली गेली. नवद्यार्थयाांिी थवत:ि तयाांच्या अडिणी 

सोडवल्या (८) आनण तया ििेिांतर सोडवल्या गेल्या (२६). कधीकधी नवद्यािी समथया साांगत 

िाहीत कारण भोजिालय ठेकेर्दाराच्या तक्रारी केल्यावर नवद्यार्थयाांिा मारझोड करण्यात आली 

आनण पोनलसाांिा हथतक्षेप (८ प्रकरणे) करावा लागला. ५ प्रकरणाांमध्ये, सामानजक न्याय 

नवभागाच्या अनधकाऱयािी समथयाांिे निराकरण केल.े काहीकाही प्रकरणात समथया, बैठकींमधूि – 

नवद्यािी बैठक आनण पालक सभा यामधूि सोडवल्या गेल्या.   

 

दकतीही गरज असली तरी तपासणीसाठी प्रतयेक वसनतगृहाला भेट र्दणेे अनधकाऱयाांसाठीही 

आ्हािि असते. वसनतगहृािी तपासणी करण्यािी जबाबर्दारी मुययतः सामानजक न्याय 

नवभागातील अनधकाऱयाांिी आनण निरीक्षकाांिी असते. याि अनधकाऱयाांिा ह ेकाम दर्दले गेले आह.े 

तयाांच्या बॊलण्यातिू असे कळले की प्रतयेक वसनतगृहाला वषाणतूि साधारणपणे ३ तरी भटेी र्दणे्यािा 

ते प्रयत्न करतात. तया सवाांच्या म्हणण्याप्रमाणे या भेटीमुळे वसनतगृहात दर्दल्या जाणाऱया सुनवधाांिी 

गुणवत्ता सुधारते. जे्हा वररष्ठ अनधकारी वसनतगृहाला भेट र्दतेात ते्हा अिेक पायाभूत सुनवधा, 

र्दरुुथतया तसेि वसनतगहृािी र्दखेभाल अनधक िाांगल्या प्रकारे केली जाते. या भेटीच्या वेळेस 

अनधकारी मेसच्या थवयांपाकघराला भेट र्दतेात तसेि तिेील अन्नािी िव र्दखेील घेऊि पाहतात. ह े

सवण करणे अनतशय गरजेि ेआह ेतयामुळे नवद्यार्थयाांिा अनधक िाांगल्या प्रतीिे भोजि नमळू शकते. 
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मेसच्या  थवयांपाकघरािी तसेि थवच्ितागहृाांिी तपासणी थवच्ितेच्या र्दनृष्टकोिातिू केल्यामुळे 

नवद्यार्थयाांिा फायर्दा होतो. तपासणीच्यावेळी अधीक्षकाखेरीज नवद्यार्थयाांशी तसेि मेस 

व्यवथिापकाांशी आनण सुरक्षा रक्षकाांशीही अनधकारी  सांवार्द साधतात.   

 

उदर्दष्ट क्र ६: शासि निणणयातील तरतरु्दीिसुार शासकीय वसनतगहृाबाबत ताांनत्रक व प्रशासकीय 

बाबींिे निकषाप्रमाणे पालि केले ककां वा कसे ह ेतपासणे.  

अध्याणपेक्षा अनधक शासकीय वसनतगृहात मेस व्यवथिापक ह े शासिमान्य कां पिीमाफण त िेमलेले 

असतात. बहुतेक सवणि वसतीगृहातील (६० पैकी ५६) सुरक्षा रक्षक शासि नियमािुसार खाजगी 

कां पिी माफण त िेमलेले असतात. िेमलेल्या सुरक्षारक्षकाांपैकी ७५ टके्क अिुसूनित जाती जमातीतील 

ककां वा इतर मागासवगीय आहते. ६० पैकी १० जण अिसुनूित जातीतील आहते.  सवण कमणिाऱयाांिा  

शासि नियमािुसार वेति नमळते.  ३६ शासकीय वसतीगहृापैकी ३३ वसनतगृहातील कामणिायाांिा 

वेति नियनमतपणे नमळते.   

 

२४ अिुर्दानित वसनतगृहाांत वसनतगृह कमणिारी ५ ककां वा ५ पेक्षा कमी आहते. परांतु २० शासकीय 

वसनतगृहाांत १०-१५ कमणिारी आहते. इतराांमध्य े ते ५ पेक्षा कमी आहते. ह े उघड आह े की 

अिुर्दानित वसनतगृहाांत सांसाधिाांिी कमतरता आह ेआनण तयामुळे कमणिारी सुद्धा कमी आहते. 

सुरक्षा रक्षकाांच्या बाबतीत २४ वसनतगृहाांत हांगामी सुरक्षा रक्षक आहते आनण १८ मध्ये 

कायमथवरूपी आहते. परांत,ु कायमथवरूपी सुरक्षा रक्षकाांिे प्रमाण अिुर्दानित वसनतगृहाांत जाथत 

आह.े शासकीय वसनतगृहाांच्या बाबतीत, ३६ पैकी फक्त ३ वसनतगृहाांत कायमथवरूपी सरुक्षा रक्षक 

आहते.  काही रठकाणी कमणिार्याांिी िेमणूक पुरेशा सांययेत झालेली िाही असे दर्दसूि आल.े काही 

वसनतगृहाांमध ेपूणण वेळासाठी प्रमुख िेमला ि्हता. तयामुळे इतर वसनतगृहातील प्रमुखाांिा जाथतीि े

काम करावे लागूि तयाांच्यावर अनतररक्त कामािा बोजा पडत होता. यािा नवपररत पररणाम 

वसनतगृहाच्या एकां र्दरीत कामकाजावर निनितपणे होतो. 

 

पाणी आनण वीज सगळीकड ेउपलब्ध आहते, तसेि पाणी साठवण्यािी व्यवथिा आनण नविाव्यतयय 

वीज पुरवठाही उपलब्ध आह.े अिुसूनित जातीच्या नवद्यार्थयाांच्या वसनतगृहात १०० नवद्यार्थयाांमागे 

१३ शौिालये आनण स्नािगृह ेअसल्यािे दर्दसूि आल ेआह.े एकूण ६० वसनतगृहापैकी ४२ आनण ४८ 

वसनतगृहाांच्या अधीक्षकाांिी अिुक्रमे आवाराला शभांती व पुरेसे दर्दवे / प्रकाश असल्यािे िमूर्द केल.े 
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परांतु, फक्त ८ वसनतगृहाांच्या आवाराला  कुां पण आह.े पाहणीतूि अस ेदर्दसूि यतेे की ३० मुलींच्या 

आनण २२ मुलाांच्या वसनतगृहाांच्या आवाराला  कुां पण  िाही.   

 

उदर्दष्ट क्र ७: योजिेंतगणत शासकीय वसतीगहृामध्य ेपरुनवण्यात यणेाऱया सोयी सनुवधाांिा र्दजाण, 

शासिाच्या ध्यये धोरणाप्रमाणे आहे का? 

वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिा शैक्षनणक सुनवधाांबरोबरि जेवण आनण राहण्यािी सुनवधा नमळते. 

तयाबरोबरि आरोग्य आनण थवच्िांताही! वसनतगृहात नवद्यार्थयाांसाठी इतरही दकतीतरी गोष्टी 

आयोनजत केल्या जातात. खोलीत तसिे वसनतगृहाच्या आवारात थवच्िांता असल्यािे अिुक्रमे ७० 

आनण ८८ टके्क नवद्यार्थयाांिी िमूर्द केल े आह.े तसिे वसनतगृहात पुरेशी थवच्िांतागृह े उपलब्ध 

असल्यािे ८६ टके्क नवद्यार्थयाांिी सांनगतले. तयापकैी ८७ टके्क नवद्यार्थयाांच्या म्हणण्यािुसार ती 

थवच्िांही असतात. जवळजवळ ७३ टके्क नवद्यार्थयाांिी थवच्िांतागृहात पाणी उपलब्ध असल्यािे 

सांनगतले.  

 

याखेरीज सांकनलत केलेल्या मानहतीवरूि असे दर्दसत ेकी वय वषे ११ त े१९ या गटातील मुलींमध े

सॅनिटरी पॅड वापरण्यािे प्रमाण फारि कमी आह.े सॅनिटरी पॅड्स मोफत नमळणाऱया मुलींिे 

प्रमाणही अनतशय कमी म्हणजे २४ टके्क इतके आह.े तयािप्रमाणे एकाही वसनतगृहामधे सॅनिटरी 

पॅड िष्ट करण्याि ेयांत्र बसनवलेल ेिाही. 

 

नवद्यार्थयाांच्या प्रगतीनवषयी जाणूि घेण्यासाठी ५८ अधीक्षक तयाांच्या शाळा-कॉलेजला वेळोवेळी 

भेट र्दतेात.  
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उदर्दष्ट क्र ८: योजिेंतगणत मान्यताप्राप्त शासकीय वसतीगहृािा लाभ घणेारे नवद्यािी व नवद्यार्िणिी 

लक्ष्य गटातीलि आहते ककां वा कस ेयािा अभ्यास करणे.  

 

आकृती १: िमनु्यािी वगणवारीिसुार रििा 

 

 

निवडलेल्या वसनतगृहातील ४८ टके्क नवद्यािी अिुसूनित जातीिे आहते. याखेरीज अिुसूनित 

जमाती आनण भटकया व इतर जमातीतील नवद्यािीही वसनतगृहात आहते. मागील पाि वषाणतील 

म्हणजे २०१३-१४ तो २०१८-१९ या काळातील अिसुूनित जातीतील नवद्यार्थयाांिी सरासरी ५४ 

टके्क आह.े शासिनियमाांिसुार आवश्यक असणार या ८० टककयाांपेक्षा ह ेप्रमाण बरेि कमी आह.े या 

कालावधीमधील अिुसूनित तसेि भटकया व इतर जमातीतील मुलाांिे सरासरी प्रमाण १३ टके्क  

आह.े इतर काही सामानजक गटातील नवद्यार्थयाांिे प्रमाण तया खालोखाल आह े. गेल्या ५ वषाणतील 

प्रवेशािे प्रमाण  पनहले तर नवनवध गटािुसार सुसांगत दर्दसते. एक िमूर्द करण्यासारखी गोष्ट म्हणज े

प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणात अजण येतात. वसनतगृहासाठी प्रवेश मयाणर्दा असल्यािे येणारे अजण आनण 

दर्दलेल ेप्रवेश या आकडयाांमध्ये मोठा फरक पडतो आनण हा फरक गेल्या २ वषाणत खूप वाढला आह.े 
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आकृती २: २०१३-१४ त े२०१८-१९ काळामधील अजण आनण प्रवशेातील फरक 

 

 

नवनवध जाती-जमातीमधील अजाांिे प्रवेशात रूपाांतर होण्यािा र्दर हा सवण वषाांमध ेनभन्न आह.े 

अिुसूनित जातीमधे गेल्या र्दोि वषाणतील हा र्दर जवळपास ६९टके्क आह.े 

 

५९ पैकी ५७ वसनतगृह े(प्रनतसार्द ि र्दणेारी वगळता), शासिािे प्रवेशाबाबतिे नियम पाळत आहते 

असे निर्दशणिास आल.े परांतु, मे मनहन्यात प्रवेश प्रदक्रयेिी सुरूवात करणे ककां वा शाळा व 

माहानवद्यालयाांच्यामधूि वसनतगृहातील जागांबाबत जानहरात करणे या गोष्टी करता येत िाहीत 

यािा उल्लेख २ वसनतगहृाच्या प्रमुखाांिी केला. 

 

उदर्दष्ट क्र ९: योजिेंतगणत पूणण झालले्या व सरुु असलले्या प्रकल्पावर नवभागथतर / आयुक्त / नजल्हा 

व तालकुाथतरावर सनियांत्रण केले जात ेका? निरीक्षण े घतेली जातात का ? या कायणपद्धतीिा 

अभ्यास करणे. 

उदर्दष्ट क्र १४: मांत्रालय थतरावरूि ग्रामीण थतरापयांत सर्दर वसनतगहृाांच्या सद्यनथितीबाबत तसिे 

परुवण्यात यणेाऱया सोयीसनुवधाांबाबत निरीक्षण े/ परीक्षणे घणे्यात यतेात का? 

 

बहुतेक प्रकरणाांत सामानजक न्याय नवभागाच्या अनधकाऱयाांिी वसनतगृहाला १ त े२ भेटी दर्दल्या 

आहते. परांत,ु खूप मोठ्या सांययेिे अशीही वसनतगृह ेआहते, की जेिे अनधकाऱयाांिी वषणभरात एकही 

भेट दर्दलेली िाही. 
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अधीक्षकाांच्या प्रनतसार्दातूि असेही उघड होत े की गेल्या पाि वषाणत नजल्हा सामानजक न्याय 

नवभागाच्या अनधकाऱयाांिी प्रर्दशे ककां वा तालुका पातळीवरच्या अनधकाऱयाांपेक्षा जाथत अिपेनक्षत 

भेटी दर्दल्या.   

 

तपासणी र्दरम्याि अनधकारी सवण िोंर्दव्ा पूणण आनण अद्ययावत आहते की िाहीत यािी तपासणी 

करतात. त े वसनतगृहातील जागा, फर्िणिर, शौिालय, स्नािगृह,े भोजिालयामधील थवच्िता,  

उपकरणे आनण भोजिालयामधील अन्न साठवण्यािी जागा,  सांगणक कक्ष आनण ग्रांिालय अशा 

पायाभूत सुनवधाांिीही पाहणी करतात. अनधकारी नवद्यार्थयाांशी सांवार्द साधतात आनण तयाांच्या 

सूििा अिवा समथया जाणूि घेतात. याखरेीज  मेसमधील कमणिारी आनण सुरक्षा रक्षक 

याांच्याशीही तयाांच्या समथया िीट समजूि घेण्यासाठी सांवार्द साधतात.    

 

अिुर्दानित वसनतगृहाांमध्य,े जे्हा सामानजक न्याय अनधकारी वसनतगृहाला भेट र्दतेात ते्हा त े

इतर समथयाांबरोबरि वसनतगृहातील एकूण नवद्यािी सांययेवर सुद्धा लक्ष्य ठेवतात.  

 

गेल्या ५ वषाणत म्हणजेि २०१३-१४ ते २०१८-१९ या काळात सामानजक न्याय नवभागातील 

अनधकाऱयाांिे वसनतगृह तपासणी करण्यािे प्रमाण वाढलेल े  दर्दसते. अनधकाऱयाांिी तयाांिा िेमूि 

दर्दलेल्या ९० टके्क तपासण्या पूणण केल्या आहते. शासिातील अिेक ररक्त पर्दामुळे या अनधकाऱयाांिा 

१०० टके्क काम पूणण करणे अशकय आह.े अधीक्षकाांिा व अनधकाऱयाांिा एकापेक्षा अनधक पर्दािी 

जबाबर्दारी घ्यावी लागत ेतयामुळे उपलब्ध अनधकाऱयाांच्या अखतयारीतील  वसनतगृहाच्या सांययते 

वाढ होत जात.े याखेरीज वसनतगृह ेर्दरूर्दरूवर पसरलेली असल्यामुळे लाांब अांतरािी समथया दर्दसूि 

येते. अपुऱया कमणिाऱयाअभावी सवणतोपरी र्दखेरेख व तपासणी करणे अवघड आह.े 

 

सामानजक न्याय अनधकाऱयाांच्या मुलाखती घेतािा असे समजले की सरकारी अनधकारी साधारणतः 

वषाणतूि र्दोिर्दा ककां वा तीिर्दा वसनतगृहाांिी तपासणी करतात. वसनतगृहाांिा दर्दलेल्या या भेटी 

अकथमात असतात. 
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जर यातील कुठल्याही सुनवधा तयारठकाणी िसतील तर अनधकारी र्दांड आकारू शकतात. अशा 

प्रकारिा र्दांड अथवच्ि स्नािगृह,े वाईट अिवा असुरनक्षत नवद्युत जोडणी यासाठी आकारला जातो. 

र्दांडािी रक्कम रू. १,००० पेक्षा जाथत िसते.  

 

निवडलेल्या ६० वसनतगृहापैकी बहुतेक वसनतगृहािा गेल्या ५ वषाणत सामानजक न्याय नवभागातील 

अनधकाऱयाांिी र्दरवषी १ ते २ भेटी दर्दल्या.  तरीही  हा आकडा १०० टके्क िाही कारण पुरेशा 

कमणिाऱयाच्या अभावी ह ेशकय होत िाही. तपासणी ि केलेल्या वसनतगृहाांिी सांयया गेल्या काही 

वषाणत वाढते आह.े तयासाठी अनधक प्रमाणात र्दखेरेखीिी आवश्यकता आह.े  

 

उदर्दष्ट क्र १०: योजििे ेभौनतक आनण आर्िणक (मागील पाि वषाणिे) प्रगतीि ेमलू्याांकि करण.े  

  

सामानजक न्याय्य व नवशेष सहाय्य नवभागािे पुरनवलेल्या मानहतीिुसार, महाराष्ट्रातील 

वसनतगृहािी सांयया लक्षणीयरीतया वाढली आह.े २०११ ते २०१७ याकाळात एकूण १०६ 

वसनतगृह ेथिापि झाली.  

मागील पाि वषाणत म्हणजेि २०१३-१४ त े २०१८-१९ या काळात वसनतगृहाांसाठीिी 

अिणसांकल्पीय तरतूर्द वाढलेली आह.े याप्रमाणेि तयाांच्या खिाणतही वाढ झालेली आह.े तरतुर्दीच्या 

८८ टके्क रक्कम खिण होत आह.े तयामुळे खरे तर आणखी खिण करायला वाव आह.े तयामुळे वेति आनण 

भोजि या र्दोि मुद्द्याांवर अनधक खिण निनितपणे करता येईल. 

 

अिणसांकल्पीय तरतूर्द आनण खिाांच्याबाबतीत इतर लेखाशीषाणतुलिेत लेखाशीषण २२२५-३३४-२ 

वरिढ ठरते. लेखाशीषण २२२५-३३४-२ साठी केलेली अिणसांकल्पीय तरतूर्द ही लेखाशीषण २२२५-

०९१-३ पेक्षा कमीत कमी १० टककयािे जाथत आह.े तयािप्रमाण ेलेखाशीषण २२२५-०२८-१ पेक्षा 

२३ टककयािे जाथत आह.े 

 

लेखाशीषाणिे सवणि घटक ह े नशल्लकीमध्य े भर घालतात. नवशेषतः जे्हा अनधकतर अधीक्षक 

मिुष्ट्यबळ कमी असल्यािी तक्रार करत आहते ते्हा वसनतगृहाांच्या कमणिार याांच्या वेतिासाठी 

केलेल्या तरतूर्दीपेक्षा कमी खिण ही एक शिांतिेी बाब आह.े तसेि, जेवणावरील आनण कायाणलयीि 
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खिण अपेक्षेपेक्षा कमी झालेला आह.े हा अनतररक्त निधीिा योग्य वापर करूि जेवणासांर्दभाणतील 

सेवाांच्या र्दजाणतील वाढ केली जाऊ शकते. 

 

लेखाशीषण २२२५-०२८-१ २०१३-१४ ते २०१७-१८ या वषाणतील सरासरी नशलक रुपये 

७०९८९ हजार होती. याि कालावधीमध्य े र्दरूध्विी, वीज, पाणी याांिे सरासरी नबल आनण 

इमारतीिे सरासरी भाड े ह े तरतुर्दीपेक्षा अनधक आह.े तयाव्यनतररक्त, वेतािासकट इतर अन्य 

घटकाांवरील खिण हा अिणसांकल्पीय तरतुर्दीपेक्षा कमीि आह.े 

 

तक्ता ४.४१: सकल निधी (रु.०००) आनण िक्रवाढ वार्षणक वाढ र्दर (टके्क) 

 वषण २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ िक्रवाढ 
वार्षणक 
वाढ र्दर 
(टके्क) 

तरतूर्द १९६१३१७.० २९१२३०६.० ३०१६९३९.० ३४१०८४८.० ४४००३८३.० १७. ५ 

खिण २२७५२३८.० २३८०९२३.० २२७८४४७.० ३०६०५९५.० ३४१०३१६.० ८. ४ 

 

या ३ लेखाशीषाणतगणत शासकीय वसतीगृहािा नमळणाऱया एकूण निधीमध्ये आर्िणक वषण २०१३-

१४ च्या तुलिेत २०१७-१८ पयांत २.२ पट वाढ झाली आह.े म्हणजेि अिणसांकल्पीय तरतुर्दीमध्य े

१७.५ टककयािी िक्रवाढ पद्धतीिे वार्षणक वाढ झाली आह.े परांतु, याि काळामध्ये खिाणच्या 

वाढीिा र्दर फक्त ८.४ टके्कि राहीला आह े 

 

उदर्दष्ट क्र ११: योजिअेांतगणत जया प्रयोजिाकररता मागील पाि वषाणत निधी मांजरू करण्यात आला 

तयाि प्रयोजिािण निधी खिण झाला ककां वा कस ेयािी खात्री करण.े  

योजिेिसुार शासकीय वसनतगृहाांिा मिोरांजिातमक तसिे पायाभूत सुनवधाांसाठी निधी उपलब्ध 

करूि दर्दलेला आह.े अिुर्दानित वसनतगृहाांसाठी मात्र आवश्यक असूिही असा निधी उपलब्ध िाही. 

नवनवध गोष्टीसाठी साधारणपणे ७५ टके्क अधीक्षकाांिी र्दरवषी निधी नियनमतपणे उपलब्ध होत 

असल्यािे साांनगतले. यापैकी साधारणतः ८० टके्क  वसनतगृह ेनवकनसत नजल््ातील तर ५० टके्क 

वसनतगृह े अनवकनसत नजल््ातील होती. नियमािुसार नमळणारा गणवेश, िात्रवृत्ती, शैक्षनणक 

सानहतय आनण पुथतकासाठीिा निधी नवध्यार्थयाांिा नियनमतपणे नमळतो. नवद्यार्थयाांिा नमळणारा 

निधी तयाांच्या खातयात जमा होत असल्याि े तयात कुठलाही हथतक्षेप ककां वा दर्दरांगाई होत िाही. 

एकूणि वसनतगृहािा खिण नवनशष्ट बाबींसाठी नमळत असल्यािे तो योग्य रठकाणीि खिण होतािा 
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दर्दसतो. वार्षणक र्दखेभाल कराराि े (ए.एम.सी.) िूतिीकरण झालेल े िाही, पररणामी, िार्दरुूथत 

उपकरणे ही र्दीघण कालावधीसाठी तशीि अकायणक्षम राहतात. काही प्रमुखाांिी साांनगतले की फायर 

ऑनडट होत िाही. यावरूि वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिा असलेला धोका थपष्टपणे दर्दसतो. जीव 

धोकयात आणणार्या या  बाबींकड ेशासकीय यांत्रणाांिी तातडीि ेलक्ष र्दणेे गरजेि ेआह.े  

अिुर्दानित वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांपेक्षा शासकीय वसनतगृहातील मुलाांिा अनधक फायर्दा होतो. 

यापैकी निम्म्यापेक्षा अनधक नवद्यार्थयाांिा गणवेशासाठी निधी नमळतो. अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक 

असणारी साधि ेघेण्यासाठी ६१ टके्क व शैक्षनणक सानहतय घेण्यासाठी ७७ टके्क नवद्यार्थयाांिा निधी 

प्राप्त होतो तर ५० टके्क पेक्षा अनधक नवद्यार्थयाांिा पुथतकाांसाठी निधी नमळतो. ७१ टके्क नवद्यार्थयाांिी 

साांनगतल ेकी, तयाांिा तयाांिी मानसक नशष्ट्यवृत्ती नियनमतपणे नमळत.े 

 

उदर्दष्ट क्र १२: सवण प्रवगाणिे लाभािी मािर्दांडािसुार कायणक्रमािा लाभ घतेात का  ह ेतपासणे. 

निवडलेल्या  ६० वसनतगृहातील ९५ टके्क नवद्यािी अिसुूनित जाती, अिुसूनित जमाती, आनण 

इतर मागासवगीय गटातील नवनवध जाती आनण उपजातीतील आहते. उरलेले ५ टके्क नवद्यािी इतर 

वरच्या जातीतील आहते. यातील सवाणत जाथत नवद्यािी  बौद्ध आनण तयाखालोखाल महार आहते. 

 

उदर्दष्ट क्र १५: शासिामाफण त अिरु्दाि मांजरू झाल्यािांतर नवनहत वळेेत कामे पूणण केली जातात का ? 

नवलांब होत असल्यास तया मागील कारणाांिा शोध घणेे.  

वसनतगृहासाठीिा निधी पायाभूत सुनवधाांसाठी असतो तसेि र्दखेभालीसाठीही असतो. तो 

नमळनवण्यासाठी निरनिराळ्या नवभागाांिी परवािगी लागते. तयमुळे निधी मांजरू होण ेआनण िांतर 

नवतररत होणे यासाठी बराि वेळ लागतो. एकर्दा निधी आला की अधीक्षक तो लगेि वापरतात. 

 

उदर्दष्ट क्र १६: वसनतगहृात नवद्यार्थयाांिा परुनवण्यात यणेाऱया भोजिािी  व्यवथिा कोणतया 

पध्र्दतीि ेकेली जाते व तयाि ेनिरीक्षण होत ेका ? ह ेतपासणे. 

सवण िमुिा वसनतगृहाांमध्य े नवद्यािाांसाठी मेसमाफण त भोजिािी व्यवथिा केली जात े अस े

पाहणीर्दरम्याि आढळूि आल.े नवद्यार्थयाांच्या जेवणाच्या मेिूसांर्दभाणत ४३ वसनतगृहाततूि मानहती 

नमळाली. तयापैकी ३५ वसनतगृहात २०११ च्या शासि निणणयािुसार जेवण दर्दल ेजात.े अिुर्दानित 

वसनतगृहािा असे जेवण र्दणेे बांधिकारक िसल ेतरी अपेनक्षत आह.े शासि निणणयािुसार जेवण 

र्दणेाऱया ३५ पैकी ३० वसनतगृह ेशासकीय आहते तर ५ अिुर्दानित आहते. जेवणाच्या िवीच्या 
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सांर्दभाणत, शासकीय वसनतगृहात राहणाऱया ६२ टके्क नवद्यार्थयाांिी साांनगतले की तयाांिा िव आवडते. 

अिुर्दानित वसनतगहृात राहणाऱया जयाांिा जेवणािी िव आवडते अशा प्रनतसार्दकाांिे प्रमाण हे 

शासकीय वसनतगृहात राहणाऱयाांपेक्षा जाथत आह.े साधारण निम्म्या अधीक्षकाांिी मेसबद्दल अशी 

कुठलीही तक्रार आल्यािे िाकारले. 

 

उदर्दष्ट क्र १७: नवद्यार्थयाांिा परुनवण्यात येणाऱया भोजिािा र्दजाण तपासणे.  

निवडलेल्या ३६ शासकीय वसनतगृहापकैी ३३ आनण २४ अिुर्दानित वसनतगृहापैकी २२ 

वसनतगृहात जेवणािी गुणवत्ता तपासली जात.े सामानजक न्याय नवभागातील अनधकाऱयाांिी २७ 

शासकीय आनण २० अिुर्दानित वसनतगृहात दर्दल्या जाणाऱया जेवणाला समाधािकारक शेरा 

दर्दलेला आह.े  

 

शासकीय वसनतगृहाांशी तुलिा करता, अिुर्दानित वसनतगृहातील अधीक्षक मेसच्या कामकाजात 

जाथत सहभागी होतात. र्दोि वगळता, सवण २२ अिुर्दानित वसनतगृहातील अधीक्षक र्दररोज 

जेवणािी िव घेतात. शासकीय वसनतगृहाांच्या सांर्दभाणत, ३६ पैकी २३ अधीक्षक र्दररोज जेवणाच्या 

िवीबद्दल जागरूक असल्यािे दर्दसले. 

 

एकूण ६० पैकी ४७ वसनतगहृाांिा सामानजक न्याय नवभागाच्या अनधकाऱयाांकडूि 'समाधािकारक' 

रटप्पपणी नमळाली आह.े फक्त तीि शासकीय आनण एक अिुर्दानित वसनतगृहाांिा जेवणािी िव आनण 

गुणवत्ता सुधारण्यास साांनगतली आह.े 

 

उदर्दष्ट क्र १८: शाळाांमध्ये नवद्यार्थयाांसाठी बायोमरेिक पध्र्दतीि ेउपनथिती िोंर्दवली जात ेका ? यािा 

शोध घेण.े  

६० वसनतगृहापैकी ५३ वसनतगृहात आवक-जावक िोंर्द वही ठेवलेली आह ेतसेि ५५ वसनतगृहात 

येण्याजाणेच्या वेळेवर बांधि  आह ेिार वसनतगृहामध्ये फक्त बायोमेरिक पद्धतीिे हजेरी िोंर्दवतात 

तर १६ वसनतगृहात हजेरीसाठी र्दहुरेी पद्धत म्हणजे बायोमेरिक तसेि िोंर्दवही आह.े शासकीय 

वसनतगृहाांमध्य े यािे लक्षणीयरीतया उच्च थतरावर पालि केले जाते (फक्त एका शासकीय 

वसनतगृहात अशी िोंर्द ठेवली जात िाही.) २ शासकीय आनण ३ अिुर्दानित वसनतगृहाांमध्य े

वेळेसांर्दभाणतील नियम िाहीत. यामध्य े ३ मुलाांिी आनण २ मुलींिी वसनतगृह े आहते. वेळ 
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पाळण्यािा सकरातमक र्दबाव नवद्यार्थयाांवर असणे आवश्यक आह.े सवण वसनतगृह े नवद्यार्थयाांिी 

र्दररोज हजेरी घेण्यािा प्रघात पाळतात. परांत ु२० वसनतगृह ेजी बायोमेरिक मशीि वापरतात, ती 

वगळता इतर बहुतेक हजरेी पुथतक ठेवतात. बहुताांशी वसनतगृह े नवद्यािी रनहवाशाांच्या 

सुरनक्षततेसाठी पुरेशी उपाययोजिा करतात असे दर्दसूि आले आह.े तयािप्रमाणे, सवण मुलाांिी आनण 

मुलींिी वसनतगृह े वसनतगृहातूि रजेवर जाणाऱया नवद्यार्थयाांिी िोंर्द ठेवतात. १४ (६+६+२) 

मुलींिी वसनतगृह े रजेवर जाणाऱया नवद्यार्िणिींिी िोंर्द िोंर्दवहीत ठेवतात, आनण २६ 

(६+२+१५+३) मुलींच्या वसनतगृहाांकडूि लेखी अजण मागनवला जातो. ४ (३+१)वसनतगृह े तर 

नवद्यार्थयाांच्या पालकाांिा तयाांच्या रजेच्या अजाणनवषयी मानहती र्दतेात. 

 

उदर्दष्ट क्र १९: वसनतगहृातील नवद्यार्थयाांसाठी  शकै्षनणक सानहतयासाठी जे अिरु्दाि  परुनवण्यात यते े

त ेपरेुस ेआहे का? 

निवाणहभत्ता हा फक्त शासकीय वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांसाठीि आह.े रू.५०० पासूि ते रू.९०० 

पयांत निवाणहभत्ता या नवद्यार्थयाांिा नवनवध पातळ्याांप्रमाणे नमळतो. 

शासकीय  वसनतगृहातील सवण  नवद्यार्थयाांिा शैक्षनणक कारणासाठी निधी नमळतो. तयातूि तयाांच्या 

सवण  शैक्षनणक बाबींच्या खिाणिी पूतणता होते.  

 

र्दबुणल आर्िणक नथित्तीतील नवद्यार्थयाांसाठी हा निवाणहभत्ता खूपि महतवािे असतो. निवाणहभत्ता 

नमळणार िसेल तर नवद्यार्थयाांच्या गळतीिे प्रमाण वाढते, कारण उर्दरनिवाणहासाठी या नवद्यार्थयाांिा 

िोडी फार कमाई करावीि लागते. अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असणारी साधिे खरेर्दी 

करण्यासाठी, वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिा नवनशष्ट रक्कम दर्दली जाते. शासकीय वसनतगृहात 

राहणार या नवद्यार्थयाांिा तयाांच्या वैयनक्तक अिवा शैक्षनणक खिाणसाठी नमळणार या रकमेिा उल्लेख, 

जुलै २०११ मधे निघालेल्या शासि निणणयात (GR) केलेला आह.े यात वैयनक्तक आरोग्य, गणवेश 

आनण नवनशष्ट नवद्याशाखाांिा जसे वैद्यकीय शास्त्र,े कला, शारीररक नशक्षण, प्रकल्प व इतर- समावेश 

होतो. 

 

उदर्दष्ट क्र २०: वसनतगहृामध्ये  सी. सी. टी. ्ही. कॅमरेा िी व्यवथिा आहे का ? ह ेतपासण.े 

सी.सी.टी.्ही.च्या माध्यमातूि होणारी र्दखेरेख ह ेसवणमान्य पद्धत आह.े ६० पैकी ३८ वसनतगृहात 

(३० शासकीय आनण ८ अिुर्दानित) सी. सी. टी. ्ही. कॅमेरा िी सुनवधा उपलब्ध आह.े ६ शासकीय 
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वसनतगृहात सी. सी. टी. ्ही. बसवलेल ेिाहीत. मुलाांच्या २७ वसनतगृहापैकी १८ आनण मुलींच्या 

३३ वसनतगृहापैकी फक्त २० वसनतगृह े सी. सी. टी. ्ही. खाली येतात. सी. सी. टी. ्ही. 

बसवल्यािांतर ते सवण िालू िाहीत तसेि सी. सी. टी. ्ही. वरील नित्र ेउपलब्ध होण्यात अडिणी 

आहते खरेतर सवणि  वसनतगृहात परांतु निर्दाि मुलींच्या वसनतगहृात सुरनक्षततिेी निताांत 

आवश्यकता आह.े 

 

३८ पैकी २५ प्रनतसार्दकाांच्या मानहतीिुसार तयाांच्या वसनतगृहात सी.सी.टी.्ही कॅमेरे पुरेशा 

सांययेत आहते. 

 

सी.सी.टी.्ही िी सोय असलेल्या वसनतगृहाांपैकी बहुसांयय (२३) वसनतगृहाांिी ८ पेक्षा जाथत 

सी.सी.टी.्ही कॅमेरे बसनवल ेआहते, तयािांतर ८ वसनतगहृाांमध्ये जाथतीत जाथत ४ कॅमेरे बसनवल े

आहते तर ४ त े८ कॅमेरे बसनवलेली ५ वसनतगृह ेआहते. 

बहुताांशी वसनतगृहाांत सी.सी.टी.्ही नित्रीकरणािी िीट र्दखेभाल होत िाही. फक्त १० 

वसनतगृहाांिी (६ शासकीय आनण ४ अिुर्दानित) नित्रीकरणािा डटेा एक मनहन्यासाठी राखूि ठेवला 

आनण ३ वसनतगृहाांिी (शासकीय आनण मुलींिे) एका मनहन्यापेक्षा जाथत राखूि ठेवला. मुलाांच्या 

वसनतगृहात डटेािी र्दखेभाल (२७ वसनतगृहाांमध्य े३) व्यवनथित होत िसल्यािे निर्दशणिास आल े

आह.े 

 

योजितेील त्रुटी ककां वा अडिणी 

 

१) वसनतगृहातील ररक्त जागाांमुळे कमणिारी वगाणवरील कामािे ओझ ेवाढूि तयाांिी कायणक्षमता 

कमी होते  .सततच्या ररक्त जागाांमुळे योजिेच्या अांमलबजावणीतील अनधक प्रयत्नासाठी 

कमणिारी उतसाही िसतात   

२) अनियनमत वेति हहेी कमणिारीवगाणसाठी अिुतसाहािे र्दसुरे एक कारण ठरते  

३) वसनतगृहाच्या अधीक्षकाांकड े अतयावश्यक गरजाांसाठी पुरेसा निधी िसतो .मूलभूत  

सांरििचे्या सनुवधे  अभावी ककां वा डागडुजीसाठी निधी िसल्यािे प्रतयेकािी गरैसोय होते . 

४) र्दयेके मान्य करण्याच्या प्रदक्रयेतील दर्दरांगाई अधीक्षकाांवर बांधि आणते  . 
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५) शैक्षनणक वषण सुरु होऊिहीिालू असलेल्या प्रवेश प्रदक्रया नवद्यार्थयाांिा योजिेिा लाभ 

घेण्यापासूि रोखतात  

६) सांगणक, इांटरिेट व ग्रांिालयासाठी मान्य   केलेल्या निधीच्या अपूणण वापरामुळे लाभािींच्या 

शैक्षनणक प्रगतीवर नवपरीत पररणाम होतो. 

 

नशफारसी 

 

सध्याच्या समाजातही नवनवध मागास वगाणतील नवद्यार्थयाांसाठी वसनतगृहाांिी निर्मणती आनण र्दखेभाल योजिा 

समपणक आह.े येतया काही वषाांत १९२२ साली सुरू झालेल्या या योजिेला १०० वषे पूणण होतील. २००० पके्षा 

जाथत वसनतगृहाांिी निर्मणती आनण र्देखभाल करण्यापयांत योजिेिी व्याप्ती वाढली आह.े शासकीय वसनतगृहाां 

सोबति राजयामध्ये अिेक अिरु्दानित वसनतगृहहेी नवद्यार्थयाांिा तयाांिे शैक्षनणक ध्येय गाठूि र्दणे्यासाठी काम 

करत आहते. योजिेि े मूल्याांकि दर्दलले्या निधीच्या सांर्दभाणतील तयािे प्रभावीपणा आनण सामर्थयण र्दशणवते. 

शासिािे वसनतगृह े सुरळीतपणे िालण्यासाठी नियम घालूि दर्दले आहते आनण त े नवद्यार्थयाांिा तयाांच्या 

भरणपोषणासाठी अिुर्दाि र्दते.े परांत,ु अिुर्दानित वसनतगृहाांिा अिुर्दािापासूि वांनित ठेवले जाते आनण 

निधीच्या अभावी दर्दल्या जाणाऱया कमी गुणवते्तच्या सेवेमधूि उद्भवणाऱया समथयाांिा तयाांिा सामोरे जावे 

लागते. 

 

पुढील कायणकारी धोरणे योजिचे्या नवतरणात सुधारणा घडवतील आनण शासिाला तयािे सीमाांत वगाणच्या 

सामानजक-आर्िणक सुधारणेिे ध्येय साध्य करण्यास मर्दत करतील. 

 

पररणाम 

 

मागासवगीय नवधािी आनण नवद्यार्िणिींसाठी असणारी वसनतगृहाांिी योजिा ही एक महतवािी कल्याणकारी 

योजिा आह.े या योजिेिा खूप नवद्यार्थयाांिा फायर्दा झालेला आह.े शासकीय वसनतगृहाांखेरीज अिुर्दानित 

वासातीगृहहेी मोठ्या प्रमाणात आहते आनण दर्दवसेंदर्दवस तयाांिी सांयया वाढते आह.े यािेि प्रनतशबांब 

वाढणाऱया नवद्यार्थयाांच्या सांययेतही दर्दसूि येत.े उच्च नशक्षणाच्या आकाांक्षेिे तसेि आपल्या थवप्ाांिी पूतणता 

करण्यासाठी अिेक नवद्यािी या वसनतगृहात प्रवेश घेऊ इनच्ितात. या योजिेिी मागणी अजण करणाऱयाांच्या 

वाढतया सांययेवरूिही ह ेदर्दसूि येते. अजण करणारे नवद्यािी आनण प्रवेश नमळणारे नवद्यािी यात तफावत दर्दसत े

आनण गेल्या र्दोि वषाणत यािे प्रमाण लक्षणीयरीतया वाढल्यािे दर्दसते. शासकीय वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिा 

आर्िणक मर्दत तसेि इतरही खूप फायर्द े नमळतात. तयाप्रकारिे फायर्द े गरज असली तरीसुद्धा अिरु्दानित 
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वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिा नमळत िाहीत. तयामुळेि अिुर्दानित वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिा शासकीय 

वसनतगृहात प्रवेश घेण्यािी इच्िा असत.े  

 

ही वसनतगृह,े मुययतः ग्रामीण भागातूि यणेाऱया वांनित वगाणतील नवद्यर्थयाांच्या कररयरला आकार र्दणे्यािी 

भूनमका निभावतात. या अभ्यासाांतगणत नमळालले्या मानहतीिुसार, येिील नवध्यार्थयाांच्या शैक्षनणक कामनगरीत 

सुधारणा झाली आह.े उच्च नशक्षण घेणाऱया नवद्यार्थयाांिा तयाांिा १० वीत नमळालले्या गुणाांपेक्षा अनधक गणु 

वरच्या वगाणत नमळाले आहते. तसेि वसनतगृहातील माजी नवद्यार्थयाांिाही तयाांच्या कररयरमध्य,े येि े

रानहल्यामुळे फायर्दा झाला आह.े तयाांच्या सवाांगीण नवकासाला हातभार लागला आह.े तयाांच्यापैकी बऱयाि 

जणाांिा भनवष्ट्यकाळात वसनतगृहासाठी काहीतरी मर्दत करण्यािी इच्िा आह.े या सवण गोष्टी वसनतगृहािी 

भूनमका आनण वसनतगृहािी नवद्यर्थयाांच्या आयुष्ट्यातील जागा दकती महतवािी आह ेत ेर्दाखवूि र्देतात. या 

अभ्यासावरूि वसनतगृहाांिे कामकाज अनधक सक्षमतेि ेिालण्यासाठी काही नशफारसी येि ेिोंर्दनवल्या आहते. 

वसनतगहृात प्रवेश  

 आदर्दवासी-बहुल नजल््ाांमध्य ेआदर्दवासी नवद्यार्थयाांसाठी अिुसूनित जातीच्या नवद्यार्थयाांपेक्षा 

जाथत राखीव जागा असाव्यात. 

 प्रवेश प्रदक्रया शाळा आनण महानवद्यालये िालू ्हायच्या आधी वेळेत पूणण ्हावी. 

 गुणवते्तवर आधाररत प्रवेश प्रदक्रयेिे कठोरतेिे पालि केले जावे आनण परीक्षेत उत्तीणण होण्यास 

अपयशी ठरणार या नवद्यार्थयाांिा कमी प्राधान्य नमळावे. यामुळे अशा नवद्यार्थयाांिा न्याय्य वागणूक 

नमळेल जे अन्यिा अिुर्दानित वसनतगृहात कुठल्याही आर्िणक मर्दतीनशवाय राहतात आनण 

जयाांिा शासकीय वसनतगृहात राहणार या नवद्यार्थयाांिा नमळणाऱया इतर शैक्षनणक आनण पायाभूत 

सुनवधा नमळत िाहीत. 

 तयाि प्रकारे वसनतगृहातील प्रवेश हा गुणवते्तवर आधाररत पढेु िालू ठेवावा¸ जो नवद्यार्थयाांिा 

खूप मेहित घणे्यास आनण तयाांच्या अभ्यासात िाांगली कामनगरी करण्यास भाग पाडेल. 

कमणिारी 

 कमणिार याांच्या सवण ररक्त जागा भरल्या जाव्यात आनण शकय असल्यास वसनतगृहातील कायणकत े

ककां वा कमणिारी नवद्यार्थयाांच्या सांययेच्या प्रमाणात असावेत. 

 अधीक्षकाांवर कामािा खूप भार आह.े अधीक्षकाांच्या कामािे थवरूप थपष्ट करावे. तयाांच्या २४ 

तास कामािे थवरूप आनण कमणिाऱयाांिी मयाणदर्दत सांयया लक्षात घेता तयाांिे वेति सुधाररत केल े

जावे. दफरतीवर जावे लागले अशी कुठलीही जबाबर्दारी तयाांिा र्देण्यात यऊे िय े कारण 

तयाांच्यासाठी वसनतगृह सोडूि बाहरे जाणे खूप कठीण आह े. 
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 अधीक्षकाांिी पार पाडाव्या लागणार या कामाांिे प्रमाण लक्षात घऊेि एकावेळी एकि वसनतगृह 

साांभाळावे. जे्हा तयाांच्यावर र्दसुऱया एखाद्या वसनतगृहािी जबाबर्दारीही असत े ते्हा त े

तयाांच्या कामाला िीट न्याय र्दऊे शकत िाहीत. 

 आतािे तरुण ह ेकाही वषाांपूवीच्या तरुणाांपके्षा पूणणपणे वेगळे आहते ह ेसमजूि अधीक्षकाांिा 

तयाांच्या अधीक्षक पर्दाच्या कायणकाळात प्रनशक्षण द्यावे.  

 वसनतगृह ह ेमयुयतवे अधीक्षकाांकडूि िालवल ेजाते. त ेकमीत कमी पर्दवीपयांत तरी नशकलले े

असावेत. तयामुळे तयाांिा नवद्यार्थयाांशी व्यवनथित जुळवूि घेता येईल आनण वसनतगहृ 

सुरळीतपण ेिालले.  

  नवशेषतः मुलींच्या वसनतगृहात जेि ेएकि सुरक्षा रक्षक २४ तास काम करत असतो तिे ेसुरक्षा 

कमणिार याांिी भरती करण्यािी गरज आह े. 

 स्त्री सुरक्षा रक्षकाांिी सांयया कमी आह.े प्रतयेक वसनतगृहावर एक स्त्री सुरक्षा रक्षक आवश्यक 

असल्यामुळे तयाांिी िेमणूक अतयांत आवश्यक आह.े  

 िाांगल्या कामकाजासाठी मुययतवे अिुर्दानित वसनतगृहातील थवच्िता कमणिार याांच्या िेमणुकी 

सांबांधी नियमाांत सुधारणा करण ेअतयांत आवश्यक आह े . जेि ेलागू असेल तेि े रे्दखभालीच्या 

वार्षणक करारािे िूतिीकरण झाले पानहजे. 

 वसनतगृहात नवद्यार्थयाांिा तयाांच्या अभ्यासात मागणर्दशणि करू शकतील अस ेकमणिारी असावेत. 

जर अशी िेमणूक शकय िसले तर काही प्राध्यापकाांिा काही तास या नवशेष मागणर्दशणिासाठी 

आमांनत्रत करावे  

 नवद्यार्थयाांवरील तयाांिी शैक्षनणक कामनगरी¸ थपधाण आनण भनवष्ट्यातील िोकरी या सांबांधीिा 

वाढता ताण लक्षात घेता वसनतगृहात समुपर्देशक असावा. समुर्देशाकाच्या मर्दतीमुळे 

नवद्यार्थयाांमध्ये अनधक आतमनवर्श्ास निमाणण होईल आनण तयािा उपयोग िोकरीसाठीच्या 

मुलाखतीसाठी होईल. 

सरुक्षा 

 सीसीटी्ही कॅमेरा साठी वार्षणक र्देखभाल करार करावा आनण बसवलेल्या कॅमऱेयाांिा िाांगला 

उपयोग करण्यासाठी तो पाळला जावा. सीसीटी्हीच्या अनधक कॅमऱेयाांिी गरज आह.े कॅमऱेयाांिे 

नित्रीकरण सांभाळूि ठेवल ेजावे. एकर्दा बसवल्यािांतर सवण कॅमरेे िाल ूनथितीत असावेत.  

 नवद्यार्थयाांिी बायोमेरिक हजेरी सक्तीिी असावी. आत-बाहरे जाण्याच्या वेळा सवण वसनतगृहात 

िोंर्दवल्या जाव्यात.  

 अनतक्रमणाच्या घटिा लक्षात घतेा सवण वसनतगृहाांतील सुरक्षचे्या उपाययोजिाांत सुधारणा होण े

आवश्यक आह े. 
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जवेण आनण भोजिालय   

 काही शासकीय तसेि अिुर्दानित वसनतगृहाांत निधाणररत केललेा मेन्यू वाढला जात िाही.  

 नवध्यार्थयाांमधील कुपोषणािी तवररत र्दखल घऊेि¸ शासकीय वसनतगृहाांत जेवणािा निधाणररत 

मेन्य ू परुवण्यासांबांधी नविानवलांब उपाययोजिा कराव्यात. तोि मेन्य ू परवडण्याजोगा 

बिनवण्यासाठी शासिािे अिुर्दानित वसनतगृहाांिा दर्दल े जाणारे अिुर्दाि वाढवण्यािी गरज 

आह.े 

 आहार तजज्ञाच्या सल्ल्याि ेजेवणािा मेन्य ूठरवला जावा. 

 भोजिालय कमणिार याांिी शासिािे निधाणररत केलले्या मेन्यूिे पालि करावे. 

 अन्नाच्या गुणवते्तिी तसेि नवद्यार्थयाांसाठी खरेर्दी केलेल्या सामािािी तपासणी ्हावी. 

 नवद्यार्थयाांिे अन्नासांबांधी समुपर्देशि कारणे गरजेिे आह;े जरी त ेकाही नवनशष्ट प्रमाणात अन्न 

पर्दािण नमळवण्यास पात्र असतील¸ तरी जर ते सवण खाऊ शकत िसतील तर तयाांिी ते घऊेि िांतर 

ते अन्न वाया घालवू िय.े सवणप्रकारच्या प्रनतसार्दाकाांिी अन्न वाया जात असल्याबद्दल ििाण केली 

आह.े   

अिरु्दाि 

 अिुसूनित जातीच्या नवद्यार्थयाांच्या प्रवेशाच्या सांययेवर आधाररत सध्यािी अिुर्दाि र्देण्यािी 

पद्धत ही अिुर्दानित वसनतगृहाांिे व्यवथिापि जरटल बिवत े

 अिुर्दानित वसनतगृहािा नमळणारे अिुर्दाि ह े(एकूण) नवद्यार्थयाांच्या सांययेिुसार असावे.    

 निकडीच्या खिाणसाठी वसनतगृहात दकरकोळ रोकड ठेवली जावी. 

सेवा 

 राजीव गाांधी नवमा योजिे अांतगणत नवद्यार्थयाांिा नवमा उतरनवला जावा. 

 कें द्रीय प्रर्दषूण नियांत्रण मांडळाच्या इलेनकिक इनन्सिरेटसण सारयया सॅनिटरी पॅडच्या किऱयाच्या 

व्यवथिापिाबाबतच्या मागणर्दशणक ततवाांिी अांमलबजावणी करण्याच्या राजय शासिाच्या 

प्रयत्नाांिी नशफारस केली आह.े ही गुांतवणूक शासिाला नवद्यार्िणिीमध्ये िाांगल्या सवयी रुजवणे, 

साांथकृनतक आनण सामानजक बर्दल तसेि शार्श्त नवकास थवरूपातील बराि परतावा नमळवूि 

रे्दईल  

 कमी नवकनसत नजल््ाांमधील आनण नवशेषतः अिुर्दानित वसनतगृहाांत पाण्याच्या सुनवधेच्या 

बाबत शासकीय वसनतगृहाांच्या तलुििेे गैरसोयी आहते. थिानिक भौगोनलक गरज ओळखूि 

पाण्याच्या उपलब्धतेनवषयी उपाययोजिा करण्यािी गरज आह.े  
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 वाििािी सवय अांगी बाणवण्यासाठी अद्ययावत आनण समपणक पुथतके असललेे ग्रांिालय 

आवश्यक आह े आनण त े नवद्यार्थयाांिा तयाांच्या नवषयातील ज्ञाि वाढवण्यासाठी मर्दत करेल. 

खरेर्दी केललेी िवीि पुथतके ठेवण्यासाठी अद्ययावत ग्रांिालय ेकेली पानहजेत. 

 इ-लर्िणग सध्या काळािी गरज आह ेआनण वसनतगृह ेया सुनवधिेे सुसज्ज असली पानहजेत. 

 नवपश्यिा प्रनशक्षणाच्या उपक्रमासाठी शासि पातळीवर िालिा दर्दली पानहजे; यासाठी वेगळे 

अांर्दाजपत्रक असावे. 

 नवद्यार्थयाांच्या अभ्यास सहली आयोनजत कराव्यात. 

 नवद्यार्थयाांिी आरोग्य तपासणी अनिवायण करावी जयाि ेनवद्यार्थयाांच्या आरोग्यावर जाणीवपूवणक 

लक्ष ठेवल ेजाईल. 

पायाभतू सनुवधा 

 इमारतींच्या र्देखभाली साठी तरतूर्द केली पानहजे 

 सवण पायाभूत सुनवधा आनण उपकरणे कायणरत ठेवूि तयाांिी र्देखभाल केली पानहजे.  

 वसनतगृहात प्रतयेक नवद्यार्थयाणमागे परेुशी जागा असावी. नवशेषतः अिरु्दानित वसनतगृहात 

जागेनवषयी काही निमय पाळल ेगलेे पानहजे. 

 नवद्यार्थयाांच्या मैर्दािी उपक्रमाांसाठी वसनतगृहाभोवती मोकळी जागा असण ेआवश्यक आह े

 या जागेत नवध्यार्थयाांिा एकत्र येण्यासाठी खुली व्यायामशाळा ककां वा मैर्दािी खेळाांसाठी 

असावेत. तयाांिा प्रोतसानहत करण्यासाठी काही खेळािे सानहतय उपलब्ध करूि दर्दल ेपानहजे.    

 वसनतगृहात पुरेशी सांययेत शौिालय ेआनण स्नािगृह ेअसावीत. 

 वसनतगृहात सवणसाधारण थवच्िता राखण्यासाठी तसेि वैयनक्तक थवच्ितेसाठी वसनतगृहाला 

पाणी उपलब्ध करूि र्देण्यात यावे. 

 महाराष्ट्रात जवळपास वषणभर उपलब्ध असणारा भरपूर सूयणप्रकाश लक्षात घेता, सौर वॉटर 

नहटर सारखी एक िोटीशी उपाययोजिा नवद्यार्थयाांिा गरम पाणी पुरवू शकेल. वसनतगृहाांिा 

नवजेिा वापरही कमी होईल. 

 रनहवासी नवद्यािी ही मोठी जबाबर्दारी आह.े या पार्श्णभूमीवर इमारतींिे परीक्षण तसेि 

इमारतीिे अनिशमि  परीक्षण अनिवायण आह ेआनण त ेप्रतयेक वषी नियनमतपणे तपासले जावे  . 

अांमलबजावणी 

 योजिेच्या प्रशासि नवभागाि े ह े लक्षात घणेे गरजेिे आह े की सवाणत कमी नवकनसत 

नजल््ाांमधील वसनतगृहाांत बहुताांशी सुनवधाांिा अिेक वेळा अभाव असतो. 
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 जरी कमणिारी, अिुर्दाि आनण आर्दशण पद्धतींच्या तरतरु्दीिुसार योजिा िाांगली आखली गेली 

असली, तरी नबलािी वेगवाि मांजूरी, आवश्यक कमणिार याांिी िेमणूक या सांर्दभाणत नतच्या 

अांमलबजावणीकडे लक्ष दर्दल ेपानहजे. 

शकै्षनणक प्रगती 

 वसनतगृहातील ग्रांिालय आनण सांगणकाच्या सुनवधा अद्ययावत केल्या पानहजेत . 

 थपधाण परीक्षाांिी महतवाकाांक्षा बाळगणाऱया नवद्यार्थयाांच्या सोयीसाठी सवण िवीि पुथतके 

वसनतगृहाच्या ग्रांिालयात उपलब्ध करूि दर्दली पानहजेत   . 

 सवण वसनतगृहाांमध्ये थपधाण परीक्षाांच्या मागणर्दशणिासाठी कक्ष असला पानहजे. नवद्यार्थयाांिा सॉफ्ट 

नथकल्सिे प्रनशक्षण दर्दले पानहजे. 

 नवनवध नवषयाांवरील व्याययािमाला नवद्यार्थयाांिा बाहरेिे जग समजण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. 

 नवनवध वयोगटाच्या नवद्यार्थयाांिे गट बिवले पानहजेत जेणेकरूि लहाि नवद्यार्थयाांिा मोठ्या 

वयाच्या नवद्यार्थयाांिा तयाांच्या समथया सोडवण्यासाठी फायर्दा होईल; तसेि वसनतगृहात गट 

अभ्यासास प्रोतसाहि दर्दले पानहजे. 
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२. ओळख  

योजििेी पार्श्णभमूी 

सामानजक आनण आर्िणकर्दषृ्ट्या मागास समाज घटकाांिा समाजाच्या मुयय प्रवाहात आणण्यासाठी भारतीय 

सांनवधाि तयाांिा नवशेष सांरक्षण प्रर्दाि करत.े भारतीय कल्याणकारी व्यवथिे अांतगणत येणाऱया नवनवध योजिा, 

कायणक्रम, कायर्द ेआनण सांथिा याांिे मुयय उदद्दष्ट या समाजघटकाांिा आर्िणक आनण सामानजक नवकास वेगािे 

करण ेह ेआह.े सामानजक न्याय आनण नवशेष सहाय्य्य नवभाग हा समाजातील र्दबुणल घटक म्हणजेि िुसूनित 

जाती आनण जमाती¸ इतर मागासवगीय, जयेष्ठ िागररक आनण व्यसिाधीितेिे बळी अशा सवाांिे नहतसांवधणि 

करण्यास जबाबर्दार आह.े ह ेसवण समाजघटक तयाांच्या नवकासासाठी पुरेसे साहाय्य नमळाल्यावर उतपार्दक, 

सुरनक्षत आनण प्रनतनष्ठत आयुष्ट्य जगतील असा समावेशक समाज निमाणण करण ेआह ेह ेया नवभागािे धोरण 

आह.े यािबरोबर  नवभागािे ध्येय आह े शैक्षनणक, आर्िणक आनण सामानजक नवकास कायणक्रमाांद्वारे या 

समाजघटकाांिा साहाय्य करण्याबरोबरि सक्षम बिनवणे आनण जेि ेगरज असेल तेि ेतयाांिे पुिवणसि करणे!  

गुणवत्तापूणण नशक्षण ह ेर्दबुणल घटकाांिे सक्षमीकरण करण्यासाठी एक महतवािे साधि आह.े िोबेल पाररतोनषक 

नवजेते प्राध्यापक अमतयण कुमार सेि याांिी तयाांच्या प्रनसद्ध क्षमता र्दनृष्टकोिाच्या  योगर्दािामध्य े‘नशक्षण’ ही 

मूलभूत क्षमता असल्यािे वणणि केले आह.े तयाांच्या र्दनृष्टकोिािुसार, नशक्षण ह ेमाणसाांिा तयाांच्या मजीिुसार 

जगण्यािी अिुमती र्देते आनण तयामुळे तयाांिा खऱया थवातांत्र्यािी हमी र्देते.  

 

अिेक सामानजक आनण आर्िणक घटक सामानजकर्दषृ्ट्या र्दबुणल वगाणतील मुलाांच्या तयातूिही मुलींच्या आनण 

नवशेषतः र्दगुणम रठकाणी राहणाऱया मुलींच्या नशक्षणाच्या उपलब्धतेला मारक ठरतात. नशक्षणाच्या उपलब्धतेत 

सुधारणा करण्याच्या र्दषृ्टीि,े शैक्षनणक सांथिाांमध्ये अिवा तयाांच्याजवळ वसनतगृहािे निमाणण कारण ेहा लनक्षत 

समुर्दायाांमधील मूल ेआनण मुलींिा गुणवत्तापूणण नशक्षण वाजवी दकमतीत प्रर्दाि करण्यािा एक पयाणय आह.े  

 

शासकीय वसनतगृहािे निमाणण आनण र्देखभाल योजिा ही मागास वगीय आनण आदर्दवासी जमातीतील 

लोकाांसाठी खूप उपयोगी आह.े वसनतगृहािी प्रवेशप्रदक्रया वर उल्लेनखलले्या समाजातील नवद्यार्थयाांमध्य े

योग्यतेच्या आधारे होते, जेिे तयाांिा अन्न, र्दैिांदर्दि गरजेच्या वथतू, कपडे, खोली आनण इतर बऱयाि सोयीसुनवधा 

पुरनवल्या जातात.  

 

महाराष्ट्र शासिाच्या सामानजक न्याय आनण नवशेष सहाय्य्य नवभागािे समाजातील र्दबुणल घटकाांसाठी 

शासकीय वसनतगृहािे निमाणण आनण र्देखभाल ही योजिा राबनवली आह.े ही योजिा लक्ष्यीत घटकाांिा उच्च 

नशक्षण प्राप्त करण्यासाठी तसेि समाजात बरोबरीिे थिाि नमळनवण्यासाठी सहाय्य्य करते. महाराष्ट्रातील सवण 
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पातळ्याांवरील (प्रािनमक, माध्यनमक आनण उच्च माध्यनमक) शाळा िोंर्दणीिे प्रमाण वाढते आह.े २०११-१२1 

च्या आकडेवारीिुसार, सुमारे १४ टके्क शालेय नवद्यािी ह ेअिुसूनित जातीतील आहते. अिुसूनित जातीसाठी 

असणाऱया वसनतगृहाच्या लाभार्थयाांमध्येसुद्धा वाढ होत आह.े शासिािे तालुका आनण नजल्हा पातळीवर  

वसनतगृह सुरू करूि, वसनतगहृाांिी वाढती मागणी पूणण करण्याच्यार्दषृ्टीिे पुढाकार घतेला आह.े सध्या 

२३,००० पेक्षा अनधक नवद्यािी २७१ जुन्या वसनतगृहाांमध्ये रहात आहते. अनधक क्षमता असललेी १५० पेक्षा 

जाथत वसनतगृह े२००७ िांतर सुरू केललेी आहते. 

 

तक्ता १.१ मध्य ेशासकीय वसनतगृहाांच्या सांययेत झाललेी वाढ दर्दलेली आह.े  

 

तक्ता १.१ वषणनिहाय झाललेी शासकीय वसनतगहृाांिी थिापिा 

अि.ुक्र वषण  थिापि झालले्या वसनतगहृाांिी सांयया 

१ १९२२-१९६०  ४ 

२ १९६१-१९७०  १६ 

३ १९७१-१९८०  ५३ 

४ १९८१ – १९९०  ७३ 

५ १९९१ -२०००  ८६ 

६ २००१ – २०१०  ६४ 

७ २०११ – २०१४  ८१ 

८ २-१५ -२०१७  ४५ 

९ मानहती उपलब्ध िाही  १५ 

 एकूण ४३७ 

स्रोत: सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग कायाणलय, पुणे येिूि शासकीय व अिुर्दानित वसनतगृहाांिी यार्दी उपलब्ध 

झाली आह.े  

 

शासकीय वसनतगृहाांखेरीज शासिाकडूि अशासकीय (थवयांसेवी) सांथिा व न्यासािे थिापि केलेल्या  

वसनतगृहाांिाही मर्दत केली जाते. शासि वेगवेगळ्या प्रकारे ही मर्दत र्दऊे करत.े कमणिाऱयाांिे मािधि, 

नवद्यार्थयाांिा नवद्यावेति (प्रती नवद्यािी  र्दर महा रु. ९००), सावणजनिक बाांधकाम नवभागािे अनधकृत 

केल्यािुसार लाग ू होणार अशा वसनतगृहाांच्या इमारतीिे भाडे; ्ासाठी शासिाकडूि अिुर्दाि नमळत;े 

्ािमुळे ही वसनतगृह े‘अिुर्दानित वसनतगृह’े म्हणनवली जातात.  

 

सध्या उपलब्ध असलेल्या मानहतीिुसार (नवर्दा) महाराष्ट्र राजयात ४३७ शासकीय आनण २७८३ अिुर्दानित 

वसनतगृह ेकायणरत आहते. ्ातील काही वसनतगृह ेमलुाांसाठी आनण काही मुलींसाठी असूि ती वेगवेगळ्या 

भौगोनलक आनण प्रशासकीय (म्हणजे नजल्हा आनण तालुका) पातळ्याांवर कायणरत आहते. ३२००० हूि अनधक 

मुले ्ा योजिेिी लाभािी असिू आपल्या उज्ज्वल भनवष्ट्यासाठी जोमािे वाटिाल करत आहते.  

                                                 

1आकडेवारीिा स्रोत :िॅशिल कनमशि फॉर शेड्ुल काथट, प्रोफाइल ऑफ महाराष्ट्र 
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तक्ता १.२ अिसुनूित जातीच्या लोकसांययिेसुार वसनतगहृाांच्या सांययिेी नवभागीय वगणवारी: 

अि.ु क्र. नवभाग  अिसुनूित जातींिी लोकसांयया 
(एकूण लोकसांययतेील प्रमाण टके्क) 

शासकीय 

वसनतगहृ े

एकूण 

वसनतगहृ े

१ कोंकण + मुांबई  ६.२६ ४० १६१ 

२ पुणे  १२ .८४ ९१ ५०३ 

३ िानशक  ९.११ ५३ ५५३ 

४ औरांगाबार्द  १५.९१ १११ ७९१ 

५ अमरावती  १६.८७ ७३ ३५५ 

६ िागपूर  १६.१८ ६९ ४६७ 

 एकूण  ११.८७ ४३७ २७८३ 

स्त्रोत: सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग कायाणलय, पुणे ्ाांच्याकडूि नमळालेल्या यार्दीिुसार शासकीय व 

अिुर्दानित वसनतगृहाांिी सांयया  
https://mahasdb.maharashtra.gov.in/population1.do 

 

योजििेी उदद्दष्ट्य े

योजिेि ेउदद्दष्ट्य ह ेकेवळ समाजाच्या मागासवगीय नवद्यार्थयाांमधील साक्षरता वाढनवणे एवढेि िसूि तया 

मुलाांमधील उच्च नशक्षणािे प्रमाण वाढनवणेही आह.े मागासवगीयाांच्या नशक्षणािे महतव लक्षात घेता आनण 

पुढील नपढ्ाांच्या जीविमािािी गुणवत्ता उांिावण्याच्या उदे्दशािे १९२२ पासूि योजिेिी सुरवात झाली. 

इतकया वषाांमध्य ेवसनतगृहाांिी सांयया वाढली आह.े शासकीय आनण अिुर्दानित अशा र्दोि प्रकारिी वसनतगृह े

सध्या राजयात कायणरत आहते. अिुर्दानित वसनतगृहाांसाठी इमारत आनण मिुष्ट्यबळ ्ासारयया काही मूलभूत 

पायाभूत सुनवधा आहते. ही वसनतगृह ेशासिाकडूि नमळणाऱया अिुर्दािावर िालनवली जातात. अिुर्दािािी 

रक्कम दकती मलुाांिा वसनतगृहािी सोय पुरनवली जात े्ावर ठरत.े अिुसूनित  जाती, अिसूुनित जमाती, 

भटकया व नवमुक्त जमाती, इतर मागसवगीय, नवशेष मागासवगीय, दर्दव्याांग इतयार्दी नवद्यार्थयाांसाठी ही योजिा 

कायाणनन्वत आह.े ्ा योजिेतील नवद्यार्थयाांिा खालील लाभ नमळतात: 

१. मोफत राहणे, जेवण, कपडे, ग्रांिालय आनण इतर सुनवधा  

२. शालेय मुलाांसाठी २ गणवेष 

३. शैक्षनणक पुथतके व सानहतय  

४. वैद्यकीय व तांत्रनिकेतिच्या नवद्यार्थयाांिा जरुरीप्रमाणे लागणारा शैक्षनणक सांि – थटेिोथकोप, 

एप्रि, बॉयलर सूट, आनण कला अभ्यासक्रमाच्या नवद्यार्थयाांिा रांग पेटी, नित्र काढण्यािा फळा, 

ब्रश, कॅि्हास, इतयार्दी. 

५. र्दर मनहिा रोजच्या खिाणसाठी : 

अ. नवभागीय थतरावरील वसनतगृह नवद्यािी रु. ८००/-  

आ. नजल्हाथतरीय वसनतगृह नवद्यािी रु. ६००/-  

इ. तालुकाथतरीय वसनतगृह नवद्यािी रु. ५००/-  

https://mahasdb.maharashtra.gov.in/population1.do
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योजिेशी सांबांनधत असलेल्या अनधकाऱयािे योजिेिी व्याप्ती आनण महतव खालीलप्रमाणे िमूर्द केले, “सामानजक 

र्दषृ्ट्या जे नपढ्ािनपढ्ा वांनित रानहल ेआहते, तयाांिे कल्याण करणे ह ेयोजिेि ेमयुय उदद्दष्ट्य आह.े ग्रामीण 

भागातील अिेक मागासवगीय आनण तयाांिी मलुे अशा रठकाणी राहतात जेिे राजय पररवहि मांडळािी बस 

जात िाही अिवा जेिे कोणतीही र्दळणवळणािी साधिे अजूि पोहोिली िाहीत, ते अजूिही असुरनक्षत आहते. 

ती मुल ेआजही नशक्षणापासूि वांनित आहते. ्ा मुलाांिा नशक्षणाच्या मुयय प्रवाहात आणण्याच्या र्दषृ्टीि े्ा 

योजिेि ेमहतव आह.े ् ा वसनतगृहाांिी ही मुयय भूनमका आह.े” – अस ेमत सामानजक न्याय अनधकारी, िागपरू 

याांिी िोंर्दवले आह.े 

 

योजिेि ेलाभ नमळण्याच्या र्दषृ्टीिे असललेी मागणर्दशणक ततवे: 

 

वसनतगृहात प्रवेश घणे्यासाठी  खालील प्रमाणे अटी आहते: 

८. प्रवेश हा गुणवते्तवर आधाररत आह े 

९. नवद्यािी/िी महाराष्ट्र राजयािे रनहवासी असावेत. 

१०. नवद्यार्थयाांच्या पालकाांिे वार्षणक उतपन्न रु. २,००,००० पेक्षा अनधक िसावे. 

११. जे नवद्यािी/ िी इयत्ता ८ वी व तयावरील इयत्ताांमध्ये नशकत असतील तयाांिी अजण करावा. 

१२. शालेय नवद्यार्थयाांसाठी ऑिलाईि अजाणिी मुर्दत र्दर वषी १५ मे पयांत आह.े  

१३. महानवद्यालयीि नवद्यार्थयाांसाठी ऑिलाईि अजाणिी मुर्दत र्दर वषी ३० मे पयांत आह.े 

१४. सि २०१५-१६ पासूि शासकीय थतरावरील एकूण जागाांच्या १० टके्क जागा ्ा नवशेष 

कोयाद्वारे आनण अटी व शतीिसुार भरल्या जातात. 

 

वर िमूर्द केल्याप्रमाण ेसवण मागासवगीय नवद्यार्थयाांिा योजिेमध्ये समावेश होतो.  

 

मागासवगीय नवद्यार्थयाांसाठी असललेी अिुर्दानित वसनतगृह ेही थवयांसेवी सांथिा अिवा नवनवध न्यासाांद्वारे 

िालनवली जातात. ्ा वसनतगृहाांमध्ये मागासवगीय नवद्यार्थयाांिा राहण्याच्या सोयी पुरनवल्या जातात. 

अिुसूनित जाती, अिुसूनित जमाती, भटकया व नवमुक्त जमाती, इतर मागसवगीय, नवशेष मागासवगीय, 

दर्दव्याांग ्ामधील नवद्यार्थयाांिा ्ा वसनतगृहाांमध्य ेप्रवेश नमळतो. शासकीय  ठरावािुसार वानल्मकी, माांग, 

कातकरी, मानडया, गोंड, आनण अिाि नवद्यार्थयाांिा प्राधान्यािे प्रवेश दर्दला जातो. अिुर्दानित वसनतगृहाांमधील 

प्रवेश हसुेद्धा गणुवते्तवर आधाररत आहते. र्दर वषी जूि – जुलै च्या र्दरम्याि येिील प्रवेश होतात. नजल्हा 

पररषर्देच्या सामानजक कल्याण अनधकारी अिवा अिुर्दानित वसनतगृहाच्या अनधकाऱयाांशी प्रवेशासाठी सांपकण  

करता येतो.  
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सांपूणण महाराष्ट्र राजयामध्ये ्ा योजिेिा काय प्रभाव/पररणाम आह े ह े समजूि घेण्यासाठी ्ा योजिेि े

मूल्यमापि करणे गरजेिे आह.े तयािुसार महाराष्ट्र शासिाच्या नियोजि नवभागाच्या अिण व  साांनययकी 

सांिालिालयाि ेमहाराष्ट्र शासिाच्याि सामानजक न्याय नवशेष सहाय्य नवभागाच्या अिुसूनित जातींच्या मुल े

आनण मुलींसाठी शासकीय  वसनतगृहाांिी निर्मणती आनण र्देखभाल  ्ा योजिेिा मूल्यमापि अभ्यास केला. 

शासकीय साधिाांिा प्रभावी वापर होत आह ेका िाही आनण अपेनक्षत लाभािींिा योग्य तो फायर्दा होत आह े

का िाही ह े तपासण्यासाठी योजिेि े मूल्यमापि हाती घतेल े आह.े प्रथतुत अभ्यासामधूि िमुिा म्हणूि 

निवडललेी वसनतगृह ेआपली उदद्दष्ट्ये साध्य करण्यात दकतपत यशथवी झाली आहते ह ेजाणूि घेण्यािा हा 

प्रयत्न आह.े िो्हेंबर २०१८ मध्य ेअभ्यासािी सुरुवात करण्यत आली. अभ्यासािा सांर्दभण कालावधी २०१३-

१४ ते २०१८-१९ अशा ५ वषाांिा आह.े  

 

गेली अिेक वष ेही योजिा यशथवीपणे राबनवली जात आह.े तयामुळेि ्ा योजिेिे मूल्यमापि मागणी व 

पुरवठा ्ा र्दोहो बाजूिे म्हणजेि लाभािी आनण प्रशासि ्ा र्दोघाांच्या र्दनृष्टकोिातिू केले तर योजिचे्या 

अांमलबजावणीत सुधारणा होऊि योजिेिी यशनथवतता अनधक वाढेल.  
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३. अभ्यासपद्धती 

पार्श्णभमूी 

वगीकृत जाती-जमातींच्या मुला-मुलींसाठी वसनतगृह सुरू करणे व तयािे व्यवथिापि करणे अशा प्रकारच्या 

योजिा कायणवाहीत आणणार या व तयासांबांधीच्या बाबींनवषयी निणणय घेणार या व्यक्तींिी मत ेया अभ्यासाद्वारे 

थपष्ट केली गलेी आहते, तयािप्रमाणे या वसनतगृहाांिी सद्यनथिती काय आह ेयािीही रूपरेखा यातूि समजते.  

 

मलूगामी कारण 

र्दीघण कालावधीपासूि या योजिा यशथवीपणे सुरू आहते नशवाय सध्या अनथततवात असलले्या शासकीय वा 

अिुर्दानित तसेि मलुाांच्या वा मुलींच्या वसनतगृहाांमधे िव्याि ेभर पडत आह ेआनण यामुळेि अशा प्रकारिा 

मूल्यमापिातमक अभ्यास ्हावा अशी गरज वाटते आह.े 

 

मलू्यमापि अभ्यासािी उदद्दष्ट े

या योजिाांिे मूल्यमापि करणे व तयाांच्या पररणामकारक अांमलबजावणी साठी सूििा र्देणे वा काही कृतीप्रधाि 

काय ेसुिनवणे ह ेया अभ्यासािे ध्येय आह.े अभ्यासािी नवनशष्ट उदद्दष्ट ेपुढील प्रमाणे- 

१. योजिेंतगणत  प्राप्त निधीिे तुलिेत अनभप्रेत असललेी सांययातयामक व गुणातमक उद्दीष्टय ेदकतपत 

साध्य झाली ह ेतपासणे.  

२. शासकीय वसनतगृह ेशासि निणणयातील निकषाांप्रमाणे आहते ककां वा कसे ह ेतपासण े

३. शासिाकडूि कायाणनन्वत यांत्रणाांिा अिरु्दाि नवनहत वेळेत प्राप्त होते का? ते पाहण े

४. या  योजिेंतगणत तयार झालले्या शासकीय वसतीगृहामध्य े रानहलेल्या नवद्यार्थयाांच्या (निवासी 

नवद्यािी) शैक्षनणक नवकासाबरोबरि  तयाांच्या  जीविमािात बर्दल होऊि सामानजक व आर्िणक 

सुधारणा झाली ककां वा कसे यािा अभ्यास करणे.  

५. योजिेच्या अांमलबजावणी कररता येणाऱया समथया, अडिणी व तु्रटींिा  अभ्यास करण े तसेि 

तयावर उपाययोजिा सुिनवणे.  

६. शासि निणणयातील तरतुर्दीिसुार शासकीय वसनतगृहाबाबत ताांनत्रक व प्रशासकीय बाबींिे 

निकषाप्रमाणे पालि केले ककां वा कसे . ह ेतपासणे.  

७. योजिेंतगणत शासकीय वसतीगृहामध्य ेपुरनवण्यात येणाऱया सोयी सुनवधाांिा र्दजाण, शासिाच्या ध्येय 

धोरणाप्रमाण ेआह ेका ह ेपाहण े 

८. योजिेंतगणत मान्यताप्राप्त शासकीय वसतीगृहािा लाभ घणेारे नवद्यािी व नवद्यार्िणिी लक्ष्य 

गटातीलि आहते ककां वा कसे यािा अभ्यास करणे.  
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९. योजिेंतगणत पूणण झालेल्या व सुरु असलले्या प्रकल्पावर नवभागथतर /आयकु्त /नजल्हा व 

तालुकाथतरावर सनियांत्रण केल ेजाते का? निरीक्षणे घेतली जातात का या कायणपद्धतीिा अभ्यास 

करणे. 

१०. योजिेि ेभौनतक आनण आर्िणक ( मागील पाि वषाणिे ) प्रगतीिे मूल्याांकि करण.े   

११. योजिेअांतगणत जया प्रयोजिाकररता निधी मांजूर करण्यात आला तयाि प्रयोजिािण निधी खिण झाला 

ककां वा कसे यािी खात्री करणे. ( मागील पाि वषाणिे ) 

१२. सवण प्रवगाणिे लाभािी मािर्दांडािुसार कायणक्रमािा लाभ घतेात का  ह ेतपासण.े 

१३. शासि निणणय दर्द. २६ जुलै २०११ सोबतच्या पररनशष्ट -१ िुसार मान्यता र्देण्यात आलले्या सोयी 

सुनवधा वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिा पुरनवण्यात येतात का यािा शोध घणेे  

१४. मांत्रालय थतरावरूि ग्रामीण थतरापयांत सर्दर वसनतगृहाांच्या सद्यनथितीबाबत तसेि पुरवण्यात 

येणाऱया सोयीसुनवधाांबाबत निरीक्षणे / परीक्षणे घणे्यात येतात का ह ेतपासणे  

१५. शासिामाफण त अिुर्दाि मांजूर झाल्यािांतर नवनहत वेळेत काम ेपणूण केली जातात का, 

नवलांब होत असल्यास तया मागील कारणाांिा शोध घेण े

१६. वसनतगृहात नवद्यार्थयाांिा पुरनवण्यात येणाऱया भोजिािी  व्यवथिा कोणतया पध्र्दतीि ेकेली जात े

व तयािे निरीक्षण होते का ह ेतपासणे  

१७. नवद्यार्थयाांिा पुरनवण्यात यणेाऱया भोजिािा र्दजाण तपासणे   

१८. शाळाांमध्य ेनवद्यार्थयाांसाठी बायोमेरिक पध्र्दतीिे उपनथिती िोंर्दवली जाते का यािा शोध घणेे  

१९. वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांसाठी  शैक्षनणक सानहतयासाठी जे अिरु्दाि  पुरनवण्यात येत ेते परेुसे आह े

का ह ेपाहणे  

२०. वसनतगृहामध्ये  सी सी टी ्ही कॅमेरा िी व्यवथिा आह ेका ह ेतपासणे . 

 

िमिूा आनण आराखडा 

ही योजिा सांपूणण महाराष्ट्र राजयात राबनवली जात आह,ेतयामुळे महाराष्ट्रातील सवण सहा महसूल नवभागाांमधूि 

िमूिा निवडला जावा असा निणणय घेण्यात आला. या सवण नवभागामधील सामानजक- आर्िणक व भौगोनलक 

पररनथितीतील वैनवध्य लक्षात घेऊि, समतोल थवरूपािा िमूिा असावा असाही नविार पुढे आला. तयामुळे 

एकाि नवभागातील वसनतगृह ेसमाि पध्र्दतीिी व अन्य नवभागातील नभन्न पध्र्दतीिी असावी.  

 

राजयातील महसूल नवभागाांिे एकूण सहा उप-नवभाग करण्यात आल,े ते अस े - कोकण, पुण,े िानशक, 

औरांगाबार्द, अमरावती आनण िागपूर. मुांबई हा कोकण नवभागािा एक नहथसा आह ेपण तयािी थवत:िी अशी 

वेगळी वैनशष्ट्ये आहते. कोकण नवभागातील इतर नजल््ाांपेक्षा वेगळा व शहरी थवरूपािा आह.े म्हणूिि मुांबई 
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शहर व तयािी उपिगरे हा एक वेगळा नवभाग समजला जातो. तयामुळे नजल्हावार निवडीसाठी एकूण 

नवभागाांिी सांयया सात झाली आह.े 

 

अिुसूनित जातीच्या मुलाांसाठी  आनण मुलींसाठी असलेल्या वसनतगृहाांपैकी काही वसनतगृह े शासकीय 

वसनतगृह े असूि शासिाकडूि िालवली जातात. तर काही वसनतगृह े खाजगी सांथिामाफण त शासिाकडूि 

नमळणाऱया आर्िणक साहाय्यावर िालनवली जातात म्हणिू  तयाांिा अिुर्दानित वसनतगृह ेअस ेम्हांटले जाते.   

 

वसनतगृहाांिी व्याप्ती (नवथतार) सांपूणण राजयात असावी याकररता मुांबईसह व प्रतयेक नवभागातूि र्दोि नजल््ाांिी 

निवड करण्यासाठी मािवी नवकास निर्देशाांक ही कसोटी (निकष) थवीकारण्यात आली. नवभागीय निवडीमध े

वैनवध्य नमळवनवण्यासाठी एकाि नवभागातील सवाणत जाथत नवकनसत व सवाणत कमी नवकनसत अशा 

नजल््ाांिी निवड करण्यात आली. नवकास पातळीतील फरकामुळे वसनतगृहाांच्या कायणपध्र्दतीत काही फरक 

पडतो का ह ेजाणूि घेणे हा सुध्र्दा एक हतेू होता. नजल््ासाठी असलेला मािव नवकास निर्देशाांक हा असा 

निर्देशाांक आह ेकी जया द्वारे नवनशष्ट नजल््ाच्या फक्त आर्िणक नवकासि िाही तर सवाांगीण नवकासािी पातळी 

लक्षात घेतली जाते. महाराष्ट्रािा मािव नवकास निर्देशाांक अहवाल २०१२ िा उपयोग नजल्हावार 

निर्देशाांकािी सांयया जाणूि घेण्यासाठी केला गेला. वसनतगृहाांिी निवड करण्यासाठी, अहवालातील कमाल व 

दकमाि मािव नवकास निर्देशाांक र्दशणनवणार या नजल््ाांिा नविार केला गलेा.  

 

अभ्यासासाठी निवडलेल्या िमनु्याच्या माांडणीसाठी बहुथतरीय यर्दचृ्िया थतरीकृत तांत्रािा (Multistage 

Stratified Random Sampling) उपयोग केला.  

 

िमिूा िौकट (आराखडा) 

िमूिा रििेसाठी वसनतगृहाांिी निवड करताांिा, खाली दर्दलेल्या शासकीय व अिुर्दाि पात्र वसनतगृहाांिी यार्दी 

नविारात घेतली आह.े 

तक्ता २.१: सरकारी वसनतगहृािी नवभागवार यार्दी 

अ.क्र. नवभाग मलु े मलुी एकूण 

१ कोकण (मुांबई वगळूि) १७ १६ ३३ 

२ मुांबई शहर व उपिगरे ५ २ ७ 

३ पुण े ४९ ३८ ८७ 

४ िानशक ३० २३ ५३ 

५ औरांगाबार्द ५७ ५५ ११२ 

६ अमरावती ३८ ३५ ७३ 

७ िागपूर ३२ ३७ ६९ 

 एकूण २२८ २०६ ४३४ 

स्त्रोत- निनवर्दा र्दथतऐवज (२०१८) अिण व साांनययकी सांिालिालय, मुांबई 
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तक्ता २.२: अिरु्दानित वसनतगहृाांिी नवभागवार यार्दी 

अ.क्र. नवभाग मलु े मलुी अिपुलब्ध एकूण 

१ कोकण (मुांबई  वगळूि) ८९ २६ ३ ११८ 

२ मुांबई शहर व उपिगरे २ १ ० ३ 

३ पुण े ३२५ ६५ २५ ४१५ 

४ िानशक ३७९ ११३ ८ ५०० 

५ औरांगाबार्द ४५१ १२७ ५२ ६३० 

६ अमरावती २०८ ७० ४ २८२ 

७ िागपूर २२४ १५५ १९ ३९८ 

 एकूण १६७८ ५५७ १११ २३४६ 

स्त्रोत- सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग पुणे याांच्याकडील अिुर्दानित व शासकीय वसनतगहृाांिी यार्दी; 

अिुपलब्ध: यार्दीमधे वसनतगृहािे िाव नलनहले आह ेपण इतर तपशील उपलब्ध िाही.  

 

िमिूा आकार 

सहा महसूली नवभागाांमधूि बारा नजल््ाांिी निवड तयाांच्या मािवनवकास निर्देशाांकािुसार सुरूवातीला 

करण्यात आली.मुांबईिा नविार थवतांत्रपणे करण्यात आला.वसनतगृहाांच्या निवड प्रदक्रये र्दरम्याि, अस ेलक्षात 

आले की िांर्दरुबार आनण वानशम या नजल््ाांमध ेवसनतगृहाांिी पुरेशी सांयया िाही, तयामुळे अिुक्रम ेधुळे आनण 

बुलढाणा या नजल््ाांिी निवड तया तया नजल््ाबरोबर करण्यात आली.  

 

तक्ता २.३ मािव नवकास सिूकाांकािसुार वसनतगहृाांिी नजल्हावार नवभागणी 

 नवभाग शहर मलुाांिे 

वसनतगृह 

मलुींिे 

वसनतगृह 

* एकूण *** नजल््ाांिी 
क्रमवारी 

अ श अ श 

१ कोकण - (मुांबई  
वगळूि) 

ठाणे ४७ ५ २० ४ १ ७७ ०.८ सवाणत 

जाथत 

रत्नानगरी २७ ६ ५ ३ ० ४१ ०.७३ सवाणत कमी 

मुांबई शहर व 
उपिगरे 

मुांबई शहर व 
उपिगरे 

२ ५ १ २ ० १० ०.८१ सवाणत 

जाथत 

२ पुणे पुणे ६७ १२ २१ ९ १८ १२७ ०.८१ सवाणत 

जाथत 

सोलापुर १२३ ९ १८ ७ ३ १६० ०.७३ सवाणत कमी 

३ िानशक िानशक ९० ९ ३६ ६ १ १४२ ०.७५ सवाणत 

जाथत 

िांर्दरुबार ५१ २ २४ १ १ ७९ ०.६७ र्दसुरे कमी 

धुळे ८० ३ २६ २ २ ११३ ०.६ सवाणत कमी 

४ औरांगाबार्द औरांगाबार्द ३७ १० १८ ९ ४ ७८ ०.७३ सवाणत 

जाथत 

शहांगोली ३५ ४ ११ ४ ० ५४ ०.६५ सवाणत कमी 

5 अमरावती अकोला ३१ ४ १२ ४ ० ५१ ०.७२ सवाणत 

जाथत 

बुलढाणा १५ ९ १ ८ २ ३५ ०.६८ र्दसुरे कमी 

वानशम ३५ ४ १२ २ १ ५४ ०.६५ सवाणत कमी 
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 नवभाग शहर मलुाांिे 

वसनतगृह 

मलुींिे 

वसनतगृह 

* एकूण *** नजल््ाांिी 
क्रमवारी 

अ श अ श 

६ िागपूर िागपूर ६१ १३ ५० ११ ६ १४१ ०.७९ सवाणत 

जाथत 

गडनिरोली ३३ ३ २२ ४ १ ६३ ०.६१ सवाणत कमी 

 एकूण  ७३४ ९८ २७८ ७६ ४० १२२६   

अ: अिुर्दानित वसनतगृह े; श: शासकीय वसनतगहृे, 

स्त्रोत: सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग, पुणे  

* : वसनतगृहाांच्या प्रकारािी (शासकीय ककां वा अिुर्दानित ककां वा मुले ककां वा मुलीं) मानहती उपलब्ध िाही  
** : मािवनवकास निर्दशेाांक 

 

आकृती २.१: मािव नवकास निर्देशाांकािसुार निवड केलले ेमहाराष्ट्रातील नजल्हे 

 

 

अिण व साांनययकी सांििालयािे प्रनसध्र्द केलले्या निनवर्दा र्दथतऐवजािुसार, शासकीय वसनतगृहाांिे तीि 

नवभागात वगीकरण करण्यात आले. 

१. जुिी शासकीय वसनतगृह े- इ.स.२००७ पूवी सुरू झाललेी 

२. १०० नवद्यािी क्षमता असणारी गट पातळी वरील वसनतगृह े

३. १००० नवद्यािी क्षमता असणारी नवभाग पातळीवरील िवीि वसनतगृह(े२५० क्षमता * ४  

     वसनतगृह)े 

 

 

           High HDI 

 

            Low HDI 
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प्रतयके नजल््ातूि एका अिुर्दानित वसनतगृहासह वरील प्रतयेक प्रकारच्या वसनतगृहाांिी निवड करण्यात यावी 

असा निणणय झाला. तिानप, मािव नवकास निर्देशाांक कमी असणार या नजल््ाांमध ेिवीि नवभागीय शासकीय 

वसनतगृह ेउपलब्ध ि्हती. अिुर्दानित वसनतगृहाांिी सांयया राजयात अनधक असल्यामुळे, िवीि नवभागीय 

वसनतगृहाांच्या ऐवजी अिरु्दानित वसनतगृहाांिी निवड करण्यािे ठरनवले. मुांबईमध्य ेिवीि नवभागीय वसनतगृह े

ि्हती, तयामुळे तया जागी एका अिुर्दानित वसनतगृहािी निवड केली.  

 

वसनतगृहाांिी एकूण सांयया ५९ होण्यासाठी प्रतयेक नवभागातूि आणखी १ अिुर्दानित वसनतगृह निवडले (१६ 

नजल््ातील ४८ वसनतगृह े+ प्रतयेक नवभागातील अनधक ६ अिुर्दानित वसनतगृह े+ ५ मुांबईतील वसनतगृह)े. 

एखाद्या रठकाणी योग्य तो प्रनतसार्द ि नमळण्यािा धोका लक्षात घेऊि आणखी एका वसनतगृहािी निवड 

केली. 

तक्ता २.४ प्रतयके नजल््ातील निवड केलले्या वसनतगहृाांिी नवभागणी 

राजयाच्या महसलू नवभागातील उच्च मािव नवकास निर्देशाांक मलू्य असणारे नजल्ह े

अ.क्र. नवभाग नजल्हा सरकारी 

वसनतगहृ 

अिरु्दानित 

वसनतगहृ 

१ कोकण मुांबई २ ३ 

२ ठाणे २ १ 

३ पुण े पुण े ३ १ 

४ िानशक िानशक ४ १ 

५ अमरावती अमरावती १ - 

६ अकोला २ १ 

७ औरांगाबार्द औरांगाबार्द ३ १ 

८ िागपूर िागपूर ३ १ 

 एकूण २० ९ 

राजयाच्या महसलू नवभागातील निम्न मािव नवकास निर्देशाांक मलू्य असणारे नजल्ह े

९ कोकण रत्नानगरी ३ ३ 

१० पुण े सोलापूर २ ३ 

११ िानशक धुळे १ - 

१२ िानशक िांर्दरुबार १ ३ 

१३ अमरावती बुलढाणा २ - 

१४ अमरावती वानशम १ २ 

१५ औरांगाबार्द शहांगोली ३ २ 

१६ िागपूर गडनिरोली ३ २ 

 एकूण १६ १५ 

  ३६ २४ 

 
िमूिा समतोल असावा यासाठी मुलाांच्या व मुलींच्या निवडलेल्या वसनतगृहाांिी सांयया समाि असणे महतवािे 

होते. प्रतयेक प्रकारच्या शासकीय वसनतगृहाांिी (जुिी शासकीय, िवीि गट व िवीि नवभागीय वसनतगृह)े 
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थवत:िी अशी काही वैनशष्ट्य ेअसतात, उर्दाहरणािण, क्षमता, थिाि, कायणपध्र्दती आनण िेमिू दर्दललेा निधी. 

म्हणूिि, शलांग-निहाय समतोल िमुन्यासाठी, प्रतयेक नवभागासाठी मुलींिे व मुलाांिे प्रतयेकी एक अनधक 

वसनतगृह निवडण्यािे ठरनवल.े नवभागातील जुन्या शासकीय वसनतगृहाांिी यार्दी शलांगनिहाय वेगळी करण्यात 

आली. नवभागातील सवाणत नवकनसत नजल््ाांमधूि, एकशलांगी पध्र्दतीच्या वसनतगृहािी यर्दचृ्िया (random) 

निवड केली गेली. नवरूध्र्द शलांगी असलले्या वसनतगृहािी निवड सवाणत कमी नवकनसत नजल््ाांसाठी केली गलेी. 

मुलाां-मुलींच्या वसनतगृहाांिी निवड अशा प्रकारे केल्यामुळे िमिू रििेत एक पध्र्दतशीरपणा आललेा दर्दसतो. 

सवाणत नवकनसत नजल््ाांमधील मुला-मुलींच्या वसनतगृहाांिी केलेली यर्दचृ्िया (random) निवड 

खात्रीलायकरीतया लक्षात येत.े  

 

अन्य प्रकारच्या शासकीय वसनतगृहाांसाठी याि प्रकारिी यांत्रणा उपयोगात आणली गलेी. नवभागीय वसनतगृह े

ही २५० नवद्यािी क्षमतचे्या ४ घटकाांिी तयार होतात, आनण तयातील एक घटक नवद्यार्िांिींसाठी राखीव 

ठेवला जातो. या घटकाांिे थिाि व तिेील कारभार हा सवण घटकाांमध े एकाि पध्र्दतीिा असतो. तयामुळे, 

नवभागीय वसनतगृहािे मूल्यमापि करण्यासाठी, तयातील एकाि घटकािा समावेश िमुन्यामध े करण्यािे 

ठरले. मलुाांिी तीि व मुलींिे एक अशा िार वसनतगृहाांमधूि एकािी निवड करण्यासाठी यर्दचृ्िया (random) 

निवड पध्र्दतीिाि उपयोग करण्यात आला. प्रतयेक नवभागासाठी व प्रतयेक नजल््ासाठी अिुर्दानित 

वसनतगृहाांिी निवड ही शलांगनिहाय व यर्दचृ्िया (random) पध्र्दतीि ेकेली गेली. 

 
अशा पध्र्दतीि,े िमुन्यामधे मुलींिी ३३ व मुलाांिी २७ वसनतगृह ेआहते. या मुलींच्या ३३ वसनतगृहाांमधील 

१९ वसनतगृह ेही शासकीय आहते तर उवणररत १४ अिुर्दानित आहते. 

तयािप्रमाणे, मलुाांच्या २७ वसनतगृहाांमधील १७ शासकीय तर १० अिुर्दानित आहते. तक्ता २.५ मध्य े

अभ्यासासाठी निवडलेल्या िमुन्यािे शलांगनिहाय वणणि आह.े  

 

तक्ता २.५: नवभाग व नजल््ािसुार वसनतगहृाांिी नवभागणी 

 नवभाग नजल्हा मलु े मलुी अिपुलब्ध एकूण 

१ कोकण(मुांबई व  

उपिगरे सोडूि) 

ठाणे ५२ २४ १ ७७ 

रत्नानगरी ३३ ८ ० ४१ 

मुांबई व उपिगरे मुांबई व उपिगरे ७ ३ ० १० 

२ पुण े पुण े ७९ ३० १८ १२७ 

सोलापूर १३२ २५ ३ १६० 

३ िानशक िानशक ९९ ४२ १ १४२ 

िांर्दरुबार ५३ २५ १ ७९ 

धुळे ८३ २८ २ ११३ 

४ औरांगाबार्द औरांगाबार्द ४७ २७ ४ ७८ 

शहांगोली ३९ १५ ० ५४ 
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 नवभाग नजल्हा मलु े मलुी अिपुलब्ध एकूण 

५ अमरावती अकोला ३५ १७ ० ५२ 

बुलढाणा २४ ९ २ ३५ 

वानशम ३९ १४ १ ५४ 

६ िागपूर िागपूर ७४ ६१ ६ १४१ 
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दर्दलेल्या िमुिा िौकटीतूि िमुन्यातील निरीक्षणाांिी पुिरावृत्ती होऊ िय ेयासाठी बर्दल ि करता यर्दचृ्िया 

पध्र्दतीिे निवड करणे हीि पध्र्दती उपयोगात आणली गलेी.  

 

पाहणीिा कालावधी 

सर्दर पाहणी आनण मानहती सांकलि जािेवारी त ेएनप्रल २०१९ या काळात केले गलेे. 

 

मानहतीि ेथवरूप 

कोणतयाही योजिेि े निष्ट्पक्षपणे मूल्यमापि करण्यासाठी, योजिेच्या, मागणी व पुरवठा या र्दोन्ही बाजूांिा 

अभ्यास करावा लागतो व तयािबरोबर तया योजिेिी तयापूवीिी कामनगरीही लक्षात घ्यावी लागत.े 

तयािप्रमाणे, योजिेतील भागधारकाांिी मत े वा र्दषृ्टीकोिही तेवढेि महतवािे असतात, कारण तयामुळे 

साांनययकीर्दषृ्ट्या व्यक्त करता ि येणारे योजिेतील काही घटकही आपल्या लक्षात यऊे शकतात. पररणामी, 

अशा थवरूपािा मलुाखती ककां वा अधण-सांरनित प्रश्नावली  या साधिाांिा समावेश मानहती गोळा करण्यासाठी 

केला गेला. या प्रािनमक थवरूपाच्या मानहतीबरोबरि वसनतगृहाांकडूि तयाांच्याकडे िोंर्दललेी आणखीही काही 

मानहती गोळा गलेी.  

 

प्रािनमक मानहती 

अधण-सांरनित प्रश् िावलींिा उपयोग करूि, वसनतगृहाच्या भागधारकाांकडूि (सर्दथयाांकडूि) काही सांययातमक 

थवरूपािी मानहती गोळा केली. उर्दाहरणािण,  

* नवद्यािी 

* वसनतगृहाांिे अधीक्षक 

* भोजिालय प्रमुख 

* सुरक्षा रक्षक 

* माजी नवद्यािी 

प्रतयेक वसनतगृहातूि १० नवद्यार्थयाांिी यार्दनृच्िक थवरूपात निवड केली. वसनतगृहाच्या अनधकार याकडूि र्दोि 

माजी नवद्यार्थयाांिे सांपकण  क्रमाांक घेऊि, र्दरूध्विी द्वारे तयाांच्या मुलाखती घतेल्या. नवभाग व तयातील 
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निवडलले्या नजल््ातील नवनवध पातळीवरील शासकीय अनधकार याांच्याकडूि मुलाखतीद्वारे गुणातमक 

मानहती गोळा करण्यात आली. नजल्हा पातळीवर सामानजक न्याय अनधकारी ह ेअिुर्दानित वसनतगृहाांसाठी 

आनण सहाय्यक आयुक्त व नवभागीय उपायुक्त ह ेशासकीय वसनतगृहाांसाठी सांबांनधत अनधकारी म्हणूि काम 

पाहतात. म्हणूि या अभ्यासासाठी आवश्यक ती मानहती या अनधकार याांकडूि नमळनवली. 

* नवभागीय आयुक्त / उपायुक्त 

* सहाय्यक आयुक्त (नवभाग पातळी) 

* सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग(वसनतगृह) 

* गट / नजल्हा पातळीवरील सामानजक न्याय अनधकारी 

 

िोंर्दवहीतील मानहती 

वसनतगृहाच्या पायाभूत रििेिी पडताळणी सूिी तयार करूि ती प्रतयेक वसनतगृहाला दर्दली. तयािप्रमाणे, 

वसनतगृहाच्या िोंर्दणीपुथतकातिू गत पाि वषाांतील िोंर्दीवजा मानहती सांकनलत केली.  

 

सांशोधि साधि े

शासि निणणय (GR), सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग (SJSA) क्र. बी.सी.एि. 2010/Pr.MAVAK-

4, दर्द. २६जुलै २०११, मधील पररनशष्ट १ च्या आधारे सांशोधि साधिाांिा आराखडा तयार करण्यात आला. 

 

वथतुनिष्ठ थवरूपािी मानहती गोळा करण े व प्रतयक्ष वसनतगहृातील अिुभव घणेे यासाठी थवतांत्रपणे अधण-

सांरनित प्रश् िावल्या तयार करण्यात आल्या. नवनवध भागधारकाांकडूि (सांबांनधत व्यक्तींकडूि) ही मानहती गोळा 

केली. या साधिातील समानवष्ट बाबी -  

* नवद्यािी, वसनतगृह अनधकारी, सुरक्षारक्षक, भोजिग़ृह प्रमखु आनण माजी नवद्यािी याांच्यासाठी 

प्रश् िावली 

* नजल्हा आनण गट पातळीवरील शासकीय अनधकार याांसाठी मुलाखत मागणर्दर्शणका 

* वसनतगृहाच्या पायाभूत रिििेी पडताळणी सूिी 

* वसनतगृहाच्या िोंर्दपुथतकातिू मानहती िोंर्दनवण्यासाठीिे तके्त   

* शासकीय अनधकार याांच्या मुलाखतींिी श्राव्य- िोंर्दणी (Audio Recording) 

 

वसनतगृहािे वार्षणक अहवाल, अांर्दाजपत्रके आनण शासिािे निणणय व अहवाल ह े िोंर्दवलेली मानहती 

नमळनवण्यािे आणखी काही स्त्रोत आहते. 
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वसनतगहृाच्या प्रािनमक भटेी 

सांशोधि साधिाांिा आराखडा तयार करण्यापूवी, सांशोधकाांच्या गटािे, वसनतगृहाांिे कामकाज कसे िालते ह े

जाणूि घणे्यासाठी पुणे आनण पणु्याच्या पररसरातील नवनवध वसनतगृहाांिा भेटी दर्दल्या. वसनतगृहाांच्या र्दैिदर्दि 

कामकाजात येणार या समथया जाणूि घेणे हा यामागील उदे्दश होता. या भेटीमुळे, वसनतगृहाांमध ेकोणतया 

सुनवधा आहते व आणखी कशािी गरज आह,े अनधक मिुष्ट्यबळ असण ेगरजेिे आह ेका या बाबत मानहती 

नमळाली. तयािप्रमाणे शासकीय व अिुर्दानित वसनतगृहाांच्या कामकाजातील फरक कळण्यासही मर्दत झाली 

 

साधिाांिा आराखडा व पवूणिािणी 

अशी सवण साधिे (प्रश्नावली आनण मलुाखत मागणर्दर्शणका) मूळ इांग्रजीमधे तयार केली व िांतर तयाांिा मराठीत 

अिुवार्द केला. पणुे नजल््ातील, पुणे आनण भोर या तालुकयामधील, शासकीय व अिुर्दानित वसनतगृहातील 

मुलाांवर आनण मलुींवर या साधिाांिी पूवण िािणी घेण्यात आली. प्रश् िाांिा क्रम, प्रश् िाांतील शब्र्दरििा तसेि 

एकूणि प्रश् िाांिा अांनतम थवरूप र्देण्यासाठी ह ेपूवणिािणीिे काम केले. 

 

प्रतयक्ष काम करणार या व्यक्तींिी निवड 

या अभ्यासातील सवाणत महतवािे काम म्हणजे मानहती गोळा करणे होय! या कामासाठी सांपूणण राजयातिू 

सामानजक कायण या नवषयात पर्दवु्यत्तर नशक्षण पणूण केलेल्या तरूणाांिा निवडल ेगलेे.  या तरूणाांिी के्षत्र कायाणिे 

प्रनशक्षण घेतलेल ेअसल्याि,े नवनवध थतरावरील व्यक्तींशी सांवार्द साधण्यात सहजता व कौशल्य होते. तयामुळे 

तयाांिी केलेली निवड योग्य होती. यािबरोबर नमळणार या मानहतीिा र्दजाण उत्तम असेल यािीही खात्री झाली. 

 

क्षते्रकायण करणार या व्यक्तींिे प्रनशक्षण 

के्षत्र कायण करणार या व्यक्तींिा गोखले राजयशास्त्र व अिणशास्त्र सांथिा येिे ११ त े१३ फेबु्रवारी २०१९ या 

कालावधीत प्रनशक्षण दर्दले गलेे. महाराष्ट्रातील नवनवध नजल््ाांमधूि या प्रनशक्षण व पूवणिािणी कायाणसाठी, 

क्षेत्रकायण करणार या अिेक व्यक्ती उपनथित होतया. या प्रनशक्षणासाठी शासिािा प्रनतनिधीही उपनथित होता.   

 

प्रनशक्षणात पुढील नवषयाांिा समावेश होता.- प्रतयक्ष कायणक्षेत्रात वतणि कसे असावे, सांबांनधत व्यक्तींशी सांपकण  

कसा साधावा, मुलाखत कशी घ्यावी इतयार्दी. तयािप्रमाणे प्रतयेक प्रश् िावलीत समानवष्ट असणार या 

मुद्द्याांवरही तपशीलवार ििाण झाली. प्रनशक्षणार्दरम्याि, सरावासाठी क्षेत्रकायाणत सहभागी व्यक्तींिी 

पुण्यातील वेगवेगळ्या वसनतगृहाांिा भेटी दर्दल्या (ही वसनतगृह,े मुयय अभ्यासासाठी अांनतम निवड झालेल्या 

वसनतगृहाांपैकी ि्हती). यािांतर, या प्रश् िावल्याांिे मूल्यमापि केले गले,े तसेि मानहती गोळा करण्यािे काम 
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करताांिा कोणतया समथया आल्या यावर तपशीलवार ििाण झाली, तयामुळे सवाांिाि या कामात कोणतया 

अडिणी यऊे शकतील व तया कशा सोडवायच्या यािी कल्पिा आली.  

 

क्षते्रकायणकतयाांिी िमेणकू 

नवनवध वसनतगृहाांमधूि मानहती गोळा करण्यासाठी १६ क्षेत्रकायणकतयाांिी िेमणूक केली होती (८ मुली व ८ 

मुले). मुलाांच्या व मुलींच्या वसनतगृहाांिी समाि सांयया लक्षात घेऊि, २ मुले व २ मुली याांिा एक गट/सांघ हा 

प्रवासातील सुकरता व इतर अिुषांनगक बाबींसाठी तयार केला गेला. अशा प्रकारे, र्दीड मनहिा िाललले्या या 

क्षेत्रकायाणर्दरम्याि िार गटाांिी यािे व्यवथिापि केले. िमूिा म्हणूि निवडलेल्या वसनतगृहाांिे वाटप या 

सवाांमध ेअशा प्रकारे केले गेले की सवाांिा कामािी समाि वाटणी नमळेल. कामासाठी कमीत कमी प्रवास ् हावा 

या र्दषृ्टीिे प्रतयके गटाला जवळ-जवळिे नजल्ह े दर्दले होते. तयािबरोबर, नजल्हा व नवभाग पातळीवरील 

अनधकार याांिा भेटणे व या योजिेच्या कायणवाहीच्या र्दषृ्टीिे मानहती नमळनवणे यासाठी र्दोि मुलाांिी िेमणूक 

केली गलेी. 

 

मुलींच्या वसनतगृहात मुलींिी व मुलाांच्या वसनतगृहात मलुाांिी मुलाखती घणे्यास जावे अस ेठरनवले होते. 

नवरूध्र्द शलांगी व्यक्तीला वसनतगृहात प्रवेश करण्यास बांधिे असतात ह ेलक्षात घऊेि, मुलींच्या व मुलग्याांच्या 

वसनतगृहाच्या पायाभूत रििेनवषयीिी यार्दीही अिुक्रम ेमुलींिी व मुलाांिीि भरावी अस ेठरले.  

 

मानहती सांकलि 

क्षेत्रावरील मानहती सांकलिािे पूणण कायण, - उर्दा. वसनतगृहातील व्यक्तींच्या व अनधकार याांच्या मुलाखती 

होण्यास र्दोि मनहि ेलागले. एनप्रल व मे २०१९ मधे लोकसभेच्या निवडणूका असल्याि ेआिारसांनहता लाग ू

झाली व तयामुळे पुणे व मुांबई येिील वरीष्ठ अनधकार याांच्या मुलाखती घेण्यास नवलांब झाला. 

सामानजक न्याय नवभाग, अिण व साांनययकी नवभागातील मुयय अनधकारी याांिी आम्हाला पूणण सहकायण केले. 

नजल्हा पातळीवरील अनधकार याांशी सांपकण  साधूि आवश्यक ती कागर्दपते्रही दर्दली. यामुळेि, नवनवध 

वसनतगृहाांमधूि व नवनवध पातळीवरील शासकीय अनधकार याांकडूि मानहती सांकनलत करणे शकय झाले. सवण 

वररष्ठ अनधकार याांिी या कामाला परवािगी दर्दल्यामुळे मानहती सांकलिािे ह ेकाम कोणतयाही गोंधळानशवाय 

सहजतेिे पार पडले. 

 

र्दखेरेख (Monitoring) 

गोखले राजयशास्त्र व अिणशास्त्र सांथिेच्या सांशोधक गटातील पयणवेक्षक तसेि सर्दथयाांिी, सांपूणण राजयात 

मानहतीिे सांकलि करणार या गटाांिा अिेक वेळा भेटी दर्दल्या. प्रतयक्ष काम करताांिा यणेार या समथया 
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सोडनवण्यासाठी या गटाांिा मर्दत केली, तसेि अिेक गोष्टी थपष्ट केल्या. प्रतयेक वसनतगृहातील सुमारे १० टके्क 

प्रश् िावल्याांिी तपासणीही केली. मानहतीिे सांकलि अिूकपणे (निर्दोषपणे) ्हावे यासाठी सांशोधक गटातील 

तीि सर्दथय पूणण काळ या कायणक्षेत्रात हजर होते. 

 

मानहतीि ेनवश्लषेण 

जमवलेल्या मानहतीिे नवश्लेषण ह ेया प्रकल्पातील सवाणत मुयय काम आह.े जे्हा तया मानहतीिे नवश् लेषण 

अिूकपणे केले जाते व तयावरूि पररनथितीिे योग्य वणणि करूि, अिूक अिुमािे काढली जातात ते्हाांि 

मानहती सांकनलत करण्यासाठी क्षेत्रकायण करणार या सर्दथयाांिी घेतललेे कष्ट तसेि तयाांिा योग्य मानहती र्देताांिा 

इतर व्यक्तींिी र्दाखनवलेला उतसाह व दर्दलेला वेळ, या गोष्टींिा न्याय नमळेतो. गोखले राजयशास्त्र व अिणशास्त्र 

सांथिेतील सांशोधक ह ेअशा मानहतीिे गुणातमक व सांययातमक नवश् लेषण करण्यासाठी व अिकूपणे निष्ट्कषण 

काढण्यासाठी सक्षम आहते.  

 

सांकनलत केलेल्या मानहतीिे सांययातमक व गुणातमक नवश् लेषण करण्यासाठी अिुक्रम ेSPSS  20. आनण Atlas-

ti 4.0 ही सॉफ्टवेअर उपयोगात आणली. सवण सवेक्षण साधिाांिा डाटा एन्िीसाठी (मानहती भरण्यासाठी) 

SPSS  20.0 िा उपयोग केला गलेा, कारण तयात मानहतीिा साठा करणे व तयािांतर नवश् लेषण करणे सोप े

असत.े शासकीय अनधकार याांच्या मुलाखतीतील एकही मदु्दा राहूि जाऊ िय ेम्हणूि या मुलाखती ध्वनिमुदद्रत 

केल्या गले्या. या सवण मुलाखती परत नलनखत थवरूपात करूि मग तयाांिे नवश् लेषण केले गलेे. 

 

िनैतक मान्यता 

गोखले राजयशास्त्र व अिणशास्त्र सांथिेच्या, सांथिानवषयक िीती सनमतीच्या बैठकीमधे, सांशोधकाांच्या गटािे या 

अभ्यासािी रूपरेखा माांडली. सनमतीतील सर्दथयाांिी, िैनतकता व गुप्तता या र्दोन्ही र्दषृ्टीिे या योजिेबाबत 

नविार करूि नतला मान्यता दर्दली. पररनशष्ट ४ मध ेया सनमतीिे दर्दललेे पत्र सार्दर केले आह.े 
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४. प्रनतसार्दकाांिी मानहती 

सर्दर मूल्याांकिातील मानहती ही प्रतयेक वसनतगृहातील अधीक्षक, नवद्यािी, भोजिालय व्यवथिापक आनण 

सुरक्षारक्षक याांच्याकडूि गोळा केली गेली आह.े साांनययकीिे नवश्लेषण करण्याआधी प्रनतसार्दकाांिी नथिती 

जाणूि घेण ेउपयुक्त ठरेल. 

 

वसनतगहृािी मानहती 

कायणपद्धतीत िमूर्द केल्यािुसार शासकीय आनण अिुर्दानित वसनतगृह े ही राजयातील १६ नजल््ाांमधूि 

यार्दनृच्िक (Random) पद्धतीिे निवडण्यात आली. या ६० वसनतगृहाांच्या िमुन्यामध्य,े ३६ शासकीय 

वसनतगृह ेआनण २४ अिुर्दानित वसनतगृह ेआहते. यातील ३३ वसनतगृह ेमुलींिी आनण २७ वसनतगृह ेमुलाांिी 

आहते. या अभ्यास अहवालाि ेअांगीकारलेल्या व्याययेिुसार २९ वसनतगृह ेही नवकनसत नजल््ाांमधील असूि 

उरललेी ३१ वसनतगृह ेही सवाणत कमी नवकनसत नजल््ाांमधील आहते.  

 

अधीक्षकाांिी नथिती 

वसनतगृहािे अधीक्षक म्हणजे वसनतगृह नियमाांप्रमाणे िालवणारी मुयय व्यक्ती असत.े ती/तो शासि आनण 

लाभार्थयाांमधील र्दवुा म्हणूि काम करतात. तो/ती  वसनतगृहात राहणाऱया सवण निवासींिी जबाबर्दारी घेतात. 

निवडली गलेेली बहुतेक वसनतगृह े ही वसनतगृह अधीक्षकाकडूि िालवली जात असूि, १,००० नवद्यािी 

क्षमतेच्या शासकीय वसनतगृहािी जबाबर्दारी ही हाऊस माथटसणकडे आह.े  सरकारी नियमािुसार¸मुलाांिे 

वसनतगृह ह ेपुरुष अधीक्षकाकडूि सांिानलत केल ेजाते तर मुलींिे वसनतगृह ह ेस्त्री अधीक्षकाकडूि. निवडल्या 

गेलले्या वसनतगृहातील अधीक्षकाांिे सरासरी वय ४२.३७ वषे इतके असूि तयातील सवाणत तरुण अधीक्षक हा 

२१ वषाांिा होता. ६० िमुन्याांमधील, निम्यापेक्षा जाथत अधीक्षकाांिी तयाांिे पर्दवीपयांतिे नशक्षणपूणण केल ेआह.े 

परांत ुएक अधीक्षक निरक्षर असल्यािेही  दर्दसूि आल ेआह.े बहुताांशी अधीक्षक नववानहत होते. िमुन्यातील 

बहुताांश अधीक्षक ह े अिुसूनित जातीतील असूि फक्त िोडेि इतर मागासवगीयाांपैकी होते. एकूण 

अधीक्षकाांपैकी २५ अधीक्षक ह ेइतर मागासवगीय गटातील होते तर १५ अधीक्षक अिुसूनित जाती आनण 

१४ ह ेखुल्या वगाणतले होत.े र्दोि अधीक्षक अिुसूनित जमातीतील होते.  
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तक्ता ३.१: वसनतगहृनिहाय अधीक्षकाांि ेनिर्देशकािसुार वसनतगहृाांि ेवगीकरण 

अधीक्षकाांि ेनिर्देशक वसनतगहृाांि ेप्रकार एकूण 

शासकीय अिुर्दानित 

शलांग    

परुुष १५ १० २५ 

स्त्री २१ १४ ३५ 

    

नशक्षण    

निरक्षर    

प्रािनमक    

माध्यनमक    

१० वी   ० ३ ३ 

१२ वी १ ८ ९ 

पर्दवी १३ ११ २४ 

पर्दव्यतु्तर २२ २ २४ 

िोंर्दवल ेिाही    

    

धमण    

शहांर्द ू ३१ २१ ५२ 

िवबौद्ध ४ ३ ७ 

मनुथलम १ ० १ 

    

जात    

अिसुनूित जाती ९ ६ १५ 

अिसुनूित जमाती १ १ २ 

इतर मागास वगीय १५ १० २५ 

खलुा वगण १० ४ १४ 

इतर १ ३ ४ 

    
एकूण ३६ २४ ६० 

 

भोजिालय (mess) व्यवथिापकाांिी मानहती 

वसनतगृहािे भोजिालय हा कुठल्याही वसनतगृहािा महत्त्वािा भाग आह.े गुणवत्तापूणण आनण िनवष्ट जेवण 

पुरेशा प्रमाणात र्दररोज ठरलले्या वेळी पुरवण े ह े एक मोठे आ्हाि आह.े ह े आ्हाि पूणण करण्यासाठी 

भोजिालयमधील कमणिारी सवण आवश्यक जबाबर्दाऱया पार पडण्यास सक्षम असल े पानहजेत. शासकीय 

वसनतगृहाांमध्य ेभोजिालय ठेकेर्दारा माफण त िालवल ेजाते. भोजिालय व्यवथिापक सवण कामाांिी जबाबर्दारी 

घेऊि भोजिालय सुरळीत िालले यािी तजवीज करतो. वसनतगृहातील भोजिालय व्यवथिापकाांिी मानहती 

पुढीलप्रमाण.े  
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तक्ता ३.२: वसनतगहृनिहाय भोजिालय व्यवथिापकाांि ेनिर्देशकािसुार वसनतगहृाांि ेवगीकरण 

 

भोजिालय व्यवथिापकाांिे निर्दशेक वसनतगहृाांि ेप्रकार एकूण 

शासकीय अिुर्दानित 

शलांग    

परुुष २३ ३ २६ 

स्त्री १३ २१ ३४ 

    

नशक्षण    

निरक्षर १ २ ३ 

प्रािनमक ७ १० १७ 

माध्यनमक १ ६ ७ 

१० वी   ७ ३ १० 

१२ वी ८ ३ ११ 

पर्दवी ९ ० ९ 

पर्दव्यतु्तर २ ० २ 

िोंर्दवल ेिाही १ ० १ 

    

धमण    

शहांर्द ू ३२ २२ ५४ 

िवबौद्ध ४ २ ६ 

    

जात    

अिसुनूित जाती ६ ४ १० 

अिसुनूित जमाती २ ४ ६ 

इतर मागास वगीय १३ ९ २२ 

खलु्या १२ ३ १५ 

इतर ३ ४ ७ 

    

एकूण ३६ २४ ६० 

 

बहुतेक वसनतगृहाांमध्ये स्त्री भोजिालय व्यवथिानपका आहते (६० पैकी ३४). ३ वगळता बाकी सवण अिुर्दानित 

वसनतगृहाांमधील भोजिालय नस्त्रया िालवतात. शासकीय वसनतगृहाांमध्य ेमुययतः पुरुष व्यवथिापक म्हणूि 

काम करतात. यािे कारण कर्दानित वसनतगृहाांच्या सांरििेत आनण कायणपद्धतीत असू शकेल. जरी तयातील ९ 

पर्दवीपयांत आनण २ पर्दवु्यत्तर पातळी पयांत नशक्षण घेतलले े असले तरी अपेनक्षल्याप्रमाण े बहुतेकाांमधील 

नशक्षणािी पातळी कमी आह.े बहुताांशी शहांर्द ूअसूि, फक्त ६ िवबौध्र्द आहते.  भोजिालय व्यवथिापकाांच्या 

जातीनिहाय वगीकरणामधिू कुठल्याही एका जातीिे विणथव िसल्यािे दर्दसते. ते वेगवेगळ्या जाती आनण 

जमातीं मधूि येत असूि साधारण १५ जण खुल्या गटातूि आललेे दर्दसतात.  
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सरुक्षा रक्षकाांिी मानहती 

रनहवासी नवद्यािी ही वसनतगृह व्यवथिापिािी जबाबर्दारी असते आनण म्हणूि तयाांिी सुरक्षा खूप महत्त्वािी 

आह.े प्रतयेक वसनतगृहाला तयामुळे एक सुरक्षा रक्षक असतो जो वसनतगृहाच्या सुरक्षेिी काळजी घेतो. शासिािे 

बी्हीजी आनण दक्रथटल अशा बा् सुरक्षा एजन्सीबरोबर वसनतगृहाांमध्य ेसुरक्षा कमणिाऱयाांिी निरांतर सेवा 

पुरवण्या सांबांधी करार केला आह.े  

वसनतगृहातील सुरक्षा रक्षकाांिी मानहती पुढीलप्रमाणे आह.े  

 

तक्ता ३.३: वसनतगहृनिहाय सरुक्षा रक्षकाांि ेनिर्देशकािसुार वसनतगहृाांि ेवगीकरण 

सरुक्षा रक्षकाांि ेनिर्देशक वसनतगहृाांि ेप्रकार एकूण 

शासकीय अिुर्दानित 

शलांग    

परुुष २८ २१ ४९ 

स्त्री ८ ३ ११ 

    

नशक्षण    

प्रािनमक ३ १ ४ 

माध्यनमक ४ ३ ७ 

१० वी   १५ ८ २३ 

१२ वी ७ ५ १२ 

पर्दवी ६ ६ १२ 

पर्दव्यतु्तर १ १ २ 

    

धमण    

शहांर्द ू २५ २२ ४७ 

मनुथलम २ ० २ 

िवबौद्ध ९ २ ११ 

    

जात    

अिसुनूित जाती १३ ६ १९ 

अिसुनूित जमाती २ ३ ५ 

इतर मागास वगीय १२ ६ १८ 

इतर ९ ९ १८ 

    

एकूण ३६ २४ ६० 

 

बहुताांशी म्हणजे ६० पैकी ४९ सुरक्षा रक्षक ह ेपुरुष आहते. तयातील ११ वगळता, उवणररत सवण इयत्ता १० वी 

पास झाले आहते, तर १२ सुरक्षा रक्षक ह ेपर्दवीधर असूि र्दोघाांिी पर्दवु्यत्तर नशक्षण पूणण केले आह.े एकूण ६० 

पैकी ४७ आनण ११ सुरक्षा रक्षक अिुक्रमे शहांर्द ूआनण िवबौद्ध आहते तर उवणररत २ मुथलीम आहते. १९ सुरक्षा 



AZygy{MV OmVrVrb ‘wbo d ‘wbr ¶m§À¶mH$[aVm emgH$s¶ dg{VJ¥ho gwé H$aUo d Ë¶m§Mo n[aajU ¶moOZm - ‘yë¶‘mnZ Aä¶mg 

पृष्ठ क्र. 64 
 

  

रक्षक अिुसूनित जाती, ५ अिसूुनित जमाती, तर १८ इतर मागास वगीय आहते. याखेरीज १८ सुरक्षा रक्षक 

इतर वगाणतील असल्यािे दर्दसूि आले. 

 

नवद्यार्थयाांिी मानहती 

वसनतगृहातील नवद्यािी रनहवासी ह े या अभ्यासािे अनभन्न अांग आह.े महाराष्ट्रातील खेड्ाांमध्य े राहणारे 

निरनिराळ्या मागासलेल्या सामानजक गटाांमधील नवद्यािी ह ेलाभािी असूि त े या वसनतगृहाांमध्य ेप्रवेश 

घेतात. नवद्यार्थयाांिा योजिेबद्दल आनण वसनतगृहाांबद्दल मानहती कशी नमळते ह ेजाणूि घेण ेमहतवािे आह.े 

िमुन्या मध्य ेशासकीय वसनतगृहातील ३६० आनण अिुर्दानित वसनतगृहातील २४० नवद्यार्थयाांिे सवेक्षण केल े

आह.े  

 

तक्ता ३.४: वसनतगहृनिहाय आनण वसनतगहृाबद्दलच्या मानहतीिा स्रोतनिहाय नवद्यार्थयाांिी टके्कवारी 

वसनतगहृाबद्दलच्या मानहतीिा स्रोत वसनतगहृािा प्रकार नहथसा 

शासकीय अिुर्दानित 

कुटुांबातील सर्दथय २७.५ २०.४ २४.७ 

नमत्र ३८.३ ३०.० ३५ 

नशक्षक ९.४ १८.३ १३.० 

अधीक्षक¸, वसनतगहृ अनधकारी २.८ ७.५ ४.७ 

शजेारी आनण िातवेाईक १२.२ २०.४ १५.५ 

वृत्तपत्र े १.९ १.२ १.६ 

इांटरिटे ४.४ ० २.३ 

सामानजक न्याय नवभाग १.१ ० ०.६ 

वसनतगहृ २.२ ०.४ १.५ 

महानवद्यालय १.४ ०.४ १.० 

नवद्यार्थयाांिी सांयया ३६० २४० ६०० 

 

वसनतगृहासांबांधी मानहतीिा सवाणत लोकनप्रय स्रोत हा नमत्र असूि तयापाठोपाठ कुटुांबातील सर्दथय, शेजारी व 

िातेवाईक ह े आहते. नशक्षक, अधीक्षक आनण वसनतगृहातील इतर अनधकारी ह े सुद्धा वसनतगृहासांबांधी 

मानहतीिा प्रसार करण्यात योगर्दाि र्देतात. अस े दर्दसूि येत े की वसनतगृहासांबांधीिी मानहती ही 

प्रसारमाध्यमाांपेक्षा मािवी स्रोताांिी जाथत िाांगल्या प्रकारे पोहोिते.  
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तक्ता ३.५: वसनतगहृनिहाय आनण वसनतगहृ निवडण्यामागि ेकारणनिहाय नवद्यार्थयाांि ेवगीकरण 

वसनतगहृ निवडण्यामागि ेकारण वसनतगहृािा प्रकार टके्कवारीतील 

नहथसा शासकीय अिुर्दानित 

नशक्षण पणूण करण्यासाठी १७.८ २२.२ १९.४ 

शाळा/ महानवद्यालय याांच्या जवळ ४१.४ २६.९ ३५.९ 

आर्िणक पररनथिती १५.२ ७.९ १२.४ 

नशकवणी वगाणच्या जवळ ०.६ ०.० ०.४ 

घरी अभ्यास करू शकत िाही ०.३ ०.५ ०.४ 

शासकीय वसनतगहृात प्रवशे ि नमळाल्याि ेअिरु्दानित 

वसनतगहृात ०.० ०.५ ०.४ 

भावांडाबरोबर २३.४ ३३.३ २७.२ 

िाांगल्या सनुवधा ०.३ १.४ ०.७ 

ग्रांिालयाांिी सनुवधा ०.३ ६.९ २.८ 

कुटुांबातील सर्दथयाि ेसुिनवल्यामळेु ०.३ ०.५ ०.४ 

एकि वसनतगहृ असल्यामळेु ०.६ ०.० ०.४ 

नवद्यार्थयाांिी सांयया ३५५ २१६ ५७१ 

 

एखार्द ेनवनशष्ट वसनतगृह निवडण्यामाग ेनवद्यार्थयाांिी अिेक कारण ेअस ूशकतात. नवद्यािी तयाांच्या शैक्षनणक 

आकाांक्षा पूणण करण्यासाठी वसनतगृहात प्रवेश घेतात. एखारे्द नवनशष्ट वसनतगृह निवडण्यामागिे प्रमुख कारण 

ही तयािी निकटता (३५.९ टके्क) ह ेआह,े आनण तया खालोखाल भावांडािी सोबत (२७.१५ टके्क). वसनतगृह 

घराजवळ असल्यामुळे नवद्यािी आनण पालकाांमध्य ेसुरनक्षततेिी भाविा निमाणण होते तसेि मुलाांवर र्देखरेख 

ठेवणे सोपे जाते आनण सुट्टीत घरी येण्याच्या प्रवासािा खिण कमी होतो. तयािप्रमाणे वसनतगृहात आधीि प्रवेश 

नमळालेली भावांडे तयाांिे वैयनक्तक अिुभव साांगू शकतात, सोबत पुरवू शकतात आनण जे्हा गरज भासेल ते्हा 

एकमेकाांिा आधारही रे्दऊ शकतात. कोणीतरी जवळ असल्यािे तयाांिे कुटुांबीयही तणावमुक्त राहू शकतात. 

सुनवधा आनण अभ्यासासाठी अिुकूल वातावरण ही वसनतगृहाच्या निवडीिी इतर कारण ेहोती. 

 

घरापासिूिे अांतर 

वसनतगृह घराजवळ असल्यास मुलाांिा तेि ेपाठवण्यास पालक अनधक इच्िुक असतात. नवनशष्ट वसनतगृह 

निवडण्यामाग ेह ेही एक कारण आह.े वसनतगृहािे घरापासूिि ेअांतर यािी साांनययकी पाहण्यािा येि ेप्रयत्न 

केला आह.े   
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तक्ता ३.६: वसनतगहृाि ेघरापासिूि ेसरासरी अांतर  – वसनतगहृनिहाय वगीकरण 

वसनतगहृािा प्रकार वसनतगहृापासिू घरापयांति ेसरासरी अांतर (दकमी मध्य)े 

सवाणत नवकनसत नजल्हा १४७ 

सवाणत कमी नवकनसत नजल्हा ५७ 

  

शासकीय ११० 

अिरु्दानित ८६ 

  

मलु े ९९ 

मलुी १०२ 

  

एकूण १०० 

 

वसनतगृह आनण घर यामधील सरासरी अांतर ह े१०० दकलोमीटर असल्यािे दर्दसूि आल ेआह.े सवाणत नवकनसत 

नजल््ाांमधील वसनतगृह आनण घर याांच्यामधील सरासरी अांतर (१४७ दकमी) ह े सवाणत कमी नवकनसत 

नजल््ाांमधील सरासरी अांतरापके्षा (५७दकमी) जाथत आह.े तसेि शासकीय वसनतगृहात जाणाऱया मुलाांिा 

(११०दकमी) अिुर्दानित वसनतगृहात प्रवेश घेणाऱया मुलाांपेक्षा (८६दकमी) जाथत प्रवास करावा लागतो. मुल े

आनण मुलींमध्य ेहा अांतरािा फारसा फरक िाही.  

 

नवद्यार्थयाांिी शकै्षनणक नथिती 

तक्ता ३.७: वसनतगहृनिहाय अभ्यासक्रमासाठी िाविोंर्दणी केलले्या नवद्यार्थयाांि ेवगीकरण 

अभ्यासक्रमासाठी िाविोंर्दणी केलले ेनवद्यािी वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिुर्दानित 

शाळा १०.६ ९०.० ४२.३ 

कनिष्ठ महानवद्यालय २३.६ ८.३ १७.५ 

आयटीआय अभ्यासक्रम १.९ ०.० १.२ 

पर्दनवका (नडप्पलोमा) ३.३ ०.० २.० 

अनभयाांनत्रकी १२.५ ०.० ७.५ 

वानणजय पर्दवी ६.९ ०.४ ४.३ 

कला पर्दवी १९.७ ०.४ १२.० 

शास्त्र पर्दवी ११.४ ०.८ ७.२ 

जवै-वदै्यकीय अभ्यासक्रम ०.३ ०.० ०.२ 

पर्दव्यतु्तर अभ्यासक्रम ६.४ ०.० ३.८ 

नशक्षण ०.३ ०.० ०.२ 

वैद्यकीय ०.६ ०.० ०.३ 

इतर २.५ ०.० १.५ 

एकूण ३६० २४० ६०० 
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शासकीय वसनतगृहातील बहुताांशी नवद्यािी ह ेमहानवद्यालयात जाणारे आहते. वगीकरणािसुार शासकीय 

वसनतगृहातील २३.६ टके्क रनहवासी ह ेकनिष्ठ महानवद्यालयात नशकतात, ३८ टके्क कला, शास्त्र आनण वानणजय 

शाखेतील अभ्यासक्रम करतात, तर १२.५ टके्क आनण ६.४ टके्क नवद्यार्थयाांिी अिुक्रमे अनभयाांनत्रकी आनण 

पर्दवु्यत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला आह.े उवणररत नवद्यािी ह ेआयटीआय, नडप्पलोमा आनण इतर नवद्याशाखा 

म्हणजे नशक्षणशास्त्र आनण वैद्यकीय शाखाांमधील आहते. अिुर्दानित वसनतगृहात प्रवेश घेतलेल्या नवद्यार्थयाांपैकी 

मोठा नहथसा शालेय आनण कनिष्ठ महानवद्यालयीि नशक्षण घेणाऱयाांिा आह.े तर इतर कला, शास्त्र आनण 

वानणजय शाखाांमध्य ेपर्दवीिे अभ्यासक्रम करीत आहते. या ६०० नवद्यार्थयाांपैकी, ११८ (१९.७ टके्क)   नवद्यािी 

सध्याच्या वसनतगृहात प्रवेश घेण्याआधी र्दसुऱया वसनतगृहात रानहललेे आहते.  ह े २० टके्क नवद्यािी इतर 

वसनतगृहामध्य ेसरासरी २.७ वषे रानहल ेआहते. मुल ेआनण मुलींिे वसनतगृह ककां वा सवाणत जाथत नवकनसत 

आनण सवाणत कमी नवकनसत नजल््ाांमधील वसनतगृह यातील निवासाच्या कालावधीमध्य ेफारसा फरक दर्दसूि 

येत िाही.  

 

तक्ता ३.८: नवनवध उपसमहूाांच्या इतर वसनतगहृातील निवासािा सरासरी कालावधी 

वसनतगहृािा प्रकार    सरासरी कालावधी (वषे) 

शासकीय वसनतगहृ २.८ 

अिरु्दानित वसनतगहृ २.५ 

  

सवाणत जाथत नवकनसत नजल्हा २.८ 

सवाणत कमी नवकनसत नजल्हा २.६ 

  

मलु े २.८ 

मलुी २.६ 

  

एकूण २.७ 

वसनतगहृािा प्रकार    सरासरी कालावधी (वषे) 
शासकीय वसनतगहृ २.८ 

अिरु्दानित वसनतगहृ २.५ 

  

सवाणत जाथत नवकनसत नजल्हा २.८ 

सवाणत कमी नवकनसत नजल्हा २.६ 

  

मलु े २.८ 

मलुी २.६ 

  

एकूण २.७ 
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भावांडे 

भावांडाांिी उपनथिती ककां वा भावांडाांिा अिुसूनित जातीसाठीच्या वसनतगृहात राहण्यािा अिुभव हा 

नवद्यार्थयाांिी वसनतगृहात प्रवेश घेण्याच्या र्दषृ्टीि ेखूप निणाणयक ठरला आह.े 

  
तक्ता ३.९: वसनतगहृनिहाय अिसुनूित जातीसाठीच्या वसनतगहृात भावांडां असलले्या नवद्यार्थयाांि ेवगीकरण 

(टके्कवारी) 

अिसुनूित जातीसाठीच्या वसनतगहृात भावांडां वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिुर्दानित 

अिसुनूित जातीसाठीच्या वसनतगहृात सध्या भावांडां 

रहात असलले े

५६.० ५१.६ ५४.० 

अिसुनूित जातीसाठीच्या वसनतगहृात पवूी भावांडां 

रहात असलले े

४४.० ४८.४ ४६.० 

एकूण प्रनतसाद्कत े १५० १२८ २७८ 

प्रनतसार्द िाही २१० ११२ ३२२ 

नवद्यािी ३६० २४० ६०० 

 

अस ेदर्दसूि आल ेआह ेकी प्रनतसार्द र्देणाऱया १५० नवद्यार्थयाांपैकी ५६.० टके्क नवद्यार्थयाांिी  भावांडे अिुसूनित 

जातीसाठीच्या शासकीय वसनतगृहात सध्या रहात आहते तर ४४ टके्क नवद्यार्थयाांिी  भावांडे पूवी रानहली 

आहते. अिुर्दानित वसनतगृहाांत हिे प्रमाण अिुक्रम े५१.६ व ४८.४ टके्क 

आह.े 

  
पालकाांबद्दल मानहती 

तक्ता ३.१०: वसनतगहृनिहाय वनडलाांच्या निर्देशकािसुार नवद्यार्थयाांि ेवगीकरण 

वनडलाांि ेनिर्देशक वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिुर्दानित 

वडील हयात ८८.३ ९४.६ ९०.८ 

    

वनडलाांिे नशक्षण    

निरक्षर ९.० २०.५ १५.० 

प्रािनमक १३.७ १२.४ १३.० 

माध्यनमक २०.७ २२.६ २१.७ 

माध्यनमक शालाांत परीक्षा (एसएससी) २१.९ २३.३ २२.६ 

उच्च माध्यनमक शालाांत परीक्षा (एिएससी) २२.७ १५.५ १८.९ 

पर्दवी, पर्दव्यतू्तर, पर्दनवका १२.१ ५.७ ८.७ 

    

वनडलाांिा व्यवसाय    

मजरुी २२.० १५.० १९.१ 
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वनडलाांि ेनिर्देशक वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिुर्दानित 

शतेी ६३.८ ६०.८ ६२.६ 

खाजगी िोकरी ३.५ ४.० ३.७ 

इतर १०.७ २०.३ १४.७ 

    

नवद्यािी (वडील हयात) ३१८ २२७ ५४५ 

 

सवणसाधारणपणे ९१ टके्क नवद्यार्थयाांिे वडील हयात आहते. निम्म्यापेक्षा जाथत नवद्यार्थयाांिे वडील ह ेएसएससी 

पेक्षा जाथत नशकलले ेआहते आनण ते बहुताांशी शेती ककां वा मजुरी करतात. ह ेआर्िणकर्दषृ्ट्या मागास वगाणतील 

असल्याि ेजरी काही िोकरी करत असल ेतरी तयाांिे उतपन्न जाथत असण्यािी शकयता िाही.  

 

तक्ता ३.११: वसनतगहृनिहाय आईच्या निर्देशकािसुार नवद्यार्थयाांि ेवगीकरण 

आईि ेनिर्देशक वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय शासकीय 

आई हयात ९४.४ ९७.९ ९५.८ 

    

आईि ेनशक्षण    

निरक्षर २२.४ ३२.८ २६.४ 

प्रािनमक १२.४ १२.२ १२.३ 

माध्यनमक २९.७ ३३.६ ३१.२ 

माध्यनमक शालाांत परीक्षा (एसएससी) २१.२ १३.५ १८.० 

उच्च माध्यनमक शालाांत परीक्षा (एिएससी) ११.५ ७.० ९.६ 

पर्दवी, पर्दव्यतू्तर, पर्दनवका २.९ ०.९ २.५ 

    

आईिा व्यवसाय    

मजरुी १५.० ७.२ ११.८ 

शतेी २७.४ ४३.४ ३३.९ 

गनृहणी ५०.३ ३२.८ ४२.८ 

खाजगी िोकरी २.६ ६.४ ४.२ 

इतर ४.७ १०.२ ७.३ 

    

नवद्यािी (आई हयात) ३४० २३५ ५७५ 

 

साधारणतः ९६ टके्क प्रनतसार्दकाांिी िमूर्द केले की तयाांिी आई हयात आह.े तयातील ३० टके्क एसएससी ककां वा 

तयापेक्षा जाथत नशकल्या आहते. तयाांिे व्यवसाय मुययतवे शेती आनण मजुरी ह ेआहते. तयातील साधारण ४३ 

टके्क गृनहणी आहते. 
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कुटुांबािा प्रकार 

कुटुांबािा प्रकार हा नवद्यार्थयाणिी सामानजक आनण आर्िणक नथिती र्दशणनवतो. प्रनतसार्दक ह ेसमाजातील सीमाांत 

वगाणतील असल्याि,े कुटुांबािा मोठा आकार प्रनत व्यक्ती साधिसांपत्तीच्या, घरगुती सुनवधाांच्या आनण 

अभ्यासासाठी जागेच्या सांर्दभाणतील अभावािी तीव्रता र्दशणवू शकतात. अशा प्रकरणाांत वसनतगृहातील निवास 

हा एक उत्तम पयाणय ठरू शकतो. 

 

तक्ता ३.१२: वसनतगहृनिहाय कुटुांबाच्या प्रकारािसुार नवद्यार्थयाांि ेवगीकरण 

कुटुांबािा प्रकार वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिुर्दानित 

नवभक्त १८.३ ३.८ १२.५ 

एकत्र ८१.७ ९६.३ ८७.५ 

नवद्यािी ३६० २४० ६०० 

 

अिुसूनित जातीसाठीच्या वसनतगृहात प्रवेश घेतलले ेबहुताांशी नवद्यािी (८७.५ टके्क) एकत्र कुटुांबातील आहते. 

कुटुांबातील सर्दथयाांिी सांयया १ ते २१ आह.े कुटुांबािे सरासरी आकारमाि ५.४ आह.े  

 

तक्ता ३.१३: वसनतगहृनिहाय कुटुांबातील सरासरी सर्दथय 

वसनतगहृािा प्रकार कुटुांबातील सरासरी सर्दथय 

सवाणत जाथत नवकनसत नजल्हा ५.३ 

सवाणत कमी नवकनसत नजल्हा ५.५ 

  

शासकीय ५.२ 

अिरु्दानित ५.७ 

  

मलु े ५.२ 

मलुी ५.६ 

  

एकूण ५.४ 

 

सवाणत कमी नवकनसत नजल््ामधील अिुर्दानित वसनतगृहात राहणाऱया नवद्यार्थयाांच्या कुटुांबािे सरासरी 

आकारमाि जाथत आह.े तयािप्रमाणे नवद्यार्िणिींच्या कुटुांबािे आकारमाि नवद्यार्थयाांच्या कुटुांबाच्या 

आकारमािापेक्षा िोडेसे जाथत दर्दसते.  
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कुटुांबातील सवोच्च शकै्षनणक पातळी 

कुटुांबातील एखार्दी व्यक्ती जरी नशकललेी असली तरी इतरही नशकण्यािी इच्िा धरतात अस ेदर्दसूि आल ेआह.े 

तयाांिा नशक्षणािे फायर्दे कळतात आनण मुल ेअशा व्यक्तींकडूि प्रेरणा घेतात. अशा कुटुांबातील मुलाांिी उच्च 

नशक्षण घेण्यािी शकयता तयामुळे वाढते. 

 

तक्ता ३.१४: वसनतगहृनिहाय कुटुांबातील नशक्षणाच्या सवोच्च पातळीिसुार नवद्यार्थयाांि ेवगीकरण (टके्कवारी) 

कुटुांबािी सवोच्च शकै्षनणक पातळी 

 

वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिुर्दानित 

निरक्षर ०.९ ३.३ १.८ 

प्रािनमक ०.९ २.३ १.४ 

माध्यनमक २.० १२.२ ५.९ 

माध्यनमक शालाांत परीक्षा (एसएससी) ३.८ २४.४ ११.६ 

उच्च माध्यनमक शालाांत परीक्षा (एिएससी) १३.३ ३७.६ २२.६ 

पर्दवी ५९.१ १७.४ ४३.२ 

पर्दव्यतु्तर १५.१ १.४ ९.९ 

पर्दनवका १.२ ०.५ ०.९ 

इतर ३.८ ०.९ २.७ 

एकूण ३४५ २१३ ५५८ 

 

साधारणतः १० टके्क प्रनतसाद्कतयाण कुटुांनबयाांच्या सर्दथयाांिे नशक्षण एसएससी पेक्षा कमी आह.े एकुणात ५४ 

टके्क कुटुांनबयाांमध्ये कमीत कमी एक व्यक्ती तरी उच्चनशनक्षत आह,े जयािे प्रमाण शासकीय वसनतगृहात राहणाऱया 

नवद्यार्थयाांमध्य े७५ टके्क आह.े  

 

निधी आनण सुनवधाांच्या सांर्दभाणत काही फायर्द े असल्यामुळे नवद्यािी अिुर्दानित वसनतगृहापेक्षा शासकीय 

वसनतगृहात प्रवेश घेण्यास इच्िुक असतात.    
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५. मानहती आनण नवश्लषेण 

उदद्दष्ट १. योजिेंतगणत  प्राप्त निधीिे तलुिते अनभप्रते असललेी सांययातयामक व गणुातमक उदद्दष्ट ेदकतपत साध्य 

झाली ह ेतपासण.े 

 

सधुारणा 

वसनतगृहातील निवासािे नवद्यार्थयाांिी शैक्षनणक कामनगरी सुधारत ेका ह ेजाणूि घेण्यासाठी नवद्यार्थयाांच्या 

िालू वषाणतील शैक्षनणक कामनगरीिी तयाांच्या इयत्ता १०वी तील कामनगरीशी तुलिा करूि पानहली. नवद्यािी 

नशक्षणाच्या आधीच्या वषाांत िांतरच्या वषाांपेक्षा िाांगली कामनगरी करतात असा िेहमीिा अिुभव आह.े ह े

पडताळण्यासाठी, जयाांिी इयत्ता १०वी पूणण केली आह ेआनण तयाांिे गुण साांनगतल ेआहते अशा ७२ नवद्यािी – 

४० मुल े आनण ३२ मुलींच्या कामनगरीिी पडताळणी करता तयात सुधारणा दर्दसूि आली आह.े या ७२ 

नवद्यार्थयाणपैकी ४० सवाणनधक नवकनसत नजल््ाांमधील असूि ३२ निम्नतम नवकनसत नजल््ाांमधील आहते आनण 

७१ शासकीय वसनतगृहातील असूि १ अिुर्दानित वसनतगृहामधील आह.े  

 

शैक्षनणक कामनगरीत वाढ ह ेया योजिेच्या यशथवीतेि ेनिर्देशक आह.े  

तक्ता ४.१: वसनतगहृनिहाय नवनवध इयत्ताांमधील सरासरी गणु 

वसनतगहृ े १०वी इयत्ततेील 

सरासरी गणु 
१२वी इयत्ततेील 

सरासरी गणु 
मागील शकै्षनणक 

वषाणतील सरासरी गणु 

नवकनसत नजल्हा ७३.६ ६७.४ ६२.८ 

कमी नवकनसत नजल्हा ७०.२ ६८.३ ६६.२ 

पी ्हलॅ्य ू (०.००४)** (०.४९७) (०.०४२)** 

शासकीय ७२.७ ६७.७ ६४.८ 

अिरु्दानित ६२.६ ६९.५ ६३.४ 

पी ्हलॅ्य ू (०.०००)*** (०.७९९) (०.४३२) 

मलु े ७२.४ ६९.३ ६२.७ 

मलुी ७१.७ ६६.३ ६५.९ 

पी ्हलॅ्य ू (०.५३४) (०.०२३)** (०.०६२)* 

एकूण ७२.० ६७.७ ६४.४ 
*** Significant at 0 % level ; ** Significant at 5 % level ; * Significant at 10 % level 

 

अपेनक्षल्याप्रमाणे̧  शासकीय व अिुर्दानित वसनतगृहाांतील आनण नवकनसत आनण कमी नवकनसत नजल््ाांमधील 

मुली आनण मुल ेर्दोन्हीही इयत्ता १०वी मध्य ेिाांगली कामनगरी करत असले तरी इयत्ता १२वी मध्य ेआनण 

िांतर व्यवसानयक अभ्यासक्रमामध्ये खालावते.  
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इयत्ता १०वीतील सरासरी गुण काढण्यासाठी नद्व-िमुिा मध्य िािणी वापरली जी नवकनसत आनण निम्नतम 

नवकनसत नजल्हा र्दरम्याि साांनययकी र्दषृ्ट्या अिणपूणण (थटॅरटनथटकली नसनिदफकां ट) आह.े इयत्ता १०वीिे सरासरी 

गुण अिुक्रम े७३.६ टके्क आनण ७०.२ टके्क असूि पी ्हलॅ्यू ०.००४ होती. जयावरूि हा फरक साांनययकी र्दषृ्ट्या 

अिणपणूण असल्यािे सूनित होते म्हणजेि या नजल््ाांच्या सांिातील नवद्यार्थयाांच्या कामनगरीत फरक असल्यािेि 

ध्वनित होते. तयािप्रमाणे,  नवद्यार्थयाांिी तयाांच्या सांबांनधत मागील वषाणतील सरासरी कामनगरी या नजल््ाांमध्य े

साांनययकी र्दषृ्ट्या अिणपूणणरीतया वेगळी असल्यािे दर्दसूि येत.े  

 

तयािप्रमाणे पी ्हलॅ्य ू ०.००० इतकी कमी असल्याि,े शासकीय वसनतगृहातील आनण अिुर्दानित 

वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांमधील इयत्ता १०वीिे सरासरी गुण साांनययकी र्दषृ्ट्या अिणपणूणरीतया वेगळे होते. 

 

नवद्यािी आनण नवद्यार्िणिींिे इयत्ता १२वीिे सरासरी गुण अिकु्रम े६९.३ टके्क आनण ६६.३ टके्क होते. शेवटच्या 

शैक्षनणक वषाणत, नवद्यार्िणिींिे सरासरी गुण ह ेनवद्यार्थयाांपेक्षा जाथत होते. हा फरक साांययकी र्दषृ्ट्या अिणपूणण 

होता. 

 

शैक्षनणक प्रगती बरोबरि, लाभािीिे वसनतगृह प्रशासिाबद्दलिे मताांवरूि नवनवध उदद्दष्टपेूतीनवषयी शकयता 

पडताळता यतेील.  

 

तक्ता ४.२: वसनतगहृनिहाय वसनतगहृाच्या कामकाजाबद्दल नवद्यार्थयाांच्या मतािसुार नवद्यार्थयाांि ेवगीकरण 

वसनतगहृाि ेकामकाज वसनतगहृािा प्रकार वसनतगहृ एकूण 

शासकीय अिुर्दानित नवकनसत कमी 

नवकनसत 

समाि अभ्यासक्रम करणाऱया 

नवद्यार्थयाांिी खोली वाटूि घणे े
११.४ २२.९ १७.६ १४.५ १६.० 

नवशषे आरोग्यनवषयक जागरूकता/ 

अनभमखुता कायणक्रम 
३०.० ४३.८ ३४.५ ३६.५ ३५.५ 

वसनतगहृाि ेकामकाज कायणक्षमतिे े

िालू आह े
७९.७ ८८.८ ८४.१ ८२.६ ८३.३ 

वसनतगहृ प्रशासिाबरोबर वसनतगहृाशी 

निगनडत नवषयाांिी ििाण    
८२.५ ७०.८ ८०.७ ७५.२ ७७.८ 

वसनतगहृ प्रशासि समथया सोडवत े ८०.६ ७१.६ ७९.३ ७४.८ ७७.० 

वसनतगहृ प्रशासिाबरोबर शकै्षनणक 

नवषयाांसांर्दभाणत ििाण   
७०.३ ७०.८ ७२.१ ६९.० ७०.५ 

एकूण ३६० २४० २९० ३१० ६०० 
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नवद्यार्थयाांच्या गरजा नविारात घेतल्या जातील अशा प्रकारे वसनतगृहाांिे वाथतनवक कामकाज जरी मुययतवे 

िालत िसल ेतरी वसनतगृह व्यवथिापिािी सांवेर्दिशीलता र्दशणवतील अशी काही िोटी पाऊल ेउिलण ेगरजेिे 

आह.े तयाांिा अभ्यास करण्यास उदु्यक्त करतील अशा सुनवधा निमाणण करण्याबरोबरि तयाांिा अनभमुखता आनण 

जागरूकता कायणक्रमाांद्वारा व्यक्त होण्यािी सांधी दर्दली गेली पानहजे. नवद्यािी खोली सामाईकरीतया वापरतात 

आनण तयातील सवण ककां वा बहुताांशी जर समाि अभ्यासक्रम करत असतील तर त ेतयाांिा अभ्यासाच्या आनण 

परीक्षेच्या वेळा सांर्दभाणत वगैरे सोपे पडू शकते. अशा पररनथितीत एक गट म्हणूि त ेअभ्यास करू शकतात आनण 

तयाांच्या खोलीतील वातावरण अभ्यासासाठी अिुकूल राहते. शासकीय वसनतगृहाांपेक्षा अिुर्दानित 

वसनतगृहाांमध्य ेअशाप्रकारिे गट बिवणे जाथत दर्दसूि येत.े 

 

वसनतगृहात जागरूकता आनण अनभमुखता कायणक्रम घेतल े जातात अस े साधारण ३५ टके्क नवद्यार्थयाांिी 

साांनगतल ेतयातही अिुर्दानित वसनतगृहातील (४३.८ टके्क) आनण कमी नवकनसत नजल््ाांच्या वसनतगृहातील 

(३६.५ टके्क) नवद्यार्थयाांिी अस ेकायणक्रम तयाांच्या वसनतगृहात बरोबरच्या इतर वसनतगृहाांपेक्षा जाथत प्रमाणात 

घेत असल्यािे साांनगतले.   

 

तयािप्रमाणे वसनतगृहाच्या कामकाजाबद्दल नवद्यार्थयाांिे आकलि, तयाांिा प्रशासिाबरोबरिा सांवार्द आनण 

नवद्यार्थयाांिा भेडसावत असणाऱया समथयाांिे निराकरण करण्यासांबांधीिी वसनतगृहातील कमणिाऱयाांिी 

भूनमका या सगळ्यािा शोध येिे घणे्यात आला आह.े सवण प्रकारातील ८० टककयाांपेक्षा जाथत नवद्यार्थयाांिा 

वसनतगृहाांिे कामकाज कायणक्षमरीतया िालत असल्यािे वाटते. सवाणनधक नवकनसत नजल््ाांमधील वसनतगृहाांत 

(८४.१ टके्क) तसेि अिुर्दानित वसनतगृहाांत (८८.८ टके्क) ही टके्कवारी जाथत आह.े ७७ टक्कें पेक्षा अनधक 

नवद्यार्थयाांिी िमूर्द केले की त े वसनतगृह प्रशासिासांबांधीच्या नवषयाांिी वसनतगृह कमणिाऱयाांबरोबर ििाण 

करतात; तर ७७ टककयाांिी पुढे अस ेसाांनगतले की तयािांतर तया समथया सोडवल्या जातात. ह ेप्रमाण शासकीय 

वसनतगृह े(८०.६ टके्क) आनण सवाणनधक नवकनसत नजल््ाांमधील वसनतगृहाांमध्य े(७९.३) जाथत आह.े साधारण 

७० टके्क नवद्यार्थयाांिी साांनगतल ेकी ते वसनतगृह प्रशासिाबरोबर तयाांच्या शैक्षनणक समथयाांसांबांधी सुद्धा ििाण 

करतात. वसनतगृह प्रशासिाबरोबर ििाण करण्यािा हा मोकळेपणा अतयांत महत्त्वािा आह े आनण मागास 

वगाणतील महतवाकाांक्षी नवद्यार्थयाांसाठी वसनतगृहािी सुनवधा निमाणण करण्याच्या कल्पिेि ेयश यातूि सूनित 

होते.   

 

रनहवासी नवद्यार्थयाांिा पूवीि े वसनतगृह सोडण्यािे िेमके कारणही नविारण्यात आले. ७७ टके्क नवद्यार्थयाांिी उच्च 

नशक्षणासाठी पूवीच्या  वसनतगृहातिू सद्य वसनतगृहात प्रवेश घेतला असे साांनगतले. यावरूि या नवद्यार्थयाांसाठी वसनतगृह 

ह ेनशक्षणासांबांधी उदद्दष्ट ेसाध्य करण्यासाठीिे एक महतवािे माध्यम आह ेहिे थपष्ट होते.  र्दहा टके्क नवद्यार्थयाांिा नवद्यमाि 
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वसनतगृह पूवीच्या  वसनतगृहापेक्षा अनधक िाांगले वाटले. घरापासूि वसनतगृहापयांतिे अांतर, कौटुांनबक समथया, भीती 

आनण भावांडाांबरोबर सद्य वसनतगृहात घेतलेला प्रवेश अशी काही अन्य कारणे होती.    

 

वसनतगहृाच्या माजी नवद्यार्थयाांिा अनभप्राय 

माजी नवद्यािी ह ेशैक्षनणक सांथिाांिे महत्त्वािे घटक असतात. तयािबरोबर ते नवद्यार्थयाांच्या सवाांगीण प्रगतीस 

कारणीभूत ठरणाऱया सांथिाांिेही महत्त्वािे घटक असतात. लायक तरुण मुली आनण मुलाांिा वेळेवर नमळालेली 

मर्दत ही तयाांिे शैक्षनणक आनण व्यावसानयक ध्येय साध्य करण्यास मर्दत करते. हा यशाकडे जाणारा मागण आह.े  

 

काही निवडक वसनतगृहातील माजी नवद्यार्थयाांपयांत पोिण्यािा आनण तयाांच्याकडूि सध्याच्या व्यावसानयक 

नथितीिी मानहती घेण्यािा हा एक प्रयत्न आह.े तयाांच्या महानवद्यालयीि दर्दवसाांत वसनतगृहाांिी बजावलेल्या 

भूनमकेिे तयाांच्या आयुष्ट्यातील महत्त्वासांबांधीिी ही  िौकशी आह.े माजी नवद्यािी महाराष्ट्रात ककां वा कधीतरी 

बाहरे कुठेही नवखुरलेल ेअस ूशकतात ह ेध्यािात घेऊि, आम्ही तयाांिे र्दरूध्विी क्रमाांक नमळवले आनण अभ्यासात 

सहभागी होण्यासाठी तयाांच्याशी सांपकण  साधायिा प्रयत्न केला. तयाांच्यासाठी प्रश्नावली बिवली आनण सांपकाण 

र्दरम्याि मानहती ध्वनिमुदद्रत केली. हा उपक्रम मयाणर्दाांपासूि मुक्त ि्हता. आम्ही प्रतयेक वसनतगृहामधूि ४ 

मुले व ४ मलुींिी सांपकण  मानहती गोळा  केली. प्रदक्रय ेर्दरम्याि आमच्या अस ेलक्षात आल ेकी बरेिसे भ्रमणध्विी 

क्रमाांक बर्दलल ेआहते. त ेतया नवनशष्ट नवद्यार्थयाांिे आता िाहीत. कर्दानित नवद्यािी आता वसनतगृहाच्या जाथत 

सांपकाणत िसल्याि े तयाांच्या सांपकाणिी मानहती अद्ययावत िाही. मुलींच्या बाबतीत, सांपकण  क्रमाांक तयाांच्या 

पालकाांिे ककां वा भावाांिे होते आनण ते सांबांनधत व्यक्तीपयांत निरोप पोिवण्यास फारसे उतसुक ि्हते. काही 

वेळा मुलींिे लि झाले आह ेआनण क्रमाांक अनथततवात िाही असेही लक्षात आले. यानशवाय बऱयाि रठकाणी 

आम्हाला प्रनतसार्द नमळाला िाही. वसनतगृहाच्या योजिेत सुधारणा करण्याच्या र्दषृ्टीिे तयाांिे या अभ्यासातील 

सहभागािे महतव समजावूिही बहुताांशी नवद्यार्थयाांिी आमच्याशी बोलण्यािी इच्िा ि्हती. कर्दानित या 

अभ्यासातील  तयाांिे योगर्दाि आवश्यक असल्यािे तयाांच्या लक्षात आल ेिाही. तयामुळे हा भाग ४५ मुल ेआनण 

७ मुलींच्या मुलाखतींवर आधाररत आह.े          

 

जरी सांयया लहाि असली, तरी जे आमच्याशी बोलले तयाांिी उतसाहवधणक प्रनतसार्द दर्दला. ह े५२ प्रनतसार्दक 

राजयातील १३ नजल््ाांमधील आहते; ३४ शासकीय वसनतगृहाांतील आनण १८ अिुर्दानित वसनतगृहाांतील 

असूि तयाांिे वय १५ ते ३० आह.े तयाांिी शैक्षनणक पार्श्णभूमी वेगवेगळी आह.े तयात कनिष्ठ महानवद्यालयीि 

नशक्षण, कला, वानणजय, शास्त्र व शेती मधील पर्दवी, अनभयाांनत्रकी मधील पर्दवी आनण पर्दनवका, आयटीआय 

आनण नवधी याांिा समावेश आह.े यातील २३ जण पुढील नशक्षण घेत आहते आनण र्दोि नशकत असतािा अधणवेळ 

िोकरी करत आहते. बँकेतील व्यवथिापक, रेल्वेमधील िोकरी, सैन्यर्दल, पोनलसखाते,  औषध निमाणण 

कां पिीतील िोकरी, इतर खाजगी िोकऱया आनण शेती अस ेप्रनतसार्दकाांिे व्यावसानयक वगीकरण आह.े     
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एक मुलगा वगळता बाकी इतर सवण ग्रामीण भागातूि आल ेआहते. ३ नवद्यार्थयाांिे वडील पर्दवीधर आहते तर 

एकाच्या वनडलाांकडे पर्दवु्यत्तर पर्दवी आह.े बहुतेक सवण नवद्यािी शेती आनण मजुरी जयाांिा मुयय व्यवसाय आह े

अशा कुटुांबातूि आललेे दर्दसतात.   

 

वसनतगृहात नमळालेल्या सुनवधा तसेि नवद्यार्थयाांच्या आयुष्ट्यातील वसनतगृहािी भूनमका या महत्त्वाच्या 

पैलूांिा अभ्यास या रठकाणी करायिा आह.े ह ेनवद्यािी सध्या वसनतगृहािा भाग िाहीत तयामुळे तयाांिी मत े

सतय पररनथितीिे नित्रण करण्यासाठी नविारात घेतली जातील. ५२ पैकी ४४ नवद्यार्थयाांिी वसनतगृहातील 

निवासाबद्दल एकूणि समाधाि व्यक्त केल ेआनण ४७ िी आधीि तयाांच्या नमत्राांिा आनण िातेवाईकाांिा उच्च 

नशक्षणासाठी अशा वसनतगृहात प्रवेश घेण्यािा सल्ला दर्दला आह.े   

 

वसनतगृहात प्रवेश घेतािा २५ जणाांिी तयाांिे व्यावसानयक ध्येय ठरवल ेहोते; तर इतर २७ जणाांिा तयाबाबत 

थपष्टता ि्हती. परांत,ु ४३ जणाांिी साांनगतल ेकी वसनतगृहातील प्रवेश आनण निवासामुळे तयाांिी जे ठरवल ेहोते 

ते साध्य करण्यास तयाांिा मर्दत झाली. तयािप्रमाणे ४३ जणाांिी साांनगतल ेकी जर तयाांिी वसनतगृहात प्रवेश 

घेतला िसता, तर तयाांिा जे करायिी इच्िा होती त ेकरता आल ेिसत.े   

 

तयातील ४१ जणाांिी साांनगतल ेकी वसनतगृहात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या सुनवधा म्हणजेि  खेळािे 

सानहतय, सांगणक कक्ष, ग्रांिालयाांिी कौशल्य नवकनसत करण्यामध्य ेभूनमका आह.े तयातील बहुतेक (४२) शकय 

असेल ते्हा वसनतगृहाला भेट र्देण्यास प्राधान्य र्देतात. कृतज्ञतिेी खूण म्हणूि ६ नवद्यार्थयाांिी साांनगतल ेकी 

तयाांिी वसनतगृहासाठी काहीतरी केल ेआह ेआनण ४० जणाांिी साांनगतल ेकी तयाांिा वसनतगृहासाठी एकतर 

आर्िणक मर्दत ककां वा औषध,े नशक्षण सामग्री, पुथतके ककां वा इतर गरजेच्या वथत ू अशा थवरुपात काहीतरी 

करण्यािी इच्िा आह.े   

 

काही माजी नवद्यार्थयाांिी तयाांच्या भाविा अशा व्यक्त केल्या.  

एकािे वसनतगृहातील निवासामुळे तयाला िाांगल्या सवयी लागूि कसा फायर्दा झाला ते साांनगतल ेआह.े  

".... गाडग ेमहाराजाांच्या नविाराांिा माझ्यावर खूप प्रभाव आह.े अन्यिा मी गावाकडे बैलगाड्ाांच्या शयणतीत 

आनण इतर वाईट गोष्टीत भाग घेत रानहलो असतो. माझे आयुष्ट्य वाया गले ेअसत.े फक्त या वसनतगृहामुळे मी 

िाांगल्या सवयी अांनगकारू शकलो, नशक्षण घेऊ शकलो आनण आयुष्ट्यािा खरा अिण समजला. सध्या मी एका 

िाांगल्या कां पिीमध्य ेिोकरी करत असूि प्रनत माह रू. २०,०००/- कमवीत आह.े"    

काही माजी नवद्यार्थयाांिी तयाांच्या वसनतगृहातील निवासाबद्दल, तयाांच्या अिुभवाांबद्दल भाविा व्यक्त केल्या 

आनण तयाांिा जे्हा शकय असेल ते्हा वसनतगृहाच्या नवकासासाठी कसे योगर्दाि द्यायला आवडेल त ेसाांनगतल.े   
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"...वसनतगृहािी जागा कमी आह ेआनण तयाला मैर्दाि, व्यायामशाळा िाही. यानशवाय थपधाण परीक्षाांिी तयारी 

करण्यासाठी वसनतगृहात पुथतके िाहीत. वसनतगृहात सांगणक, आांतरजाल (इांटरिेट) िाही जे गरजेिे आह.े 

वसनतगृह थवच्ि असल ेपानहजे." 

"... वसनतगृहािे भोजिालय असमाधािकारक आह े आनण नवद्यार्थयाांिा पाण्याच्या कमतरतेिा नवशेषतः 

उन्हाळ्यात सामिा करावा लागतो." 

"... वसनतगृहातील काही िाांगल्या परांपरा म्हणजे १८ तास अभ्यास करण्यािी परांपरा आनण १४ एनप्रलिी 

वकृ्ततव थपधाण." 

"...वसनतगृहात िाांगल े ग्रांिालय असण्यािी आवश्यकता आह.े वसनतगृहात दर्दल्या जाणाऱया जेवणाच्या 

गुणवते्तत आनण थवच्ितते सुधारणा करण्यािी गरज आह.े तयात साततय असल ेपानहजे..." 

"...वसनतगृहातील नशथत कमी झाली आह.े" 

"...वसनतगृहात समुपर्देशक असावा." 

"...िवीि गोष्टी म्हणजे सौर ऊजाण आनण ग्रांिालयात िवीि पुथतके; तसेि वसनतगृह शहरापासूि िोडे लाांब 

असल्यामुळे नवशेषतः जे्हा नवद्यार्थयाांिा रात्री उशीर होतो ते्हा; एका बसिी आवश्यकता आह,े मैर्दािावर 

काही सुधारणा उर्दाहरणािण दर्दवे गरजेच्या आहते..." 

 

माजी नवद्यार्थयाांिी मते आनण एकां र्दर समाधाि ह े खूप उतसाहवधणक आह े आनण तयाांच्या कररअरला आनण 

पयाणयािे तयाांच्या भनवष्ट्याला आकार र्देण्यात वसनतगृहािे महतव वाखाणण्यासारखे आह.े   

 

समाधाि निर्देशाांक  

नवद्यार्थयाांकडूि तयाांच्या वसनतगृहाबद्दल असलेली मते जाणिू घेऊि तयाांिा तयाांिे वसनतगृहाबद्दल काही 

ठरानवक घटकाांवर आधाररत असलेल ेसमाधाि, यानवषयी नविारण्यात आले.  

ह ेघटक खालील प्रमाणे: 

१. थवच्िता 

२. खोलीमध्ये असलले्या सुनवधा 

३. वसनतगृहातील सुनवधा 

४. पुरेसे भोजि नमळण े

५. भोजिािी गणुवत्ता 

६. अभ्यासासाठी असलले ेपूरक वातावरण 

७. वसनतगृहातील कमणिाऱयािे सहकायण 

८. वतणमािपत्रे, मानसके आनण र्दरूनित्रवाणीिा वापर 

९. प्रासांनगक आर्िणक मर्दत 

१०. वसनतगृहातील कमणिारी वगण 
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वैयनक्तक समाधािािा नविार करता, तीि ितुिाांश नवद्यािी ह े वसनतगृहािे कमणिारी, अनधकारी आनण 

तयाांच्या सहकायाणबद्दल तसेि इतर निवासी नवद्यार्थयाांसमवेत समाधािी असल्यािे दर्दसते. ्ामधूि अस े

अधोरेनखत होते की भौनतक वथत,ू सुनवधा, भोजि इतयादर्दबरोबरि मािवी सांबांध सुद्धा महतवािी भूनमका 

बजावतात. जमवलेल्या साांनययकी मानहती मधूि ह ेसुद्धा ठळकपण ेकळते की वसनतगृहािे एकूण सामानजक 

वातावरण, वसनतगृह कमणिाऱयाांिे आनण इतर निवासी नवद्यार्थयाांिे एका कुटुांबािा भाग असल्यासारखे वागण े

्ामुळे नवद्यार्थयाांिा वसनतगृहात राहतािा दर्दलासा नमळतो.  

 

समाधािािा निर्देशाांक वरील सवण ११ घटक वापरूि मोजला गलेा आह.े तयासाठी प्रतयेक घटकाला नवनशष्ट 

मापि (weight) पुढीलप्रमाण ेदर्दल ेआह:े २ म्हणजे पूणण समाधािी, १ म्हणजे तटथि, ० म्हणजे असमाधािी.  

 

्ा समाधाि निर्देशाांकािी पातळी ०-२२ अशी आह.े म्हणजेि शून्य पूणणपण ेअसमाधाि र्दशणवतो तर २२ पणूण 

समाधाि र्दशणवतो. र्दोि नवद्यािी पूणणपण ेअसमाधािी आनण ६०० पैकी ९३ पूणण समाधािी आहते.  

 

२ नवद्यािी जे पूणण असमाधािी आहते ते अल्पनवकनसत नजल््ाांमधील अिुर्दानित वसनतगृहातील आहते. पूणण 

समाधािी नवद्यार्थयाांिी वगणवारी खाली दर्दलेली आह:े 

 
तक्ता ४.३: पणूण समाधािी नवद्यार्थयाांिी वगणवारी 

वसनतगहृ  पणूण समाधािी नवद्यािी 

नवकनसत नजल्हे  ४८ 

अल्पनवकनसत नजल्हे  ४५ 

शासकीय  ६६ 

अिरु्दानित  २७ 

मलु े ५५ 

मलुी ३८ 

एकूण  ९३ 
 

पूणण समाधािी नवद्यािी हा सवणसाधारणपण ेनवकनसत नजल््ामधील शासकीय वसनतगृहातील मुलगा आह.े 

तक्ता ४.४: सरासरी समाधाि निर्देशाांक 

वसनतगहृ  सरासरी समाधाि निर्देशाांक 

नवकनसत नजल्हे  १६.९ 

अल्पनवकनसत नजल्हे  १६.६ 

शासकीय  १७.२ 

अिरु्दानित  १६.० 

मलु े १७.० 

मलुी १६.४ 

एकूण  १६.७ 
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नवकनसत नजल््ाांमधील शासकीय वसनतगृहातील मुलाांिा सरासरी समाधाि निर्देशाांक हा साततयािे िाांगला 

आह.े 

 

उदद्दष्ट क्र. २: शासकीय वसनतगहृे शासि निणणयातील निकषाांप्रमाण ेआहते ककां वा कसे ह ेतपासण े 

 

उदद्दष्ट क्र. १३: शासि निणणय दर्द. २६ जलु ै२०११ सोबतच्या पररनशष्ट -१ िसुार मान्यता र्देण्यात आलले्या 

सोयी सनुवधा वसनतगहृातील नवद्यार्थयाांिा परुनवण्यात यतेात का यािा शोध घणे े 

 

वसनतगहृाांिा नमळणाऱया सुनवधाांशी सांबांनधत निकषाांि ेपालि- 

योजिेच्या लाभािींिा सेवा पुरनवण्यासाठीिे निकष शासिािे खूप तपशीलात माांडल े आहते. योजिेिी 

गुणवत्ता वाढावी यासाठी या निकषाांमध्य ेवेळोवेळी सुधारणा केल्या जातात, तयासाठी नशक्षण पध्र्दतीत होणारे 

बर्दल, योजिेिी अांमलबजावणी, तसेि भागधारकाांकडूि नमळणारी मानहती या मुद्द्याांिा नविार केला जातो. 

वसनतगृहाच्या व्यवथिापिेतील नवनवध पैलूांिा मागणर्दशणि करणारा म्हणूि, २६ जुल ै२०११ रोजी निघाललेा 

शासि निणणय (GR) मािला जातो. या शासि निणणयाच्या पररनशष्टामध ेशासकीय वसनतगृहातील अन्न पर्दािण, 

अिुर्दाि व सांरििा याबाबत मागणर्दशणक सूििा दर्दलेल्या आहते. यात टेलेन्हजि, ऍक्वागाडण, वॉटरकूलर, 

अनिशामक यांत्रणा, सांगणक, इांटरिेट, शप्रांटर इतयार्दी आवश्यक सुनवधाांिाही नविार केला गेला आह.े शासकीय 

वसनतगृहाांिा, तयािुसार वागणे बांधिकारक आह.े 

 

वसनतगृहाांमधील मूलभूत सुनवधा या इ.स. २०११ च्या शासि निणणयािुसार आहते का असा प्रश्न ्एकूण ३६ 

शासकीय वसनतगृह प्रमुखाांिा नविारण्यात आला. तयािप्रमाणे या सुनवधा पुरेशा प्रमाणात व सुनथितीत आहते 

का ह ेही नविारले. यावर ३६ पैकी ३५ प्रमुखाांिी, या सुनवधा शासि निणणयाप्रमाणेि आहते अस ेसाांनगतले. 

तसेि या सुनवधा पुरेशा प्रमाणात असूि सुनथितीत आहते असेही मत तयाांिी िोंर्दनवले. 

 

इतर वसनतगृह प्रमुखाांिी साांनगतल ेकी, वसनतगृहात पुरेशी जागा िसल्याि ेकाही सुनवधा र्देता येत िाहीत. 

वसनतगृहाच्या जुन्या अिवा भाडेत्त्वावर घेतलले्या इमारती ह ेया सुनवधा पुरनवता ि येण्यािे प्रमुख कारण 

आह.े यात एक महतवािी गोष्ट अशी आह ेकी, या मूलभूत सुनवधाांसाठी शासिािे वसनतगृहाांिा वार्षणक र्देखभाल 

करारात (ऍन्युअल मेन्टेिन्स कॉन्िॅकट्) सामील ्हायला साांनगतल ेअसल ेतरी हा करार अिके सुनवधाांसाठी 

उपलब्ध िाही अस ेमत अिेक वसनतगृह प्रमुखाांिी दर्दले. अपरुा नवदु्यत पुरवठा, ग्रांिालय व ग्रांिपालाांिा अभाव 

या काही अडिणी या प्रमुखाांकडूि सुनवधाांच्या उपलब्धतेबाबत साांनगतल्या गेल्या. काही वसनतगृह प्रमुखाांिी 

एक गोष्ट लक्षात आणिू दर्दली आह ेती म्हणजे, २०११ च्या शासि निणणयात अन्न पर्दािाांिी यार्दी (वणणि) दर्दली 

आह ेपण अन्न पर्दािाांिी िोंर्दवही मात्र १९८४ च्या शासि निणणयाप्रमाणेि आह.े या तफावतीमुळे, अन्नपुरवठा 
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करण ेव तयािी िोंर्द ठेवणे यात समथया येतात. तयामुळे नियमाांिे साततय असावे अशी नविांती या वसनतगृह 

प्रमुखाांिी केली. 

 

२६ जुलै २०११ च्या शासि निणणयाद्वारे, महाराष्ट्र शासिािे असे सुिनवले आह ेकी, राजीव गाांधी नवमा योजिे 

अांतगणत, वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिा नवमा काढला जावा. या योजिेद्वारे प्रतयेक कुटुांबाला र्दर वषी एक लाख 

पन्नास हजार रूपयाांिे सांरक्षण नमळते आनण ९७१ वैद्यकीय उपिारपध्र्दतींिा समावेश यात केला जातो. 

अनधकतर नवद्यािी ह ेआर्िणकर्दषृ्ट्या र्दबुणल पररनथितीतूि आलले ेअसतात, तयामुळे एखाद्याला अिािकपण े

वैद्यकीय मर्दतीिी गरज पडल्यास, या योजिेद्वारे नमळणारे लाभ खूपि महतवािे ठरतात. तिानप, ६० पैकी 

५३ वसनतगृह प्रमुखाांिी याबाबत िकारातमक प्रनतदक्रया दर्दल्या. ६ शासकीय वसनतगृहप्रमुख व १ अिुर्दानित 

वसनतगृहप्रमुख याबाबत सकारातमक प्रनतदक्रया र्देणारे होते. वरील शासि निणणयािुसार नवद्यार्थयाांिा 

नवपश्यिा प्रनशक्षणासाठी जाणे बांधिकारक आह.े तिानप, ६० पकैी ५५ वसनतगृहप्रमुखाांिी, नवद्यािी तयासाठी 

जात िाहीत अस ेसाांनगतले. शासकीय व अिुर्दानित अशा र्दोन्ही प्रकारच्या वसनतगृहाांमधे याबाबतिा अिुभव 

सारखाि आह.े 

 

वसनतगहृातील सनुवधा आनण तयाांिा वापर 

प्रतयेक वसनतगृहात अभ्यासाव्यनतररक्त अजूिही काही सोयी सुनवधा शासि पुरवू इनच्ित.े सवण वसनतगृहाांत 

नवद्यार्थयाांच्या नवकासासाठी उपयुक्त ठरतील अशा सुनवधा असाव्यात अशी अपेक्षा आह.े जया काही सुनवधा 

असतील तयात शासकीय वसनतगृह ेअिुर्दानित वसनतगृहाांच्या तुलिते िाांगली असल्यािे दर्दसूि आल ेआह.े 

यामागिे साधे आनण सरळ कारण ह ेतयाांिा या सवण उपक्रमाांसाठी अिुर्दाि मांजूर केलले ेअसत ेह ेआह.े अिुर्दानित 

वसनतगृहाांिा अशा प्रकारच्या नवनशष्ट हतेूसाठी अिुर्दाि नमळत िसल्यािे ती मागे पडतात. सुनवधाांमध्य ेवृत्तपते्र, 

र्दरूर्दशणि, सांगणक, ग्रांिालय आनण वाििकक्ष या यार्दीत वरच्या थिािावर आहते. अिुर्दानित वसनतगृह ेमानसके, 

नियतकानलके, सांगणक आनण वाय-फाय सारयया आवश्यक सुनवधा पुरवण्यात खूप मागे पडतात. तयाांच्या 

सांबांनधत सांथिाांिी याकडे लक्ष दर्दल ेपानहजे आनण नति ेराहणार्या नवद्यार्थयाांच्या भनवष्ट्यासाठी गुांतवणूक केली 

पानहजे.    
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तक्ता ४.५: वसनतगहृनिहाय सनुवधाांबद्दल साांगणार्या नवद्यार्थयाांि ेवगीकरण 

सुनवधिेी उपलब्धता वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिुर्दानित 

ग्रांिालय ७२.२ ४६.३ ६१.८ 

ई-ग्रांिालय ५३.९ २०.० ४५.३ 

वाििकक्ष ७२.२ ३९.२ ५९.० 

र्दरूर्दशणि ७८.९ ४६.३ ६५.८ 

व्यायामशाळा ३७.५ १७.९ २९.७ 

बठै्याखळेाांसाठी सानहतय आनण जागा ५३.१ ५१.७ ५२.५ 

मरै्दािी खळेाांसाठी सानहतय   ५२.५ ४८.३ ५०.८ 

मरै्दािी खळेाांसाठी जागा ५१.४ ५२.१ ५१.७ 

वृत्तपत्र े ९३.६ ६२.१ ८१.० 

मराठी मानसके ५१.७ १७.९ ३८.२ 

इांग्रजी मानसके ३९.४ ११.३ २६.५ 

नियतकानलके    ३५.६ ७.५ २४.३ 

सांगणक ७३.९ ३८.८ ५९.८ 

वाय-फाय  ४८. ६ ९.२ ३२.८ 

नवपश्यिा   ३२.२ २०.८ २७.७ 

कीटक नियांत्रण ६२.५ ३०.० ४९.५ 

एकूण   ३६० २४० ६०० 

 

या सवण सुनवधा अपररहायण आहते; याांच्यानशवाय नवद्यार्थयाांिा अपेक्ष ेएवढा फायर्दा होणार िाही. 

 

तक्ता ४.६: वसनतगहृनिहाय सनुवधचे्या वापरािसुार नवद्यार्थयाांि ेवगीकरण 

सुनवधिेा वापर वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिुर्दानित 

ग्रांिालय ५८.९ ४०.४ ५१.५ 

ई-ग्रांिालय ४१.९ १७.९ ३२.३ 

वाििकक्ष ५९.७ २९.२ ४७.५ 

र्दरूर्दशणि ५५.८ ३२.९ ४६.७ 

व्यायामशाळा २२.२ १०.८ १७.७ 

बठै्याखळेाांसाठी सानहतय आनण जागा ३७.८ ४२.१ ३९.५ 

मरै्दािी खळेाांसाठी सानहतय   ३८.६ ३८.८ ३८.७ 

मरै्दािी खळेाांसाठी जागा ४२.२ ४१.७ ४२.० 

वृत्तपत्र े ८८.६ ६१.७ ७७.८ 

मराठी मानसके ४४.२ १२.९ ३१.७ 

इांग्रजी मानसके २६.७ ५.० १७.७ 

नियतकानलके    २७.८ ५.४ १८.८ 

सांगणक ५५.८ ३०.८ ४५.८ 

वाय-फाय  ३५.० ४.६ २२.८ 
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सुनवधिेा वापर वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिुर्दानित 

नवपश्यिा   २३.६ २०.४ २२.३ 

कीटक नियांत्रण ६०.६ २९.६ ४८.२ 

एकूण   ३६० २४० ६०० 

 

उपलब्ध असोत अिवा िसोत, तक्ता ४.६ प्रतयक्षात वेगवेगळ्या सुनवधा वापरणार्या नवद्यार्थयाांिा नहथसा 

र्दशणवतो. खरेतर वसनतगृहात सुनवधा िुसतीि उपलब्ध असण्यापके्षा तयाांिा वापर खूप महत्त्वािा आह.े तार्कणक 

र्दषृ्ट्या सुनवधेिा वापर हा तयाच्या उप्पलब्धतपेेक्षा िेहमीि कमी असतो, मग तया वापरण्यािी सांधी असो अिवा 

िसो. नजिे उपलब्धता जाथत आह ेनतिे सुनवधाांिा वापरही जाथत असतो. ह ेया उपक्रमामुळे दकती जणाांिा 

फायर्दा होईल यािी कल्पिा र्देतात.   

 

उदद्दष्ट क्र. ३: शासिाकडूि कायाणन्वनयि यांत्रणाांिा अिरु्दाि नवनहत वळेेत प्राप्त होत ेका त ेपाहण े

 

अांर्दाजपत्रक – मान्यता व मांजरूी 

नमळणारा निधी हा कोणतया कारणासाठी व के्हा नमळतो आह ेयावर ह ेसवण खिण अवलांबूि असतात. एकूण 

२४ अिुर्दानित वसनतगृहाांपैकी फक्त ६ वसनतगृहािे अनधकारी याबाबतीत बोलल.े निधी वेळेवर नमळावा 

एवढी एकि तयाांिी नविांती होती. सामानजक कल्याण नवभागाकडूि योग्य ती रक्कम पाठनवली जावी अशी 

तयाांिी अपेक्षा आह.े तयािप्रमाणे १८ शासकीय वसनतगृह अनधकार्याांिी याबाबत प्रनतदक्रया दर्दली. हा निधी 

करारात ठरल्यािुसार आगाऊ नमळावा अस े मत तयाांिी माांडल.े अिािक उद्भवणाऱया खिाणसाठी काही 

जाथतीिी रक्कमही नमळावी अस े२ वसनतगृहाच्या प्रमुखाांिी साांनगतल.े 

 

नबल सार्दर करण ेव निधीच्या पुढील हप्त्यािी प्रदक्रया 

अिुर्दानित वसनतगृहाांच्या फक्त २ प्रमुखाांिी याबाबत प्रनतदक्रया दर्दली. र्दोघाांिीही अस ेमत माांडल ेकी हा निधी 

तयाांिा आधी म्हणजे तयाांिी तयासाठी खिण करण्याच्या आधी नमळाला पानहजे. शासकीय वसनतगृहाच्या 

प्रमुखाांच्या साांगण्यािुसार, निधी नमळण्यासाठी तयाांिा प्रतयेक वेळी वररष्ठ अनधकाऱयाांसमोर नबल ेसार्दर करावी 

लागतात (७), नवनशष्ट गोष्टींसाठी बजेट हडे असेल तरि नबल पास होते (१), पैसे खिण करण्याच्या आधीि 

निधी नमळाला तर बरे (८) आनण आकनथमक उर्दभवलेल्या कारणामुळे जर काही िोटे खिण करावे लागल ेतर 

तो अनधकार वसनतगृहप्रमुखाांिा असावा (३). 
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उदद्दष्ट क्र. ४: या  योजिेंतगणत तयार झालले्या शासकीय वसतीगहृामध्ये रानहलले्या नवद्यार्थयाांच्या (निवासी 

नवद्यािी) शकै्षनणक नवकासाबरोबरि  तयाांच्या  जीविमािात बर्दल होऊि सामानजक व आर्िणक सधुारणा 

झाली ककां वा कस ेयािा अभ्यास करण.े 

 

रहाणीमाि आनण शकै्षनणक नवकास 

 

नवद्यार्थयाांिी सनमती 

नमत्र आनण सांथिेच्या व्यवथिापिाबाबतिी जबाबर्दारी घेण ेहा दकशोरवयीि मुलाांच्या व्यनक्तमतव नवकासािा 

महत्त्वािा भाग आह.े ती नवद्यार्थयाांिा थवत:िे मत बिवू व माांडू र्देते आनण थवत:च्या फायद्यासाठी निणणय 

प्रदक्रयेत सहभागी होऊ र्देते. यासांर्दभाणत, वसनतगृह प्रशासिासांबांनधत नवनवध कामाांिे व्यवथिापि करण्यासाठी 

नवद्यार्थयाांिी सनमती खूप महत्त्वािी ठरते. ५६ वसनतगृहाांमध्ये नवद्यार्थयाांिी नवनवध सनमतया बिवल्या आहते. 

सवण ३६ शासकीय वसनतगृहाांत, पुढीलपैकी एक तरी सनमती आह.े   

 

प्रतयेक सनमतीिे कायण अधीक्षकाांिी तपशीलात रेखाटले आह,े ते पुढीलप्रमाण.े 

 

तक्ता ४.७: वसनतगहृातील नवद्यार्थयाांच्या सनमतीि ेकायण 

अि.ु क्र. सनमतीिे िाव सनमतीिे कायण   

१ आरोग्य सनमती   १. औषधे र्देण े

२. नवद्यार्थयाांच्या हातापायाांिी िख ेतपासण े

३.आरोग्याच्या समथयाांबद्दल अधीक्षकाांिा मानहती र्देणे 

४. आजारी नवद्यार्थयाणला इनथपतळात सोबत करण े

५.मानसक पाळीिी िोंर्दवही ठेवणे आनण मलुींिा सॅनिटरी 

पॅड बद्दल मानहती र्देण े

२ जेवण सनमती  १. जेवण आनण फळे याांिे व्यवथिापि आनण वाटप 

२. भोजिालय सांर्दभाणत कामाांिे व्यवथिापि 

३. जेवणासांर्दभाणतील बैठकीला बोलावणे  

४.जेवणासांबांधीच्या तक्रारी भोजिालय अनधकारी ककां वा 

अधीक्षकाांिा कळवण े

५.अन्नाच्या अपव्ययासांबांधी नवद्यार्थयाांशी सांवार्द साधणे 

६. भोजिालयच्या वेळा पाळण े

३ अभ्यास सनमती  १. नवद्यार्थयाांिा तयाांच्या अभ्यासासाठी प्रोतसाहि र्देणे व 

मागणर्दशणि करणे आनण तयाांच्या समथया सोडवणे 

२. नवद्यार्थयाांिा अभ्यासासाठी सकाळी लवकर उठवणे 

आनण अभ्यासािे वेळापत्रक ठरवणे 

३. अभ्यासासाठी कायणशाळाांिे आयोजि करण े

४. अधीक्षकाांकडे पुथतकाांिी मागणे करण े

५. शाांततेिे पालि करण े
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अि.ु क्र. सनमतीिे िाव सनमतीिे कायण   

६.ग्रांिालयातील नवद्यािी अभ्यास करत आहते की िाही ते 

पाहणे 

४ थवच्िता सनमती १. वसनतगृहाच्या पररसरात थवच्िता ठेवण े

२.वसनतगृहािे आवार थवच्ि करण्यासाठी नवद्यार्थयाांिा 

गोळा करणे  

३. थवच्ितेसाठी िेमलले्या कमणिाऱयाांवर र्देखरेख करण े

४. थवच्ितेशी निगनडत समथयाांिे निराकरण करण े

५. सॅनिटरी पॅडच्या नवल्हवेाटीवर र्देखरेख ठेवण े

६. ओला आनण सुका किरा वेगळा करण े

७. खोल्या अथवच्ि असल्यास अधीक्षकाांिा कळवण े

५ क्रीडा सनमती  १. क्रीडा कायणक्रम ठरवण े
२. क्रीडा सानहतयािे वाटप करणे आनण ते परत गोळा करण े
३. क्रीडा थपधाांिे आयोजि करणे 
४. दक्रकेट आनण कॅरॅमच्या थपधाण आयोनजत करण े
५. खेळािे महतव साांगणे 
६. क्रीडानवषयक कायणक्रमाांमध्ये सहभागी होण्यासाठी 

नवद्यार्थयाांिा प्रोतसाहि र्देणे 
७. प्रशासिबरोबर खेळाबद्दल ििाण करण े
८. खेळासाठी अिुमती नमळवण े
९. बाहरेगावच्या थपधेसाठी नवद्यार्थयाांिा सोबत करण े
१०. व्यायामािे सत्र आयोनजत करण े
११. खेळाशी सांबांनधत समथया सोडवणे  

६ साांथकृनतक सनमती  १. वसनतगृहात साांथकृनतक कायणक्रम आयोनजत करणे  
२. वसनतगृहात साप्तानहक भाषणे तयार करण े
३. िोर व्यक्तींिे जयांती आनण थमृती दर्दि साजरे करण े
४. निरोप समारांभािे आयोजि करण े
५. पालक सभा घेणे  
६. प्रासांनगक पूजेिे आयोजि करण े
७. राष्ट्रीय दर्दवस साजरे करण े
८. सांगीत, िृतय, िाय सारयया कला नशकवण्यािी व्यवथिा 

करण े
९. प्रािणिा घेण े
१०. नवनवध कायणक्रमाांसाठी सगळ्याांिा गोळा करण े

७ पाणी सनमती  १. पाण्यािे वाटप करण े
२. पाण्यािा अपव्यय टाळण े
३. पाणी वािवणे 
४. पाणी िसल्यास टाकया भरण े

८ नशथतपालि सनमती  १. नवद्यार्थयाांत नशथत राखण े
२. नवद्यार्थयाांत शाांतता राखणे 
३. िवीि नवद्यार्थयाांिा नियमाांिी मानहती करूि र्देण े
४. बेनशथतीच्या बाबतीत अधीक्षकाांिा मानहती र्देणे  

९ व्यवथिापि सनमती  १. नवद्यार्थयाांिा गरजेच्या वथतू उपलब्ध करूि र्दणे े
२. इतर सवण सनमतयाांवर र्देखरेख ठेवणे 
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अि.ु क्र. सनमतीिे िाव सनमतीिे कायण   

३.नवद्यार्थयाांच्या समथया सोडवण्यासाठी तयाांच्या बैठका  
आयोनजत करण े

४. नवद्यार्थयाांच्या वगणणीिे व्यवथिापि करण े
५. अधीक्षकाांिा समथयाांबद्दल अवगत करण े
६. अधीक्षकाांबरोबर बैठक आयोनजत करण े
७. नवद्यार्थयाांिी हजेरी िोंर्दवणे 
८. आवश्यकता असेल ते्हा वसनतगृहािे व्यवथिापि करण े

१० पुरवठा सनमती  १. थवयांपाकघरात लागणारे सानहतय बाहरे काढणे 
२. वाणसामािािी कमतरता असल्यास अधीक्षकाांिा साांगण े
३. साठवण्याच्या खोलीत थवच्िता राखण े
४. वाणसामािािी खरेर्दी करण े

११ शेती सनमती  १. नवद्यार्थयाांिा बागकामासाठी िेण े
२. रोपाांिा पाणी घालण े
३. बागेत थवच्िता राखण े

१२ तक्रार सनमती  १. नवद्यार्थयाांच्या तक्रारी/ भाांडणाांिे निराकरण करण े
२. समथया समजूि घेणे आनण तया सोडवण्यासाठी मर्दत 

करण े
३. नवद्यार्थयाांच्या समथयाांबद्दल अधीक्षकाांिा अवगत करण े

१३ सांगणक सनमती  १. सांगणकासांबांनधत समथया सोडवण े
२. सांगणकासांबांधी मानहती र्देण े

१४ ग्रांिालय सनमती  १. पुथतकाांिे वाटप करूि नवद्यार्थयाांिा ती वािण्यास उदु्यक्त 

करणे  
२. ग्रांिालयात पुथतकाांिी उपलब्धता तपासण े
३. पुथतकाांिे व्यवथिापि 

१५ पयणटि/ सहल सनमती १. सहलीिे आयोजि करण े
२.सहलीसाठी वाहिाांिी व्यवथिा करण े आनण सहलीच्या 

दर्दवशी सांबांनधत काम ेकरणे 

१६ वीज सनमती १. दर्दवे बांर्द करण े
२. वीज वािवणे 

१७ मुयय सनमती   १. थवच्ितेवर र्देखरेख ठेवण े
२. नवद्यार्थयाांवर र्देखरेख ठेवणे 
३.अधीक्षकाांच्या अिपुनथितीमध्ये वसनतगृहािी व्यवथिा 

बघण े
४. नशथतीिे पालि करण े
५. इतर सवण सनमतयाांवर र्देखरेख करण े

 

अशा सनमतया नवद्यार्थयाांसाठी उपयोगी आहते का ह ेपाहणे कुतूहलजिक आह.े 
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तक्ता ४.८: वसनतगहृनिहाय नवद्यािी सनमती उपयकु्त असल्याि ेसाांगणाऱया अधीक्षकाांि ेवगीकरण 

 

नवद्यार्थयाांच्या सनमतीिी उपयकु्तता वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिरु्दानित 

वसनतगहृाि ेिाांगल ेकामकाज आनण व्यवथिापि २० १० ३० 

नवद्यार्थयाांिा थवतःि ेकाम थवतः करायला लावण ेआनण 

नशथत / ितेतृव अांगी बाणवण े
१३ १० २३ 

अधीक्षकाांवरील कामािा भर कमी करण े १० ३ १३ 

वैद्यकीय आणीबाणीत काम करण े १ ० १ 

प्रनतसार्दाांिी सांयया ४४ २३ ६७ 
 

काही अधीक्षकाांिी एकापेक्षा अनधक नवकल्प निवडल्यामुळे तक्ता क्र ४.८ मध्य ेप्रनतसार्दाांिी सांयया एकूण 

अधीक्षकाांच्या सांययपेेक्षा जाथत दर्दसते. या अधीक्षकाांच्या मत,े वसनतगृहाांच्या कामकाज आनण व्यवथिापिात 

सहभाग (३०) तसेि मलुाांिा थवयांपूणण बिवण्यात (२३) या सनमतया अनतशय उपयकु्त ठरतात. अश्या नवद्यािी 

सनमतयामुळे अधीक्षकाांवरील कामािा भर कमी होत असल्यािे १३ अधीक्षकाांिी िमूर्द केले.  

 

नवद्यार्थयाांसाठी शकै्षनणक आनण अशकै्षनणक उपक्रम 

अस ेनिरीक्षण केल ेगेल ेआह ेकी अिेक वसनतगृह ेतयाांच्या रनहवाश्याांच्या शैक्षनणक प्रगतीसाठी नवनवध शैक्षनणक 

उपक्रमाांिे आयोजि करतात. यामध्य ेनशकवणी वगण, थपधाण आनण तज्ञ व्यक्तींच्या व्याययािाांिा समावेश होतो. 

 

तक्ता ४.९: वसनतगहृनिहाय वसनतगहृातील शकै्षनणक उपक्रमािसुार वसनतगहृाि ेवगीकरण 

वसनतगहृातील शकै्षनणक उपक्रम   वसनतगहृािा प्रकार वसनतगहृािा नजल्हा एकूण 

शासकीय अिरु्दानित नवकनसत कमी 

नवकनसत 

नशकवणी वगण, अनतररक्त अभ्यास 

नशनबरे 
७ १८ १६ ९ २५ 

अभ्यासाबाहरेील बौनद्धक थपधाण ५ ५ ४ ६ १० 

व्याययाि े ६ २ ५ ३ ८ 

कौशल्याधाररत नशक्षण (टांकलखेि) २ १ २ १ ३ 

पालकसभा ६ - २ ४ ६ 

प्रनतसार्दािी सांयया २६ २६ २९ २३ ५२ 

वसनतगहृाांिी सांयया १९ २१ २३ १७ ४० 
 

शासकीय वसनतगृहाांिी निर्मणती आनण र्देखभाल या योजिेि ेउदद्दष्ट ह ेलाभार्थयाांिा फक्त औपिाररक नशक्षण 

पुरवण्यापुरतेि मयाणदर्दत िसूि, तयाांच्या व्यनक्तमतव नवकासात योगर्दाि र्देणे ह े सुद्धा आह.े या हतेूि ेबहुतेक 

वसनतगृह े नवनवध शैक्षनणक तसेि अशैक्षनणक उपक्रम राबवतात. ६० वसनतगृहाांपैकी ४० वसनतगृह े
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नवद्यार्थयाांसाठी कुठलातरी शैक्षनणक उपक्रम राबवतात. तकतयात र्दशणवल्याप्रमाण ेकाही वसनतगृह ेअिेक उपक्रम 

राबवतात. म्हणजेि ४० वसनतगृहाांत ५२ उपक्रम राबनवल े जातात. वसनतगृहाच्या प्रकारािुसार या 

उपक्रमाांमध्य ेखूप फरक दर्दसूि येत िाही; म्हणजेि की त ेशासकीय वसनतगृह आह ेकी अिुर्दानित ककां वा तयािे 

थिाि, कोणतया नजल््ातील ते आह ेयावर फारसे काही अवलांबूि िाही. २५ वसनतगृहाांत, नवद्यार्थयाांसाठी 

काही नशकवणी वगण आयोनजत केले जातात ककां वा काही अभ्यास नशनबराांिे आयोजि केल े जाते. १० 

वसनतगृहाांत काही शैक्षनणक बौनद्धक थपधाांिे आयोजि केल ेजाते आनण ८ वसनतगृहाांत व्याययािे आयोनजत 

केली जातात. बहुतके वेळा, या सवण प्रयत्नाांिा एकनत्रतरीतया नवद्यार्थयाांिा तयाांिे नशक्षण िालू ठेवण्यासाठी 

ककां वा उच्च नशक्षण घेण्यासाठी फायर्दा होतो.    

तक्ता ४.१०: वसनतगहृनिहाय वसनतगहृातील अशकै्षनणक उपक्रमािसुार वसनतगहृाांि ेवगीकरण 

वसनतगहृातील अशकै्षनणक उपक्रम   वसनतगहृािा प्रकार वसनतगहृािा नजल्हा एकूण 

शासकीय अिुर्दानित नवकनसत कमी 

नवकनसत 

साांथकृनतक कायणक्रम ६ ४ ५ ५ १० 

र्देशी खळे १ ६ ३ ४ ७ 

योग¸ ध्यािधारणा¸ व्यायाम¸ 

शारीररक व्यायाम 
१६ १५ १६ १३ २९ 

व्याययािे/ प्रािणिा १३ ७ १० ११ २१ 

थपधाण ३ २ २ ३ ५ 

पालकसभा ३ ०  ४ ४ 

प्रनतसार्द ४२ ३४ ३६ ४० ७६ 

वसनतगहृ े २५ २० २३ २२ ४५ 
 

वरील प्रकारिे निरनिराळे ७६ अशकै्षनणक उपक्रम ४५ वसनतगृहाांत राबवल ेजातात. वसनतगृहािा प्रकार 

आनण थिाि यािे खूप फरक पडत िाही. ४शारीररक व्यायाम म्हणजेि योग, ध्यािधारणा ककां वा व्यायाम (२९) 

हा सवाणत जाथत लोकनप्रय उपक्रम आह.े तयापाठोपाठ व्याययािे आनण प्रािणिा (२१) आनण मग साांथकृनतक 

कायणक्रम (१०) ह ेलोकनप्रय आहते. 

तक्ता ४.११: वसनतगहृनिहाय वसनतगहृातील इतर उपक्रमािसुार वसनतगहृाांि ेवगीकरण 

वसनतगहृातील इतर उपक्रम 
 

वसनतगहृािा प्रकार वसनतगहृािा नजल्हा एकूण 

शासकीय अिरु्दानित नवकनसत कमी 

नवकनसत 

खळे १५ १६ १५ १६ ३१ 

समपुर्देशक १० ९ ११ ८ १९ 

ध्यािधारणा २० १९ १८ २१ ३९ 

योग १५ ९ ११ १३ २४ 

प्रनतसार्द ६० ५३ ५५ ५८ ११३ 

वसनतगहृ े ३५ २४ २८ ३१ ५९ 
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५९ वसनतगृहाांिी ११३ उपक्रम राबवले. सवाणत जाथत लोकनप्रय िार उपक्रमाांमध्य ेध्यािधारणा (३९) आनण 

खेळािा (३१) समावेश आह.े तर इतर र्दोि उपक्रम योग (२४) आनण समुपर्देशि (१९) ह ेआहते. या उपक्रमाांमुळे 

नवद्यार्थयाांिा िोडा मोकळा वेळ आनण निवाांतपणा नमळतो. या उपक्रमाांमध्य ेसुद्धा वसनतगृहािा प्रकार आनण 

थिळाप्रमाण ेफरक पडत िाही.  

 

नवद्यार्थयाांि ेअभ्यासतेर उपक्रम 

अस े दर्दसूि आल ेआह ेकी ७० टके्क नवद्यािी वसनतगृहात असतािा अभ्यासेतर उपक्रमाांत सहभागी होतात. 

नवद्यािी वसनतगृहािा एक भाग बिूि निनितपण ेथवत:िा नवकास घडवतात. तयातील ८८ टके्किी साांनगतल े

की तयाांिी शैक्षनणक उदद्दष्ट ेसाध्य करण्यासाठी वसनतगृहािी मर्दत होते. 

 

वसनतगृहाकडूि नवद्यार्थयाांच्या आणखीही काही अपेक्षा असतात. शालेय आनण महानवद्यालयीि 

नशक्षणाव्यनतररक्त तयाांिा इतरही उपक्रमाांत थवारथय वाटत असत.े तयाांिा तयाांिे ज्ञाि वाढवायिे असत ेककां वा 

थवारथय असलले्या उपक्रमाांमध्ये सहभागी ्हायिे असते. नवद्यार्थयाांशी तपशीलात ििाण केल्यावर अस ेकळल े

की तयाांिा आरोग्य तपासणी नशनबरे (१९५), शलांगभाव सांवेर्दीकरण (४), ध्यािधारणा (२७), योग (३२), बैठे 

खेळ (५७), मैर्दािी खेळ (८५) आनण प्रेरणार्दायी मागणर्दशणिपर कायणक्रम ककां वा लोकसेवा आयोगाच्या 

परीक्षाांसांबांधी मागणर्दशणि अशा कायणशाळा हव्या आहते.  

 

आरोग्य नशनबरे 

तक्ता ४.१२: वसनतगहृनिहाय वसनतगहृातील आरोग्य नशनबरािसुार वसनतगहृाांि ेवगीकरण 

आरोग्य नशनबरे वसनतगहृािा प्रकार वसनतगहृािा नजल्हा एकूण 

शासकीय अिरु्दानित नवकनसत कमी 

नवकनसत 

वारांवारता      

वषाणतिू तीिर्दा ३ ५ ४ ४ ८ 

वषाणतिू र्दोिर्दा १३ ११ १३ ११ २४ 

वषाणतिू एकर्दा १० ४ ६ ६ १२ 
 

नवद्यार्थयाांिी आरोग्य तपासणी आवश्यक आह.े या नशनबराांिी वारांवारता पाहता, १२ वसनतगृहाांत ती वषाणतूि 

एकर्दा; २४ वसनतगृहाांत ती वषाणतूि र्दोिर्दा; आनण ८ वसनतगृहाांत ती वषाणतूि तीिर्दा आयोनजत केली जातात. 

 

 

 

 



AZygy{MV OmVrVrb ‘wbo d ‘wbr ¶m§À¶mH$[aVm emgH$s¶ dg{VJ¥ho gwé H$aUo d Ë¶m§Mo n[aajU ¶moOZm - ‘yë¶‘mnZ Aä¶mg 

पृष्ठ क्र. 89 
 

  

िांर्दरुबारमध्य ेसामानजक न्याय अनधकाऱयाांिी साांनगतले की मुलींिी वैद्यकीय तपासणी तया कमीतकमी ५-६ 

दर्दवसाांच्या सुट्टीवरूि आल्यावर केली जाते. ही वैद्यकीय तपासणी साधारणतः प्रािनमक आरोग्य कें द्रावर केली 

जाते. मुलींच्या सवण वसनतगृहाांिा निर्देश दर्दले गेल ेआहते की वसनतगृहात राहणाऱया सवण मुलींच्या मानसक 

पाळीच्या तारखाांिी िोंर्द ठेवली जावी.   

 

तक्ता ४.१३: वसनतगहृनिहाय वैद्यकीय आणीबाणीिसुार वसनतगहृाांि ेवगीकरण 

वैद्यकीय आणीबाणी वसनतगहृािा प्रकार वसनतगहृािा नजल्हा एकूण 

शासकीय  अिरु्दानित  नवकनसत  कमी 

नवकनसत 

ग्रामीण रुग्णालय/ खाजगी 

रुग्णालय/ प्रािनमक आरोग्य कें द्रात 

र्दाखल  
 

३५ २३ २७ ३१ ५८ 

डॉकटर उपलब्ध असल्यािे तवररत 

इलाज केल;े प्रमखुाांिा मलुगाि 

डॉकटर 

 १ १  १ 

प्रिमोपिार पटेीिा वापर केला ११ ७ १५ ३ १८ 

१०८ वरसांपकण  केला २  १ १ २ 

प्रनतसार्द ४८ ३१ ४४ ३५ ७९ 

एकूण   ३६ २४ २९ ३१ ६० 
 

वैद्यकीय आणीबाणी या टाळता ि येण्या जोग्या असतात. फक्त काळजी एवढीि आह ेकी वसनतगृह ेही तयाांिा 

सामिा करण्यासाठी सुसज्ज असावीत. ६० पैकी ५८ अधीक्षकाांिी साांनगतल ेकी त ेरुग्णाला िेट उपलब्ध आरोग्य 

कें द्रात र्दाखल करतात आनण १८ तयाांच्याकडील प्रिमोपिार पेटीिे भागवतात. र्दोि अधीक्षकाांिी साांनगतल ेकी 

ते १०८ क्रमाांकावर सांपकण  करूि रुग्णवानहका बोलावतात.       

 

सामानजक न्याय अनधकाऱयाांिी साांनगतल ेकी रनहवासी नवद्यार्थयाांच्या सांर्दभाणत कुठलीही वैद्यकीय आणीबाणी 

असेल तर, तया नवद्यार्थयाणला लगेिि जवळच्या खाजगी/ ग्रामीण रुग्णालयात िले ेजाते. रुग्णालयातील सवण 

खिण ह ेसांबांनधत अनधकाऱयाांकडूि/ अधीक्षकाांकडूि केले जातात. जर पररनथिती खूप गांभीर असेल ककां वा र्दाखल 

केलेल्या रुग्णालयात उपिार करण्यायोग्य िसेल तर नवद्यार्थयाांच्या पालकाांिा बोलावल ेजाते आनण पाल्याला 

तयाांच्या हवाली केले जाते.   

 

बहुतेक अधीक्षकाांिी ठामपणे साांनगतल ेकी  काही नवनशष्ट रक्कम तयाांच्याजवळ दकरकोळ रोकड म्हणूि असावी 

जेणेकरूि वैद्यकीय आणीबाणीच्या पररनथितीत त ेती खिण करू शकतील. 
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तक्ता ४.१४: वसनतगहृनिहाय नवनवध नवषयाांवरील ज्ञािािसुार वसनतगहृाांि ेवगीकरण 
व्याययाि े वसनतगहृािा प्रकार वसनतगहृािा नजल्हा एकूण 

शासकीय अिुर्दानित नवकनसत कमी 

नवकनसत 

आरोग्य आनण थवच्िता ३१ १६ २० १७ ३७ 

शलांगभाव सांवरे्दिशीलता ५ ६ ४ ७ ११ 

कररअरनवषयक समपुर्देशि १८ १० १५ १३ २८ 

व्यनक्तमतव नवकास २४ १४ २२ १६ ३८ 

इतर ३ २ १ ४ ५ 

एकूण ३६ २४ २९ ३१ ६० 
 

नवद्यार्थयाणिा नवनवध नवषयाांिे  ज्ञाि र्देण ेआनण तयाच्यात जागरूकता निमाणण करण ेआवश्यक आह.े नवद्यािी 

वसनतगृहातील रनहवासी असल्यािे तयाांच्या शाळा आनण महानवद्यालयीि वेळे व्यनतररक्त वेळेत उपलब्ध 

असतात. तयाांच्या समथयाांवरील वेगवेगळी व्याययािे तयाांिा  उपयुक्त ठरतात. अिेक वेळा दकशोरवयीि मुली 

आनण मुल ेआरोग्य, थवच्िता ते व्यनक्तमतव नवकाससारयया नवनवध नवषयाांमधील तयाांच्या मिातील शांकाांिे 

निराकरण करण्यासाठी ही व्याययािे उतसुकतेिे ऐकतात. नवद्यार्थयाांिा सवाांगीण नवकास ही एक प्रदक्रया आह.े 

वसनतगृहािा प्रकार आनण थिळ लक्षात ि घेता; ३७ वसनतगृहाांमध्य ेआरोग्य व थवच्िता यानवषयाांवर आनण 

३८ वसनतगृहाांमध्य ेव्यनक्तमतव नवकास यानवषयावर व्याययािे आयोनजत केली. इतर नवषय जसे की कररअर 

नवकास (२८) आनण शलांगभाव सांवेर्दिशीलता (११) याांिाही समावेश आह.े 

 

उदद्दष्ट क्र.५: योजिचे्या अांमलबजावणी कररता यणेाऱया समथया, अडिणी व त्रटुींिा  अभ्यास करण ेतसिे 

तयावर उपाययोजिा सिुनवण.े 

 

योजििेी अांमलबजावणी करण्यातील अडिणी 

नवद्यािी रनहवाशाांशी निगनडत अडिणी २८ अधीक्षकाांिी साांनगतल्या, तयातील ८ अिुर्दानित वसनतगृहातील 

असूि २० शासकीय वसनतगृहातील आहते. 

तक्ता ४.१५: वसनतगहृनिहाय नवद्यािी रनहवाशाांशी निगनडत अडिणी साांगणाऱया अधीक्षकाांि ेवगीकरण 

नवद्यािी रनहवाशाांशी निगनडत अडिणी वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिरु्दानित 

जवेणाशी निगनडत अडिणी ६  ६ 

पायाभतू सनुवधा/ कमणिाऱयाांशी सांबांनधत समथया १२ ५ १७ 

वसनतगहृ शहरापासिू र्दरू असल्यामळेु  
वाहतकूीशी निगनडत समथया   

३  ३ 

आरोग्याशी सांबांनधत समथया २ ३ ५ 

अिरु्दािाशी निगनडत समथया  ३ ३ 

प्रनतसार्दािी सांयया २३ ११ ३४ 

अधीक्षकाांिी सांयया २० ८ २८ 
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बहुताांशी िोंर्द केलेल्या समथया या पायाभूत सुनवधा आनण कमणिाऱयाांशी निगनडत आहते. अिके वसनतगृहाांत 

कमणिाऱयाांच्या जागा ररक्त आहते. तयामुळे नवद्यमाि कमणिाऱयाांिा अनतररक्त कामािा भार वाहावा लागतो. या 

अनतररक्त कामाच्या जबाबर्दाऱया कायणक्षमतेवर आनण वसनतगृहाच्या कामकाजावर प्रनतकूल पररणाम करतात. 

इतर समथया अन्न (६) आरोग्य (५) आनण वाहतूक (३) या आहते. जरी बऱयाि जणाांिी साांनगतल ेिसल ेतरी 

जर शासिाला ही वसनतगृह े सुरळीतपण ेिालत आहते असा र्दावा करायिी इच्िा असेल तर या अडिणी 

सोडवल्या पानहजेत. ३ अधीक्षकाांिी, सवण अिुर्दानित वसनतगृहातील, अिुर्दािाशी निगनडत मुद्दा माांडला. पुरेसे 

अिुर्दाि तेही वेळेत नमळणे अस ेिेहमी घडत िाही. ते कामकाजामध्ये अडिळा आणत ेव शेवटी नवद्यार्थयाांवर 

तयािा कुठल्या िा कुठल्या प्रकारे पररणाम होतो.  

 

नवद्यार्थयाांमधील अशाांतता 

साधारण २० टके्क नवद्यार्थयाांिी साांनगतल ेकी तयाांिी काही प्रकारच्या अशाांततेबद्दल ऐकले आह ेयातील २५ टके्क 

शासकीय वसनतगृहातील असूि ९ टके्क अिुर्दानित वसनतगृहातील आहते. 

 

तक्ता ४.१६: वसनतगहृनिहाय वसनतगहृातील अशाांततबेद्दल साांगणाऱया नवद्यार्थयाांि ेवगीकरण 

वसनतगहृातील अशाांतता वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिुर्दानित 

शारीररक गरैवतणि ३ ६ ९ 

िोरी ४७ ११ ५८ 

वसनतगहृाच्या मालमत्तिेी िासधसू ६  ६ 

अधीक्षकाांबरोबर वार्द १६  १६ 

थिानिकाांबरोबरच्या समथया ८  ८ 

लैंनगक गरैवतणि  १ १ 

इतर ३  ३ 

एकूण ८३ १८ १०१ 
 

वसनतगृहातील अशाांततेि े मुयय कारण िोरी ह ेआह.े अिुर्दानित वसनतगृहाांच्या बाबतीत शारीररक आनण 

लैंनगक गरैवतणिािी िोंर्द अिुक्रमे ६ आनण १ नवद्यार्थयाणिे केली. परांत ु शासकीय वसनतगृहातील 

नवद्यार्थयाांच्याबाबतीत अधीक्षकाांबरोबर (१६) आनण तसेि थिानिकाांबरोबर (८) वार्द ही इतर करण ेआहते.   

 

नवद्यार्थयाांच्या तक्रारी 

६०० पैकी १७० (२८.३ टके्क) नवद्यार्थयाांिी साांनगतले की  तयाांच्या वसनतगृहात तक्रार पुनथतकेिी व्यवथिा आह;े 

यात शासकीय वसनतगृहातील १२७ (३५.३ टके्क) आनण अिुर्दानित वसनतगृहातील ४३ (१७.९ टके्क) याांिा 

समावेश आह.े तक्रार पुनथतकेच्या बाबतीत ६३ (१०.५ टके्क) नवद्यार्थयाांिी थवत:ि तयािा वापर केला आह;े यात 
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शासकीय वसनतगृहातील ४७ (१३.० टके्क) आनण अिुर्दानित वसनतगृहातील १६ (६.७ टके्क) नवद्यार्थयाांिा 

समावेश आह.े तयािप्रमाणे १३३ (२२.१ टके्क) नवद्यार्थयाांिी साांनगतल ेकी तयाांिा जयाांिी यािा उपयोग केला 

आह े अस े कोणीतरी माहीत आहते; यात शासकीय वसनतगृहातील १०३ (२८.६ टके्क) आनण अिुर्दानित 

वसनतगृहातील ३० (१२.५ टके्क) नवद्यािी मोडतात. सवणसाधारणपण,े वसनतगृहाच्या कामकाजाबद्दल आनण 

सांबांनधत समथयाांबद्दल तक्रार करणाऱया शासकीय वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिे प्रमाण ह े अिुर्दानित 

वसनतगृहातील अशा नवद्यार्थयाांपेक्षा जाथत आह.े यािे कारण शासकीय वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिा अिरु्दानित 

वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांपेक्षा अनधक फायर्दा अस ूशकतो. 

 

जे्हा नवद्यार्थयाांिा काही अडिणी असतात आनण जे्हा तयाांिी तक्रार केली जाते ते्हा तया कशा सोडवल्या 

जातात ह ेपाहणे गरजेिे आह.े  यासांर्दभाणत १०० नवद्यार्थयाांिी अस ेसाांनगतल ेकी समथयाांिे निराकरण ि होता 

तक्रार नवसर्जणत केली आनण ४२ नवद्यार्थयाांिी साांनगतल ेकी अधीक्षकाांबरोबर ििाण करूि समथया सोडवली 

गेली. नवद्यार्थयाांिी थवत:ि तयाांच्या अडिणी सोडवल्या (८) आनण तया ििेिांतर सोडवल्या गेल्या (२६). 

कधीकधी नवद्यािी समथया साांगत िाहीत कारण भोजिालय ठेकेर्दाराच्या तक्रारी केल्यावर नवद्यार्थयाांिा 

मारझोड करण्यात आली आनण पोनल साांिा हथतक्षेप (८) करावा लागला. ५ प्रकरणाांमध्य,े सामानजक न्याय 

नवभागाच्या अनधकाऱयािी समथयाांिे निराकरण केले. काहीकाही प्रकरणात, समथया बैठकींमधूि – नवद्यािी 

बैठक आनण पालक सभा यामधूि सोडवल्या गेल्या.   

 

वसनतगहृाांिी तपासणी 

वसनतगृहाांिी तपासणी करण्यािी जबाबर्दारी मुययत: सामानजक न्याय नवभागातील अनधकाऱयाांिी आनण 

निरीक्षकाांिी असत.े  याि अनधकार याांिा ह े काम दर्दले गेल.े तयाांच्या बोलण्यातूि अस े कळले की प्रतयेक 

वसनतगृहाला त े वषाणतूि साधारणपण े तीि तरी भेटी र्देतात. तया सवाांच्या म्हणण्यािुसार या भेटींमुळे 

वसनतगृहात दर्दल्या जाणाऱया सुनवधाांिी गुणवत्ता सुधारत.े  जे्हा वररष्ठ अनधकारी वसनतगहृाला भेट र्दतेात 

ते्हा अिेक पायाभूत सुनवधा, र्दरुुथतया तसेि वसनतगृहािी र्दखेभाल अनधक िाांगल्या प्रकारे केली जात.े या 

भेटीच्या वेळेस अनधकारी मेसच्या थवयांपाकघराला भेट र्देतात तसेि तेिील अन्नािी िव र्देखील घऊेि 

पाहतात. ह४े सवण करण ेअनतशय गरजेिे आह,े जयायोग े नवद्यार्थयाांिा िाांगल्या प्रतीिे जेवण भोजि नमळू 

शकते. मेसच्या थवयांपाकघरािी तसेि थवच्ितागृहाांिी तपासणी थवच्ितचे्या र्दनृष्टकोिातूि महतवािी असत.े 

अधीक्षकाखेरीज अनधकारी मेसच्या अनधकाऱयाांशी तसेि सुरक्षाराक्षकाांशीही सांवार्द साधतात.  

 

अिेक पर्द ेररक्त असल्यामुळे तपासणीिे उदद्दष्ट १०० टके्क  जरी साध्य झाले िाही तरी ९० टके्क  निनिति 

होते. तपासणीर्दरम्याि काही तु्रटी आढळूि आल्या तर तशा सूििा अधेक्षकाला जातात. तयािी पूतणता करूि 

तस ेअनधकाऱयाांिा कळवण्यािे आर्देश र्दणे्यात येतात. तयािांतर तु्रटीिी पूतणता ि झाल्यास मात्र रु. १००० र्दांड 
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आकारला जातो. तयािान्ताराही जर वसनतगृह िीट िालवले जात िसेल तर तया वसनतगृहािे अिुर्दाि बांर्द 

करण्यािी सूििा अनधकाऱयाांमाफण त केली जात.े र्दसुऱया बाजूला असेही दर्दसूि आल ेआह ेकी काही वसनतगृह े

इतकी व्यवनथितपण ेिालवली जातात की तयाांिा आय एस ओ प्रमाणपत्रािे गौरनवले जाते. 

 

काही अनधकार याांिी रटप्पपणी येिे िोंर्दनवली आह े... 

 

... आम्ही मुययत: वसनतगृहािी नथिती आनण दर्दल्या जाणाऱया सुनवधाांिी गुणवत्ता तपासतो. एका 

वसनतगृहाच्या इमारतीिी अवथिा फारि वाईट होती. रठकरठकाणी पाणी गालात होते.  

३६ मलुींिी क्षमता असूिही फक्त १० मलुीिी प्रवेश घेतला होता. तयातीलही बऱयाि जणी अनधक काळ 

घरीि राहत होतया. असे झाल ेतर तयाांिा वसनतगृहािा काय फायर्दा? 

आमच्या भेटीिांतर लगेिि तयािे बाांधकाम हातात घतेल ेआनण इमारतीिी पररनथितीही खूपि सुधारली 

 

तपासणीसाठी अनधकारी निरनिराळ्या पद्धतींिा अवलांब करतात. 

 

जे्हा मी एखाद्या वसनतगृहाच्या तपासणीसाठी जातो ते् हा तयाच्या जवळच्या वसनतगृहाला कधीही भेट रे्दत 

िाही, कारण माझी गाडी तेिूि निघाली की लगेिि पुढच्या वसनतगृहाला फोि जातो. मग तपासणीिा काय 

फायर्दा ? 

 

.. मी तपासणीसाठी सकाळी ८ च्या सुमारास तरी जातो ककां वा रात्री, तयावेळेला सवण नवद्यािी वसनतगृहात 

असणे अपेनक्षत असत.े जर रात्री त ेझोपल ेअसतील तर मी मोजतो दकती जण आहते त ेमग कोणी अस ेम्हण ू

शकत िाही की ते कलासला गलेेत वैगरे. आधी ठरवूि भेट र्दणे्यापेक्षा अिािक भेट दर्दली तर आणखी िाांगल े

होते तयामुळे वसनतगृहातील खरी पररनथिती समजते.  

 

नवद्यार्थयाांिे हजेरीपत्रक तपासल ेकी अिुपनथित नवद्यािी कोण कोण आहते ते कळते. नवद्यार्थयाांिी अिुपनथिती 

ह ेवसनतगृहाच्या र्दषृ्टीिे काळजीिे असत ेआनण मलुींच्यासाठी तर त ेअनधकि काळजीिे असत.े   

 

वसनतगृहाला जर ठरविू भेट दर्दली तर तपासणी अनधक बारकाईिे होते. अिािक दर्दलेल्या भेटीत ती नततकी 

बारकाईिे होत िाही, पण तयामुळे आणखी काही गोष्टी समजतात.     

वसनतगृहाांच्या तपासणीिे खूप महतव आह.े जे्हा या खातयािे मांत्री ककां वा सनिव एखाद्या भागात र्दौऱयासाठी 

जातात ते्हा तेही वसनतगृहाांिा भेटी र्देतात यामुळे एकूणि वसनतगृहाांच्या तपासणीच्या कायणक्रमाला एक 

महतव प्राप्त होते.     
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उदद्दष्ट क्र. ६: शासि निणणयातील तरतरु्दीिसुार शासकीय वसनतगहृाबाबत ताांनत्रक व प्रशासकीय बाबींि े

निकषाप्रमाण ेपालि केल ेककां वा कस ेह ेतपासण.े 

 

भोजिालय कमणिार्याांिी निवड आनण िमेणकू 

भोजिालय कमणिार्याांिी निवड आनण िेमणूक शासि ककां वा सांथिेिे प्रमुख करतात. सवेक्षण केलले्या ६० पैकी 

३० वसनतगृहाांमध्य ेही िेमणूक ठेकेर्दारािी नियुक्ती करूि केली आह ेआनण या श्रेणीमध्य ेशासकीय वसनतगृहाांिे 

प्रनतनिनधतव जाथत आह े(३६ पकैी २४). भोजिालय कमणिार्याांिी निवड करण्याच्या इतर पद्धती या खाजगी 

सांथिेमाफण त िेमणूक, थवयांपाकयाांकडूि अजण मागवण ेआनण थवयांपाकाच्या अिुभवावर आधाररत िेमणूक करण े

(अिुर्दानित वसनतगृहाांसाठी) आहते. ३ वसनतगृह े (अिुर्दानित) वसनतगृह कमणिाऱयाांमाफण ति भोजिालय 

िालवतािा आढळली आहते. १ वसनतगृह (अिुर्दानित) भोजिालयानशवाय िालवल्यािे आढळल ेआह.े       

 

भोजिालय व्यवथिापक 

शासकीय वसनतगृहाांत, १७ वसनतगृहाांिा भोजिालय व्यवथिापक हा कां पिीशी आनण खािपाि सेवेशी सांबांनधत 

आह ेआनण १९ वसनतगृहाांत भोजिालय व्यवथिापक कां पिी ककां वा खािपाि सेवेशी सांबांनधत िाही. खाजगी 

वसनतगृहाांत याच्या अगर्दी उलटे आह;े २४ पैकी २२ खाजगी वसनतगृहाांत भोजिालय व्यवथिापक कां पिी ककां वा 

खािपाि सेवेशी सांबांनधत िाही. 

 

थवयांपाकयाांिी सांयया 

बहुताांशी वसनतगृहाांमध्ये ५ पयांत थवयांपाकी (६० पैकी ५३) आहते तर इतराांमध्य े५ ते १० (२ वसनतगृह)े 

आनण १० ते १५ (२ वसनतगृह)े थवयांपाकी आहते. निवडलेल्या वसनतगृहातील फक्त एका शासकीय वसनतगृहात 

१५ ते २० थवयांपाकी आहते.   

 

वसनतगहृ कमणिारी 

२४ अिुर्दानित वसनतगृहाांत वसनतगृह कमणिारी ५ ककां वा ५ पेक्षा कमी आहते. परांत ु२० शासकीय वसनतगृहाांत 

१०-१५ कमणिारी आहते. इतराांमध्य े ते ५ पेक्षा कमी आहते. ह े उघड आह े की अिुर्दानित वसनतगृहाांत 

सांसाधिाांिी कमतरता आह ेआनण तयामुळे कमणिारी सुद्धा कमी आहते. 

 



AZygy{MV OmVrVrb ‘wbo d ‘wbr ¶m§À¶mH$[aVm emgH$s¶ dg{VJ¥ho gwé H$aUo d Ë¶m§Mo n[aajU ¶moOZm - ‘yë¶‘mnZ Aä¶mg 

पृष्ठ क्र. 95 
 

  

सरुक्षा रक्षक 

सुरक्षा रक्षकाांच्या बाबतीत २४ वसनतगृहाांत हांगामी सुरक्षा रक्षक आहते आनण १८ मध्ये कायमथवरूपी आहते. 

परांत,ु कायमथवरूपी सुरक्षा रक्षकाांिे प्रमाण अिुर्दानित वसनतगृहाांत जाथत आह.े शासकीय वसनतगृहाांच्या 

बाबतीत, ३६ पैकी फक्त ३ वसनतगृहाांत कायमथवरूपी सुरक्षा रक्षक आहते.  

 

सरुक्षा रक्षकाांिी िमेणकू 

एकूण ६० वसनतगृहाांपैकी ५६ वसनतगृहाांमधील सुरक्षा रक्षक कमणिार्याांिी िेमणूक ही, वसनतगृह / िथट 

(न्यास) / एिजीओ ककां वा खाजगी एजन्सी याांच्यामाफण त झालेली आह.े वसनतगृह / िथट/ एिजीओ याांच्यामाफण त 

जाथत प्रमाणात अिुर्दानित वसनतगृहात सुरक्षा कमणिारी िेमेल ेगेल ेआहते तर शासकीय वसनतगृहातील सुरक्षा 

रक्षकाांिी िेमणूक जाथत प्रमाणात खाजगी एजन्सीज कडूि केली गलेी आह.े सुमारे ७५ टके्क ह ेप्रमाण आह.े 

सुरक्षा रक्षकाांिी िेमणूक खूप महतवािी असली तरी कायम र्दलुणनक्षत रानहली आह.े 

 
वतेि 

जवळपास ४३ टके्क सुरक्षा रक्षकाांिा तयाांिे वेति वेळेवर नमळते. यात जाथत प्रमाण ह ेशासकीय वसनतगृहाांिे 

आह.े एकूण ६० पैकी ५ सुरक्षा रक्षकाांिी, तयाांिा वेळेवर पगार नमळत िाही अस ेसाांनगतल.े एकूण ६० पैकी १८ 

सुरक्षा रक्षकाांिा, काही मनहन्याांिे वेति एकनत्रतपणे नमळते व यातील बहुसांयय सुरक्षा रक्षक ह ेअिुर्दानित 

वसनतगृहाांतील आहते.  

 

आकृती ४.१: वळेेवर वतेिप्राप्ती आनण सरुक्षारक्षाकाांि ेप्रमाण 

 

 

परुुष आनण स्त्री सरुक्षा रक्षक 

सुमारे ५० वसनतगृहाांिा २ पयांत पुरुष सुरक्षा रक्षक आहते आनण ३८ िा २ ते ४ पुरुष सुरक्षा रक्षक आहते. फक्त 

एका शासकीय मुलींच्या वसनतगृहाला ४ ते ८ पुरुष सुरक्षा रक्षक आहते आनण एका शासकीय मुलाांच्या 

वसनतगृहाला ८ पेक्षा जाथत पुरुष सुरक्षा रक्षक आहते. ४ मुलींच्या वसनतगृहाांिा (२ शासकीय आनण २ 

होय, नेहमीच

२६

कधीच नाही

५

कधी कधी, 

१०

काही

महहन्याोंचे

एकहत्रत, १८

इतर, 1 
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अिुर्दानित) परुुष सुरक्षा रक्षक िाहीत. १७ मुलींच्या वसनतगृहाांिा एकही स्त्री सुरक्षा रक्षक िाही. १४ मुलींच्या 

वसनतगृहाांिा २ पयांत आनण २ मुलींच्या वसनतगृहाांिा २ त े ४ स्त्री सुरक्षा रक्षक आहते. मलुाांच्या एकाही 

वसनतगृहाला स्त्री सुरक्षा रक्षक िाही.     

 

कामािा भार 

२२ सुरक्षा रक्षकाांिी तयाांच्यावर कामािा खूप भार पडत असल्यािे आनण २० िी कधीकधी कामािा भार पडत 

असल्यािे साांनगतले. अिुर्दानित वसनतगृहातील बहुसांययािी तयाांच्यावर कामािा खूप भार पडत असल्यािे 

मान्य केले. शासकीय वसनतगृहातील सुमारे एक तृतीयाांश जणाांिी तयाांच्यावर कामािा खूप भार िसल्यािे 

साांनगतले. मलुाांच्या आनण मुलींच्या वसनतगृहातील कामािा खूप ताण असलेल्या (यात आांनशक कामािा ताण 

असलले्याांिाही समावेश आह)े कमणिाऱयाांिी टके्कवारी अिुक्रम े१६ आनण २० टके्क आह.े  

 

सरुक्षा रक्षकाांसाठी व्यावसानयक प्रनशक्षण 

आपतकालीि नथिती हाताळण्यासाठी जया ५० रक्षकाांिा व्यावसानयक पद्धतीि ेप्रनशक्षण नमळत आह ेतयातील 

बहुताांशी रक्षक शासकीय वसनतगृहातील आहते. २४ अिुर्दानित वसनतगृहाांपैकी फक्त ४ वसनतगृहाांमधील 

सुरक्षा रक्षकाांिा अशा पद्धतीिे प्रनशक्षण दर्दल ेआह;े ह ेप्रमाण अतयांत कमी आह.े मलुींच्या वसनतगृहाांमध्य ेफक्त 

१४ िा आपतकालीि नथिती हाताळण्यािे प्रनशक्षण दर्दल ेगेल ेआह ेआनण मुलाांच्या वसनतगृहाांमध्य ेहा आकडा 

१६ आह.े   

 

अिुर्दानित वसनतगृहाांत फक्त रू. ५,००० /- प्रनत माह सुरक्षा रक्षकाांिा मािधि म्हणूि दर्दले जातात. शासकीय 

वसनतगृहात ३ सुरक्षा रक्षकाांिा भरती केल ेगेले. ह ेसुरक्षा रक्षक र्दररोज प्रतयेकी ८ तासाांच्या पाळीमध्य ेकाम 

करतात. यासांर्दभाणत अिुर्दानित वसनतगृहातील अधीक्षकाांिी साांनगतल ेकी कोणतयाही सुरक्षा रक्षकासाठी २४ 

तास काम करण ेव्यावहाररक र्दषृ्ट्या अशकय आह.े काही अनधकाऱयाांिी अिुर्दानित वसनतगृहात दकमाि र्दोि 

सुरक्षा रक्षक भरती करण्यािी तरतूर्द केली पानहजे अशी िोंर्द केली. 

 

सरुक्षा रक्षकाांसाठी मलूभतू सनुवधा 

कपडे बर्दलण्यासाठी खोली: 

६० पैकी ३९ वसनतगृहाांत सुरक्षा रक्षकाांिा कपडे बर्दलण्यासाठी खोली उपलब्ध आह.े शासकीय आनण 

अिुर्दानित वसनतगृहाांिे प्रमाण जवळपास सारखे आह.े मलुाांच्या आनण मुलींच्या र्दोि तृतीयाांश वसनतगृहाांच्या 

आवारात कपडे बर्दलण्यासाठी खोल्या आहते. 

 

शौिालय 
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४७ वसनतगृहाांमध्य ेसुरक्षा रक्षकाांसाठी वसनतगृह इमारतीत/ आवारात शौिालय आह.े ७ शासकीय वसनतगृह े

आनण ६ अिुर्दानित वसनतगृहाांमध्ये इमारत/ आवारात शौिालयािी सुनवधा िाही. धोकार्दायक बाब म्हणजे 

ही बहुतेक सवण मुलींिी वसनतगहृ ेआहते. 

 

सरुक्षा रक्षकािी खोली 

६० पैकी ४६ वसनतगृहाांिा वसनतगृहाांच्या फाटकाजवळ सुरक्षा रक्षकािी खोली िाही. एक वसनतगृह वगळता, 

इतर सवण अिुर्दानित वसनतगृहाांिा सुरक्षा रक्षकािी खोली िाही. शासकीय वसनतगृहाांिी नथिती तलुिेि े

िाांगली आह.े  

 

कमणिारी व कमणिारी रििा 

वतेि 

अिुर्दानित वसनतगृहाांच्या सांर्दभाणत, ४ कमणिार्याांच्या पगारािा निधी हा शासिाकडूि दर्दला जातो. ते म्हणजे 

वसनतगृहप्रमुख, थवयांपाकी, सुरक्षा रक्षक आनण मर्दतिीस इतयार्दी. वसनतगृह िालनवणार्या सांथिेकडे, 

शासिाकडूि हा वेति निधी दर्दला जातो. यात वसनतगृहप्रमुख रू. ८,०००, थवयांपाकी रू.६,०००  तसेि सुरक्षा 

रक्षक व मर्दतिीस याांिा प्रतयेकी रू.५,००० दर्दल े जातात. सामानजक कल्याण नवभागाच्या अिेक 

अनधकार्याांच्या मत,े शासिाकडूि दर्दला जाणारा हा सेवा निधी खूपि कमी आह ेआनण म्हणूिि ह ेकमणिारी 

आपल ेकाम फारसे िाांगल ेकरत िसावेत. वसनतगृहप्रमुखाांवर नवनवध जबाबर्दार्या असल्याि ेयाांिा कामािा 

ताण अनधक असतो. 

 

वेतिािा मुद्दा हा फक्त शासकीय वसनतगृहाांिाि लाग ूहोतो. ३६ पैकी ३३ वसनतगृहाांिी तयाांिे वेति वेळेवर 

नमळते अस े साांनगतल े तर ३ वसनतगृहाांमधूि यासाठी िकारातमक प्रनतदक्रया आली. बहुतेक सवण रठकाणी, 

शासकीय कमणिार्याांिे पगार वेळेवर नमळतात. अिुर्दानित वसनतगृह ेही खाजगी असतात आनण तयाांच्या पालक 

सांथिा या तयाांच्या पगारासाठी जबाबर्दार असतात. तयाांिा तयाांिे पगार वेळेवर नमळण्यात अडिणी येत 

असतील अस ेवाटते कारण पगार वेळेवर नमळतात का? यावर यातील १ व्यक्ती ‘िाही’ म्हणाली तर ५ व्यक्तींिी 

‘कधीतरी’ अस ेउत्तर दर्दल.े इतर सवाांिी यावर बोलण्यास िकार दर्दला. पगार वेळेवर ि नमळण े ही बाब 

अनतशय निरूतसाही व निराश करणारी आह.े 
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कमणिारी 

कमणिार्याांिी अपरुी िमेणकू 

काही रठकाणी कमणिार्याांिी िेमणूक पुरेशा सांययेत झालेली िाही अस ेदर्दसूि आल.े काही वसनतगृहाांमध ेपूणण 

वेळासाठी प्रमुख िेमला ि्हता. तयामुळे इतर वसनतगृहातील प्रमुखाांिा जाथतीिे काम करावे लागूि तयाांच्यावर 

अनतररक्त कामािा बोजा पडत होता. यािा नवपररत पररणाम वसनतगृहाच्या एकां र्दरीत कामकाजावर होतो. 

 

शासि निणणयािुसार, मुलींच्या वसनतगृहावर प्रमुख म्हणूि मनहलेिीि िेमणूक ्हावी अशी अट आह.े 

सोलापूरमध ेएकूण १६ अिुर्दानित वसनतगृहाांपैकी १० वसनतगहृाांमध ेपूणणवेळ प्रमुखािी (वॉडणि) िेमणूक आह.े 

तयािप्रमाणे, तेि े७ वसनतगृह े नवद्यािीिींसाठी आहते व फक्त ३ मनहलाप्रमुखाांिी िेमणूक केली गेली आह.े 

म्हणजे तयाांच्यावर इतर वसनतगृहाांच्या कामािा अनतररक्त ताण येतो. 

 

बुलढाणा नजल््ात १७ शासकीय वसनतगृह ेआहते, तयातील १३ वसनतगृहाांमधील प्रमुखाांच्या जागा (वॉडणि) 

ररकाम्या आहते. शासिाकडूि ह ेकाम इतर काही शासकीय कमणिार्याांवर सोपनवले गेल ेआह.े 

 

सरुक्षाकमणिारी 

याबाबत एका अनधकार्यािे असे सुिनवले की, सुरक्षा कमणिार्याांिी/ रक्षकाांिी सांयया ही वसनतगृहातील एकूण 

नवद्यार्थयाांच्या सांययेच्या प्रमाणात असावी. 

 

कमणिार्याांिी शकै्षनणक योग्यता 

एका अनधकार्यािे साांनगतल ेकी, वॉडणिच्या जागेसाठी अजण करण्यासाठी, पूवी १२वी पास अशी शैक्षनणक 

योग्यता आवश्यक होती. या अनधकार्यािे असेही मत माांडल ेकी,  वसनतगृहप्रमुख हा नवनवध कायाणलयीि 

कामेही करतो तसेि निवासी नवद्यार्थयाांिे अभ्यासाच्याबाबतीतील काही प्रश्िही हाताळतो. अनधकर्याांिा 

अस ेवाटते की, या सवण जबाबर्दार्या सक्षमपणे पार पाडण्यासाठी वसनतगृहप्रमुखािे नशक्षण या पेक्षा अनधक 

असावे. या जागेसाठी अजण करण्यासाठीिी शैक्षनणक पात्रता कमीत कमी पर्दवीधर असावी. 

 

अनतररक्त/ जार्दा कमणिारी 

 

सामानजक कल्याण नवभागातील अनधकार्याांकडूि एक सूििा अशी आली की,  वसनतगहृाांसाठी एका 

समुपर्देशकािी (कौनन्सलर) िेमणूक ्हावी. नवद्यार्थयाांच्या वैयनक्तक समथया सोडनवण्यास समुपर्देशकाि ेमर्दत 

करावी, तसेि अभ्यासक्रमाशी निगनडत काही शांका वा समथया असल्यास तयासाठीही मर्दत करावी, एक अनधक 
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िाांगली व्यक्ती म्हणूि नवकनसत होण्यासाठी या समुपर्दशेिािा उपयोग होईल तसेि नवद्यार्थयाांच्या 

अभ्यासाबाबतच्या निकाटीलाही प्रोतसाहि नमळेल, अस ेया अनधकार्याांिे मत होते. 

 

िानशक येिील नजल्हा सामानजक न्याय नवभागात कमणिार्याांिी िेमणूक पूणणपण ेझालेली िाही. या भागात 

फक्त ४ सामानजक न्याय अनधकारी काम करत आहते. िानशक येिील वेगवेगळ्या १५ गटाांमधील, एकूण १२५ 

अिुर्दानित वसनतगृहाांिे काम तयाांिा बघावे लागत.े तयामुळे सवण वसनतगृहाांिा वारांवार भेटी र्देण ेतयाांिा अवघड 

असत.े कमणिार्याांवर कामािा जाथत भार पडतो, पररणामी कायाणलयीि कामकाजाच्या पातळीवर तयाांिा 

अिेक समथयाांिा तोंड द्यावे लागत.े  

 

पायाभतू सुनवधा 

निवडलले्या ६० वसनतगृहाांपैकी, ३६ शासिाि ेिालवलेली वसनतगृह ेआहते आनण २४ राजय सरकारच्या 

अिुर्दािावर िालवललेी वसनतगृह ेआहते. शासकीय वसनतगृहाांमध्ये, १७ मुलाांिी वसनतगृह ेआनण १९ मुलींिी 

वसनतगृह ेआहते. तयािप्रमाण,े अिुर्दानित वसनतगृहाांमध्ये, १० मुलाांिी आनण १४ मुलींिी वसनतगृह ेआहते. 

 

ही आकडेवारी तया तया नवभागातील सवाणनधक नवकनसत आनण निम्नतम नवकनसत नजल््ाांिा समाि 

प्रनतनिनधतव नमळाल्यािे थपष्ट करते. योजिेत मोठी गुांतवणूक असल्यामुळे अिुर्दानित वसनतगृहाांपेक्षा शासकीय 

वसनतगृहाांिी जाथत असणारी सांयया समिणिीय आह.े जयाांच्यामध्य ेउच्च नशक्षण घेण्यािी महतवाकाांक्षा आह ेपण 

जे शासकीय वसनतगृहात प्रवेश नमळवू शकत िाहीत अशाांसाठी अिुर्दानित वसनतगृहाांिी गरज आह.े तयाांिे 

कायण िोड्ा वेगळ्याप्रकारे म्हणजे तयाांच्या पालक सांथिेच्या कायणपद्धतीिुसार िालत ेआनण सरकारी गुांतवणूक 

तयामध्य ेिोडी कमी असते.   

 

तक्ता ४.१७: वसनतगहृाच्या निर्देशकािसुार वसनतगहृाांिी सरासरी, दकमाि आनण कमाल क्षमता आनण 

अनधवास 

वसनतगहृाि े
निर्देशक 

क्षमता अनधवास 

सरासरी दकमाि कमाल सरासरी दकमाि कमाल 

शासकीय ११९ ५० २५० १०२ १९ २५० 

अिरु्दानित ४० २४ ११० ३८ १४ ११० 

       

नवकनसत नजल्ह े ११२ २४ २५० ९५ १९ २५० 

कमी नवकनसत नजल्ह े ६४ २४ ११० ६१ १४ ११० 

       

नवकनसत 
नजल््ाांमधील 
शासकीय वसनतगहृ े

१५० ५० २५० १२० १९ २५० 
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वसनतगहृाि े
निर्देशक 

क्षमता अनधवास 

सरासरी दकमाि कमाल सरासरी दकमाि कमाल 

कमी नवकनसत 
नजल््ाांमधील 
शासकीय वसनतगहृ े

८३ ५० १०० ७९ ३८ १०० 

नवकनसत 
नजल््ाांमधील 
अिरु्दानित वसनतगहृ े

३२ २४ ४३ ३१ २४ ४३ 

कमी नवकनसत 
नजल््ाांमधील 
अिरु्दानित वसनतगहृ े

४४ २४ ११० ४२ १४ ११० 

       

मलु े ८५ २४ २५० ८२ २४ २५० 

मलुी ८६ २४ २५० ७३ १४ २५० 

       

वाशीम ५५ २९ ७५ ५५ ३१ ७५ 

पणु े ८६ ४२ १५० ८६ ४२ १५० 

शहांगोली ६४ २४ १०० ६४ २४ १०० 

सोलापरू ७७ ३० ११० ७१ २९ ११० 

अमरावती २५० २५० २५० २५० २५० २५० 

िागपरू १२४ २४ २५० ९५ २४ १५६ 

गडनिरोली ६५ २४ १०० ६५ २४ १०० 

बलुढाणा ८८ ७५ १०० ८८ ७५ १०० 

औरांगाबार्द ११७ ३६ २५० ११३ २४ २५० 

िानशक १९९ ४२ २५० १३३ २५ २५० 

धळेु ७५ ७५ ७५ ७५ ७५ ७५ 

िांर्दरुबार ४८ २४ १०० ४३ २४ ८० 

रत्नानगरी ५५ ३० ७५ ४६ १४ ६९ 

ठाण े ३७ २४ ५० ४६ १९ ९६ 

मुांबई ६६ २४ १५० ५६ २४ १२० 

       

एकूण ८६ २४ २५० ७७ १४ २५० 
 

तक्ता ४.१७ वरूि अस ेसमजते की शासकीय वसनतगृहाांिी क्षमता ही ५० ते २५० इतकी असूि अिुर्दानित 

वसनतगृहाांिी क्षमता २४ त े११० इतकी आह.े या र्दोन्ही प्रकाराांमधील आकारमािातील फरक थपष्टपण ेदर्दसूि 

येतो. शासकीय वसनतगृहातील नवद्यार्िणसांयया अपेक्षेप्रमाणे अिुर्दानित वसनतगृहाांपेक्षा अनधक आह.े अिुर्दानित 

वसनतगृह े ही नवनशष्ट प्रर्देशाच्या गरजेिुसार निमाणण झाली आहते आनण म्हणूि वसनतगृह िालनवणाऱया 

सांथिेच्या क्षमतेिुसार तयाांिे आकारमाि बर्दलत े व ते साधारणतः लहाि असते. मलु े आनण मुलींच्या 

वसनतगृहातील सांययेत मात्र फरक दर्दसूि आला िाही. 

 



AZygy{MV OmVrVrb ‘wbo d ‘wbr ¶m§À¶mH$[aVm emgH$s¶ dg{VJ¥ho gwé H$aUo d Ë¶m§Mo n[aajU ¶moOZm - ‘yë¶‘mnZ Aä¶mg 

पृष्ठ क्र. 101 
 

  

वसनतगृहािी क्षमता अनधवासाशी कशी सांबांनधत आह े यािा तपास लावण े आवश्यक वाटते. एक साक्षेपी 

निर्देशक म्हणूि जर वसनतगृहाच्या एका नवनशष्ट श्रेणीमधील सरासरी क्षमतेिी सरासरी अनधवासाशी तुलिा 

केली तर अस ेदर्दसूि येत ेकी शासकीय वसनतगृहासाठीिी आकडेवारी आह े११९ आनण १०२,  अिुर्दानित 

वसनतगृहासाठी ४० आनण ३८,  मुलाांच्या वसनतगृहासाठी ८५ आनण ८२ आनण मुलींच्या वसनतगृहासाठी ८६ 

आनण ७३! सवाणनधक नवकनसत नजल््ाांमधील सरासरी क्षमता आनण अनधवासािी आकडेवारी ११२ आनण ९५ 

आह े तर निम्नतम नवकनसत नजल््ाांमधील ती ६४ आनण ६१ आह.े अिुर्दानित वसनतगृहाांपेक्षा शासकीय 

वसनतगृहाांमध्य ेररक्त जागा िोड्ा अनधक आहते. तयािप्रमाणे मुलाांच्या वसनतगृहाांपेक्षा मुलींच्या वसनतगृहाांत 

अनधक जागा ररक्त आहते. नवकनसत नजल््ाांपेक्षा कमी नवकनसत नजल््ाांमधील वसनतगृह े जाथत भरलेली 

आहते, यावरूि तयाांिे अशा प्रर्दशेाांतील महतव लक्षात यतेे. नवकनसत नजल््ाांमधील शासकीय वसनतगृहातील 

जागा सवाणत जाथत प्रमाणात ररक्त आहते.   

 

नजल्हावार वगीकरण अस ेर्दशणवते की सोलापूर, िागपूर, िानशक, रत्नानगरी आनण मुांबईमध्ये जाथत ररक्त जागा 

अनधक आहते. 

 

वसनतगहृातील पायाभतू सुनवधा 

जे्हा बरेि तरुण नवद्यािी वसनतगृहात राहण्यासाठी एकत्र येतात, ते्हा वसनतगृह व्यवथिापिािे तयाांिा योग्य 

असा निवास पुरवण ेगरजेिे आह.े या रठकाणी  नजिे ते थवत:िा नवकास करू शकतील, शाांतपणे अभ्यास करू 

शकतील, आनण तयाांिे नशक्षण पूणण करू शकतील. म्हणूि तया रठकाणी  पूरक भौनतक वातावरण सुद्धा खूप 

आवश्यक आह.े 

तक्ता ४.१८: वसनतगहृनिहाय आनण नजल््ाच्या नवकासािा थतरनिहाय, वसनतगहृािी पररनथिती आनण 

उपलब्ध सनुवधाांिसुार वसनतगहृाि ेवगीकरण 

वसनतगहृािी पररनथिती 
आनण उपलब्ध सनुवधा 

नवकनसत 
नजल््ातील 
शासकीय 
वसनतगहृ 

कमी नवकनसत 
नजल््ातील 
शासकीय 
वसनतगहृ 

नवकनसत 
नजल््ातील 
अिरु्दानित 
वसनतगहृ 

कमी नवकनसत 
नजल््ातील 
अिरु्दानित 
वसनतगहृ 

एकूण 

रांगकामािी पररनथिती 
िाांगली आह े

१३ ११ ३ ७ ३४ 

रांगकामािी वारांवारता - 
वषाणतिू एकर्दा 

४ ० ४ ५ १३ 

सगळीकडे व्यवनथित 
नगलावा केलले्या शभांती 

१६ ११ ५ ९ ४१ 

जनमिीिी पररनथिती 
िाांगली आह े

१६ १२ ५ ५ ३८ 

लोखांडी रििा दर्दसिू यणेारे 
तडे िाहीत 

११ ११ ६ ५ ३३ 
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वसनतगहृािी पररनथिती 
आनण उपलब्ध सनुवधा 

नवकनसत 
नजल््ातील 
शासकीय 
वसनतगहृ 

कमी नवकनसत 
नजल््ातील 
शासकीय 
वसनतगहृ 

नवकनसत 
नजल््ातील 
अिरु्दानित 
वसनतगहृ 

कमी नवकनसत 
नजल््ातील 
अिरु्दानित 
वसनतगहृ 

एकूण 

पररसरात अधणवट बाांधकाम 
िाही 

६ ८ ५ ६ २५ 

इमारतीत खलु्या नवद्यतु 
तारा िाहीत 

१८ १२ ६ ७ ४३ 

इमारतीला पनहला/ र्दसुरा 
मजला 

१६ १५ २ ७ ४० 

पनहला/ र्दसुऱया 
मजल्यावरील कठडा शाबतू 

११ १० ३ ८ ३२ 

इमारतीिी गच्ची १७ १३ ३ ९ ४२ 

गच्चीिा र्दरवाजा बांर्द १३ १३ ६ १० ४२ 

आवाराला शभांत/ कुां पण १३ १३ ८ ८ ४२ 

सीसीटी्ही कॅमरेा १७ १४ ३ ३ ३७ 

वसनतगहृापासिू १ दकमी 
अांतरावर सावणजनिक 
वाहतकुीिी सनुवधा (बस, 
ऑटो ररक्षािा िाांबा)    

१४ ९ ५ ६ ३४ 

िळातिू पाणी परुवठा ८ ६ ३ ९ २६ 

पाणी साठवण्यासाठी टाकी २० १६ ९ १४ ५९ 

नवद्यमाि पाणी 
साठवण्यािी सनुवधा 
(टाकी) परेुशी आह े

१७ १२ ६ १० ४५ 

वसनतगहृात जल शदु्धीकरण 
व्यवथिा 

१६ १२ ५ ७ ४० 

गले्या ६ मनहन्याांमध्ये जल 
शदु्धीकरणाि ेउपकरण 
दकमाि एकर्दा तरी साफ 
केल ेगले े

१७ १० ५ ४ ३६ 

वसनतगहृाच्या सवण भागात 
नवधतु जोडणी 

२० १६ ६ १४ ५६ 

नवद्यतु परुवठ्यातील 
नियनमतता     

१९ १६ ८ १४ ५७ 

पयाणयी व्यवथिा (नवद्यतु/ 
नडझलेजनित्र (जिरेटर), 
इन््हटणर) 

६ ६ ३ २ १७ 

सौर यांत्रणा ११ ८ १ १ २१ 

पररसरात अिी रोधक 
प्रणाली   

१९ ११ ४ ५ ३९ 

पणूणपण ेससुज्ज प्रिमोपिार 
पटेी (थवागतकक्षात/ 
अधीक्षकाांच्या कायाणलयात)     

१७ ८ ८ ८ ४१ 
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वसनतगहृािी पररनथिती 
आनण उपलब्ध सनुवधा 

नवकनसत 
नजल््ातील 
शासकीय 
वसनतगहृ 

कमी नवकनसत 
नजल््ातील 
शासकीय 
वसनतगहृ 

नवकनसत 
नजल््ातील 
अिरु्दानित 
वसनतगहृ 

कमी नवकनसत 
नजल््ातील 
अिरु्दानित 
वसनतगहृ 

एकूण 

नवद्यार्थयाांच्या खोलीतील 
नखडकयाांिा लोखांडी 
जाळीिी िौकट   

१८ १६ ८ १२ ५४ 

खोलीत ककां वा नखडकयाांिा 
मच्िराांसाठीच्या जाळ्या 

५ २ ३ १ ११ 

गटारािी व्यवथिा १७ १४ ६ ७ ४४ 

किऱयाच्या नवल्हवेाटीिी 
व्यवथिा - मजल्यावर 
किराकुां डी 

१८ १३ ७ ८ ४६ 

किऱयाच्या नवल्हवेाटीिी 
व्यवथिा - भोजिालयमध्य े
किऱयािा डबा 

२० १४ ५ ८ ४७ 

एकूण २० १६ ९ १५ ६० 
 

तक्ता ४.१८ मधील मानहती अस े र्दशणनवते की पाणी आनण वीज सगळीकडे उपलब्ध आहते, तसेि पाणी 

साठवण्यािी व्यवथिा आनण नविाव्यतयय वीज पुरवठाही उपलब्ध आह.े वसनतगृह े ही सामान्यत: सौर 

यांत्रणेसारयया ताांनत्रक प्रगतीत आनण िळातूि पाणी पुरवठा व मच्िराांसाठी जाळीसारयया सुनवधा पुरवण्यात 

मागे पडतात. रांगकामासाठी आनण दकरकोळ र्दरुूथतीसाठी लागणाऱया निधीच्या कमतरतमेुळे बरीिशी 

वसनतगृह े वसनतगृहाच्या रे्दखभालीत कमी पडतात. नवकनसत नजल््ाांमधील बहुताांशी वसनतगृह े ही कमी 

नवकनसत नजल््ाांमधील वसनतगृहाांपेक्षा िाांगली आहते. ह े शासकीय आनण अिुर्दानित अशा र्दोन्ही 

वसनतगृहाांसाठी खरे ठरते. तयामुळे नवभागाच्या मुययालयातील वसनतगृह ेइतर रठकाणाांपेक्षा जाथत िाांगली 

आहते.   

 

मुलींच्या वसनतगृहासांर्दभाणत, सॅनिटरी िॅपदकििा पुरवठा आनण तयाांिी नवल्हवेाट करण्यािी तरतूर्द ह ेर्दोि 

महत्त्वािे पैल ूआहते. या सवण वसनतगृहाांमध्य,े केवळ १ वसनतगृह, धुळ्यातील शासकीय वसनतगृह ह े्हेंशडांग 

मशीिच्या सुनवधेिे सुसज्ज आह,े आनण नवल्हवेाटीच्या सांर्दभाणत तर फक्त २ वसनतगृहाांिी, १ पुण्यातील आनण 

र्दसुरे धुळ्यातील, या सुनवधा असल्यािे साांनगतल े आह.े निवडलले्या ३३ वसनतगृहाांपैकी अस े १ आनण २ 

सकारातमक प्रनतसार्द वसनतगृहाांिी यासांर्दभाणत अजूि खूप मागणक्रमण करायिी गरज असल्यािे र्दशणवतो. 

 

सुरक्षेच्या र्दनृष्टकोिातूि, दकमाि सवण मुलींच्या वसनतगृहाांमध्ये सीसीटी्ही कॅमेरा असला पानहजे. ते 

परवडण्याजोग ेआनण वापरण्यास सोपे आहते. तरीही, ३३ पैकी फक्त १९ वसनतगृहाांिी ते असल्यािे कळवल े

आह.े सुरक्षा व्यवथिेिा र्दसुरा निकष हा आवाराला शभांत ककां वा कुां पण हा आह े ३३ पैकी २७ मुलींच्या 

वसनतगृहाांिी तयाबाबत सकारातमक िोंर्द केली आह.े सुरक्षेच्या उपायाांमध्य ेसुधारणेस वाव आह.े   
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तक्ता ४.१९: वसनतगहृाच्या निर्देशकािसुार प्रतयेक १०० मुलाांमाग े शौिालय आनण स्नािगहृाांिी सरासरी 

सांयया 

वसनतगहृाि ेनिर्देशक प्रतयके १०० मलुाांमाग े
शौिालयाांिी सरासरी 

सांयया 

प्रतयके १०० मलुाांमाग े
स्नािगहृाांिी सरासरी 

सांयया 

शासकीय १५.९ १५.४ 

अिरु्दानित ९.५ ९.९ 

   

सवाणनधक नवकनसत नजल्ह े १३.७ १२.९ 

निम्नतम नवकनसत नजल्ह े  १२.६ १३.० 

   

नवकनसत नजल््ाांमधील शासकीय वसनतगहृ े १५.२ १४.० 

कमी नवकनसत नजल््ाांमधील शासकीय 
वसनतगहृ े

१६.६ १६.९ 

नवकनसत नजल््ाांमधील अिरु्दानित वसनतगहृ े १०.६ १०.६ 

कमी नवकनसत नजल््ाांमधील अिरु्दानित 
वसनतगहृ े

९.० ९.६ 

   

मलु े १४.० १३.० 

मलुी   १२.३ १२.९ 

   

एकूण १३.१ १३.० 
 

वसनतगृहातील निवासाच्या स्नाि आनण शौिालयािी सुनवधा या अनवभाजय बाबी आहते. अिुसूनित जातीच्या 

नवद्यार्थयाांच्या वसनतगृहात १०० नवद्यार्थयाांमागे १३ शौिालय ेआनण स्नािगृह ेअसल्यािे दर्दसूि आल ेआह.े 

शासकीय वसनतगृहािी क्षमता आनण अनधवास जाथत असल्यामुळे अिुर्दानित वसनतगहृाांपेक्षा जाथत 

नवद्यार्थयाांमध्य ेया सुनवधा नवभागल्या गेल्या आहते. तयािप्रमाणे मुलाांपेक्षा मुलींसाठीिी सरासरी कमी आह.े 

शौिालय आनण स्नािगृहाच्या सुनवधेमध्ये नवकासाच्या पातळीिुसार फारसा फरक दर्दसूि आला िाही. 

"अिुर्दानित वसनतगृह ेही नवद्यार्थयाांिा तयाांच्या वसनतगृहात लहाि वयात म्हणजेि पािव्या इयते्तपासूि प्रवेश 

रे्दत असल्यामुळे ती नवद्यार्थयाांसाठी पाया म्हणूि कायण करतात. हा पाया मजबूत करणे महत्त्वािे असल्यामुळे 

मला अस ेवाटते की अिुर्दानित वसनतगृहाांिा आवश्यक सवण सुनवधा पुरवल्या पानहजेत." - सामानजक न्याय 

अनधकारी, गडनिरोली 

बहुताांशी अनधकाऱयाांिी अस ेिमूर्द केले की शासिाच्या मालकीच्या इमारतीत वसनतगृह थिापि करणे अनधक 

िाांगल े कारण अशा इमारती या सहसा वसनतगृह थिापि करण्याच्या उदे्दशािेि बिवलले्या असतात. 

मालकीच्या इमारतीत प्रनत माणशी पुरेशी जागा, मिोरांजि कें द्र, व्यायामशाळा, खेळािे मैर्दाि, सौर ऊजेवर 

तापवल ेजाणारे पाणी, उांिावरील पाण्यािी टाकी, जनमिी खालील पाण्यािी टाकी, आनण नहटसण अशा सुनवधा 

र्देण ेसोपे जाते. 
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शाकाहारी आनण माांसाहारी जेवण रनहवासी नवद्यार्थयाांिा दर्दले जाते. अनधकाऱयाांिी साांनगतले की तीिणक्षेत्राच्या 

रठकाणी जसे की पांढरपरूला वसनतगृहासाठी इमारत भाड्ाि ेनमळणे कठीण असते. पांढरपरूला बहुतेक लोक 

माांसाहारी जेवण बिनवण्यासाठी  आनण खाण्यासाठी इमारत भाड्ाि ेर्देण्यास सांमती रे्दत िाहीत. 

 

आवारािी शभांत 

एकूण ६० वसनतगृहापैकी, अिकु्रम े४२ आनण ४८ वसनतगृहाांच्या अधीक्षकाांिी अिुक्रम ेआवाराला शभांती व 

पुरेसे दर्दवे / प्रकाश असल्यािे िमूर्द केले.  या सोयी उपलब्ध असण्यािे प्रमाण अिुर्दानित वसनतगृहाांपेक्षा 

शासकीय वसनतगृहाांमध्ये जाथत आह.े परांत,ु फक्त ८ वसनतगहृाांच्या आवाराला  कुां पण आह.े नवद्यार्थयाांच्या, 

नवशेषतः नवद्यार्िणिींच्या सुरक्षचे्या र्दषृ्टीिे ही काळजीिी बाब आह.े पाहणीतूि अस े दर्दसूि येत े की ३० 

मुलींच्या आनण २२ मुलाांच्या वसनतगृहाांच्या आवाराला  कुां पण  िाही.   

 

उदद्दष्ट क्र.७: योजिेंतगणत शासकीय वसतीगहृामध्य ेपरुनवण्यात यणेाऱया सोयी सनुवधाांिा र्दजाण, शासिाच्या 

ध्यये धोरणाप्रमाण ेआह ेका? 

 

थवच्ि खोल्या, पररसर आनण थवच्ितागृहाांिी उपलब्धता इतयार्दी सुनवधा या फक्त आरोग्यपणूण 

वातावरणासाठीि िाही तर सुरनक्षत व योग्य प्रकारिे जीवि जगण्यासाठीही महतवाच्या ठरतात. 

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात मलमूत्र नवसजणि उघड्ावर केले जाते. उघड्ावर मलमूत्र नवसजणि होऊ िय े

म्हणूि शासिाि ेअिेक योजिा आखल्या व लोकाांिा आरोग्यपणूण सवयी लावण्यािा प्रयत्न केला. तयामुळेि 

महाराष्ट्राच्या नवनवध नजल््ाांमधील २५०० पेक्षा जाथत अनधक वसनतगृह े व तयातील नवद्यािी ह े अशा 

प्रकारच्या योजिा यशथवी करण्यात सहभागी होऊ शकल.े पररसरात थवच्िता राखणे ही वसनतगृहातील 

कायाणलयीि कामकाजातील एक महतवािी जबाबर्दारी असत ेव तयासाठी अिेक वसनतगृहामध ेया कामासाठी 

नवद्यार्थयाांच्या सनमती िेमेल्या जातात.  

 

तक्ता ४.२०:  वसनतगहृाच्या प्रकारािसुार नवद्यार्थयाांिे नवभाजि (टके्कवारी) 

रोज खोलीिी थवच्िता शासकीय अिरु्दानित एकूण 

हो ९१.४ ३९.६ ७०.७ 

िाही ८.६ ६०.४ २९.३ 

एकूण ३६० २४० ६०० 

 

वरील तकतयावरूि असे दर्दसत े की, शासकीय वसनतगृहातील सुमारे ९१ टके्क नवद्यार्थयाांिी तर अिरु्दानित 

वसनतगृहातील ४० टके्क नवद्यार्थयाांिी सकारातमक उत्तरे दर्दली आहते. यावरूि अस ेदर्दसूि येत ेकी, अिुर्दानित 
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वसनतगृहाांमध े नवद्यार्थयाांच्या खोल्या थवच्ि ि करण्यािे प्रमाण शासकीय वसनतगृहाांपेक्षा जाथत आह.े 

सवणसाधारणपणे २९ टके्क नवद्यार्थयाांिी वसनतगृहाांमधील नवद्यार्थयाांच्या खोल्या रोज थवच्ि केल्या जात िाहीत 

अस ेिमूर्द केल ेआह.े   

 

तक्ता ४.२१: थवच्ि पररसराबद्दल मत िोंर्दनवण्याऱया नवद्यार्थयाांिे वसनतगहृाच्या प्रकारािसुार नवभाजि 

(टके्कवारी) 

थवच्ि पररसर शासकीय अिरु्दानित एकूण 

हो ९३.१ ८०.४ ८८.० 

िाही ६.९ १९.६ १२.० 

एकूण ३६० २४० ६०० 

 

शासकीय आनण अिुर्दानित अशा र्दोन्ही वसनतगृहातील बहुसांयय नवद्यार्थयाांिी (८८ टके्क), तयाांच्या वसनतगृहािा 

पररसर थवच्ि असतो अस ेसाांनगतले. पररसर थवच्ि िसल्यािी तक्रार करणाऱया नवद्यािाांमध्ये अिुर्दानित 

वसनतगृहातील नवद्यािाांिे प्रमाण (१९.६ टके्क) शासकीय वसनतगृहातील नवद्यािाांपेक्षा (६.९ टके्क) अनधक होत.े  

  

अिुर्दानित वसनतगृहाांमधे सफाई कामगारािी फक्त एक जागा आह ेव वसनतगृहािी क्षमता लक्षात ि घेता तया 

जागेिी जबाबर्दारी शासिाकडूि घेतली जाते. तयामुळे तया जागेवर काम करणाऱया व्यक्तीला खूप जाथत काम 

करावे लागत,े जयामुळे ती अकायणक्षम आह ेअस ेवाटते. 

 

तक्ता ४.२२: वसनतगहृाच्या प्रकारािसुार, परेुशी थवच्ितागहृ ेअसलले्या वसनतगहृातील नवद्यार्थयाांिे नवभाजि 

(टके्कवारी) 

परेुशी थवच्ितागहृ ेअसललेी वसनतगहृ े वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिरु्दानित 

हो ९३.९ ७३.८ ८५.८ 

िाही ६.१ २६.२ १४.२ 

एकूण ३६० २४० ६०० 
 

वसनतगृहाांमध े थवच्ितागृहाांिी सांयया पुरेशी आह े अस े मत अनधकतम नवद्यार्थयाांिी व्यक्त केले. अिुर्दानित 

वसनतगृहाांमधील ७४ टके्क तुलिते ९४ टके्क शासकीय वसनतगृहाांमध ेपुरेशा सांययेत थवच्ितागृह ेआहते. अांर्दाजे, 

१४ टके्क नवद्यार्थयाांिी, तयाांच्या वसनतगृहात थवच्ितागृहाांिी सांयया पुरेशी िाही असे साांनगतले. एकूण ६३ 

नवद्यािी ह ेअिुर्दानित वसनतगृहातील तर २२ नवद्यािी ह ेशासकीय वसनतगृहातील होते. 
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तक्ता ४.२३: वसनतगहृाच्या प्रकारािसुार थवच्ि थवच्ितागहृ ेअसणाऱया नवद्यार्थयाांि ेनवभाजि 

थवच्ि थवच्ितागहृ े वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिरु्दानित 

हो ९४.७ ७६.२ ८७.३ 

िाही ५.३ २३.८ १२.७ 

एकूण ३६० २४० ६०० 
 

यावरूि अस े दर्दसल े की, थवच्ितागृहािी सोय व आरोग्य याबाबतीत अिुर्दानित वसनतगृहाांिी कामनगरी 

फारशी िाांगली िाही. थवच्ितागृहाांच्या वाईट नथितीबाबत मानहती र्देणाऱयाांमध्य ेअिरु्दािप्राप्त नवद्यार्थयाांिी 

सांयया अनधक होती. एकूण ७६ नवद्यार्थयाांपैकी ७५ टके्क नवद्यािी ह ेअिुर्दानित वसनतगृहात राहणारे होत.े 

न्हाणीघराांिी उपलब्धता व तेिील थवच्िता याबाबतीतील ही पररनथिती अशीि आह.े 

 

तक्ता ४.२४: नजल््ाच्या प्रकारािसुार उन्हाळ्यात परेुस ेपाणी असणारी थवच्ितागहृ ेउपलब्ध असणाऱया 

नवद्यार्थयाांि ेनवभाजि (टके्कवारी) 

उन्हाळ्यात 

थवच्ितागहृाांमधे 

असणारी पाण्यािी 

उपल्ब्धता 

सवाणनधक नवकनसत नजल्ह े एकूण निम्नतम नवकनसत नजल्ह े

शासकीय 

वसनतगहृ े
अिरु्दानित 

वसनतगहृ े
शासकीय 

वसनतगहृ े
अिरु्दानित 

वसनतगहृ े
एकूण 

हो ८६.० ८५.६ ८५.९  

(२४९) 
७७.५ ६९.३ ७३.५  

(२२८) 

िाही १४ १४.४ १४.१  
(४१) 

२२.५ ३०.७ २६.५   
(८२) 

एकूण २०० ९० २९० १६० १५० ३१० 

तक्ता ४.२४ मध ेर्दाखनवल्याप्रमाणे, थवच्ितागृहाांमध ेपाणी उपलब्ध असत ेअस ेसाांगणाऱया नवद्यार्थयाांिी सांयया 

ही अिुर्दानित वसनतगृहाांच्या तुलिेत शासकीय वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिी अनधक होती.  

  

सवाणनधक नवकनसत नजल््ातील नवद्यार्थयाांपेक्षा, निम्नतम नवकनसत नजल््ातील वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिी 

पाण्याच्या कमतरतेबद्दल जाथत प्रमाणात तक्रार केली. निम्नतम नवकनसत नजल््ाांमधे, शासकीय वसनतगृहाांच्या 

तुलिते अिुर्दानित वसनतगृहातील नवद्यािी ह ेअनधक सांययेत प्रनतसार्द र्देणारे होते. 

 

पावसाळा व नहवाळा या ऋतुांमधे, थवच्ितागृहाांमध्य े पाण्यािी उपलब्धता कशी असत े असाही प्रश्न या 

प्रनतसार्दकाांिा नविारला गलेा. उन्हाळ्यासाठी नविारल्या गलेेल्या प्रश्नाांिा जसा प्रनतसार्द नमळाला तसाि 

प्रनतसार्द याही प्रश्नाांिा नमळाला. यावरूि एक गोष्ट प्रकषाणिे लक्षात येत ेती म्हणजे, नजल््ािा सवाांगीण नवकास 

जयाप्रमाणात झालेला असतो तयािा पररणाम तेिील वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांच्या कल्याणावर (welfare)  

होतो. 
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वसनतगृहाच्या भोजिकक्षातूि नमळणाऱया अन्नािे प्रमाण व गुणवत्ता समाधािकारक िसेल तर थवत: पुरत े

वेगळे अन्न नशजवण्यासाठी पॅन्िीिी व्यवथिा असत ेका असाही प्रश्न नवद्यार्थयाांिा नविारला गलेा.  

 

तक्ता ४.२५: वसनतगहृाच्या प्रकारािसुार, थवयांपाकासाठी पनॅ्िी उपलब्ध असलले्या नवद्यार्थयाांि े नवभाजि 

(टके्कवारी) 

थवयांपाकािी पनॅ्िी असण े वसनतगहृािा प्रकार  
एकूण 

 
शासकीय अिरु्दानित 

हो  ३.० ०.८ २.२ 

िाही ९६.९ ९९.२ ९७.८ 

एकूण ३६० २४० ६०० 

 

फक्त  र्दोिि वसनतगृहात पॅन्िीिी सुनवधा होती अस ेआढळल.े बहुसांयय नवद्यार्थयाांिी असेही साांनगतल ेकी, 

खोलीच्या आत अन्न नशजनवण्यािी परवािगी तयाांिा िसत.े  

 

मानसक पाळीसांबांधीि ेआरोग्य 

मानसक पाळी सांबांधीिे आरोग्य हा मनहलाांच्या आरोग्यािा एक महतवािा भाग आह.े महाराष्ट्रातील नवनवध 

भागाांमध ेअजूिही मानसक पाळी सांबांधी नवनवध प्रकारच्या रूढी पाळल्या जातात. राजयाच्या अांतगणत भागातूि 

येणाऱया मुली, मानसक पाळी र्दरम्याि पाळायच्या आरोग्यर्दायी बाबींसांबांधी जागरूक िसतात ककां वा तयाांिा त े

परवडणारे िसत.े या सांबांधी सांकनलत केलेल्या मानहतीवरूि अस ेदर्दसते की वय वषे ११ त े१९ या गटातील 

मुलींमध ेसॅनिटरी पॅड वापरण्यािे प्रमाण फारि कमी आह.े इ.स. २०१८ पासूिि महाराष्ट्र शासिािे, नजल्हा 

पररषर्देच्या शाळेतील मुलींिा थवथतात सॅनिटरी पॅडिा पुरवठा करण्यासाठी अनथमता योजिा सुरू केली आह.े 

तयािप्रमाणे, राष्ट्रीय मनहला आयोगािे इ.स. २०१४ मध ेएक अध्यार्देश काढूि सवण शाळा व महानवद्यालयाांिा, 

नवद्यािीिींच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी सॅनिटरी पॅडसाठी थवयांिनलतयांत्र (्हेंडींग मनशि) बसनवण्याच्या सूििा 

दर्दल्या होतया. नवद्यार्िणिींच्या वसनतगृहाांमध,े या सांबांधीच्या बाबी तयाांच्या मिावर शबांबनवण्यािे काम केल े

जावे व सामानजक बर्दल घडनवण्यािा प्रयत्न ् हावा. आतत्ताच्या या योजिेतूि, शासकीय वसनतगृहातील मुलींिा 

मूलभूत थवच्िता व आरोग्य यासाठी र्दर मनहन्याला रूपय े१०० अनधक दर्दल ेजातात. 

 

वसनतगृहामध ेसॅनिटरी पॅड्स िष्ट करण्यासाठी थवयांिनलतयांत्र आह ेका, तसेि सॅनिटरी पॅडिे मोफत वाटप केल े

जाते का यासांबांधीिी िौकशी नवद्यार्िणिींकडे केली गलेी. सॅनिटरी पॅड्स मोफत नमळणाऱया मुलींिे प्रमाण 

अनतशय कमी म्हणजे २४ टके्क इतके आह.े 
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तक्ता ४.२६: वसनतगहृाच्या प्रकारािसुार सॅनिटरी पडॅ्स मोफत नमळणाऱया मलुींच्या टके्कवारीि े नवभाजि 

(टके्कवारी) 

सॅनिटरी पडॅमोफत नमळणार या मलुी वसनतगहृािा प्रकार (टके्कवारी) एकूण 
सांयया शासकीय अिरु्दानित 

हो ५१ ४९ ७८ 

िाही ६० ४० २४८ 

प्रनतदक्रया िाही - - ४ 

एकूण १९० १३६ ३३० 
 

तक्ता ४.२६ मध ेर्दशणनवल्या प्रमाणे, मोफत सॅनिटरी पॅड्स नमळणाऱया मुलींिी टके्कवारी शासकीय व अिुर्दानित 

अशा र्दोन्ही वसनतगृहाांमध े कमी-अनधक प्रमाणात सारखीि आह.े सवाणनधक नवकनसत नजल्ह े व निम्नतम 

नवकनसत नजल्ह े याबाबतीतही या सांययेत फारसा फरक दर्दसत िाही. एकूण ३२६ प्रनतसार्दकाांतील, ७६ 

टककयापेक्षा अनधक मलुींिा (२४८) सॅनिटरी पडॅ्स मोफत नमळत िाही.  

 

तयािप्रमाणे एकाही वसनतगृहामधे सॅनिटरी पॅड िष्ट करण्यािे यांत्र बसनवलेले िाही. जाळूि टाकणे,पुरण ेवा 

किरापेटीत फेकणे यािपध्र्दतीिे सामान्यत: ह ेपॅड्स िष्ट केल ेजातात, जयामुळे हवा व माती प्रर्दनूषत होते. या 

पार्श्णभूमीवर मध्यवती प्रर्दषूण नियमाक मांडळाि ेसुिनवलेल्या मागणर्दशणक सूििाांिी अांमलबजावणी ् हावी, जसे 

नवदु्यत यांत्रणा (इलेकिीक इन्सीिरेटर) बसनवण ेइ. अशी नशफारस केली जात आह.े या प्रकारच्या गुांतवणुकीतूि, 

शासिाला भरीव थवरूपािा सामानजक फायर्दा होऊ शकेल. उर्दा. प्रर्दषूण नियांत्रण, नवद्यार्िणिींमध्य ेिाांगल्या 

आरोग्य सवयी रूजण,े सामानजक साांथकृनतक बर्दल आनण ठोस नवकास! 

 

िानशकमधील एका अनधकाऱयािे साांनगतल ेकी, अनथमता योजिा ही एक िवी योजिा शासिािे सुरू केली आह,े 

जया अांतगणत मुलींिा अनतशय कमी र्दराि े(५ रू) सॅनिटरी िॅपदकन्सिा पुरवठा थव-मर्दत गटाांकडूि केला जातो. 

मुलींिा या योजिे अांतगणत थवत:िे िाव िोंर्दनवणे गरजेिे असत.े अिेक वसनतगृहाांकडूि अशा प्रकारिी िोंर्दणी 

केली जाते. तिानप, या योजिेिी अांमलबजावणी पररणामकारकपण ेहोत िाही, िानशकमधे, काही कां पन्या, 

तयाांच्या व्यावसानयक सामानजक जबाबर्दारी अांतगणत, मुलींच्या वसनतगृहाांिा सॅनिटरी िॅपदकन्स पुरवतात.  

 

इ.स. २०११ मध े निघालले्या शासि निणणयाद्वारे अस े सुिनवल ेगेल ेआह ेकी, वसनतगृह प्रमुखाांिी, वषाणतूि 

दकमाि र्दोि वेळा शाळाांिा भेटी द्याव्यात, नवद्यार्िणिींच्या समथया जाणूि घ्याव्यात, तयाांिी उपनथिती, 

अभ्यासातील प्रगती याबाबत मानहती घ्यावी. याबाबींमधे तयाांिी लक्ष घातल्यास अिेक सुधारणा होऊ 

शकतील. 
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तक्ता ४.२७: वसनतगहृाच्या प्रकारािसुार, शाळाांिा भटेी र्देऊि तयाांच्या प्रगतीिी िौकशी करणाऱया वसनतगहृ 

प्रमखुाांि ेनवभाजि 

शाळाांिा भटे अिरु्दानित शासकीय एकूण 

हो २३ ३५ ५८ 

िाही १ १ २ 

एकूण २४ ३६ ६० 
 

र्दोन्ही प्रकारच्या वसनतगृहाांतील, एक वगळता इतर सवण प्रमुखाांिी साांनगतल ेकी त,े नवद्यािी निवास असणाऱया 

शाळाांिा भेटी र्देतात. तिानप, भेटींिी वारांवाररता ही वषाणतूि एकर्दा ते २४ वेळापयांत आनण जर वसनतगृहाच्या 

पररसराति शाळा असेल तर रोज असत.े  

 

उदद्दष्ट क्र. ८: योजिेंतगणत मान्यताप्राप्त शासकीय वसतीगहृािा लाभ घणेारे नवद्यािी व नवद्यार्िणिी लक्ष्य 

गटातीलि आहते ककां वा कस ेयािा अभ्यास करण.े 

 

सर्दर योजिा ही इ.स. १९२२ पासूि सुरू आह ेआनण काळाबरोबरि यातील वसनतगृहाांच्या सांययेत वाढि होत े

आह.े सध्या राजयामधे एकूण ४३७ शासकीय वसनतगृह ेकायणरत आहते. योजिेिी अांमलबजावणी सहजपणे व 

एकसारखेपणे ्हावी यासाठी शासिािे काही नियम व निकष घालूि दर्दले आहते. ह ेनिकष प्रवेश प्रदक्रयेतील 

नहथसा तसेि अन्नपुरवठा वा पगार इ. सवण गोष्टींसाठी आहते. असे सवण निकष वसनतगृहातील प्रतयक्ष कामकाज 

यावर, या नवभागात नविार केला गलेा आह.े 

 

वगण आनण जात- नवद्यािी प्रनतनिनधतव 

आधी साांनगतल्यािुसार, या िमुन्यामध,े निवडलले्या प्रतयेक वसनतगृहातील यर्दचृ्िया पध्र्दतीिे निवडलले्या 

१० नवद्यार्थयाांिा अांतभाणव होता. एकूण ६०० नवद्यािाांपैकी ४२.७ टके्क नवद्यािी ह ेअिुसुनित जात या प्रकारिे 

होते, तयािप्रमाणे अिुसूनित जमात १७ टके्क आनण इतर मागसवगीय १२.३ टके्क होते. 
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आकृती ४.२: िमनु्यािी वगणवारीिसुार रििा 

 

यर्दचृ्िया पध्र्दतीिे निवड केलेल्या वसनतगृहाांमधे व नवद्यार्थयाांमध े अस े आढळूि आले की, शासकीय 

वसनतगृहाांमधील एकूण नवद्यार्थयाांमध ेअिुसूनित जाती व इतर मागासवगीय नवद्यार्थयाांिी सांयया अनधक आह.े 

अिुर्दानित वसनतगृहाांमधील एकूण नवद्यािाांमधे अिुसूनित जातीतील नवद्यार्थयाांिे प्रमाण अनधक आह.े 

 

तक्ता ४.२८: वसनतगहृाांच्या प्रकारािसुार नवद्यार्थयाांिे वगणनिहाय नवभाजि (टके्कवारी) 

जात –वगणवारी वसनतगहृािा प्रकार 

सरकारी अिुर्दानित एकूण 

मनुथलम  ०.३१ १.४१ ०.७५ 

एिटी (NT) १.२६ ०.४७ ०.९४ 

एिटीबी (NTB) ४.४० ०.९४ ३.०१ 

मागासवगीय (OBC) १७.३० ८.९२ १३.९४ 

खलुागट(OPEN) ३.४६ ६.५७ ४.७१ 

एसबीसी (SBC) ०.३१ ०.०० ०.१९ 

अिसुनूित जाती (SC) ५७.५५ ३४.२७ ४८.२१ 

अिसुनूित जमात (ST) ७.२३ ३७.०९ १९.२१ 

VJNT ४.४० ८.४५ ६.०३ 

एकूण प्रनतसार्दक  ३१८ २१३ ५३१ 

प्रनतसार्द िाही  ४२ २७ ६९ 

 

तक्ता ४.२८ मध ेर्दाखनवल्याप्रमाणे, बौध्र्द समाजातील नवद्यार्थयाांिी सांयया सवाणनधक आह ेव तया खालोखाल 

महार व कुणबी समाजातील नवद्यािी आहते. 

 

हवशेष

मागास वगव, 

1

मुस्लीम, 4
NT, 5 NT-B, 16

NT-C, 16

खुला वगव, 25 भटक्या आहण

हवमुक्त जमाती, 32

इतर मागासवगव, 

74

अनुसूहचत

जमाती, 102

अनुसूहचत जाहत, 

256
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अजण आनण प्रवेश 

साक्षरतेिे वाढते प्रमाण, उच्च नशक्षणानवषयी जागरूकता आनण िोकरीच्या सांधीिी उपलब्धता या कारणाांमुळे 

नवद्यािी जगतात या योजिेि ेमहतव वाढले आह.े वसनतगृहात जागा नमळण्यासाठी येणार या अजाांिी सांयया 

वाढत आह.े िमुिा म्हणिू निवडलले्या वसनतगृहाांमधिू सांकनलत केलले्या मानहतीिुसार, इ.स. २०१२-१३ त े

२०१८-१९ या काळात आलेल्या अजाांिा िक्रवृनध्र्दर्दर (CAGR) हा १२ टके्क होता. पण प्रतयक्ष प्रवेशाांिा र्दर 

५ टके्क होता. तक्ता ४.२९ मध ेअजण व प्रतयक्ष प्रवेश याांतील अांतर कसे वाढत गेल ेआह ेह ेर्दशणनवले आह.े इ.स. 

२०१६-१७ पासूि ह ेअांतर अनधकि वाढलेले दर्दसत.े 

 

तक्ता ४.२९: िमिुा वसनतगहृाांमधील अजण व प्रतयक्ष प्रवशे यातील अांतर 

वषण अजण प्रवशे अांतर 

२०१३-१४ ४०११ ३२४६ ७६५ 

२०१३-१४ ३७४९ ३४५७ २९२ 

२०१५-१६ ४३५४ ३६६८ ६८६ 

२०१६-१७ ४६९५ ४३९१ ३०४ 

२०१७-१८ ७९२५ ४३४५ ३५८० 

२०१८-१९ ७८७१ ४३५९ ३५१२ 

 

तक्ता ४.२९ मध ेवगणवारीिुसार अजाांिा कल र्दाखनवला आह.े अिुसूनित जाती या वगाणसाठी राखीव असणार या 

जागाांसाठीिे अजाांिे प्रमाण ह े इतर वगाांच्या तलुिते अनधक आह.े या काळात आलले्या एकूण अजाांमध,े 

अिसूुनित जातीच्या नवद्यार्थयाांकडूि आलले्या अजाांिा वाटा ४५ ते ४९ टके्क आह.े तया खालोखाल ओबीसी वगण 

आह.े या काळात अिसूुनित जमाती आनण भटकया व नवमुक्त जाती या वगाणिे प्रमाण ११ ते १६ टके्क आह.े 

 

तक्ता ४.३०: एकूण अजाांमधील वगण निहाय अजाांिी टके्कवारी 
वषण अिसूुनित 

जाती 

अिसूुनित 

जमाती 

भटके व 

नवमुक्त 

नवशेष 

मागास 

प्रवगण 

डी.ए. 
DA 

इतर 

मागास 

वगण 

आर्िणक 

मागास 

वगण 

एकूण 

२०१३-१४ ४५ १३ १३ ३ २ २१ ३ ४०११ 

२०१४-१५ ४६ १६ ११ २ २ २० ३ ३७४९ 

२०१५-१६ ४८ १३ १२ २ २ २० २ ४३५४ 

 

अिसूुनित जातीतील नवद्यार्थयाांिे वसनतगृहात प्रवेश घेण्यािे प्रमाण अनधक असल्यािे या योजिेिा सवाणत 

अनधक लाभ तयाांिाि झालेला दर्दसतो. तयािांतर अिुसूनित जमाती, इतर मागासवगीय आनण भटके नवमुक्त 

जाती याांिा क्रमाांक लागतो. 
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तक्ता ४.३१: वगणनिहाय प्रवशेाांिा कल आनण नहथसा (टके्कवारीमध)े 

वषण अिुसूनित 

जाती 

अिसूुनित 

जमाती 

भटके व 

नवमुक्त 

नवशेष 

मागास 

प्रवगण 

डी.ए. 
DA 

इतर 

मागास 

वगण 

आर्िणक 

मागास 

वगण 

एकूण 

२०१३-१४ १७०८ 

(५३) 

४७१ 

(१५) 

३९४ 

(१२) 

५२ 

(२) 

६२ 

(२) 

३६३ 

(११) 

१९६ 

(६) 

३२४६ 

 

२०१४-१५ १७०७ 

(४९) 

५६२ 

(१६) 

४५७ 

(१३) 

७३ 

(२) 

५० 

(१) 

३८९ 

(११) 

२१९ 

(६) 

३४५७ 

२०१५-१६ १८७५ 

(५१) 

५३१ 

(१४) 

५०० 

(१४) 

५७ 

(२  ) 

५४ 

(१) 

३८५ 

(१०) 

२६६ 

(७) 

३६६८ 

२०१६-१७ २३९५ 

(५५) 

५२७ 

(१२) 

६०८ 

(१४) 

९९ 

(२) 

७२ 

(२) 

४३५ 

(१०) 

२५५ 

(६) 

४३९१ 

२०१७-१८ २४२३ 

(५६) 

५२५ 

(१२) 

५९८ 

(१४) 

८५ 

(२) 

७९ 

(२) 

४१६ 

(१०) 

२१९ 

(५) 

४३४५ 

 

२०१८-१९ २६६७ 

(६१) 

४१८ 

(१०) 

५१६ 

(१२) 

७७ 

(२) 

९२ 

(२) 

३६६ 

(८) 

२२३ 

(५) 

२२३ 

 

सरासरी 
नहथसा 

५४.१० १३.१५ १३.०७ १.८७ १.७३ १.७३ ५.९३  

 

इ.स. २०१३-१४ ते २०१८-१९ या काळात अिसूुनित जातींच्या जागाांवरील प्रवेशािे प्रमाण ५४.१ टके्क होते. 

तयािांतर अिसूुनित जमाती व भटके नवमुक्त याांिे प्रमाण अिुक्रम े१३.२ टके्क व १३.१ टके्क होते.   

नवनवध जाती-जमातीमधील अजाांिे प्रवेशात रूपाांतर होण्यािा र्दर हा सवण वषाांमधे नभन्न आह.े अिसूुनित 

जातीमधे गले्या र्दोि वषाणतील हा र्दर जवळपास ६९ टके्क आह.े इतर मागासवगीयाांमधे हा र्दर सवाणत कमी 

म्हणजे सुरूवातीच्या तीि वषाणत सुमारे ५० टके्क तर गले्या तीि वषाणत ५०टके्क पेक्षाही कमी आह.े तयािप्रमाण े

डीए, एसबीसी, ्हीजीिटी व एसटी या वगाांबाबतही गेल्या र्दोि वषाणमध ेहा र्दर घटलेला म्हणजे जवळपास 

५० टके्क दर्दसतो. आर्िणक मागासवगीयाांच्या बाबतीत मात्र, अजाांच्या सांययेपेक्षा प्रतयक्ष प्रवेशािी टके्कवारी 

अनधक आह.े 

अिुर्दानित वसनतगृहाांच्या बाबतीतील प्रवेश प्रदक्रया ही, जया खाजगी सांथिेमाफण त वसनतगृहािी 

उभारणी झाली असेल व व्यवथिापि केले जात असले तया सांथिेवरि सोपनवली जात.े या 

वसनतगृहाांमधील प्रवेशप्रदक्रया ही ऑफलाईि पध्र्दतीिी असत.े िानशकमधे वसनतगृहात काम 

करणार या व्यक्ती, म्हणजेि सुरक्षारक्षक, मर्दतिीस वा कधी कधी अनधकारी व्यक्ती सुध्र्दा 

जवळपासच्या खेड्ामधे जाऊि अिुसूनित जातीतील नवद्यार्थयाांिा व तयाांच्या पालकाांिा भेटतात. 

वसनतगृहात प्रवेश र्दणे्यासाठी तयाांिा नवद्यार्थयाांिा शोध घ्यावा लागतो. प्रवेश प्रदक्रया सामान्यत: मे 

ककां वा जिू मनहन्यात सुरू होते. वसनतगृहातील काही अनधकार याांिी आपल्या अहवालात म्हणल ेआह े

की प्रवेश प्रदक्रया शाळा सुरू होण्याच्या बरेि आधीपासूि सुरू ्हायला हवी. वसनतगृहात काम 

करणार या व्यक्ती, पालकाांिा व नवद्यार्थयाांिा वसनतगृहात प्रवेश घेण्यासाठी प्रोतसाहि र्दतेात 
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प्रवशेा सांबांधी असलले्या निकषाांिे पालि 

महाराष्ट्र शासिाि,े अिुसूनित जाती, अिुसूनित जमाती, भटकया नवमुक्त जाती व काही नवशषे समाजातील 

नवद्यार्थयाांिा प्रवेश प्रदक्रयेबाबत तपशीलवारपणे मागणर्दशणक सूििा दर्दलेल्या आहते. राजयातील, नवभाग, 

नजल्हा, गट पातळी आनण इतर रठकाणी या समाजातील नवद्यार्थयाांसाठी असलेल्या शासकीय वसनतगृहातील 

राखीव जागाांबाबत, १६ मे २०१२ रोजी शासि निणणय जाहीर झाला आह.े तयािांतर ३० जुल ै२०१४ रोजी 

निघालले्या शासि निणणयात या मागणर्दशणक सूििाांमधे पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात आल्या. 

 

तक्ता ४.३२: सामानजक वगणवारीप्रमाणे टके्कवारीि ेनवभाजि 

क्र. वगण राखीव (टके्क) 

१ अिुसूनित जाती ८० 

२ भटकया नवमुक्त जाती १० 

३ इतर मागास वगीय १० 

 एकूण १०० 

 

प्रतयेक वगाणतील िेमिू दर्दलले्या जागाांपैकी ३  जागा या नवशेष सक्षम नवद्यार्थयाांसाठी सांबांनधत वगाणत राखूि 

ठेवल्या जातात. कायणपध्र्दतींच्या नभन्न पातळीवर असलेल्या शासकीय वसनतगृहाांमधे अभ्यासक्रमािुसार 

प्रवेशाांिी टके्कवारी काय आह ेह ेसुध्र्दा या शासि निणणयात थपष्ट केले आह.े 

 

तक्ता ४.३३: अभ्यासक्रमािसुार वसनतगहृातील जागाांच्या टके्कवारीिे नवभाजि 

क्र. अभ्यासक्रम नवभाग 

पातळीवरील 

वसनतगहृ े

निल्हा 

पातळीवरील 

वसनतगहृ े

गट 

पातळीवरील 

वसनतगहृ े

१ कनिष्ठ महानवद्यालय १५ २० २० 

२ व्यावसानयक महनवद्यालय ७० २५ २० 

३ िॉि ्होकेशि वररष्ठ महानवद्यालय १५ २५ २० 

४ शाळा / नवद्यालय १०० १०० १०० 

 

तयािप्रमाणे, अिुसूनित जातीमधील नवनवध उप-जातींसाठी राखीव असलले्या जागाांबाबत तसेि 

प्रवेशसाठीच्या वार्षणक उतपन्नाच्या नियमाबाबतही या शासि निणणयात उल्लेख केला आह.े तिानप, अिेक वेळा 

नजल्हा, नवभाग वा गट पातळीवर घडणार या नवनवध गोष्टींमळेु, या मागणर्दशणक सूििाांिे काटेकोरपणे पालि 

करणे सांबांनधत अनधकार याांिा शकय होत िाही. शासकीय मािर्दांडािे पालि होते ककां वा िाही ह ेअनधकार याांिा 

नविारले गले े
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तक्ता ४.३४: वसनतगहृाांच्या प्रकारािसुार, शासिािे सिुनवलले्या प्रवशे प्रदक्रया पाळणाऱया वसनतगहृाांि े

नवभाजि 

प्रवशे प्रदक्रयचे्या 

मािर्दांडाशी असललेी 

निष्ठा 

वसनतगहृािा प्रकार 

अिरु्दाि प्राप्त शासकीय एकूण 

हो २२ ३५ ५७ 

िाही १ १ २ 

काही प्रनतसार्द िाही १ ० १ 

एकूण २४ ३६ ६० 

 

तक्ता ४.३४ मध े र्दशणनवल्याप्रमाणे, ५९ पैकी ५७ वसनतगहृ े (प्रनतसार्द ि र्दणेारी वगळता), शासिािे 

प्रवेशाबाबति ेनियम पाळत आहते अस ेनिर्दशणिास आल.े परांत,ु मे मनहन्यात प्रवेश प्रदक्रयेिी सुरूवात करण े

ककां वा शाळा व माहानवद्यालयाांच्यामधूि वसनतगृहातील जागांबाबत जानहरात करणे या गोष्टी करता येत 

िाहीत यािा उल्लेख २ वसनतगृहाच्या प्रमुखाांिी केला. फक्त एका वसनतगृहप्रमुखािे या प्रश् िािे उत्तर दर्दल े

िाही. 

  

शाळाांशी निगनडत असललेी वसनतगहृ े

सामानजक न्याय अनधकार याांिी अशी मानहती दर्दली की, खाजगी सांघटिा वतणमािपत्राच्या माध्यमातूि 

प्रवेशप्रदक्रयेिी घोषणा करतात. वसनतगृहाच्या जवळपास असलेल्या शाळा व महानवद्यालयाांशी सांपकण  

करूि तयाांच्याकडूि अजण मागनवतात. काही बाबतीत, अिुर्दानित वसनतगृह जया शाळेशी निगनडत असत ेती 

शाळाही तयाि सांथिेमाफण त िालनवली जात असत.े अशा वेळी प्रवेश प्रदक्रया अनधक सुलभ होत.े 

 

लोकसांययेतील वैनवध्याबाबत महाराष्ट्र राजय प्रनसध्र्द आह.े राजयामधील काही नजल््ाांमधे नवनशष्ट जमातींिे 

लोकसांययेच्या र्दषृ्टीिे अनधकय आह.े या वैनवध्यामुळे, ठरवूि दर्दलेल्या राखीव जागाांिुसार प्रवेश र्देण्यामध्य े

थवाभानवक अडिणी येतात. अजाणिी कमतरता असेल तर राखीव जागाांिे रूपाांतर र्दसुर या सामानजक वगाणसाठी 

करण्यािी गरज आह ेका अशी नविारणा वसनतगृह प्रमुखाांिा केली गलेी. अिसूुनित जमाती, नवशेष सक्षम, 

नवशेष मागासवगीय, भटके नवमुक्त इतयार्दी वगाांसाठी येणारे अजण ह ेिेमिू दर्दलेल्या राखीव जागाांच्या प्रमाणात 

िसतात अस े नवनवध वसनतगृहाांच्या प्रमुखाांिे मत तयाांिी िोंर्दनवले. खूप वेळा या जागा अिसूुनित 

जातींसाठींच्या जागाांमधे बर्दलल्या जातात. याि कारणासाठी काही वेळा शालेय नवद्यार्थयाांसाठी राखीव 

असलले्या जागा महानवद्यालयीि नवद्यार्थयाांसाठी बर्दलाव्या लागतात. 
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तक्ता ४.३५: नजल््ाच्या प्रकारािसुार, जागाांच्या रूपाांतराि ेनवभाजि 

जागाांिे रूपाांतर जागाांिे रूपाांतर एकूण 

सवाणत कमी 

नवकनसत नजल्ह े

सवाणत जाथत 

नवकनसत नजल्ह े

इतर जागाांि ेरूपाांतर अिसुनूित  
जातीच्या जागाांमध ेकरणारी वसनतगहृ े

१२ २ १४ 

इतर जागाांि ेरूपाांतर अिसुनूित  
जातीच्या जागाांमध ेवा याउलट करणारी वसनतगहृ े

१ ० १ 

इतर जागाांि ेरूपाांतर अिसुनूित जातीसाठी  
वा शालये नवद्यार्थयाांच्या जागाांिे रूपाांतर 
 महानवद्यालयीि नवद्यार्थयाांसाठी करणारी वसनतगहृे

  

० १ १ 

अिसुनूित जातींच्या जागा,भटकया  
नवमकु्त जातींसाठी करण े

८ ७ १५ 

 

नजल्हा पातळीवर सवण जागा भरण े ० १ १ 

शासि निणणयाप्रमाण ेराखीव जागा भरण े ८ १४ २२ 

शासकीय नियमाप्रमाण ेझालले ेप्रवशे ० १ १ 

प्रनतसार्द िाही २ ३ ५ 

एकूण ३१ २९ ६० 

 

एकूण ६० पैकी ५ वसनतगृहाांच्या प्रमखुाांिी प्रश् िाांिी उत्तरे दर्दली िाहीत. तयाांिा वगळूि, ५५ पैकी २२ 

वसनतगृह ेही राखीव जागाांबाबतिे नियम पाळू शकली. तयापैकी १४ वसनतगृह ेही नवकनसत नजल््ातील तर 

फक्त ८ वसनतगृह ेही सवाणत कमी नवकनसत नजल््ाांमधील होती.  

 

अिुसूनित जमाती, मेहतेर, अिाि, दर्दव्याांग, भटके नवमुक्त इतयार्दी नवनवध वगाणतील नवद्यार्थयाांकडूि अजण आलिे 

िाहीत असा अहवाल १४ वसनतगृह प्रमुखाांिी दर्दला. तयामुळे या जागाांिे रूपाांतर अिुसूनित जातीसाठीच्या 

जागाांमध ेकेल.े एका वसनतगृह प्रमुखािे असेही साांनगतल ेकी, अजाांच्या सांययेिुसार, अिुसूनित जाती व भटके 

नवमुक्त जाती याांच्या जागा परथपराांसाठी उपलब्ध करूि दर्दल्या गले्या. र्दसुरीकडे, अिुसूनित जातीच्या जागा 

भटके नवमुक्त जागाांसाठी दर्दल्या अस े८ वसनतगृह प्रमुखाांिी साांनगतल.े 

 

सामानजक न्याय नवभागातील काही अनधकार याांिी साांनगतले की, नवनवध जातीच्या गटाांसाठी दकती जागा 

आहते याबाबत शासिािे काही नियम ठरनवले आहते. तया नियमािुसार, एकूण जागाांच्या ८० टके्क जागा या 

अिुसूनित जातींसाठी आनण उरलेल्या २० टके्क जागा इतर समाजाांसाठी ठरवूि दर्दल्या आहते. परांत,ू अिुसूनित 

जातींसाठीच्या जागाांसाठी येणारे अजण सांययेिे अनधक असतात आनण या जागा इतर समाजाांसाठी रूपाांतररत 

करण्यािे प्रसांग अगर्दीि दकरकोळ असतात असेही साांनगतल ेगले.े अिुसूनित जातींसाठीच्या काही जागा जर 

ररकाम्या रानहल्या तर तया इतर समाजासाठीच्या जागाांसाठी उपलब्ध करूि र्दतेा येतात. 
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रत्नानगरी नजल््ामध,े अिुसूनित जातीिे नवद्यािी नमळणे अिकेर्दा अवघड होत.े भटके नवमुक्त आनण इतर 

मागासवगीय जातीतील नवद्यार्थयाांिी, वसनतगृहाच्या अजाांसाठीिी सांयया खूप जाथत असत े.यावर नजल्हा 

अनधकार याांिी अस ेसुिनवले की, अशा पररनथितीत अिुसूनित जातीतील नवद्यार्थयाांसाठी राखीव असलले्या 

जागाांबाबति ेकडक नियम िोडे नशनिल केले जावेत. यामुळे वसनतगृहाांिा उपयोग अनधक िाांगल्या व 

व्यापक थवरूपात होऊ शकेल, तसेि या योजिेिी अांमलबजावणीही पररणामकारक होईल. 

 

उलटपक्षी गडनिरोली आनण िांर्दरुबार सारयया भागात प्रवेशासाठी अजण करणार या अिुसूनित जातीतील 

नवद्यार्थयाांिी सांयया तुलिेिे खूप कमी असत.े अशा पररनथितीत या जागा अिुसूनित जमातीतील नवद्यार्थयाांिा 

उपलब्ध करूि दर्दल्या जातात. गडनिरोली नजल््ातील धािोरा, भामरागड, एटापल्ली, उरिी या भागाांमध े

अिुसूनित जमातींिी लोकवथती र्दाट आह,े तयामुळे तेिूि अिुसूनित जातींिे नवद्यािी नमळणे कठीण आह.े अशा 

पररनथितीत, शासिािे दर्दलले्या नवशेष प्रपत्रािा उपयोग करूि अिुसूनित जातीसाठींच्या जागाांिे रूपाांतर 

अिुसूनित जमातीतील नवद्यार्थयाांच्या जागाांमध ेकेले जात.े  

 

िानशक नजल््ािे र्दोि प्रमुख भाग होऊ शकतात: पश् निम िानशक, जयात सुरगणा, कळवण, रे्दवळण आनण 

बागलाि ह ेतालुके येतात. ह ेतालुके प्रामुययािे अिुसूनित जमातीिे आहते. र्दसुरीकडे पूवण िानशक, जयात 

िाांर्दवड, मालेगाव, नसन्नर, निफाड आनण िाांर्दगाव ह ेतालुके येतात, यात सवण जातीजमातीिे लोक आहते. 

पश् निम िानशकमध े अिुसूनित जमातींिे प्रमाण अनधक असल्याि,े अिुसूनित जातीतील नवद्यािी नमळणे 

अवघड असत.े अशा पररनथितीत शासिािे निकष िोडे सौम्य करूि अांमलात आणले जातात. 

 

शासि निणणयाद्वारे नवनशष्ट जाती-जमातींसाठी िेमूि दर्दलेल्या जागाांबाबति े नियम काही अिुर्दानित 

वसनतगृहामध ेपाळले जात िाहीत अस ेअकोला यिेील काही वसनतगृहाांच्या अहवालात म्हणल ेआह.े तयाांिी 

खुला गट व इतर मागासवगीय गटातील मलुाांिा प्रवेश दर्दला आह.े 

 

िेमूि दर्दलले्या कोयानशवाय इतर कोणालाही येिे प्रवेश दर्दला जात िाही असेही अिेक वसनतगृह प्रमुखाांिी 

साांनगतल.े अगर्दी क्वनित प्रसांगी जाथतीच्या २ नवद्यार्थयाांिा प्रवेश दर्दला जातो ककां वा वसनतगृहाच्या क्षमतेिुसार 

प्रवेश निनित केल ेजातात. लाभािींिा लक्ष करण्यात सवाणत महतवािी असत ेती प्रवेश प्रदक्रया, यर्दचृ्िया 

पध्र्दतीिे निवडलले्या वसनतगृहाांच्या बाबतीत या प्रदक्रयेच्या अांमलबजावणीत कोणतयाही पळवाटा काढलेल्या 

दर्दसत िाहीत. नवद्यार्थयाांिी साांनगतलले्या जातीबाबतच्या मानहती सांकलिावरूि, या योजिेिा फायर्दा 

अपेनक्षत नवद्यािी नमळवत आहते ही गोष्ट निनितपणे थपष्ट होत.े 
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उदद्दष्ट क्र. ९: योजिेंतगणत पणूण झालले्या व सरुु असलले्या प्रकल्पावर नवभागथतर / आयकु्त / नजल्हा व 

तालकुाथतरावर सनियांत्रण केल ेजाते का, निरीक्षण ेघतेली जातात का या कायणपद्धतीिा अभ्यास करण.े 

 

उदद्दष्ट क्र.१४: मांत्रालय थतरावरूि ग्रामीण थतरापयांत सर्दर वसनतगहृाांच्या सद्यनथितीबाबत तसिे परुवण्यात 

यणेाऱया सोयीसनुवधाांबाबत निरीक्षण े/परीक्षण ेघणे्यात यतेात का ? 

 

शासि या वसनतगृहाांवर खूप मोठी रक्कम खिण करते. या वसनतगृहाांत राहणाऱया नवद्यार्थयाांिा िाांगली सेवा 

आनण पायाभूत सुनवधा पुरवण ेह े सुद्धा शासिािे कतणव्य आह.े म्हणूिि वररष्ठ पातळीवरील अनधकाऱयाांिी 

तयाांच्या कामकाजावर र्देखरेख ठेवणे उनित आह.े   

तक्ता ४.३६: प्रनतवषण तपासणीच्या वारांवारतिेसुार वसनतगहृाांिी सांयया 

वारांवारता २०१८-१९ २०१७-१८ २०१६-१७ २०१५-१६ २०१४-१५ २०१३-१४ 

तपासणी क्र.   १९ २० १८ २४ २५ २५ 

१ त े२ २२ २२ २३ १९ १७ १७ 

३ त े५ १७ १८ १९ १४ १४ १८ 

६ त े८ १ ० ० २ ३ ० 

>८ १ ० ० १ १ ० 

 

तक्ता ४.३६ अस ेर्दशणवतो की बहुतेक प्रकरणाांत सामानजक न्याय नवभागाच्या अनधकाऱयाांिी वसनतगृहाला १ 

ते २ भेटी दर्दल्या आहते. परांत,ु खूप मोठ्या सांययेिे अशीही वसनतगृह ेआहते, की जेिे अनधकाऱयाांिी वषणभरात 

एकही भेट दर्दललेी िाही. 

 

अधीक्षकाांच्या प्रनतसार्दातूि असेही उघड होते की गेल्या पाि वषाणत नजल्हा सामानजक न्याय नवभागाच्या 

अनधकाऱयाांिी प्रर्देश ककां वा तालकुा पातळीवरच्या अनधकाऱयाांपेक्षा जाथत अिपेनक्षत भेटी दर्दल्या.   

 

सामानजक न्याय अनधकाऱयाांच्या मुलाखती घेतािा अस ेसमजल ेकी सरकारी अनधकारी साधारणतः वषाणतूि 

र्दोिर्दा ककां वा तीिर्दा वसनतगृहाांिी तपासणी करतात. वसनतगृहाांिा दर्दलेल्या या भेटी अकथमात असतात. 

तपासणी र्दरम्याि अनधकारी सवण िोंर्दव्ा पूणण आनण अद्ययावत आहते की िाहीत यािी तपासणी करतात. त े

वसनतगृहातील जागा, फर्िणिर, शौिालय, स्नािगृह,े भोजिालयामधील थवच्िता,  उपकरणी आनण 

भोजिालयामधील अन्न साठवण्यािी जागा,  सांगणक कक्ष आनण ग्रांिालय अशा पायाभूत सुनवधाांिी पाहणी 

करतात. अनधकारी नवद्यार्थयाांशीही सांवार्द साधतात आनण तयाांच्या सूििा अिवा समथया जाणूि घेतात. त े

भोजिालयामधील कमणिारी आनण सुरक्षा रक्षक याांच्याशीही तयाांच्या समथया िीट समजूि घेण्यासाठी सांवार्द 

साधतात.    
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जर यातील कुठल्याही सुनवधा तयारठकाणी िसतील तर अनधकारी र्दांड आकारू शकतात. अशा प्रकारिा र्दांड 

अथवच्ि स्नािगृह,े वाईट अिवा असुरनक्षत नवदु्यत जोडणी यासाठी आकारला जातो. र्दांडािी रक्कम रू. १,००० 

पेक्षा जाथत िसत.े  

 

बहुताांशी अनधकाऱयाांिी साांनगतल ेकी ते तयाांिा नियुक्त केलेल्यातील ९० टके्क भेटी पूणण करण्यािा प्रयत्न करतात 

पण अपुरे कमणिारी आनण भेटी र्देण्यासाठी खूप सांययेिे वसनतगृह ेअसल्यामुळे १०० टके्क भेटी पणूण करण ेशकय 

होत िाही. 

 

या भेटी वसनतगृहाांतील समथयाांिे निवारण करण्याच्या र्दषृ्टीिे खूप उपयुक्त असतात. कधीकधी अनधकारी, 

कायाणलयीि कमणिारी आनण अधीक्षक याांच्यामधील समथया, तयाांिा मौनखक सूििा र्देऊि ककां वा लेखी 

थवरुपातील सूििा र्देऊि सोडवतात. 

 

अिुर्दानित वसनतगृहाांमध्ये, जे्हा सामानजक न्याय अनधकारी वसनतगृहाला भेट र्देतात ते्हा त े इतर 

समथयाांबरोबरि वसनतगृहातील एकूण नवद्यािी सांययेवर सुद्धा लक्ष्य ठेवतात. कधीकधी अस ेआढळूि आल े

आह ेकी सांथिेि ेजाथत नवद्यािीसांययेसाठी अिुमती घेतली आह ेआनण प्रतयक्षात कमी नवद्यािी वसनतगृहात 

रहात आहते. अशा पररनथितीत, दकती नवद्यािी रजेवर आहते आनण दकतीिी तयािसाठी अजण दर्दला आह ेह े

जाणूि घेण्यासाठी आवक–जावक िोंर्दणी पुनथतका तपासली जाते. ही सांयया ताडूि पनहली जाते आनण जर ती 

जुळत िसेल तर मांजूर अिुर्दाि कमी केले जाते ककां वा आतयांनतक प्रकरणात वसनतगृहािी मांजूरी रद्द केली जाते.   

  

उदद्दष्ट क्र. १०: योजििे ेभौनतक आनण आर्िणक ( मागील पाि वषाणिे ) प्रगतीि ेमलू्याांकि करणे.   

 

योजििेी भौनतक प्रगती 

सामानजक न्याय आनण नवशेष सहाय्य - नियोजि, पुणे नवभागािे  सांपूणण महाराष्ट्रातील ३८८ वसनतगृहाच्या 

थिापिेिी  मानहती परुवली (काही वसनतगृहाांिी सवण मानहती उपलब्ध िाही).  तयािुसार २००३ ते २०१० 

मध्य ेफक्त ६० वसनतगृह ेसुरु झाली तर २०११ त े२०१७ या काळामध्य े१०६ वसनतगृह ेसुरु झाली.    

 

गले्या ५ वषाांमधील योजििेी आर्िणक प्रगती 

सामानजक न्याय आनण नवशेष सहाय्य - नियोजि, पुणे  नवभागाि ेपुरनवलले्या मानहतीिुसार, अिुसूनित 

जातीच्या मुले व मलुींसाठीच्या शासकीय वसनतगृहाांच्या निर्मणती व र्देखभाल ्ा योजिलेा  आर्िणक सहाय्य 

तीि लेखाशीषाणच्या (२२२५-०९१-३,२२२५-३३४-२ आनण २२२५-०२८-१) अांतगणत र्दणे्यात येत.े 

लेखाशीषण २२२५-३३४-२ च्या अांतगणत सवाणत जाथत आर्िणक सहाय्य पुरनवले जात.े लेखाशीषण २२२५-०९१-
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३ मध्य े  प्रामुययािे आर्िणकर्दषृ्टया र्दबुणल आनण मागासवगीय मुले आनण मलुींसाठी शासकीय वसनतगृह ेसुरु 

करणे आनण िाल ूठेवणे  योजिलेा दर्दला जाणाऱया निधीिी िोंर्द केली जात.े तयािप्रमाणे, २२२५-०२८-१ 

या लेखाशीषण ' मागासवगीय मुले आनण मलुीच्या  शासकीय वसनतगृहाांिे रक्षण करणे या योजिेसाठी निमाणण 

झाले आह.े काही वसनतगृहाांच्या अधीक्षकाांिीसुद्धा या तीिपैकी कोणतया लेखाशीषाांतगणत तयाांच्या 

वसनतगृहाला निधी नमळतो ह ेिमूर्द केल.े या लेखाशीषाणशी सांलि असलले्या योजिेंिे लाभािी ह ेएकाि 

सामानजक ककां वा आर्िणक वगाणतील आह.े तयामुळे, या तीिही लखेाशीषाांिे नवलग आनण  एकत्र अस ेनवश्लेषण 

सांयुनक्तक ठरत.े 

  

अिणसांकल्पीय तरतूर्द आनण खिाांच्याबाबतीत इतर लेखाशीषाणतुलिते लेखाशीषण २२२५-३३४-२ वरिढ 

ठरते.  

 

आकृती ४.३ : अिणसांकल्पीय तरतरू्द आनण खिाांिी लखेाशीषाणिसुार तलुिा   

  

लेखाशीषण २२२५-३३४-२ साठी केललेी अिणसांकल्पीय तरतूर्द ही लेखाशीषण २२२५-०९१-३ पके्षा कमीत 

कमी १० टककयािे जाथत आह.े तयािप्रमाणे लेखाशीषण २२२५-०२८-१ पेक्षा २३ टककयािे जाथत आह.े 

 

आर्िणक वषण २०१३-१४ ते २०१७-१८ या काळामध्ये वर िमूर्द केलले्या तीि ही लेखाशीषाांतगणत झालेला 

खिण हा तयावषी केलेल्या अिणसांकल्पीय तरतूर्दीपेक्षा कमी आह.े यावरूि, शासकीय तरतूर्द पुरेशी आह ेपरांत ु

नतिा १०० टके्क लाभ उठवण्यामध्य ेप्रशासकीय ककां वा ताांनत्रक बाबी आड येत असाव्यात असा अांर्दाज बाांधता 

येतो. 
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आकृती ४.४ : लखेाशीषण २२२५-३३४-२: अिणसांकल्पीय तरतरू्द आनण खिाांिी तलुिा   
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आकृती ४.४ मध्य ेर्दाखनवल्याप्रमाणे, २०१३-१४ ह ेवषण वगळल्यास, या लेखाशीषाांतगणत झालेला खिण हा 

तया तया वषीच्या तरतूर्दीपेक्षा सलग कमी रानहललेा आह.े २०१४-१५ त े२०१७-१८ या पाि वषाणतील 

सरासरी अनतररक्त तरतूर्द रुपय े ५४४१५७.५ हजार इतका आह.े तरतूर्द आनण खिाणतील ही सलग 

तफावतीमागील कारण े समजूि घेण्यासाठी लेखाशीषाांतील नवनवध घटकाांिा तपशीलवार अभ्यास करण े

क्रमप्राप्त आह.े लेखाशीषाांमध्य ेप्रामुययािे खालील घटकाांिा सहभाग असतो :  

१.वेति  

२.कामगाराांिी मजुरी  

३.टेनलफोि, वीज, पाणी  

४.प्रवास खिण  

५.अनधकृत खिण  

६.इमारत भाडे  

७.भोजिावरील  खिण  

८.सानहतय आनण पुरवठा   

९.इतर खिण 
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तक्ता ४.३७ : लखेाशीषण २२२५-३३४-२ िे घटकाांच्या नशलकीि ेककां वा तटुीि ेनवश्लषेण  

खात ेनिर्देश  
(रु ०००) 

२०१३-
१४ 

२०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-
१८ 

सरासरी 

वतेि -२४९४ १९४१० २०६५२ ३५२४ १५१३७ ११२४५. ८ 

मजरूी ११७० १७ ३२२ ८४५ ८३२ ६३७. २ 

र्दरूध्विी ,वीज, 
पाणी 

२८५१ १२६ २९ ४९४१ २०१५७ ५६२०.८ 

प्रवास खिण ३०८६ १२२४ १३५९ १०१८ १३२२ १६०१.८ 
कायाणलयीि  
खिण 

-
३१४५३३ 

२२६२५२ २९९५६१ -२७४२५ ४६८२८७ १३०४२८. 

४ 

इमारत भाडे -२५६२ -११०३७ ६६८० २३२६१ ५८६७ ४४४१.८ 
आहार आनण 
अन्न खिण 

-५४४६१ -१७२८५ २५०११८ १८९१३७ २०१०४९ ११३७११.६ 

सामग्री आनण 
परुवठा 

१६५७६ १३६९३२ ३२२१४ २१०३६ -२१५९८ ३०४०१.६ 

इतर खिण -१७१ १०१६२६ ६१७८५ ४९९५४ ८९३०१ ६०४९९ 
एकूण                -

३८३६९० 
४५७२६५ ६७२७२० २६६२९१ ७८०३५४ ५४४१५७.५ 

तक्ता ४.३७ मधील शेवटच्या रकान्यात र्दाखनवल्याप्रमाणे, लेखाशीषाणच्या सवणि घटक ह े नशल्लकीमध्य ेभर 

घालतात. वसनतगृहाांच्या कमणिायाांच्या वेतिासाठी केलेल्या तरतूर्दीपेक्षा कमी खिण ही एक शिांतिेी बाब आह,े 

नवशेषतः जे्हा अनधकतर अधीक्षक मिुष्ट्यबळ कमी असल्यािी तक्रार करत आह.े तसेि, जेवणावरील आनण 

कायाणलयीि खिण अपेक्षेपेक्षा कमी झालेला आह.े ्ा अनतररक्त निधीिा योग्य वापर करूि जेवणासांर्दभाणतील 

सेवाांच्या र्दजाणतील वाढ केली जाऊ शकत.े 

आकृती ४.५:  लखेाशीषण २२२५-०२८-१: अिणसांकल्पीय तरतरू्द आनण खिाांिी तलुिा   
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तक्ता ४.३८ : लखेाशीषण २२२५-०२८-१ ि ेघटकाांच्या नशलकीि ेककां वा तटुीि ेनवश्लषेण 

२२२५-
०२८-१ 
(रु ०००) 

२०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-
१६ 

२०१६-
१७ 

२०१७-
१८ 

सरासरी 

वतेि ३२१७७. ० २६०१९. ० २७६५२.० ४४५७६.० १३०५९७ ५२२०४. २ 
मजरूी २६. ० १३०९. ० १४९०.० ५१४. ० १३२३.० ९३२.४ 
अनतकालीि 
भत्ता 

१. ० ८. ० १.० - - २.० 

र्दरूध्विी 
,वीज 
पाणी 

(११५१४.०) (१७७११७.) (३३४३.०) (४२९८.) १. ० (३९२५४.२) 

प्रवास खिण १४१८.० १७७१. ० २२३९.० १८६६. ० २२००. ४ ३७०८. ० 
कायाणलयीि   
 खिण 

१६४२.० २३६५. ० २१२२.० १८६१. २९९९.० २१९७.८ 

इमारत 
भाडे 

१५४९.० ७८.० ५०२.० (१२५१०) (९१६१) (३९०८.४) 

आहार 
आनण  
अन्न खिण 

१३४२३.० ८९३०.० १४१२०.० १८७५४.० २२७९९.० १५६०५.२ 

सामग्री 
आनण 
परुवठा 

४२०१.० ८७३३.० २९७८.० ३२१२.० ४५७३.० ४७३९.४ 

इतर खिण १७२८.० २४३८.० १३९४.० २०५६.० ३५३५.० २२३०.२ 
एकूण                ४४६५१.० ४४७३४.० ४९१५५.० ५६०३१.० १६०३७४ ७०९८९.० 
कां सातील आकडे तूट र्दशणवतात.  

 

लेखाशीषण २२२५-०२८-१ ह ेही आधी वणणि केल्याप्रमाणेि नित्र तयार करत.े २०१३-१४ त े२०१७-१८ 

या वषाणतील सरासरी नशलक रुपय े७०९८९ हजार इतकी होती. याि कालावधीमध्ये र्दरूध्विी, वीज, पाणी 

याांिे सरासरी नबल आनण इमारतीिे सरासरी भाडे ह ेतरतुर्दीपेक्षा अनधक आह.े तयाव्यनतररक्त, वेतािासकट 

इतर अन्य घटकाांवरील खिण हा अिणसांकल्पीय तरतुर्दीपेक्षा कमीि आह.े 

तक्ता ४.३९ : लखेाशीषण २२२५-०९१-३ ि ेघटकाांच्या नशलकीि ेककां वा तटुीि ेनवश्लषेण 

२२२५-०९१-३ 
(रु ०००) 

२०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ सरासरी 

 

वतेि १९३९३ २१४२६ ८८२४ १६६८३ ५६००५ २४४६६. 
मजूरी ८६ १९५ ५२९ ७४२ ५९८ ४३० 
र्दरूध्विी ,वीज, 
पाणी 

-२८०६ -११०३ -१४१७ -१४४६ -१०६० -१५६६. ४ 

प्रवास खिण २०३ ३३६ ५९१ ४०३ १०३३ ५१३. २ 
कायाणलयीि  खिण ६९ ५३९ ५६४ ५७९ ६२८ ४७५. ८ 
इमारत भाडे २५५ ६४८ ७१२ २५७४ -४००४ ३७ 
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२२२५-०९१-३ 
(रु ०००) 

२०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ सरासरी 

 

आहार आनण अन्न 
खिण 

५७१६ ४०८९ ४७६४ ६६४७ १६१५ ४५६६. २ 

सामग्री आनण 
पुरवठा 

१४७८ २१८८ १४२७ १०८८ -५७३६ ८९ 

इतर खिण ७२४ १०६६ ६२३ ६६१ २६० ६६६. ८ 
एकूण                २४११८ २९३८४ १६६१७ २७९३१ ४९३३९ २९६७७. ८ 

 

लेखाशीषण २२२५-०९१-३ च्या अांतगणत अिणसांकल्पीय तरतुर्दीमधूि सरासरी रुपय े२९,६७७.८ हजार  इतकी 

बित गले्या पाि वषाणत झाली. र्दरूध्विी, वीज, पाणी याांिे सरासरी नबल वगळता,  बाकी सवण (खातयातील) 

घटक ह ेनशलकीमध्य ेहोत.े    

 

तक्ता  ४.४०: अिणसांकल्पीय तरतरु्द आनण खिाणिे लखेाशीषणिसुार पाि वषाणिी साराांश आकडेवारी 

   अिणसांकल्पीय तरतरु्दीिा सी. 
ए. जी. आर (टके्कवारी) 

खिाणिा सी. ए. जी. 
आर (टके्कवारी) 

तरतदुर्दच्या तलुिते खिाणिे 
सरासरी प्रमाण (टके्कवारी) 

२२२५-०९१-३ ७. ६ ६. ५ ८८. १ 
२२२५-३३४-२ २१. ७ ९.३ ८९. २ 
२२२५-०२८-१ ८. ८ ५. ७ ८८. ४ 
 

तीि ही लेखाशीषाणसाठी अिणसांकल्पीय तरतुर्दीमधील िक्रवाढ वार्षणक वाढ र्दर (Compound Annual 

Growth Rate) (सीएजीआर) हा खिाणच्या िक्रवाढ वार्षणक वाढ र्दरापेक्षा जाथत आह.े तीि ही लेखाशीषाणच्या 

बाबतीत अिणसांकल्पीय तरतुर्दीच्या सरासरी ८८ टके्क खिण मागील पाि वषाणत झाला आह.े 

 

तक्ता ४.४१: सकल निधी (रु.०००) आनण िक्रवाढ वार्षणक वाढ र्दर (टके्क) 

 वषण २०१३-१४ २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ िक्रवाढ 
वार्षणक वाढ 

र्दर (टके्क) 

तरतूर्द १९६१३१७.० २९१२३०६.० ३०१६९३९.० ३४१०८४८.० ४४००३८३.० १७. ५ 
खिण २२७५२३८.० २३८०९२३.० २२७८४४७.० ३०६०५९५.० ३४१०३१६.० ८. ४ 

 

या तीि लेखाशीषाणतगणत शासकीय वसनतगृहािा नमळणाऱया एकूण निधीमध्ये आर्िणक वषण २०१३-१४ च्या 

तुलिते २०१७-१८ पयांत २.२ पट वाढ झाली आह.े म्हणजेि अिणसांकल्पीय तरतुर्दीमध्य े१७.५ टककयािी 

िक्रवाढ पद्धतीिे वार्षणक वाढ झाली आह.े परांतु, याि काळामध्य ेखिाणच्या वाढीिा र्दर फक्त ८.४ टके्कि 

रानहला आह े 
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योजिेि ेआर्िणक मूल्यमापिातिू हिे ठळकपण ेजाणवत ेकी आताच्या तरतुर्दींच्या मयाणर्देमध्येि खिण वाढूि 

लाभािींिे अनधक कल्याण साधणे शकय आह.े  

 

उदद्दष्ट क्र. ११: योजिअेांतगणत जया प्रयोजिाकररता निधी मांजरू करण्यात आला तयाि प्रयोजिािण निधी खिण 

झाला ककां वा कस ेयािी खात्री करण.े ( मागील पाि वषाणिे ) 

 

मिोरांजि आनण पायाभतू सनुवधाांि ेअिरु्दाि 

वसनतगृहातील निवास अनधक िाांगला असावा यासाठी वॉटर कूलर, ऍक्वागाडण, अनिशामक यांत्रणा, सांगणक व 

सांबांनधत साधिे, तयािबरोबर खेळािी साधिे या सवण गोष्टी गरजेच्या आहते. शासिाकडूि सवण प्रकारच्या 

शासकीय वसनतगृहाांच्या वार्षणक र्देखभाल कराराच्या तरतुर्दीबरोबरि (ए.एम.सी. प्रोन्हजि) वरील 

प्रकारच्या खिाणसाठीही वार्षणक अिुर्दािािी तरतूर्द केली गलेी आह.े 

 

सवण ३६ शासकीय वसनतगृहातील प्रमुखाांिा, वरील खिाणसाठी नमळणारे ह ेअिुर्दाि र्दरवषी व वेळेवर नमळते 

का अस ेनविारले गले.े एकूणात २८ प्रनतदक्रया सकारातमक आल्या तर एकािे प्रनतदक्रया र्देण्यास िकार दर्दला.  

 

तक्ता ४.४२: नजल््ाच्या प्रकारािसुार, खळेािी साधि ेखरेर्दी करण्यासाठी नमळणारे वार्षणक अिरु्दाि  

खळेाच्या साधिाांसाठीिे अिरु्दाि 
(रु. १०,०००/-) 

नजल््ािा प्रकार एकूण 

सवाणनधक नवकनसत निम्नतम नवकनसत 

हो १८ १० २८ 

िाही १ ६ ७ 

प्रनतसार्द िाही १ ० १ 

एकूण २० १६ ३६ 
 

तक्ता ४.४३: नजल््ाच्या प्रकारािसुार नडश ऍन्टेिा आनण नवज्ञाि व सांशोधि यासाठी असललेी सशलु्क ििॅल्स 

घणे्यासाठी वार्षणक अिरु्दाि नमळणार्या वसनतगहृाांि ेनवभाजि  

नडश ऍन्टेिा व सशलु्क ििॅल्ससाठी अिरु्दाि 
(रु. १०,०००/-) 

नजल््ािा प्रकार एकूण 

सवाणनधक नवकनसत निम्नतम नवकनसत 

हो १७ १० २७ 

िाही २ ६ ८ 

प्रनतसार्द िाही १ ० १ 

एकूण २० १६ ३६ 
 

तक्ता ४.४२ आनण ४.४३ अस ेर्दशणनवतो की, एकूण ३६ पैकी २७ शासकीय वसनतगृहाांिा खेळािे सानहतय व 

सशुल्क टी.्ही. िॅिल्स साठीिे अिुर्दाि वेळेवर नमळते. तिानप येिे एक गोष्ट लक्षात येत ेकी ह ेअिुर्दाि ि 
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नमळणारी अनधकतर वसनतगृह ेही निम्नतम नवकनसत नजल््ातील आहते. उर्दा. खेळ सानहतयासाठी अिुर्दाि ि 

नमळणारी, ७ पैकी ६ वसनतगृह ेनिम्नतम नवकनसत नजल््ातील आहते. तयािप्रमाणे टी.्ही. व िॅिल्ससाठी 

अिुर्दाि नमळत िाही अशी ६ वसनतगृह ेआहते व तीसुध्र्दा निम्नतम नवकनसत नजल््ातील आहते. यावरूि एक 

गोष्ट थपष्ट होते ती अशी की सवाणनधक नवकनसत नजल््ातील वसनतगृहात राहणार्या नवद्यार्थयाांच्या तुलिते 

निम्नतम नवकनसत नजल््ातील वसनतगृहाांमध ेराहणार्या नवद्यार्थयाांिा तोटा होतो आह.े 

 

निम्नतम नवकनसत नजल््ातील एकूण ४ वसनतगृह प्रमुखाांिी साांनगतल ेकी तयाांिी भरलेल्या नबलाांिी भरपाई 

नमळण्यास खूप उशीर लागतो. तयामुळे त ेखिण करू शकत िाहीत. आिेक वेळा तयाांिी केलेल्या खिाणिी नबल े

अनधकार्याांकडूि मान्य केली जात िाहीत अिवा तयाांिी सुिनवलेली साधिे घेण्यास िकार दर्दला जातो. काही 

वसनतगृहप्रमुखाांिी अस ेमत व्यक्त केले की नडश ऍन्टेिा ककां वा सशुल्क िॅिल्स घेण्यासाठी आगाऊ रक्कम दर्दली 

जात िाही, हिे ती नवनशष्ट सेवा उपलब्ध िसण्यािे प्रमुख कारण आह.े तयािप्रमाणे टेलेन्हजि िाही वा 

खेळण्यािे मैर्दाि िाही अशी कारण ेही २ वसनतगृहप्रमुखाांिी साांनगतली.  

 

तक्ता ४.४४: नजल््ाच्या प्रकारािसुार, ऍक्वागाडण आनण वॉटर कूलरसाठी अिरु्दाि नमळणार्या वसनतगहृाांि े

नवभाजि 

वॉटरकूलर साठी अिरु्दाि नजल््ािा प्रकार एकूण 

सवाणनधक नवकनसत निम्नतम नवकनसत 

हो १८ ८ २६ 

िाही १ ८ ९ 

प्रनतसार्द िाही १ ० १ 

एकूण २० १६ ३६ 
 

तक्ता ४.४५: नजल््ाच्या प्रकारािसुार, अिीशमि सुनवधसेाठी वार्षणक निधी नमळणार्या वसनतगहृाांि े

नवभाजि 

अनिशमि साधिासाठी वार्षणक निधी नजल््ािा प्रकार एकूण 

सवाणनधक नवकनसत निम्नतम नवकनसत 

हो १५ ९ २४ 

िाही ४ ७ ११ 

प्रनतसार्द िाही १ ० १ 

एकूण २० १६ ३६ 
 

ऍक्वागाडण, वॉटर कूलर, अनिशमि साधि यासारखी साधिे एकर्दा खरेर्दी केली की तयाांिा नियनमतपण ेर्देखभाल 

करण्यािी गरज असत.े २६ जुल ै२०११ च्या शासि निणणयात ही साधिे वार्षणक र्देखभाल करारात समानवष्ट 

करण्यािी तरतूर्द आह ेह ेर्दशणनवल ेआह.े  
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तक्ता ४.४४ आनण ४.४५ अस ेर्दशणनवतात की ऍक्वागाडण, वॉटरकूलर, अनिशमि साधि याांच्या र्देखभालीसाठीिा 

वार्षणक निधी नियनमतपण े नमळतो अस े अनधकतम वसनतगृहप्रमुखाांिी िमूर्द केले आह.े तयािप्रमाणे, 

वसनतगृहाच्या आवारात पेथट कां िोल करण्यासाठीही तयाांिा अिुर्दाि नमळते. तिानप जयाांिा हा निधी नमळत 

िाही तयापैकी अनधकानधक वसनतगृह ेही निम्नतम नवकनसत भागातील आहते. काही वसनतगृहप्रमुखाांिी असेही 

साांनगतल ेकी वार्षणक र्देखभाल करारािे (ए.एम.सी.) िूतिीकरण झालेल ेिाही, पररणामी, िार्दरुूथत उपकरण े

ही र्दीघण कालावधीसाठी तशीि अकायणक्षम राहतात. काही प्रमुखाांिी साांनगतल ेकी फायर ऑनडट होत िाही. 

यावरूि वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिा असलेला धोका थपष्टपण ेदर्दसतो. जीव धोकयात आणणार्या या  बाबींकडे 

शासकीय यांत्रणाांिी तातडीिे लक्ष र्देण ेगरजेिे आह.े 

 

अनधकतर वसनतगृहप्रमुखाांिी (३६ पैकी ३३) अस ेसाांनगतल ेकी सरकारी अनधकार्याांिा तयाांिा पगार (वेति) 

वेळेवर नमळतो. उरललेी ३ वसनतगृह ेही नवकनसत व निम्ननवकनसत नजल््ातील असूि नवद्यािीिींसाठीिी 

आहते.  

 

वसनतगहृातील वॉटर कूलर, शप्रांटर, इन््हटणर, कॉम्पटुर इतयादर्द सनुवधाांशी सांबनधत असणाऱया वार्षणक 

र्दखेभाल करारािी (एमसी ) उपयकु्तता 

एखार्द ेउपकरण/ साधि नवकत घेतल्यािांतर तयािा उपयोग केला गेला पानहजे उपयोग केल्यास तयािी झीज 

होऊ शकते तयामुळे तयाांिा र्देखभालीिी गरज भासते. तयासाठी बजेट  गरजेिे असत.े वार्षणक र्देखभाल ही अिेक 

बाबतीत उपयुक्त ठरत.े तयामुळे वसनतगृहात प्रामुययाि ेह ेएक आ्हािि असत.े अिुर्दानित वसनतगृहापौकी 

फक्त र्दोि प्रमुख याबाबत बोलल,े आललेा पैसा र्दसुऱयाि कारणासाठी खिण होतो (१ प्रनतसद्कताण) 

खाजगीसांथिा (एमसी) साठी खिण करतात. (२) शासकीय वसनतगृहातील २४ प्रमुखाांिी याबाबत प्रनतदक्रया 

दर्दल्या, जसे एमसीिी िेमणूक नजल्हा पातळीवर केली जावी. (७), वार्षणक र्देखभाल करार (ए.म.सी.) हा गट 

पातळीवर र्दरवषी केला जावा (३), हा करार र्दीघणकाळात केला गलेा िाही (४. वषण) (६) पैसा वेगळ्याि 

कारणासाठी खिण केला जातो (२), र्देखभाल व र्दरुुथतीसाठी वसनतगृहप्रमुखाला आगाऊ रक्कम व अनधकार दर्दल े

जावेत (२), वॉटर कुलर, कॉम्प्पयुटर, इांटरिेटसाठी कोटेशि दर्दल ेजावे. (२). 

 

वसनतगहृािी इमारत व अनिशामक यांत्रणिेी नहशबे तपासणी 

अिेक नवद्यार्थयाांिा निवास असलेल ेवसनतगृह िालनवणे ही एक मोठी जबाबर्दारी असत.े नशक्षणाच्या ओढीि े

खूप र्दरू अांतरावरूि वसनतगृहात राहायला येणार्या नवद्यार्थयाांिा सुरनक्षत ठेवणे महतवािे आह.े वसनतगृहािी 
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इमारत रहाण्यायोग्य आह ेका तसेि तेि ेआगीिा धोका आह ेका यािी तपासणी नियनमतपणे होणे गरजेिे 

असत.े गेल्या काही वषाणत ह ेदकती वेळा झाले ह ेपाहण्यािा हा प्रयत्न आह.े 

 

इमारत बाांधणीच्याबाबतीतील गरज पूणण करणार्या वसनतगृहाांिी सांयया अनतशय कमी आह.े  वसनतगृहाांच्या 

िोंर्दवहीवरूि मानहती घेतली असता अस ेनिर्दशणिात आल ेकी ही अशी एक र्दलुणनक्षत बाब आह ेव तयाकडे लक्ष 

र्देण ेगरजेिे आह.े वसनतगृहात एखार्दी जरी र्दघुणटिा घडली तरी तयािा फार प्रनतकूल पररणाम या वसनतगृहाांवर 

होण्यािी शकयता आह.े 

 

तक्ता ४.४६: इमारत आनण अनिशामक यांत्रणाांि ेऑनडटिसुार वसनतगहृाांि ेनवभाजि 

वषण नहशबे तपासणी (ऑनडट) 

इमारत अनिशमि 

२०१३-१४ ६ २३ 

२०१४-१५ ८ २१ 

२०१५-१६ ४ २० 

२०१६-१७ ४ १९ 

२०१७-१८ ४ १७ 

२०१८-१९ ५ १८ 

एकूण ६० ६० 
 

इमारतीच्या ऑनडटच्या तुलिेत, अनिशामक यांत्रणेि ेऑनडट करूि घेणार्या वसनतगृहाांिी सांयया अनधक आह.े 

आगीिी शकयता अनधक असत ेकारण ती अिािकपण ेकधीही लाग ूशकत.े निवड केलेल्या वसनतगृहाांपैकी एक 

तृतीयाांश वसनतगृहाांिी याला मान्यता दर्दली. र्दीघण कालावधी िांतरही ह ेआकडे बर्दललले ेदर्दसत िाहीत. वथततुः, 

िोड्ा िोड्ा प्रमाणात कमीि झालेल ेदर्दसतात.  

 

शकै्षनणक सानहतयासाठी िमेिू दर्दलले्या निधीिा परुवठा 

 

शकै्षनणक सानहतयासाठीिा निधी 

नवद्यार्थयाांच्या फक्त अन्न व निवारा या गरजाांसाठी िाही तर इतरही काही गरजा पूणण करण्यासाठी होणार्या 

खिाणिी तरतूर्द होणे गरजेिे असते. यात गणवेश, शैक्षनणक सानहतय, पुथतके आनण इतर साधिे याांिा समावेश 

होतो. शासकीय वसनतगृहात राहणार्या नवद्यार्थयाांिा या गोष्टी नमळण्यािा हक्क आह.े तिानप अिुर्दानित 

वसनतगृहात राहणार्या नवद्यार्थयाांिा असा कुठलाही निधी नमळत िाही. 
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तक्ता ४.४७: वसनतगहृाच्या प्रकारािसुार, नमळणार्या निधी प्रमाण ेहोणारे नवद्यार्थयाांि ेटके्कवारीत नवभाजि 

 वसनतगहृािा प्रकार वसनतगहृािा नजल्हा एकूण 

शासकीय अिुर्दानित नवकनसत अनवकनसत 

र्दर वषी गणवशे नमळण े ५२.५ ११.७५ ४१.० ३१.६ २१७ 

अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक 

साधि ेघणे्यासाठी निधी 
६०.८ २.२५ ४२.८ ३२.६ २२५ 

मानसक वतेि नियनमत नमळण े ७०.८ ० ४५.२ ४०.० २५५ 

शकै्षनणक सानहतयासाठी निधी ७६.९ १.२ ५४.१ ३९.७ २८० 

आवश्यक पथुतकाांसाठी निधी ५०.० १.७ ३७.६ २४.२ १८४ 

एकूण ३६० २४० २९० ३१० ६०० 
 

आधी िमूर्द केल्याप्रमाणे अिुर्दानित वसनतगृहाांमधील नवद्यार्थयाांिा कोणताही जार्दािा निधी नमळत िाही. १२ 

टके्क नवद्यार्थयाांिा र्दरवषी गणवशे नमळतो. अिुर्दानित वसनतगहृातील नवद्यार्थयाांपेक्षा शासकीय वसनतगृहातील 

मुलाांिा अनधक फायर्दा होतो. यापैकी निम्म्यापेक्षा अनधक नवद्यार्थयाांिा गणवेशासाठी निधी नमळतो. 

अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असणारी साधिे घेण्यासाठी ६१ टके्क व शैक्षनणक सानहतय घेण्यासाठी ७७ टके्क 

नवद्यािी  निधी प्राप्त करतात तर ५० टके्क पेक्षा अनधक नवद्यार्थयाांिा पुथतकाांसाठी निधी नमळतो. ७१ टके्क 

नवद्यार्थयाांिी साांनगतले की, तयाांिा तयाांिी मानसक नशष्ट्यवृत्ती नियनमतपण ेनमळते. 

 

नवकनसत नजल््ातील नवद्यािी ह े अनवकनसत नजल््ातील वसनतगृहातील नवद्यर्थयाांपेक्षा अनधक िाांगल्या 

नथितीत आहते. र्दोन्ही वसनतगृहातील फरक हा १० टके्क पयांत आह े पण मानसक वेति (५.२ टके्क) आनण 

शैक्षनणक सानहतय (१४.५ टके्क) या र्दोि गोष्टी याला अपवार्द आहते. 

 

ग्रांिालय निधी 

शासिाच्या १९ वसनतगृहाांिा हा निधी प्राप्त होतो व तयातूि काही पुथतके घेतली जातात. या १९ पैकी ५ 

वसनतगृहाांच्याबाबतीत अस े आढळल े की इतर (र्दसुर्या) कारणासाठी नमळालेला निधी, पुथतके खरेर्दी 

करण्यासाठी उपयोगात आणला गेला आह.े २४ अिुर्दानित वसनतगृहाांपैकी फक्त एका वसनतगृहात पुथतके खरेर्दी 

केल्यािे आढळल.े 

 

शासिाच्या ३६ वसनतगृहाांपैकी ७ वसनतगृहाांिी पुथतकासाठी रू. ४,४०० ते रू. ९०,००० पयांत खिण केल्यािे 

साांनगतल.े एकाही अिुर्दानित वसनतगृहािे या गोष्टीिा उल्लेख केला िाही. नवद्यार्थयाांिा अभ्यासासाठी तसेि 

नवनवध थपधाण पररक्षाांच्या तयारीसाठी ग्रांिालय असण ेही एक फार महतवािी सुनवधा आह.े पण अजूिही ही 

सुनवधा र्दलुणनक्षति आह.े 
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नवद्यार्थयाांसाठी असणारी सांरििा (पलांग, कपाट इतयार्दी) 

सांरििेच्या बाबतीत अिुर्दानित वसनतगृहांच्या ६ प्रमुखाांिी प्रनतदक्रया दर्दली तर शासकीय वसनतगृहाच्या १८ 

प्रमखुाांिी आपल े मत माांडल.े ही मत े अशी होती - माल/वथत ू खरेर्दीिे अनधकार ह े नजल्हा/वसनतगृहप्रमुख 

पातळीवर दर्दले जावेत (४ शासकीय वसनतगृहप्रमुख), गरजेच्या परांत ुउपलब्ध िसलेल्या वथतू (पलांग, कपाट, 

ग्रांिालय इ.) वसनतगृहातील सवण सर्दथयाांिा पुरनवल्या जाव्यात (१ अिुर्दानित व ४ शासकीय वसनतगृहप्रमुख), 

अभ्यासािे टेबल दर्दल े जावे(१ शासकीय वसनतगृहप्रमुख). या वथत ू आणण्यासाठी खूप वेळ खिण होतो / 

कधीकधी या वथतू नमळत िाहीत (४ अिुर्दानित व १ शासकीय वसनतगृहप्रमुख), पुरनवलले्या वथतूांिी गुणवत्ता 

शासिािे तपासूि बनघतली पानहजे (१ शासकीय वसनतगृहप्रमुख). 

 

नवद्यार्थयाांिा गरजेच्या सवण वथतू या िाांगल्या गुणवते्तच्या असाव्यात तसेि तया वेळेवर नमळाव्यात यासाठी ह े

सवण मुदे्द लक्षात घेतल ेगेल.े याबाबत कृती करतािा वसनतगृहप्रमुखाांिी वरील सवण मते नविारात घेतली जावीत. 

 

भोजिालय कां त्राटर्दार 

भोजिालय हा वसनतगृहािा महतवािा पैल ूआह.े यासाठी मान्य झालेला निधी लक्षात घेऊि वसनतगृहप्रमुख 

या घटकािी व्यवथिा थवतःि लक्ष घालिू बघतात. तिानप शासकीय वसनतगृहातील १७ प्रमुखाांिी तयाांिा 

याबाबतिा र्दनृष्टकोि माांडला. तयाांिी साांनगतल ेभोजिािा कां त्राटर्दार हा नवभागीय पातळीवर निवडला जावा 

व र्दरवषी तो बर्दलला जावा (६ प्रनतसाद्कते), एका कां त्राटर्दाराला एकि भोजिालय िालनवण्यािी परवािगी 

दर्दली जावी. रोजच्या अन्नपर्दािाणसाठी लागणारे पैसे नवद्यार्थयाांच्या खातयात जमा केले जावेत (३), 

थवयांपाकीनशवाय एक भोजिालय कां त्राटर्दारही िेमला जावा / िवीि कां त्राटर्दार असेल तर अनधक िाांगल े(५), 

भोजिालय कां त्राटर्दारािा पगार शासिाकडूि वेळेत दर्दला जावा (३), भोजिालयसाठी आवश्यक तया सवण 

कमणिाऱयाांिी िेमणूक केली जावी, अन्यिा इतर कमणिाऱयाांिा जाथतीिे काम करावे लागत ेव तयाच्या कामािा 

बोजा वाढतो. (२) गणुातमक आनण सांययातयमक अशा र्दोन्ही र्दषृ्ट्ट्टीिे िाांगल े अन्न र्देऊि वसनतगृहातील 

नवद्यार्थयाांिा समाधािी ठेवता येऊ शकते.  

 

उदद्दष्ट क्र.१२: सवण प्रवगाणिे लाभािी मािर्दांडािसुार कायणक्रमािा लाभ घतेात का  ह ेतपासण े. 

नवद्यार्थयाांिे जातनिहाय वगीकरण करूि अस ेदर्दसूि येत ेकी ्ा योजिेिा लाभ अिेक जाती-उपजातीतील 

नवद्यािी घेत आहते. अिुसूनित जातीप्रमाणे अिुसूनित जमातीतील काही नवद्यािी या वसनतगृहात राहत 

आहते.  
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तक्ता ४.४८: वसनतगहृाच्या प्रकारािसुार जात - निहाय नवभाजि 

जात सरकारी वसनतगहृ े अिरु्दानित वसनतगहृ े एकूण 

बौध्र्द ८३ ४१ १२४ 

महार ७३ २३ ९६ 

कुणबी २३ ९ ३२ 

नभल्ल ६ २२ २८ 

बांजारा १३ १३ २६ 

गोंड ० २० २० 

आिाण १० ९ १९ 

िाांभार १० २ १६ 

मातांग ७ ७ १४ 

कोकणी ५ ८ १३ 

वारली ४ ६ १० 

धिगर ७ ३ १० 

पवरा ३ ५ ८ 

माळी ३ ० ३ 

एसटी १ ५ ६ 

हातकर ५ १ ६ 

एिटी ४ १ ५ 

तलेी ३ १ ४ 

राठोड ० ४ ४ 

मनुथलम १ ३ ४ 

महार्देवकोळी ० ४ ४ 

गवळी ४ ० ४ 

प्रनतसार्द िाही ४२ २७ ६९ 

एकूण ३१६ २१८ ५३४ 

 

उरललेे ६९ नवद्यािी ह ेनजरे माली, ि्हाण (खुली), वेशमिी, भोई, बारी, केवट, हालबा, परीट, ढोर, गुजर, 

वडार, गोसावी, जांगम, ब्राह्मण, लमाणी, कोळी, मुराई, वैती, आगरी, न्हावी, आांधी, ओबीसी, लोहार, कुां भार, 

सुतार, बेलर्दार, ठेलारी, मोिी, तलवी, गुरव, शलांगायत, खारटक, िटजोगी, धोबी, वसवे आनण खारवी या 

जातसमूहाांशी निगनडत होते.  

 

उदद्दष्ट क्र.१५: शासिामाफण त अिरु्दाि मांजरू झाल्यािांतर नवनहत वळेेत कामे पणूण केली जातात का; नवलांब होत 

असल्यास तया मागील कारणाांिा शोध घणे े. 

 

अधीक्षकाांच्या म्हणण्यािुसार पायाभूत सुनवधा ककां वा र्देखभालीच्या खिाणिे अजण ह े तया तया वेळच्या 

जरुरीप्रमाणे केले जातात. हा निधी साधारणत: वसनतगृहासाठी असलले्या  िेहमीच्या निधीपेक्षा अनधक 

प्रमाणात असतो. तरीही यासाठी सध्याच्या प्रशासिाच्या प्रदक्रयेिुसार निरनिराळ्या नवभागाांिी मान्यता 
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आवश्यक असत.े यामुळे मान्यता नमळण्यासाठी तसेि निधी नवतररत होण्यासाठीही नवलांब लागतो. यानवषयी 

मानहती घेतािा असेही कळले की मान्यता प्रदक्रया लाांबण्यािे एक कारण म्हणजे आवश्यक अनधकारी उपलब्ध 

िसतात; कारण खूपशी पर्द ेभरललेी िाहीत ककां वा काही नवनशष्ट अनधकाऱयाांवर एकापेक्षा अनधक पर्दाांिी 

जबाबर्दारी आह.े तरीही एकर्दा नमळाल्यािांतर अधीक्षक निधीिा वापर लगेिि करतात. ऑिलाईि पद्धती 

वापरल्यास निधी नवतररत करण्यािी प्रदक्रया जलर्द होईल आनण तयात पारर्दशणकताही येईल. 

 

उदद्दष्ट क्र.१६: वसनतगहृात नवद्यार्थयाांिा परुनवण्यात यणेाऱया भोजिािी  व्यवथिा कोणतया पध्र्दतीि ेकेली 

जाते व तयािे निरीक्षण होत ेका ह ेतपासण े. 

 

उदद्दष्ट क्र.१३: शासि निणणय दर्द २६ जलुै २०११ सोबतच्या पररनशष्ट १ िसुार मान्यता र्देण्यात आलले्या सोयी 

सुनवधा वसनतगहृातील नवद्यार्थयाांिा परुनवण्यात यतेात का; यािा शोध घणे.े 

 

भोजिालयामधील जवेणािी सवेा 

धोरणकतयाांिी जरी पौनष्टक मूल्य,े वयािुरूप अन्नािी गरज अस ेअिेक घटक नविारात घेतल ेअसले तरी प्रतयक्ष 

लाभार्थयाांिे भोजिालयामधील जेवणानवषयीिे मत जाणूि घेणे महत्त्वािे आह.े सवण नवद्यािी प्रनतसार्दकाांिा 

नविारले गेल ेकी भोजिालयामध्ये तयाांिा वाढले जाणारे जेवण ह ेपुरेशा प्रमाणात आनण समाधािकारक िवीिे 

असत ेकी िाही?  

 

तक्ता ४.४९: वसनतगहृनिहाय भोजिालयामधील जवेणाच्या प्रमाणानवषयी असलले्या नवद्यार्थयाांच्या 

मतािसुार नवद्यार्थयाांि ेवगीकरण (टके्कवारी) 

भोजिालयामधील जवेणाच्या 
प्रमाणानवषयी मत 

वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिरु्दानित 

होय, समाधािकारक ९०.० ९०.४ ९०.२ 

होय, अनधक समाधािकारक २.२ ०.४ १.५ 

कधीकधी समाधािकारक ५.० ५.४ ५.२ 

िाही, कधीि समाधािकारक िाही २.८ ३.८ ३.२ 

एकूण ३६० २४० ६०० 

 

तक्ता ४.४९ मध्य ेर्दाखवल्यािुसार, शासकीय आनण अिुर्दानित वसनतगृहाांमधील ९०.२ टके्क (५४१ नवद्यािी 

प्रनतसार्दक) नवद्यार्थयाांिा जेवणािे प्रमाण समाधािकारक वाटते. यातील ६० टके्क प्रनतसार्दक ह े शासकीय 

वसनतगृहातील असूि उवणररत ४० टके्क अिुर्दानित वसनतगृहात राहातात. शासि निणणय २६ जुलै २०११ मध्य े

िमूर्द केलेली जेवणाच्या पर्दािाांिी यार्दी ही अिुर्दानित वसनतगृहाांसाठी अनिवायण िाही ह ेलक्षात घेण ेमहतवािे 

आह.े भोजिालय व्यवथिापकाांच्या सवेक्षणाांतूि या निष्ट्कषाणला बळकटी नमळते. फक्त ३.२ टके्क (६०० 
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प्रनतसार्दकाांपैकी १९) िा दर्दलले ेजेवण पुरेसे वाटत िाही, तयातही साधारणतः ४७ टके्क प्रनतसार्दक ह ेअिुर्दानित 

वसनतगृहातील होते. जयाांिा ह े जेवण पुरेशापेक्षा अनधक वाटते अशा ९ प्रनतसार्दकाांपैकी,  ८ प्रनतसार्दक 

शासकीय वसनतगृहात राहतात. 

 

तक्ता ४.५०: वसनतगहृनिहाय जवेणाच्या िवीबद्दलच्या मतािसुार नवद्यार्थयाांि ेवगीकरण (टके्कवारी) 

जवेणाच्या िवीबद्दलिी मत े वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिुर्दानित 

मला िव आवडत े ६१.७ ७६.३ ६७.५ 

मला िव आवडत िाही २१.४ १७.९ २०.० 

कधीकधी, मला िव आवडत े १६.९ ५.८ १२.५ 

एकूण ३६० २४० ६०० 

 

जेवणाच्या िवीच्या सांर्दभाणत, शासकीय वसनतगृहात राहणाऱया ६२ टके्क नवद्यार्थयाांिी साांनगतल ेकी तयाांिा िव 

आवडते. अिुर्दानित वसनतगृहात राहणाऱया जयाांिा जेवणािी िव आवडत े अशा प्रनतसार्दकाांिे प्रमाण ह े

शासकीय वसनतगृहात राहणाऱयाांपेक्षा जाथत आह.े शासकीय वसनतगृहात राहणाऱया साधारण १७ टके्क 

प्रनतसार्दकाांिी साांनगतल ेकी कधीकधी िव आवडत ेजे्हा की इतर २१ टककयाांिा िव आवडत िाही. उलटपक्षी, 

फक्त ६ टके्क अिुर्दानित वसनतगृहातील रनहवासींिा कधीकधी िव आवडत ेआनण १८ टककयाांिी साांनगतल ेकी 

तयाांिा िव अनजबात आवडत िाही. र्दोन्ही प्रकारिी वसनतगृह ेनविारात घेता, ६८ टके्क नवद्यािी प्रनतसार्दकाांिा 

िव आवडते. एकूण प्रनतसार्दकाांपैकी साधारण २० टककयाांिी िवीस पसांती र्दशणनवली िाही तर उवणररत १२.५ 

टककयाांिा वाढलेल ेजेवण कधीकधी आवडते. जया ४०५ प्रनतसार्दकाांिी जेवणाच्या िवीस पसांती र्दशणनवली, 

तयापैकी ५४.८ टके्क प्रनतसार्दक शासकीय वसनतगृहात राहातात तर साधारण ४५.२ टके्क अिुर्दानित 

वसनतगृहात राहातात. जयाांिा िव आवडत िाही अशा प्रनतसार्दकाांिे प्रमाण शासकीय वसनतगृहाांमध्य े(२१.३ 

टके्क) अिुर्दानित वसनतगृहापेक्षा (१७.९ टके्क) जाथत आह.े  

 

वसनतगृहातील भोजिालय सेवेबद्दल नवद्यािी तक्रार िोंर्दवतात का अस े अधीक्षकाांिा नविारले. साधारण 

निम्म्या अधीक्षकाांिी भोजिालयाबद्दल अशी कुठलीही तक्रार आल्यािे िाकारले. काही अधीक्षकाांिा वाढलेल्या 

जेवणाच्या गणुवत्ता आनण िवीबद्दल काही तक्रारी आल्या. िमुन्यातील कुठल्याही वसनतगृहात 

भोजिालयामधील थवच्िता ही समथया असल्यािे दर्दसूि आल ेिाही.  

 

तसेि, गेल्या वषणभरात भोजिालय सेवेबद्दल लेखी तक्रारी आल्या होतया का अशी या वसनतगृहातील 

भोजिालय व्यवथिापकाांकडे िौकशी केली. ६० पैकी ३ प्रनतसाद्कतयाांिी प्रश्नािे उत्तर दर्दले िाही आनण ४६ 

प्रनतसाद्कतयाांिी साांनगतल े की तयाांिा या कालावधीत अशी कुठलीही तक्रार आली िाही. उवणररत ११ 
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प्रनतसाद्कतयाांिी होकारािी उत्तर दर्दले. तक्रारी या प्रामुययािे िव, जेवणात वाढल्या जाणाऱया पर्दािाांतील 

तोितोिपणा, तसेि काही नवनशष्ट पर्दािाांिी अिुपलब्धता याांनवषयी होतया. अिेक प्रनतसाद्कतयाांिी साांनगतल े

की तयाांिा थवच्ितेनवषयी तक्रारी नमळाल्या. तयासोबत तयाांिी साठवण्यासाठी अपुरी जागा आनण थवच्ितेसाठी 

कमणिाऱयाांिी अिुपलब्धता अशाही समथया साांनगतल्या. 

 

भोजिालय व्यवथिापक 

२६ जुल ै२०११ च्या शासि निणणयाि ेदर्दलेल्या पर्दािाांिी यार्दी (मेन्य)ू शासकीय वसनतगृहासाठी अनिवायण 

आह.े ही पर्दािाांिी यार्दी नवद्यार्थयाांच्या आरोग्यासाठी आर्दशण मािली गेली आह े आनण म्हणूि अिुर्दानित 

वसनतगृहाांिी सुद्धा तयाप्रमाणे पर्दािण द्यावेत अस ेमािल ेजाते. िमुन्यातील भोजिालय व्यवथिापकाांिा तयाांच्या 

सांबांनधत वसनतगृहात निधाणररत यार्दीिे आनण पर्दािण वाढण्यािी वारांवारता यािे अिुसरण करतात का तसेि 

काही अडिणी आहते का या सांबांधी नविारणा करण्यात आली.    

 

तक्ता ४.५१: वसनतगहृनिहाय शासि निणणय २०११ ि ेअिसुरण करणाऱया वसनतगहृाांि ेवगीकरण 

पर्दािाांच्या यार्दी (मने्य)ू सांर्दभाणत  
शासि निणणयाि ेपालि 

शासकीय अिरु्दानित एकूण 

होय ३० ५ ३५ 

िाही ५ २ ७ 

कधीकधी १ ० १ 

उत्तर िाही ० १७ १७ 

एकूण ३६ २४ ६० 

 

४३ प्रनतसार्दकाांपैकी (१७ प्रनतसार्द ि र्देणारे वगळता), ३५ वसनतगृहाांतील  भोजिालय व्यवथिापकाांिी 

साांनगतल ेकी अन्नपर्दािाांिी सेवा पुरवतािा त ेशासि निणणयािे पालि करतात. यामध्य े३० शासकीय आनण 

५ अिुर्दानित वसनतगृहाांिा समावेश आह.े पाि शासकीय वसनतगृहाांत निधाणररत यार्दीप्रमाणे पर्दािाांिा पुरवठा 

करण्यात असमिणता दर्दसली, तर एका वसनतगृहातील भोजिालय व्यवथिापकाांिे िमूर्द केले की ते यार्दीतील 

पर्दािण कधीकधी पुरवू शकतात.  

 

शासि निणणय अिुर्दानित वसनतगृहाांसाठी अनिवायण िसल्यािे अिुर्दानित वसनतगृहातील भोजिालय 

व्यवथिापकाांिा मेन्य ूकोण ठरवते याबद्दल नविारले. अधीक्षक, ठेकेर्दार, नवद्यार्थयाांिी सनमती ह ेमुयय निणणय 

घेणारे असूि, हव्या असणाऱया भाजयाांिी बाजारातील अिुपलब्धता पर्दािाांिी निवड मयाणदर्दत करते. 
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तक्ता ४.५२ अन्नपर्दािाांिी इनच्ित आनण वाथतनवक वारांवारता र्दशणवतो. 

 

तक्ता ४.५२: निधाणररत मने्य ूपरुवणाऱया शासकीय आनण अिरु्दानित वसनतगहृाांि ेवगीकरण 

िाश्तयाच्या पर्दािाांिी यार्दी 

 अन्नपर्दािण शा.नि. २०११ 

िसुार 

आठवड्ातील 

वारांवारता 

शा.नि. च्या 

वारांवारतिे े

पालि करणारी 

शासकीय 

वसनतगहृ े

शा.नि. च्या 

वारांवारतिे े

पालि करणारी 

अिरु्दानित 

वसनतगहृ े

एकूण 

वसनतगहृ े

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 

1 सीररअल्स कधीकधी १६ १४ ३० 

2 पोह े कधीकधी १७ १५ ३२ 

3 उपमा कधीकधी १४ १४ २८ 

4 नशरा कधीकधी १४ १८ ३२ 

5 र्दधू आनण साखर ७ ३३ ३ ३६ 

6 उकडललेी अांडी (२) ७ ८ 0 ८ 

7 शाकाहारींसाठी 

सीररअल्स/ 

कॉिणफ्लेकस 

७ ४ 0 ४ 

8 सफरिांर्द ७ ७ 0 ७ 

9 हांगामी फळ ७ ६ 0 ६ 

र्दपुारच्या आनण रात्रीच्या जवेणािा मने्य ू
10 गहू/ बाजरी/ जवारी िी 

पोळी/ भाकरी 

७ ८ ५ १३ 

11 निकि/ मटण २ २५ ६ ३१ 

12 भात/ पुलाव ७ ७ ६ १३ 

13 २ भाजया ७ ७ ६ १३ 

14 आमटी ७ ८ ७ १५ 

15 र्दही ७ १ 0 १ 

16 नमष्टान्न २ २४ ३ २७ 

17 र्देशी तूप ७ ५ 0 ५ 

18 लोणिे आनण पापड ७ ६ १ ७ 

 

तक्ता ४.५२ तील थतांभ क्र. ४ मध्य ेर्दाखवल्याप्रमाणे, वर दर्दलले ेपर्दािण निधाणररत वारांवारते प्रमाणे पुरनवणाऱया 

वसनतगृहाांिी सांयया खूप कमी आह.े यामध्य,े शासकीय वसनतगृह े अिुर्दानित वसनतगृहाांपेक्षा खूप िाांगली 

कामनगरी करतात. र्दधू आनण निकि/मटण पुरवण्यािी वारांवारता ही इनच्ित वारांवारतेच्या जवळ जाणारी 

आह.े मेन्यूिी पूतणता करण्यासाठी पुरेशा निधीिा अभाव, बाजारात पर्दािाांिी अिुपलब्धता आनण निधाणररत 

मेन्य ू सांर्दभाणत नवद्यार्थयाांच्या पसांतीतील नभन्नता ही या फरकामागिी काही कारण े आहते. इतर वसनतगृह े

इनच्ित वारांवारतेपेक्षा ह े पर्दािण कमी वेळा पुरवतात ह े येिे लक्षात घेण े महतवािे आह.े परांत,ु अन्नपर्दािण 
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पुरवण्याच्या वाथतनवक आनण इनच्ित वारांवारतेमधील खूप फरक या नवद्यार्थयाांमध्ये अिुभवायला नमळणारी 

पोषणािी कमतरता अधोरेनखत करतो. सांशोधिाि े अस े दर्दसूि आल े आह े की पोषणातील कमतरतेिा 

नवद्यार्थयाांच्या शारीररक तसेि बौनद्धक वाढीवर िकारातमक पररणाम होतो. म्हणूि कुपोषणाि े शेवटी 

नवद्यार्थयाांच्या सवाांगीण नवकासामध्ये मयाणर्दा येतात आनण योजिेच्या प्रभावीपणामध्ये सुद्धा; म्हणूि या 

र्दनृष्टकोिािी शासिािे तवररत र्दखल घेण्यािी गरज आह.े   

 

भोजिालय व्यवथिापकाच्या जबाबर्दाऱया 

भोजिालय व्यवथिापक शासकीय आनण अिुर्दानित अशा र्दोन्ही वसनतगृहाांमध्य े बरीि कामे हाताळतात. 

यामध्य ेभोजिालयािे व्यवथिापि आनण समन्वय, वाणसामािािी खरेर्दी आनण वाहतूक, भोजिालयाच्या 

पररसरात थवच्िता राखणे, भोजिालयाच्या सेवेसांर्दभाणतील नवद्यार्थयाांच्या समथया सोडनवणे आनण भोजिालय 

कमणिाऱयाांिे व्यवथिापि करण ेयाांिा समावेश होतो. वसनतगृहािे अधीक्षक भोजिालयाच्या व्यवथिापकाांिा 

इांधि, पाणी¸ साठवणुकीिी जागा ककां वा भाजया/ फळे अशा गरजेच्या उपकरणाांिा/ सुनवधाांिा पुरवठा करूि 

भोजिालय सुरळीत िालवण्यास मर्दत करतात. अधीक्षक भोजिालयािी सेवा शासि निणणय २०११ अिुसार 

दर्दली जाईल अशीही तजवीज करतात. 

  

तक्ता ४.५३: वसनतगहृनिहाय भोजिालय व्यवथिापकाांि ेवगीकरण 

वाण सामाि खरेर्दी करण्यात  
अडिणी 

वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिुर्दानित 

होय ६ ९ १५ 

िाही २९ १५ ४४ 

कधीकधी १ ० १ 

एकूण ३६ २४ ६० 

 

बहुताांशी भोजिालय व्यवथिापकाांिी अस ेसाांनगतल ेकी वाणसामाि, फळे, भाजया आनण अांडी ककां वा इतर 

माांसाहारी पर्दािण खरेर्दीत तयाांिा फारशा अडिणींिा सामिा करावा लागत िाही. परांतु काही व्यवथिापकाांिी 

भोजिालय िालवतािा येणाऱया अडिणी साांनगतल्या जयापुढीलप्रमाण े आहते. जेवणाच्या खिाणिी वेळेत 

परतफेड ि केल्यामुळे होणारी निधीिी अिुपलब्धता हा िाांगली भोजिालय सेवा पुरवण्यामधील प्रमुख 

अडिळा होता. तयािप्रमाणे, तालुका पातळीवरील मांडई आनण वसनतगृह यातील अांतर ही सुद्धा एक अडिण 

आह.े 

 

प्रतयेक वसनतगृहाच्या भोजिालय व्यवथिापकाकडे भोजिालयामधील उपलब्ध पायाभूत सुनवधा आनण 

आधुनिक/ याांनत्रक उपकरणाां नवषयी मत नविारले. 
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तक्ता ४.५४: सुनवधाांनवषयी असलले्या मताांिसुार शासकीय वसनतगहृातील (३६) भोजिालय व्यवथिापकाांि े

वगीकरण 

अ.क्र. सुनवधा समाधािकारक तटथि असमाधािकारक िाही 

1 भोजिालयिे के्षत्र ३२ ३ १  

2 थवयांपाक करण्यासाठी पुरेशी जागा ३२ ४   

3 थवयांपाकािा गॅस ३६    

4 नमकसर¸रगडा इ. उपकरण े ३४   २ 

5 किऱयाच्या नवल्हवेाटीिी व्यवथिा ३५   १ 

6 एकझॉथट फॅि २५ १ २ ८ 

7 भोजिगृह ३० २  ४ 

8 साठवणुकीिी जागा ३० ५  १ 

9 शीतकपाट १० २  २४ 

10 थवयांपाकासाठी पुरेशी भाांडी ३५  १  

11 जेवण वाढण्यासाठी पुरेशी भाांडी ३५  १  

12 पाण्यािी उपलब्धता ३४ २   

13 वीज ३६    

14 साांडपाण्यािी व्यवथिा ३१ ४ १  

15 थवयांपाकयाांिी पुरेशी सांयया ३२  २ २ 

16 मर्दतिीसाांिी पुरेशी सांयया २९ ५  २ 

 

तक्ता ४.५४ वर आधाररत, अस ेदर्दसूि येत ेकी शासकीय वसनतगृहातील भोजिालयामध्ये उपलब्ध असणाऱया 

पायाभूत सुनवधा आनण उपकरणी ही भोजिालय व्यवथिापकाांच्या र्दषृ्टीि ेसमाधािकारक पातळीवर आहते. 

वसनतगृहातील साठवणुकीिी क्षमता, थवयांपाकासाठी पुरेशी जागा आनण िाांगली साांडपाण्यािी व्यवथिा या 

काही गोष्टींमध्य े सुधारण्यास वाव आह.े र्दोि भोजिालय व्यवथिापकाांिी भोजिालयामध्ये उपलब्ध 

थवयांपाकयाांच्या सांययेबद्दल िाराजी सुद्धा व्यक्त केली. 

 

तक्ता ४.५५: सुनवधाांनवषयी असलले्या मताांिसुार अिरु्दानित वसनतगहृातील (२४) भोजिालय व्यवथिापकाांि े

वगीकरण 

अिकु्रमाांक सुनवधा समाधािकारक तटथि असमाधािकारक िाही 

1 भोजिालयािे के्षत्र ३२ ३ १  

2 थवयांपाक करण्यासाठी पुरेशी जागा ३२ ४   

3 थवयांपाकािा गॅस ३६    

4 नमकसर¸रगडा इ. उपकरण े ३४   २ 

5 किऱयाच्या नवल्हवेाटीिी व्यवथिा ३५   १ 

6 एकझॉथट फॅि २५ १ २ 8 

7 भोजिगृह ३० २  ४ 

8 साठवणुकीिी जागा ३० ५  १ 

9 शीतकपाट १० २  २४ 
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अिकु्रमाांक सुनवधा समाधािकारक तटथि असमाधािकारक िाही 

10 थवयांपाकासाठी पुरेशी भाांडी ३५  १  

11 जेवण वाढण्यासाठी पुरेशी भाांडी ३५  १  

12 पाण्यािी उपलब्धता 34 २   

13 वीज ३६    

14 साांडपाण्यािी व्यवथिा ३१ ४ १  

15 थवयांपाकी कमणिाऱयाांिी पुरेशी सांयया ३२  २ २ 

16 मर्दतिीसाांिी पुरेशी सांयया २९ ५  २ 

 

शासकीय वसनतगृहातील भोजिालयाशी तुलिा करता अिुर्दानित वसनतगृहातील भोजिालयामध्य े अिेक 

पायाभूत सुनवधा आनण उपकरणाांिा अभाव आह.े जरी जबाबर्दार कमणिाऱयाांिी उपलब्ध सुनवधाांबद्दल समाधाि 

व्यक्त केल ेअसल ेतरी अिेक वसनतगृहाांत नवनवध सुनवधा तसेि साधि सामुग्रीिा अभाव आह.े काही भोजिालय 

व्यवथिापकाांिी थवयांपाकािा गॅस तसेि नमकसर आनण रगडासारयया उपकरणाांबद्दल िाराजी व्यक्त केली. 

तयािप्रमाणे, िाांगली साठवणुकीिी जागा, किऱयाच्या नवल्हवेाटीच्या व्यवथिेत सुधारणा, साांडपाण्यािी 

व्यवथिा अशा काही मूलभूत सुनवधाांमध्य ेसुधारणेस वाव आह.े भोजिालयामधील जबाबर्दार अनधकाऱयाांिी 

सूनित केल्याप्रमाणे, अिुर्दानित वसनतगृहाांमध्य ेसुद्धा थवयांपाकी आनण मर्दतिीसाांिी सांयया पुरेशी िाही. 

 

सामानजक न्याय नवभागाच्या काही अनधकाऱयाांिी अस े सुिनवले की र्दोन्ही, अिुर्दानित आनण शासकीय 

वसनतगृहाांिी एका नवनशष्ट प्रमानणत अांतगणत व्यवथिेिे अिुसरण करावे. काहींच्या मते तेि ेनवश्राांतीसाठी आनण 

अभ्यासासाठी वेगळ्या खोल्या असाव्यात. अशी एक सूििा होती की सवण वसनतगृहाांमध्ये एक वेगळी 

अभ्यानसका बिवण े अनिवायण करावे. भाड्ाच्या इमारतीत असणाऱया अिुर्दानित आनण शासकीय 

वसनतगृहाांमध्य ेवेगळी सांगणककक्ष आनण आांतरजाल (इांटरिेट) जोडणी र्देण्यािी तरतूर्द करावी. ह ेमहत्त्वािे 

आह ेकारण सांगणक आनण आांतरजाल (इांटरिेट) नवद्यार्थयाांिा तयाांच्या प्रवेश प्रदक्रयेपासूि ते तयाांच्या अभ्यास 

आनण प्रकल्पाांपयांत गरजेिे असत.े    

 

 
उदद्दष्ट क्र.१७: नवद्यार्थयाांिा परुनवण्यात यणेाऱया भोजिािा र्दजाण तपासण.े 

 

वसनतगहृाच्या भोजिालयािी तपासणी 

बिवलेल्या जेवणािे अधीक्षकाांिी नियनमतपण े सेवि करणे ही अन्नाच्या गुणवते्तिी तपासणी करण्यािी 

अप्रतयक्ष पण व्यवहायण पद्धत आह.े  तयािप्रमाणे भोजिालयाला सामानजक न्याय नवभागाच्या अनधकाऱयाांिी 

अिािक भेट र्देणे ही सुद्धा आणखी एक पद्धत आह.े र्दोन्ही प्रकारच्या वसनतगृहात अस ेदर्दसूि आल ेआह ेकी 

अधीक्षक वसनतगृहाच्या भोजिालयाला वारांवार भेट र्देतात आनण तेि े जेवतात. काही अधीक्षक र्दररोज 
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वसनतगृहाच्या भोजिालयामध्ये र्दोन्ही वेळा जेवतात. उलटपक्षी, काही अधीक्षक भोजिालयामधील जेवण 

जेवत िाहीत. ह ेभोजिालय व्यवथिापकाांच्या प्रनतसार्दामध्ये परावर्तणत झाल्यािे तकतयामधूि दर्दसूि येत.े   

 

तक्ता ४.५६: वसनतगहृनिहाय र्दररोज भोजिालयामधील जवेणािी िव घणेाऱया अधीक्षकाांि ेवगीकरण 

भोजिालयामधील जवेणािी िव  
घणेारे अधीक्षक 

वसनतगहृाि ेप्रकार एकूण 

शासकीय अिरु्दानित 

होय २३ २२ ४५ 

िाही ६ १ ७ 

कधीकधी ७ १ ८ 

एकूण ३६ २४ ६० 

 

शासकीय वसनतगृहाांशी तलुिा करता, अिुर्दानित वसनतगृहातील अधीक्षक भोजिालयाच्या कामकाजात जाथत 

सहभागी होतात. २ वगळता, सवण २२ अिुर्दानित वसनतगृहातील अधीक्षक र्दररोज जेवणािी िव घेतात. 

शासकीय वसनतगृहाांच्या सांर्दभाणत, ३६ पैकी २३ अधीक्षक र्दररोज जेवणाच्या िवीबद्दल जागरूक असल्यािे 

दर्दसले. भोजिालय व्यवथिापकाांिा सामानजक न्याय नवभागाच्या अनधकाऱयाांिी गेल्या वषणभरात 

भोजिालयामधील जेवणाच्या िवीवर केलेल्या रटपण्णीबद्दल नविारणा केली.   

 

तक्ता ४.५७: भोजिालयामधील जेवणावरील सामानजक न्याय नवभागाच्या अनधकाऱयाांच्या रटप्पपणीि े

वगीकरण 

सामानजक न्याय अनधकार याांकडूि  
भोजिालयमधील जवेणािी िव 

वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिरु्दानित 

समाधािकारक २७ २० ४७ 

सधुारणिेी गरज ३ १ ४ 

प्रनतसार्द िाही ६ ३ ९ 

एकूण ३६ २४ ६० 

 

तक्ता ४.४६ मध्य े र्दाखवल्याप्रमाणे, बहुताांशी शासकीय आनण अिुर्दानित वसनतगृहाांिा सामानजक न्याय 

नवभागाच्या अनधकाऱयाांकडूि 'समाधािकारक' रटप्पपण्णी नमळाली आह.े फक्त तीि शासकीय आनण १ 

अिुर्दानित वसनतगृहाांिा जेवणािी िव आनण गुणवत्ता सुधारण्यास साांनगतली आह.े नवद्यार्थयाांिा उत्तम प्रकारिे 

अन्न नमळवण्यासाठी अशाप्रकारच्या पाहणीिी निनितपण ेगरज आह.े 
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उदद्दष्ट क्र. १८: शाळाांमध्य ेनवद्यार्थयाांसाठी बायोमरेिक पध्र्दतीि ेउपनथिती िोंर्दवली जात ेका? यािा शोध 

घणे.े  

 

आवक-जावक िोंर्दणी पनुथतकेिी र्दखेभाल 

६० पैकी ५३ वसनतगृहाांिी वसनतगृहाांच्या फाटकाजवळ आवक-जावक िोंर्दपुनथतका ठेवली आह.े शासकीय 

वसनतगृहाांमध्य ेयािे लक्षणीयरीतया अनधक प्रमाणात पालि केल ेजाते (फक्त एका शासकीय वसनतगृहात अशी 

िोंर्द ठेवली जात िाही.)  मुलाांिी ३ आनण मुलींिी ४ वसनतगृह ेआवक-जावक िोंर्द पुनथतका ठेवत िाहीत. 

 

नवद्यार्थयाांसाठी आत यणे्यािी आनण बाहरे जाण्यािी वळे 

िमुिा वसनतगृहाांमधील ५५ वसनतगृहाांिी नवद्यार्थयाांसाठी आत आनण बाहरे येण्या-जाण्यािी वेळ ठरवली आह.े 

२ शासकीय आनण ३ अिुर्दानित वसनतगृहाांमध्य ेवेळेसांर्दभाणतील नियम िाहीत. यामध्ये ३ मुलाांिी आनण २ 

मुलींिी वसनतगृह ेआहते. वेळ पाळण्यािा सकरातमक र्दबाव नवद्यार्थयाांवर असणे आवश्यक आह.े 

 

मलुींिी सरुक्षा 

अनधकाऱयाांिी साांनगतले की मलुींच्या वसनतगृहातील अधीक्षकाांिा आनण सुरक्षा रक्षकाांिा अनतररक्त काळजी 

घेण्यासांर्दभाणत ते िेहमीि निर्देश र्देतात. अगर्दी अनधकाऱयाांिा सुद्धा मुलींच्या वसनतगृहाला सांध्याकाळी ६ िांतर 

भेट र्देण्यास परवािगी िाही. शालेय मुलींिा घरी एकटीिे जाण्यािी परवािगी िाही. तया एकतर तयाांच्या 

सहनिवासी मैनत्रणींच्या सोबत जातात ककां वा वसनतगृहाच्या अनधकारी तयाांच्या पालकाांिा तयाांिा घेऊि 

जाण्यास साांगतात. मुलींिा तयाांिे पालक ककां वा सययया भावांडाांखेरीज इतर कोणतयाही िातवेाईकाांबरोबर 

सोडल े जाणार िाही यािे कडकपण े पालि केले जाते.  मुलींिी सुरनक्षतता अतयांत महतवािी असल्याि े

कुठल्याही प्रसांगी आवश्यकता वाटल्यास मुलींिा तक्रार िोंर्दवण्यासाठीिे आवश्यक वातावरण निमाणण करण े

जरुरीिे आह.े    

 

एका अनधकाऱयािे साांनगतले की तयाांिी अधीक्षकाांिा निभणया हले्पलाइििा टोल फ्री सांपकण  क्रमाांक वसनतगृहात 

लावण्यास साांनगतल ेआह.े तयाांिी मुलींिा सुद्धा गरज भासेल ते्हा या टोल फ्री हले्पलाइििा उपयोग करण्यास 

साांनगतल े आह.े तयाांिी अधीक्षकाांिा नजल्हा समाज कल्याण अनधकाऱयाांिी सीलबांर्द केललेी तक्रार पेटी 

वसनतगृहात ठेवण्यास साांनगतल े आह,े जेणेकरूि मुलींिी केलेल्या तक्रारी गोपिीय राहतील आनण तयाांिा 

कुठल्याही धमकीिा सामिा करावा लागणार िाही. 
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नवद्यार्थयाांिी र्दिैांदर्दि हजरेी 

अभ्यासाांतगणत सवेक्षण केलेल्या सवण वसनतगृहाांमध्य ेनवद्यार्थयाांिी र्दररोज हजेरी घेतली जाते.    

 

तक्ता ४.५८: वसनतगहृनिहाय हजरेी घणे्याच्या प्रघातािसुार वसनतगहृाि ेवगीकरण 

 हजरेी घणे्यािा प्रघात वसनतगहृाि ेप्रकार एकूण 

अिरु्दानित शासकीय 

बायोमरेिक मशीिवर ४ ० ४ 

बायोमरेिक मशीिवर आनण वसनतगहृावर सवण  

गोळा झाल्यािांतर हजरेी 

९ ६ १५ 

बायोमरेिक मशीिवर आनण सवण जण हजरेीपनुथतकेवर  

थवत:ि सही करतात   

० १ १ 

वसनतगहृावर प्रतयेकजण गोळा झाल्यािांतर हजरेी ८ २१ २९ 

वसनतगहृावर प्रतयेकजण गोळा झाल्यािांतर हजरेी  
आनण सवण जण हजरेीपुनथतकेवर थवत:ि सही करतात   

० १ १ 

सवण जण हजरेीपनुथतकेवर थवत:ि सही करतात   ३ ६ ९ 

इतर ० १ १ 

एकूण २४ ३६ ६० 

 

र्दररोज हजेरी लावणे हा वसनतगृहाच्या नशथतीिा भाग आह.े तयािे पालि सवणि वसनतगृहात होतािा दर्दसते. 

 

नवद्यार्थयाांसाठी आत आनण बाहरे जाण्याि ेनियम 

अभ्यासाांतगणत सवेक्षण केलले्या ६० पैकी ५६ वसनतगृह ेनवद्यार्थयाांच्या आवक-जावक िोंर्दी ठेवतात आनण तयाांिा 

बाहरे जाण्यासाठी अधीक्षकाांच्या अिुमतीिी सुद्धा आवश्यकता असत.े सवण वसनतगृह े रजेवर जाणाऱया 

नवद्यार्थयाांच्या िोंर्दी ठेवतात. अधीक्षकाांच्या अिुमतीनशवाय नवद्यािी वसनतगृहाबाहरे राहू शकत िाही.  

 

सवण वसनतगृह ेनवद्यार्थयाांिी र्दररोज हजेरी घेण्यािा प्रघात पाळतात. परांत ु२० वसनतगृह ेजी बायोमेरिक मशीि 

वापरतात, ती वगळता इतर बहुतेक हजेरी पुथतक ठेवतात. बहुताांशी वसनतगृह े नवद्यािी रनहवाशाांच्या 

सुरनक्षततेसाठी पुरेशी उपाययोजिा करतात अस ेदर्दसूि आल ेआह.े ह ेघरापासूि र्दरू राहणाऱया नवद्यार्थयाांशी 

तयातूिही नवशेषतः मुलींशी निगनडत वेगवेगळ्या र्दघुणटिा टाळण्याच्या र्दषृ्टीि े महत्त्वािे आह.े बहुसांयय 

अधीक्षकाांिी िमूर्द केले की त ेबाहरे जाणाऱया नवद्यार्थयाांिी रोज िोंर्द ठेवतात. तयािप्रमाणे, सवण मुलाांिी आनण 

मुलींिी वसनतगृह ेवसनतगृहातिू रजेवर जाणाऱया नवद्यार्थयाांिी िोंर्द ठेवतात.     
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तक्ता ४.५९: नवद्यार्थयाांच्या रजसेांर्दभाणत नवनवध पद्धतीिसुार वसनतगहृाि ेवगीकरण 

पद्धत मलु े मलुी एकूण 

िोंर्दवही ३ ६ ९ 

िोंर्दवही आनण लखेी अजण ३ ६ ९ 

िोंर्दवही आनण लखेी अजणआनण पालकाांिा मानहती र्देण े ० २ २ 

लखेी अजण १९ १५ ३४ 

लखेी अजण आनण पालकाांिा मानहती र्देण े २ ३ ५ 

पालकाांिा मानहती र्देण े ० १ १ 

एकूण २७ ३३ ६० 

 

तक्ता ४.५९ मध्य ेर्दाखवल्यािुसार, अस ेदर्दसूि आल ेकी मुलींच्या वसनतगृहात नवद्यार्थयाांच्या सुरक्षे सांर्दभाणत 

अिेक पद्धतींिे पालि केल े जाते. १४ (६+६+२) मुलींिी वसनतगृह े रजेवर जाणाऱया नवद्यार्िणिींिी िोंर्द 

िोंर्दवहीत ठेवतात, आनण २६ (६+२+१५+३) मलुींच्या वसनतगृहाांकडूि लेखी अजण मागनवला जातो. ४ 

(३+१)वसनतगृह ेतर नवद्यार्थयाांच्या पालकाांिा तयाांच्या रजेच्या अजाणनवषयी मानहती र्देतात. या सांर्दभाांत २ 

वसनतगृह े तीिही पद्धतींिा अवलांब करतात. तयािप्रमाणे, मुलाांच्या २७ वसनतगृहाांपैकी १९ वसनतगृहात 

रजेिा अजण र्देण ेबांधिकारक आह.े  मुलींिी अनधक काळजी घेणे ही एक प्रकारिी जबाबर्दार वतणणूक आह ेआनण 

ती सवणि वसनतगृहात घेतली जाते. 

 

उदद्दष्ट क्र. १९: वसनतगहृातील नवद्यार्थयाांसाठी  शकै्षनणक सानहतयासाठी ज ेअिरु्दाि  परुनवण्यात यते ेत ेपरेुस े

आह ेका ? 

 

उदद्दष्ट क्र. १३: शासि निणणय दर्द २६ जलु ै२०११ सोबतच्या पररनशष्ट १ िसुार मान्यता र्देण्यात आलले्या 

सोयी सनुवधा वसनतगहृातील नवद्यार्थयाांिा परुनवण्यात यतेात का यािा शोध घणे.े 

 

निवाणहभत्ता 

निवाणहभत्ता हा फक्त शासकीय वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांसाठीि आह.े ५०० रू. पासूि त े ९०० रू. पयांत 

निवाणहभत्ता या नवद्यार्थयाांिा नवनवध पातळ्याांप्रमाणे नमळतो. निवाणहभत्त्याच्या नवभाजिािा एक िमुिा येिे 

दर्दला आह.े  
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तक्ता ४.६०: शासकीय वसनतगहृातील नवद्यार्थयाांि,े निवाणहभत्त्यािसुार नवभाजि 

निवाणहभत्ता (रू.)  सांयया टके्कवारी 

५०० ८९ २६.२ 

६०० १२४ ३६.५ 

७०० २७ ७.९ 

८०० ६० १७.६ 

९०० ४० ११.८ 

मानहती दर्दली िाही २०  

एकूण ३६० १००.०० 

 

र्दबुणल आर्िणक नथितीतील नवद्यार्थयाांसाठी हा निवाणहभत्ता खूपि महतवािे असतो. निवाणहभत्ता नमळणार िसेल 

तर नवद्यार्थयाांच्या गळतीिे प्रमाण वाढत,े कारण उर्दरनिवाणहासाठी या नवद्यार्थयाांिा िोडी फार कमाई करावीि 

लागत.े अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असणारी साधिे खरेर्दी करण्यासाठी, वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिा नवनशष्ट 

रक्कम दर्दली जात,े ही सुनवधा फक्त शासकीय वसनतगृहाांसाठीि आह.े सरासरी रक्कम खालील तकतयात दर्दली 

आह.े 

 

तक्ता ४.६१: वसनतगहृाच्या थिािािसुार, शकै्षनणक सानहतयाच्या खरेर्दीसाठी नवद्यार्थयाांिा शलांगनिहाय 

नमळणारी सरासरी रक्कम 

वसनतगहृाि ेथिाि व शलांग सरासरी रक्कम (रू.) 

वसनतगहृाि ेथिाि  

सवाणनधक नवकनसत नजल्हा ५,०९२ 

निम्नतम नवकनसत नजल्हा ३,७४८ 

शलांग  

मलु े ४,९०२ 

मलुी ४,०४८ 

एकूण ४,५२१ 

 

या योजिेअांतगणत, शासकीय वसनतगृहात राहणार या नवद्यािाांिा तयाांिे नशक्षण पूणण करण्यासाठी तसेि 

तयासांबांधीच्या खिाणसाठी पुरेसा निवाणहभत्ता दर्दला जाते. 

 

वयैनक्तक आनण शकै्षनणक खिाणसाठी नमळणारे अिुर्दाि 

शासकीय वसनतगृहात राहणार या नवद्यार्थयाांिा तयाांच्या वैयनक्तक अिवा शकै्षनणक खिाणसाठी नमळणार या 

रकमेिा उल्लेख, जुलै २०११ मध ेनिघालेल्या शासि निणणयात (GR) केलेला आह.े यात वैयनक्तक आरोग्य, 

गणवेश आनण नवनशष्ट नवद्याशाखाांिा जसे वैद्यकीय शास्त्रे, कला, शारीररक नशक्षण, प्रकल्प व इतर- समावेश 
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होतो. शासकीय वसनतगृहात राहणार या ३६० नवद्यार्थयाांिा नमळणारे अिुर्दाि व तयािी योग्यता यािी 

वेळेवेळी तपासणी केली जाते. 

 

तक्ता ४.६२: नजल््ाच्या प्रकारािसुार, आरोग्यासाठी नमळणार या मानसक अिरु्दािानवषयी जागरूक असलले्या 

शासकीय वसनतगहृातील नवद्यार्िणिीिे नवभाजि (टके्कवारी) 

प्रनतदक्रया नवभागातील सवाणनधक 

नवकनसत नजल्ह े

नवभागातील निम्नतम 

नवकनसत नजल्ह े

एकूण 

हो ५०.७ ३६.० ४३.३ 

िाही ४९.३ ६४.० ५६.७ 

प्रनतसार्द िाही ३५ ५ ४० 

एकूण ११० ८० १९० 

 

शासकीय वसनतगृहातील मलुींिा तयाांच्या आरोग्यावरील खिाणसाठी र्दर मनहिा रू. १०० दर्दले जातात. 

मुलग्याांिा सर्दर योजिा लागू िाही. प्रनतसार्द ि र्देणाऱया ४० मुलींिा वगळता, ५६.७ टके्क नवद्यार्िणिी या 

मानसक अिुर्दािाबाबत जागरूक िाहीत. यामधील अनधक नवद्यार्िणिी (६४ टके्क) या निम्नतम नवकनसत 

नजल््ातील वसनतगृहात राहणार या आहते.  

 

तक्ता ४.६३: नजल््ाच्या प्रकारािसुार, अिरु्दाि प्राप्त करणार या  शासकीय वसनतगहृातील नवद्यािाांि े

नवभाजि (टके्कवारी) 

अिरु्दानित करण े नवभागातील सवाणनधक नवकनसत 

नजल्ह े

नवभागातील निम्नतम 

नवकनसत नजल्ह े

एकूण 

हो  ५०.० ८८.० ६५.१ 

िाही ५०.० १२.० ३४.९ 

प्रनतसार्द िाही ७२ ५५ १२७ 

एकूण ११० ८० १९० 

 

तक्ता ४.६३ मध्य ेर्दाखवल्याप्रमाणे ६५.१ टके्क प्रनतसार्दक मलुींिी तयाांिा अिुर्दाि वेळेवर नमळत असल्यािे 

िमूर्द केले. नवभागातील सवाणनधक नवकनसत नजल््ातील वसनतगृहातील  

 

मुलींपैकी ५० टके्क मलुीिा अिरु्दाि वेळेवर नमळत.े हिे प्रमाण नवभागातील निम्नतम नवकनसत नजल््ामध्य े 

उल्लेखिीयरीतया जाथत म्हणजे ८८ टके्क इतके आह.े  तिानप वसनतगृह प्रमुखाांच्या म्हणण्यािुसार, ही 

अिुर्दािािी रक्कम नवद्यार्थयाांच्या मानसक निवाणहभत्तासोबति दर्दली जाते. पररणामी, नवद्यार्थयाांपयांत ही 

मानहती पोहोिति िाही. शालेय नवद्यार्थयाांिा गणवेश घणे्यासाठी शासिाकडूि र्दर वषी रू. ५,०० दर्दल े

जातात. 
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तक्ता ४.६४: गणवशेासाठी नमळणार या वार्षणक अिरु्दािाबाबत जागरूक असणार या शालये नवद्यार्थयाांि े

नजल््ाच्या प्रकारिरुूप नवभाजि 

गणवशेासाठी नमळणार्या अिरु्दािाबाबत 

जागरूक 

सवाणनधक नवकनसत 

नजल्ह े

निम्नतम नवकनसत 

नजल्ह े

एकूण 

हो १३ १० २३ 

िाही १ २ ३ 

एकूण १४ १२ २६ 

 

वय वषे १५ ककां वा तयापेक्षा कमी वय असलेले २६ नवद्यािी शासकीय वसनतगृहात रहात होते. शासकीय 

गणवेशासांबांधी नमळणार या अिरु्दािासांबांधी तयातील बहुसांयय नवद्यार्थयाांिा मानहती आह ेह ेवरील तकतयावरूि 

दर्दसते.  

 

तक्ता ४.६५: नजल््ाच्या प्रकारािसुार, अिरु्दािप्राप्त शासकीय वसनतगहृातील नवद्यार्थयाांिे नवभाजि 

योग्य वळेी अिरु्दाि 

नमळत े

सवाणनधक नवकनसत नजल्ह े निम्नतम नवकनसत नजल्ह े एकूण 

हो ६ ८ १४ 

िाही ६ २ ८ 

लागिूाही १ १ २ 

एकूण १३ ११ २४ 

 

तक्ता ४.६५ मध ेर्दशणनवल्यािुसार २४ पात्र नवद्यार्थयाांमधील (१५ वष ेव तया खाली वय) १४ नवद्यार्थयाांिा 

वेळेवर अिुर्दाि नमळत.े अिुर्दाि ि नमळालेल्या नवद्यार्थयाांमधील ६ नवद्यािी सवाणनधक नवकनसत नजल््ात 

राहणारे तर २ नवद्यािी ह ेनिम्नतम नवकनसत नजल््ात रहाणारी होती. 

 

नवद्यार्थयाांिा नमळणार या इतर अिुर्दािासांबांधीही तयाांच्याकडे नविारणा केली गलेी. तिानप, सवण नवद्यािी 

नवनवध प्रकारच्या अिुर्दािप्राप्तीसाठी पात्र ि्हते. तयामुळे तयाांच्या प्रनतदक्रया नवश् वासाहण ि्हतया, म्हिूिि 

तयािी िोंर्द केली गेली िाही. 
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उदद्दष्ट क्र. २०: वसनतगहृामध्य े सी. सी. रट. ्ही. कॅमरेा िी व्यवथिा आह ेका हे तपासण े 

 

सी.सी.टी.्ही. कॅमरेािी व्यवथिा 

  

तक्ता ४.६६: वसनतगहृनिहाय सी.सी.टी.्ही. कॅमरेाच्या र्देखरेखीिसुार वसनतगहृाि ेवगीकरण 

 र्देखरेख वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

शासकीय अिरु्दानित 

होय ३० ८ ३८ 

िाही ६ १६ २२ 

एकूण ३६ २४ ६० 

 

सी.सी.टी.्ही. च्या माध्यमातूि होणारी र्देखरेख ह ेसवणमान्य पद्धत आह.े निवडलले्या ६० वसनतगृहाांपैकी ३८ 

मध्य ेसी.सी..टी.्ही. बसवलले ेआहते. यापैकी ३० सी.सी.टी.्ही. शासकीय वसनतगृहात तर ८ अिुर्दानित 

वसनतगृहात आहते.  

 

तक्ता ४.६७: वसनतगहृनिहाय सीसीटी्ही कॅमरेाच्या नथितीिसुार वसनतगहृाि ेवगीकरण 

 र्देखरेख वसनतगहृािा प्रकार एकूण 

 मुल े मुली 

होय १८ २० ३८ 

िाही ९ १३ २२ 

एकूण २७ ३३ ६० 

 

सी.सी.टी.्ही असणाऱया ३८ वसनतगृहापैकी १८ वसनतगृह ेमलुाांिी आहते तर २० मुलींिी. २२ वसनतगृहात 

सी.सी..टी.्ही. िाहीत. तयापैकी ९ मलुाांिी आनण १३ मलुींिी आहते.   

 

एकर्दा सुनवधा पुरनवल्यािांतर म्हणजेि सी.सी.टी.्ही. बसवल्यािांतर त ेिीट िालतात की िाही ह ेपाहणे 

गरजेिे आह.े   

 

सी.सी.टी.्ही कॅमऱेयाांिी सांयया 

सी.सी.टी.्ही िी सोय असलेल्या वसनतगृहाांपैकी बहुसांयय (२३) वसनतगृहाांिी ८ पेक्षा जाथत सी.सी.टी.्ही 

कॅमेरे बसनवले आहते, तयािांतर ८ वसनतगृहाांमध्य ेजाथतीत जाथत ४ कॅमेरे बसनवले आहते तर ४ त े८ कॅमेरे 

बसनवलेली ५ वसनतगृह ेआहते. ८ ककां वा जाथत कॅमेरे बसनवणाऱयाांत शासकीय वसनतगृहाांिा नहथसा जाथत 

आह.े  
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मुलींच्या वसनतगृह सांर्दभाणत, सीसीटी्ही कायणरत असणाऱया वसनतगृहाांपैकी, एकूण १५ वसनतगृहाांमध्य े८ 

ककां वा ८ पेक्षा जाथत कॅमेरे बसनवले आहते.   

  

सी.सी.टी.्ही कॅमऱेयाांिी पयाणप्तता 

सीी.सी.टी.्ही कॅमेराच्या सांर्दभाणतील प्रश्नास ६० पैकी २२ सुरक्षा रक्षकाांिी प्रनतसार्द दर्दला िाही. अडतीस 

पैकी २५ प्रनतसार्दकाांिी मानहती दर्दली की तयाांच्या वसनतगृहात सी.सी.टी.्ही कॅमेरे पुरेशा सांययेत आहते. बारा 

वसनतगृहाांच्या सांर्दभाणत सी.सी.टी.्ही कॅमऱेयाांिी अपयाणप्तता िोंर्दवली गलेी. ६ नमलािच्या आनण मुलींच्या 

वसनतगृहाांत सी.सी.टी.्ही कॅमेरे पुरेशा सांययेत ि्हते.  

 

सी.सी.टी.्ही त केलले्या नित्रीकरणािी र्देखभाल 

बहुताांशी वसनतगृहाांत सी.सी.टी.्ही नित्रीकरणािी िीट र्देखभाल होत िाही. सी.सी..टी.्ही नित्रीकरणािी 

र्देखभाल कुठल्याही कालावधीसाठी िीट ि होणे ही एक गांभीर समथया आह.े फक्त १० वसनतगृहाांिी (६ 

शासकीय आनण ४ अिुर्दानित) नित्रीकरणािा डेटा एक मनहन्यासाठी राखूि ठेवला आनण ३ वसनतगृहाांिी 

(शासकीय आनण मुलींिे) एका मनहन्यापेक्षा जाथत राखूि ठेवला. मुलाांच्या वसनतगृहात डेटािी र्देखभाल 

व्यवनथित होत िाही (२७ वसनतगृहाांमध्य े३). 

 

जवळजवळ सवण नजल््ाांतील अनधकाऱयाांिी एकाही वसनतगृहात कुठलीही र्दघुणटिा ि झाल्यािे अनभमािाि े

साांनगतले. वसनतगृहातील सवण सुरक्षा रक्षकाांिा सक्त ताकीर्द दर्दली आह ेकी वसनतगृहाच्या फाटकाकडे अगर्दी 

िोड्ा वेळासाठी सुद्धा र्दलुणक्ष करायिे िाही. जर सुरक्षा रक्षकाला काही कारणाि ेबाहरे जायिे असेल तर 

तयािे वसनतगृहातील इतर कुठल्याही व्यक्तीला वसनतगृहाच्या फाटकाकडे लक्ष र्देण्यास साांनगतल े पानहजे. 

बहुसांयय वसनतगृहाांमध्ये सी.सी.टी.्ही. कॅमेरे बसनवले आहते. अस ेअसल ेतरी काही प्रकरणाांमध्ये त ेकायणरत 

िाहीत.   
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६. नशफारसी 

सध्याच्या समाजातही नवनवध मागास वगाणतील नवद्यार्थयाांसाठी वसनतगृहाांिी निर्मणती आनण र्दखेभाल योजिा 

समपणक आह.े येतया काही वषाांत १९२२ साली सुरू झालेल्या या योजिेला १०० वषे पूणण होतील. २००० पके्षा 

जाथत वसनतगृहाांिी निर्मणती आनण र्देखभाल करण्यापयांत योजिेिी व्याप्ती वाढली आह.े शासकीय वसनतगृहाां 

सोबति राजयामध्ये अिेक अिरु्दानित वसनतगृहहेी नवद्यार्थयाांिा तयाांिे शैक्षनणक ध्येय गाठूि र्दणे्यासाठी काम 

करत आहते. योजिेि े मूल्याांकि दर्दलले्या निधीच्या सांर्दभाणतील तयािे प्रभावीपणा आनण सामर्थयण र्दशणवते. 

शासिािे वसनतगृह े सुरळीतपणे िालण्यासाठी नियम घालूि दर्दले आहते आनण त े नवद्यार्थयाांिा तयाांच्या 

भरणपोषणासाठी अिुर्दाि र्दते.े परांत,ु अिुर्दानित वसनतगृहाांिा अिुर्दािापासूि वांनित ठेवले जाते आनण 

निधीच्या अभावी दर्दल्या जाणाऱया कमी गुणवते्तच्या सेवेमधूि उद्भवणाऱया समथयाांिा तयाांिा सामोरे जावे 

लागते. 

 

पुढील कायणकारी धोरणे योजिचे्या नवतरणात सुधारणा घडवतील आनण शासिाला तयािे सीमाांत वगाणच्या 

सामानजक-आर्िणक सुधारणेिे ध्येय साध्य करण्यास मर्दत करतील. 

 

पररणाम 

मागासवगीय नवधािी आनण नवद्यार्िणिींसाठी असणारी वसनतगृहाांिी योजिा ही एक महतवािी कल्याणकारी 

योजिा आह.े या योजिेिा खूप नवद्यार्थयाांिा फायर्दा झालेला आह.े शासकीय वसनतगृहाांखेरीज अिुर्दानित 

वासातीगृहहेी मोठ्या प्रमाणात आहते आनण दर्दवसेंदर्दवस तयाांिी सांयया वाढते आह.े यािेि प्रनतशबांब 

वाढणाऱया नवद्यार्थयाांच्या सांययेतही दर्दसूि येत.े उच्च नशक्षणाच्या आकाांक्षेिे तसेि आपल्या थवप्ाांिी पूतणता 

करण्यासाठी अिेक नवद्यािी या वसनतगृहात प्रवेश घेऊ इनच्ितात. या योजिेिी मागणी अजण करणाऱयाांच्या 

वाढतया सांययेवरूिही ह ेदर्दसूि येत.े अजण करणारे नवद्यािी आनण प्रवेश नमळणारे नवद्यािी यात तफावत दर्दसत े

आनण गेल्या र्दोि वषाणत यािे प्रमाण लक्षणीयरीतया वाढल्यािे दर्दसते. शासकीय वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिा 

आर्िणक मर्दत तसेि इतरही खूप फायर्द े नमळतात. तयाप्रकारिे फायर्द े गरज असली तरीसुद्धा अिरु्दानित 

वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिा नमळत िाहीत. तयामुळेि अिुर्दानित वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिा शासकीय 

वसनतगृहात प्रवेश घेण्यािी इच्िा असत.े  

 

ही वसनतगृह,े मुययतः ग्रामीण भागातूि यणेाऱया वांनित वगाणतील नवद्यर्थयाांच्या कररयरला आकार र्दणे्यािी 

भूनमका निभावतात. या अभ्यासाांतगणत नमळालले्या मानहतीिुसार, येिील नवध्यार्थयाांच्या शैक्षनणक कामनगरीत 

सुधारणा झाली आह.े उच्च नशक्षण घेणाऱया नवद्यार्थयाांिा तयाांिा १० वीत नमळालले्या गुणाांपेक्षा अनधक गणु 

वरच्या वगाणत नमळाले आहते. तसेि वसनतगृहातील माजी नवद्यार्थयाांिाही तयाांच्या कररयरमध्य,े येि े
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रानहल्यामुळे फायर्दा झाला आह.े तयाांच्या सवाांगीण नवकासाला हातभार लागला आह.े तयाांच्यापैकी बऱयाि 

जणाांिा भनवष्ट्यकाळात वसनतगृहासाठी काहीतरी मर्दत करण्यािी इच्िा आह.े या सवण गोष्टी वसनतगृहािी 

भूनमका आनण वसनतगृहािी नवद्यर्थयाांच्या आयुष्ट्यातील जागा दकती महतवािी आह ेत ेर्दाखवूि र्देतात. या 

अभ्यासावरूि वसनतगृहाांिे कामकाज अनधक सक्षमतेि ेिालण्यासाठी काही नशफारसी येि ेिोंर्दनवल्या आहते. 

 

वसनतगहृात प्रवशे  

 आदर्दवासी-बहुल नजल््ाांमध्य े आदर्दवासी नवद्यार्थयाांसाठी अिुसूनित जातीच्या नवद्यार्थयाांपेक्षा 

जाथत राखीव जागा असाव्यात. 

 प्रवेश प्रदक्रया शाळा आनण महानवद्यालये िालू ्हायच्या आधी वेळेत पूणण ्हावी. 

 गुणवते्तवर आधाररत प्रवेश प्रदक्रयेिे कठोरतेिे पालि केले जावे आनण परीक्षेत उत्तीणण होण्यास 

अपयशी ठरणार या नवद्यार्थयाांिा कमी प्राधान्य नमळावे. यामुळे अशा नवद्यार्थयाांिा न्याय्य वागणूक 

नमळेल जे अन्यिा अिुर्दानित वसनतगृहात कुठल्याही आर्िणक मर्दतीनशवाय राहतात आनण 

जयाांिा शासकीय वसनतगृहात राहणार या नवद्यार्थयाांिा नमळणाऱया इतर शैक्षनणक आनण पायाभूत 

सुनवधा नमळत िाहीत. 

 तयाि प्रकारे वसनतगृहातील प्रवेश हा गुणवते्तवर आधाररत पढेु िालू ठेवावा¸ जो नवद्यार्थयाांिा 

खूप मेहित घणे्यास आनण तयाांच्या अभ्यासात िाांगली कामनगरी करण्यास भाग पाडेल. 

कमणिारी 

 कमणिार याांच्या सवण ररक्त जागा भरल्या जाव्यात आनण शकय असल्यास वसनतगृहातील कायणकत े

ककां वा कमणिारी नवद्यार्थयाांच्या सांययेच्या प्रमाणात असावेत. 

 अधीक्षकाांवर कामािा खूप भार आह.े अधीक्षकाांच्या कामािे थवरूप थपष्ट करावे. तयाांच्या २४ 

तास कामािे थवरूप आनण कमणिाऱयाांिी मयाणदर्दत सांयया लक्षात घेता तयाांिे वेति सुधाररत केल े

जावे. दफरतीवर जावे लागले अशी कुठलीही जबाबर्दारी तयाांिा र्देण्यात यऊे िय े कारण 

तयाांच्यासाठी वसनतगृह सोडूि बाहरे जाणे खूप कठीण आह े. 

 अधीक्षकाांिी पार पाडाव्या लागणार या कामाांिे प्रमाण लक्षात घऊेि एकावेळी एकि वसनतगृह 

साांभाळावे. जे्हा तयाांच्यावर र्दसुऱया एखाद्या वसनतगृहािी जबाबर्दारीही असत े ते्हा त े

तयाांच्या कामाला िीट न्याय रे्दऊ शकत िाहीत. 

 आतािे तरुण ह ेकाही वषाांपूवीच्या तरुणाांपके्षा पूणणपणे वेगळे आहते ह ेसमजूि अधीक्षकाांिा 

तयाांच्या अधीक्षक पर्दाच्या कायणकाळात प्रनशक्षण द्यावे.  
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 वसनतगृह ह ेमयुयतवे अधीक्षकाांकडूि िालवल ेजाते. त ेकमीत कमी पर्दवीपयांत तरी नशकलले े

असावेत. तयामळेु तयाांिा नवद्यार्थयाांशी व्यवनथित जुळवूि घेता येईल आनण वसनतगहृ 

सुरळीतपण ेिालले.  

  नवशेषतः मुलींच्या वसनतगृहात जेि ेएकि सुरक्षा रक्षक २४ तास काम करत असतो तिे ेसुरक्षा 

कमणिार याांिी भरती करण्यािी गरज आह े. 

 स्त्री सुरक्षा रक्षकाांिी सांयया कमी आह.े प्रतयके वसनतगृहावर एक स्त्री सुरक्षा रक्षक आवश्यक 

असल्यामुळे तयाांिी िेमणूक अतयांत आवश्यक आह.े  

 िाांगल्या कामकाजासाठी मुययतवे अिुर्दानित वसनतगृहातील थवच्िता कमणिार याांच्या िेमणुकी 

सांबांधी नियमाांत सुधारणा करण ेअतयांत आवश्यक आह े . जेि ेलागू असेल तेि ेर्देखभालीच्या 

वार्षणक करारािे िूतिीकरण झाले पानहजे. 

 वसनतगृहात नवद्यार्थयाांिा तयाांच्या अभ्यासात मागणर्दशणि करू शकतील अस ेकमणिारी असावेत. 

जर अशी िेमणूक शकय िसले तर काही प्राध्यापकाांिा काही तास या नवशेष मागणर्दशणिासाठी 

आमांनत्रत करावे  

 नवद्यार्थयाांवरील तयाांिी शैक्षनणक कामनगरी¸ थपधाण आनण भनवष्ट्यातील िोकरी या सांबांधीिा 

वाढता ताण लक्षात घेता वसनतगृहात समुपर्देशक असावा. समुर्देशाकाच्या मर्दतीमुळे 

नवद्यार्थयाांमध्ये अनधक आतमनवर्श्ास निमाणण होईल आनण तयािा उपयोग िोकरीसाठीच्या 

मुलाखतीसाठी होईल. 

सरुक्षा 

 सीसीटी्ही कॅमेरा साठी वार्षणक र्देखभाल करार करावा आनण बसवलेल्या कॅमऱेयाांिा िाांगला 

उपयोग करण्यासाठी तो पाळला जावा. सीसीटी्हीच्या अनधक कॅमऱेयाांिी गरज आह.े कॅमऱेयाांिे 

नित्रीकरण सांभाळूि ठेवल ेजावे. एकर्दा बसवल्यािांतर सवण कॅमरेे िाल ूनथितीत असावेत.  

 नवद्यार्थयाांिी बायोमेरिक हजेरी सक्तीिी असावी. आत-बाहरे जाण्याच्या वेळा सवण वसनतगृहात 

िोंर्दवल्या जाव्यात.  

 अनतक्रमणाच्या घटिा लक्षात घतेा सवण वसनतगृहाांतील सुरक्षचे्या उपाययोजिाांत सुधारणा होण े

आवश्यक आह े. 

 

जवेण आनण भोजिालय   

 काही शासकीय तसेि अिुर्दानित वसनतगृहाांत निधाणररत केललेा मेन्य ूवाढला जात िाही.  

 नवध्यार्थयाांमधील कुपोषणािी तवररत र्दखल घऊेि¸ शासकीय वसनतगृहाांत जेवणािा निधाणररत 

मेन्य ू परुवण्यासांबांधी नविानवलांब उपाययोजिा कराव्यात. तोि मेन्य ू परवडण्याजोगा 
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बिनवण्यासाठी शासिािे अिुर्दानित वसनतगृहाांिा दर्दल े जाणारे अिुर्दाि वाढवण्यािी गरज 

आह.े 

 आहार तजज्ञाच्या सल्ल्याि ेजेवणािा मेन्य ूठरवला जावा. 

 भोजिालय कमणिार याांिी शासिािे निधाणररत केलले्या मेन्यूिे पालि करावे. 

 अन्नाच्या गुणवते्तिी तसेि नवद्यार्थयाांसाठी खरेर्दी केलेल्या सामािािी तपासणी ्हावी. 

 नवद्यार्थयाांिे अन्नासांबांधी समुपर्देशि कारणे गरजेिे आह;े जरी त ेकाही नवनशष्ट प्रमाणात अन्न 

पर्दािण नमळवण्यास पात्र असतील¸ तरी जर ते सवण खाऊ शकत िसतील तर तयाांिी ते घऊेि िांतर 

ते अन्न वाया घालवू िय.े सवणप्रकारच्या प्रनतसार्दाकाांिी अन्न वाया जात असल्याबद्दल ििाण केली 

आह.े   

अिरु्दाि 

 अिुसूनित जातीच्या नवद्यार्थयाांच्या प्रवेशाच्या सांययेवर आधाररत सध्यािी अिुर्दाि र्देण्यािी 

पद्धत ही अिुर्दानित वसनतगृहाांिे व्यवथिापि जरटल बिवत े

 अिुर्दानित वसनतगृहािा नमळणारे अिुर्दाि ह े(एकूण) नवद्यार्थयाांच्या सांययेिुसार असावे.    

 निकडीच्या खिाणसाठी वसनतगृहात दकरकोळ रोकड ठेवली जावी. 

सेवा 

 राजीव गाांधी नवमा योजिे अांतगणत नवद्यार्थयाांिा नवमा उतरनवला जावा. 

 कें द्रीय प्रर्दषूण नियांत्रण मांडळाच्या इलेनकिक इनन्सिरेटसण सारयया सॅनिटरी पॅडच्या किऱयाच्या 

व्यवथिापिाबाबतच्या मागणर्दशणक ततवाांिी अांमलबजावणी करण्याच्या राजय शासिाच्या 

प्रयत्नाांिी नशफारस केली आह.े ही गुांतवणूक शासिाला नवद्यार्िणिीमध्ये िाांगल्या सवयी रुजवणे, 

साांथकृनतक आनण सामानजक बर्दल तसेि शार्श्त नवकास थवरूपातील बराि परतावा नमळवूि 

रे्दईल  

 कमी नवकनसत नजल््ाांमधील आनण नवशेषतः अिुर्दानित वसनतगृहाांत पाण्याच्या सुनवधेच्या 

बाबत शासकीय वसनतगृहाांच्या तलुििेे गैरसोयी आहते. थिानिक भौगोनलक गरज ओळखूि 

पाण्याच्या उपलब्धतेनवषयी उपाययोजिा करण्यािी गरज आह.े  

 वाििािी सवय अांगी बाणवण्यासाठी अद्ययावत आनण समपणक पुथतके असललेे ग्रांिालय 

आवश्यक आह े आनण त े नवद्यार्थयाांिा तयाांच्या नवषयातील ज्ञाि वाढवण्यासाठी मर्दत करेल. 

खरेर्दी केललेी िवीि पुथतके ठेवण्यासाठी अद्ययावत ग्रांिालय ेकेली पानहजेत. 

 इ-लर्िणग सध्या काळािी गरज आह ेआनण वसनतगृह ेया सुनवधिेे सुसज्ज असली पानहजेत. 

 नवपश्यिा प्रनशक्षणाच्या उपक्रमासाठी शासि पातळीवर िालिा दर्दली पानहजे; यासाठी वेगळे 

अांर्दाजपत्रक असावे. 
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 नवद्यार्थयाांच्या अभ्यास सहली आयोनजत कराव्यात. 

 नवद्यार्थयाांिी आरोग्य तपासणी अनिवायण करावी जयाि ेनवद्यार्थयाांच्या आरोग्यावर जाणीवपूवणक 

लक्ष ठेवल ेजाईल. 

पायाभतू सनुवधा 

 इमारतींच्या र्देखभाली साठी तरतूर्द केली पानहजे 

 सवण पायाभूत सुनवधा आनण उपकरणे कायणरत ठेवूि तयाांिी र्देखभाल केली पानहजे.  

 वसनतगृहात प्रतयेक नवद्यार्थयाणमागे परेुशी जागा असावी. नवशेषतः अिरु्दानित वसनतगृहात 

जागेनवषयी काही निमय पाळल ेगलेे पानहजे. 

 नवद्यार्थयाांच्या मैर्दािी उपक्रमाांसाठी वसनतगृहाभोवती मोकळी जागा असण ेआवश्यक आह े

 या जागेत नवध्यार्थयाांिा एकत्र येण्यासाठी खुली व्यायामशाळा ककां वा मैर्दािी खेळाांसाठी 

असावेत. तयाांिा प्रोतसानहत करण्यासाठी काही खेळािे सानहतय उपलब्ध करूि दर्दल ेपानहजे.    

 वसनतगृहात पुरेशी सांययेत शौिालय ेआनण स्नािगृह ेअसावीत. 

 वसनतगृहात सवणसाधारण थवच्िता राखण्यासाठी तसेि वैयनक्तक थवच्ितेसाठी वसनतगृहाला 

पाणी उपलब्ध करूि र्देण्यात यावे. 

 महाराष्ट्रात जवळपास वषणभर उपलब्ध असणारा भरपूर सूयणप्रकाश लक्षात घेता, सौर वॉटर 

नहटर सारखी एक िोटीशी उपाययोजिा नवद्यार्थयाांिा गरम पाणी पुरवू शकेल. वसनतगृहाांिा 

नवजेिा वापरही कमी होईल. 

 रनहवासी नवद्यािी ही मोठी जबाबर्दारी आह.े या पार्श्णभूमीवर इमारतींिे परीक्षण तसेि 

इमारतीिे अनिशमि  परीक्षण अनिवायण आह ेआनण त ेप्रतयेक वषी नियनमतपणे तपासले जावे  . 

अांमलबजावणी 

 योजिेच्या प्रशासि नवभागाि े ह े लक्षात घणेे गरजेिे आह े की सवाणत कमी नवकनसत 

नजल््ाांमधील वसनतगृहाांत बहुताांशी सुनवधाांिा अिेक वेळा अभाव असतो. 

 जरी कमणिारी, अिुर्दाि आनण आर्दशण पद्धतींच्या तरतरु्दीिुसार योजिा िाांगली आखली गेली 

असली, तरी नबलािी वेगवाि मांजूरी, आवश्यक कमणिार याांिी िेमणूक या सांर्दभाणत नतच्या 

अांमलबजावणीकडे लक्ष दर्दल ेपानहजे. 

शकै्षनणक प्रगती 

 वसनतगृहातील ग्रांिालय आनण सांगणकाच्या सुनवधा अद्ययावत केल्या पानहजेत . 

 थपधाण परीक्षाांिी महतवाकाांक्षा बाळगणाऱया नवद्यार्थयाांच्या सोयीसाठी सवण िवीि पुथतके 

वसनतगृहाच्या ग्रांिालयात उपलब्ध करूि दर्दली पानहजेत   . 
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 सवण वसनतगृहाांमध्ये थपधाण परीक्षाांच्या मागणर्दशणिासाठी कक्ष असला पानहजे. नवद्यार्थयाांिा सॉफ्ट 

नथकल्सिे प्रनशक्षण दर्दले पानहजे. 

 नवनवध नवषयाांवरील व्याययािमाला नवद्यार्थयाांिा बाहरेिे जग समजण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. 

 नवनवध वयोगटाच्या नवद्यार्थयाांिे गट बिवले पानहजेत जेणेकरूि लहाि नवद्यार्थयाांिा मोठ्या 

वयाच्या नवद्यार्थयाांिा तयाांच्या समथया सोडवण्यासाठी फायर्दा होईल; तसेि वसनतगृहात गट 

अभ्यासास प्रोतसाहि दर्दले पानहजे. 

 

  

  



AZygy{MV OmVrVrb ‘wbo d ‘wbr ¶m§À¶mH$[aVm emgH$s¶ dg{VJ¥ho gwé H$aUo d Ë¶m§Mo n[aajU ¶moOZm - ‘yë¶‘mnZ Aä¶mg 

पृष्ठ क्र. 154 
 

  

७. पररनशष्ट  

पररनशष्ट 1.1 – गृहपालासाठी प्रश्नावली 

 

गोखल ेअिणशास्त्र सांथिा  

(अनभमत नवद्यापीठ) 

पणु े४११००४  

Evaluation Study of Opening and Maintenance of Government Hostels for SC 

Boys and Girls in Maharashtra 

गृहपालासाठी प्रश्नावली 

      

मुलाखत घणेाऱयािे िाव       मुलाखतीिा दर्दिाांक 

 

1 वसनतगहृानवषयी प्रािनमक मानहती  

1.1 वसनतगृहािे िाव  

1.2 वसनतगृहािा पत्ता  

1.4 नजल्हा  

1.5 वसनतगृहािा प्रकार अिुर्दानित 

जुिे शासकीय 

तालुका थतरीय वसनतगृह 

नवभागीय वसनतगृह 

1.6 ह ेवसनतगृह मुलाांसाठी आह ेकी मुलींसाठी? 

 

मुल े

मुली 

1.7 तुमिे वसनतगृह कोणतया लेखाशीषाण अांतगणत येत?े  

2 गहृपालािी प्रािनमक मानहती:  

2.1 िाव  

2.2 वय   

2.3 शलांग पुरुष 

स्त्री 

2.4 शैक्षनणक पात्रता अनशनक्षत 

प्रािनमक 

माध्यनमक 

१० वी पास 

१२ वी पास 

पर्दवीधर 

पर्दवु्यत्तर नशक्षण 

पर्दनवका 

इतर (थपष्ट करा) 

2.5 वैवानहक नथिती नववानहत 

अनववानहत 

2.6 धमण शहांर्द ू

मुनथलम  

Confidential 

गोपिीय 

For research purpose only 

फक्त सांशोधिाकररता 
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नशख 

नििि 

िव बौद्ध 

इतर (थपष्ट करा) 

2.7 जात   

2.8 गृहपाल म्हणूि कामािा अिुभव दकती वषे आह?े --------- वषे 

2.9 या वसनतगृहात गृहपाल म्हणूि कामािा कालावधी 

दकती वषे आह?े 

--------- वषे 

2.10 तुमच्यावर गृहपालाव्यनतररक्त इतर कोणतया 

शासकीय कामािी अनतररक्त जबाबर्दारी आह ेका? 

होय 

िाही 

2.11 जबाबर्दारी असल्यास कोणती?  

2.12 तुमच्या कडे इतर कोणतया वसनतगृहािा  गृहपाल 

म्हणूि अनतररक्त जबाबर्दारी आह ेका? 

होय 

िाही 

2.13 जर होय, तर वसनतगृहािे िाव साांगा? 

 

 

2.14 सामानजक न्याय नवभागािे ककां वा तुमच्या NGO ि े

आयोनजत केलले्या गृहपालाांसाठीच्या  प्रनशक्षणाला 

गेल्या पाि वषाणत तुम्ही दकती वेळा उपनथित 

रानहले आहात? 

 

2.15 जर तुम्ही या प्रनशक्षणाला उपनथित रानहले िसाल, 

तर तुमच्या अिुपनथितीिे कारण काय होते? 

प्रनशक्षण आयोनजत केले ि्हत े

प्रनशक्षणाला जाण्यासाठी सुट्टी नमळाली 

िाही 

वैयनक्तक कारणामुळे प्रनशक्षणाला उपनथित 

राहता आले िाही 

इतर (थपष्ट करा) 

 वसनतगहृाि ेव्यवथिापि  

3 वसनतगहृाि ेकमणिारी  

3.1 तुमच्या वसनतगृहात एकूण दकती कमणिारी काम 

करतात? 

 

3.2 तुमच्या वसनतगृहात काम करणाऱया नवनवध हुद्द्या 

वरील कमणिाऱयाांिी सांयया साांगा 

गृहपाल  

लेखनिक  

मेसमधील कमणिारी  

सुरक्षा कमणिारी  

पयणवेक्षक  

ग्रांिपाल  

सफाई कामगार  

व्यवथिापक  

इतर (थपष्ट करा)  
 

 वरील पैकी एखाद्या हुद्यावरील कामगारािी जागा 

ररक्त असले, तर तयािे काम कोण करत?े 

 

3.3 जर वरील पैकी पूणण कामगाराांिी िेमणूक झाललेी 

िसेल, तर तयािे कारण साांगा? 
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3.4 जर वरील पैकी पूणण कामगाराांिी िेमणूक झाललेी 

िसेल, तर तयामुळे तुमच्यावर कोणतया प्रकारिी 

अनतररक्त /वाढीव जबाबर्दारी येते? 

 

3.5 वर दर्दलेल्या हुद्द्याव्यनतररक्त तुम्हाला तुमच्या 

वसनतगृहात इतर कोणतया कमणिाऱयाांिी गरज आह े

अस ेवाटते? 

 

3.6 तुमच्या व्यनतररक्त वसनतगृहातील इतर कोणता 

कमणिारी वसनतगृहात राहतात का? 

होय 

िाही 

3.7 जर होय तर वसनतगृहात कोणते कमणिारी 

राहतात? 

 

3.8 तुमच्या प्रर्देशातील काही सोयी सुनवधाांच्या 

कमतरते मुळे तुम्हाला तुमच्या वसनतगृहातील 

कामाांमध्य े कोणते अनतररक्त/ वाढीव काम करावे 

लागते का? 

 

3.9 तुमच्या वसनतगृहातील काही सोयी सुनवधाांच्या 

कमतरते मुळे तुम्हाला कोणत े अनतररक्त/ वाढीव 

काम करावे लागते का? 

 

3.10 Are there any staff related issues in your 

hostel? 

तुमच्या वसनतगृहातील कमणिाऱयाांच्या काही 

समथया आहते का? 

Probes: change in job, qualification of 

staff, staff student relation 

 

4 Infrastructure (Only for Government 

Hostels) 

सोयी सुनवधा नवषयी मानहती (फक्त शासकीय 

वसनतगहृाांसाठी) 

 

4.1 तुमच्या वसनतगृहातील infrastrucal facilities 

26 जुल,ै २०११ शासि नियमा सोबतच्या पररनशष्ट 

१ िुसार आहते का? 

1. Yes 

होय 

2. No 

िाही 

4.2 असल्यास, या सोयी सुनवधा पुरेशा प्रमाणात/ िाल ू

नथितीत आहते का?  

होय 

िाही 

सवण िाही (थपष्ट करा) 

 असल्यास, या सोयी सुनवधा िालू नथितीत आहते 

का? 

होय 

िाही 

सवण िाही (थपष्ट करा) 

4.3 Are there any problems associated with 

hostel infrastructure? 

तुमच्या वसनतगृहातील सोयी सुनवधाांनवषयी काही 

समथया आहते का? 

 

4.3 If yes, please elaborate 

समथया असल्यास कोण कोणतया ते साांगा. 
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5 Administration (5.1: only for 

Government Hostels)  

प्रशासि (५.१ फक्त शासकीय वसतीगहृा कररता) 

 

5.1 Grants अिरु्दाि  

5.1.1 Do you receive following grants for your hostel per year on time? 

तुम्हाला तुमच्या वसनतगृहासाठी खालील बाबीसाठीिे अिुर्दाि र्दरवषी वेळेवर नमळते का?  

 Grant अिरु्दाि  Yes होय  No िाही  Comment शरेा 

क्रीडा वथतू खरेर्दीसाठी 

रु. १००००/प्रनत वषण 

   

नडश अन्टेिा व पेड 

वानहिी साठी रु. 

१००००/ प्रनत वषण 

   

Aquaguradव 

water cooler िा 

वार्षणक र्देखभाल खिण 

   

फायर फायटटांग 

सुनवधेिा वार्षणक 

र्देखभाल खिण 

   

सांगणक इांटरिेट व 

शप्रांटर बाबतिा वार्षणक 

र्देखभाल खिण 

   

पेथट कां िोल िा वार्षणक 

र्देखभाल खिण 

   

पालक सभेसाठी रु. 

१०००० वार्षणक खिण 

   

 

5.1.2 Please specify budget allocated by the 

Social Justice Department for Library 

and other competitive exam facilities? 

सामानजक न्याय नवभागाकडूि ग्रांिालय आनण 

थपधाण परीक्षाांच्या पुथतके खरेर्दी साठी दकती 

अिुर्दाि नमळते या नवषयी साांगा 

 

5.1.3 How much did you spend on betterment 

of library for last financial year? 

तुमच्या वसनतगृहातील ग्रांिालयाच्या 

सुधारणेकररता तुम्ही गले्या आर्िणक वषाणत दकती 

खिण केलात? 

 

5.1.4 Do you receive the salaries of all staff on 

time? 

तुमच्या वसनतगृहातील शासिमान्य कमणिाऱयाांिे 

पगार वेळेवर होतात का?  

होय 

िाही 

कधीतरी 

5.1.5 Which of the following formalities need 

to be improved/ expected from the 

government side? 

खालील पैकी कोणतया बाबींवर शासिाकडूि 

कोणती सुधारणा ्हायला हवी. 
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 A) Required approvals to complete the 

admission process on time 

प्रवेशािी प्रदक्रया वेळेवर पूणण होण्यासाठी 

लागणारी परवािगी 

 

 B) Budget approval and sanction 

खिाणच्या अांर्दाज पत्रकािी  मांजुरी 

 

 C) Bills submission and processing 

for the second installment of the 

grant 

आधीिी नबल े जमा करूि अिरु्दािाच्या 

पुढील हप्त्याच्या मागणीिी प्रदक्रया  

 

 D) Infrastructure (bed, cupboard etc) 

for students 

नवद्यार्थयाांसाठीच्या सोयी सुनवधा (बेड, 

कपाट इ.) नमळवण्यासांबांधीिे 

औपिाररकता  

 

 E) Mess contractors 

मेसिे ठेकेर्दार 

 

 E)  वसनतगृहातील वाटर कुलर, इि्हरटर , 

कॉम्पुटर साठी A.M.C. िा उपयोग 

 

5.2 Admission Process  

प्रवशेप्रदक्रया 

 

5.2.1   

तुम्ही शासिािे मान्यता दर्दलेल्या प्रवेश प्रदक्रयेिे 

पालि करता का? 

1. Yes 

होय 

2. No 

िाही 

5.2.2 If no, Please elaborate your admission 

process 

पालि करत िसल्यास, तुमच्या वसनतगृहािी प्रवेश 

प्रदक्रया सनवथतर साांगा. 

 

5.2.3   

तुमच्या वसनतगृहातील प्रवेश प्रदक्रय े र्दरम्याि 

शासिाच्या नियमाप्रमाणे सवण जातीमधील 

नवद्यार्थयाांिा तयाांच्या आरनक्षत जागाां िुसार प्रवेश 

दर्दला जातो का? 

 

5.2.4 साधारणतःकोणतया जातीच्या आरनक्षत जागा 

ररकाम्या राहूि तया इतर जातींच्या प्रवेशासाठी 

खुल्या केल्या जातात. या नवषयी तुमिी निरीक्षण े

साांगा? 

 

5.2.5   

मान्यतेपेक्षा दकती अनधक नवद्यार्थयाांिा तुम्ही प्रवेश 

रे्दऊ शकता? 
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5.3 Inspection तपासणी  

5.3.1  गेल्या पाि वषाणत सामानजक न्याय नवभागाच्या  

अनधकाऱयािी तुमच्या वसनतगृहाला साधारण 

दकती वेळा भेटी दर्दल्या आहते? 

Officer 

अनधकारी  

Visit 

frequency 

दकती वळेा भटेी 

दर्दल्या 

तालुका थतरीय  

नजल्हा थतरीय  

नवभागीय  

Other 

(Specify) 

इतर (थपष्ट करा) 

 

 

5.3.2 तुम्हाला या भेटी नवषयी पूवणसूििा दर्दली जाते का? 1. होय 

िाही  

कधीतरी 

इतर (थपष्ट करा) 

5.4 तुम्हाला तुमच्या कामा व्यनतररक्त इतर कोणती 

प्रशासकीय काम ेकरावी लागतात? 

 

6 Student नवद्यार्थयाांनवषयी प्रश्न  

6.1 नवद्यार्थयाांिा दर्दली जाणारी निवाणह भत्त्यािी रक्कम 

पुरेशी आह ेअस ेतुम्हाला वाटते का? 

 

 

6.2 तुमच्या वसनतगृहातील सवण नवद्यार्थयाणिा राजीव 

गाांधी नवमा योजिे अांतगणत नवमा उतरवला आह े

का? 

2. होय 

िाही 

6.3 तुमच्या वसतीगृहातील नवद्यािी गेल्या एक वषाणत 

आनण गेल्या पाि वषाणत साधारण दकती वेळा 

नवपश्यिेला गेले आहते? 

गेल्या एक वषाणत: 

 

गेल्या पाि वषाणत: 

 

6.4 नवद्यार्थयाांिा नवपश्यिेिा खिण तुम्ही कोणतया 

लेखाशीषाणखाली लावता? 

 

6.5 तुम्हाच्या वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांिी र्दैिांदर्दि 

हजेरी घेतली जाते का? 

3. होय 

4. िाही 

6.6 नवद्यार्थयाांिी र्दैिांदर्दि हजेरी कशा प्रकारे घेतली 

जाते? 

 

1. बायोमेरिक यांत्रावर 

2. सगळे वसनतगृहात आल्यावर 

हजेरी घेतली जाते 

3. सगळे वसनतगृहात आल्यावर 

हजेरी पत्रकात सही करतात 

4. इतर (थपष्ट करा) 

6.7 वसनतगृहात येणाऱया जाणाऱया नवद्यार्थयाांच्या 

िोंर्दी तुम्ही ठेवता का? 

1. होय 

िाही 

 िोंर्दी ठेवत असल्यास कश्याप्रकारे ठेवता?  

6.8 वसनतगृहातूि बाहरे रजेवर जाणाऱया 

नवद्यार्थयाांच्या िोंर्दी तुम्ही ठेवता का? 

2. होय 

िाही 
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 If yes, how? िोंर्दी ठेवत असल्यास कश्याप्रकारे 

ठेवता? 

 

6.9 नवद्यार्थयाांिा बाहरे जाण्यासाठी तुमिी परवािगी 

घ्यावी लागते का? 

3. होय 

िाही 

6.10 तुम्ही नवद्यार्थयाांच्या शाळेत भेटी र्देऊि तयाांच्या 

प्रगती नवषयी िौकशी करता का? 

4. होय 

5. िाही 

6.11 िौकशी करत असल्यास वषाणतिू दकती वेळा?  

6.12 तुमच्या वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांच्या काही 

सनमती बिनवल्या आहते का? 

1. होय 

2. िाही 

6.13 सनमती बिवल्या असल्यास िावाांिी यार्दी करा.  

6.14 वसनतगृहाच्या िाांगल्या कामनगरीमध्ये या 

सनमतींिी काय भूनमका आह?े 

 

6.15 वसनतगृहातील रनहवाशी नवद्यार्थयाांच्या समथया 

काय आहते? 

 

7 Routine in the Hostel 

वसनतगहृातील दर्दिक्रम 

 

7.1 तुमच्या वसनतगृहात तुम्ही कोणकोणते र्दैिांदर्दि 

उपक्रम राबवता? 

 

 शैक्षनणक उपक्रम   

 अशैक्षनणक 

उपक्रम  
 

 

7.2 तुम्ही तुमच्या वसनतगृहात तुम्ही कोणते प्रासांनगक 

उपक्रम राबवता? 

Probes: annual day, sports competition, 

Birth and death anniversary of social 

reformers etc 

 

7.3 तुमच्या वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांच्या िाांगल्या 

आरोग्यासाठी तुम्ही  कोणते उपक्रम राबवता? 

1 ध्याि-धारणा 

2 योगा 

3 खेळ 

4 समन्वयक 

5 ईतर (थपष्ट करा) 

 वरील उपक्रम कोण राबवते? वसनतगृहातील कमणिारी 

बाहरेील तज्ञ प्रनशक्षक  

नवद्यािी  

इतर (थपष्ट करा) 

 

7.4 तुमच्या वसनतगृहात तुम्ही आरोग्य तपासणी 

नशबीर भरवता का? 

1. Yes 

होय 

2. No 

िाही 

7.5 तुमच्या वसनतगृहात आरोग्य तपासणी नशबीर 

साधारण दकती वेळा भरवले जाते का? 

वषाणतूि तीिर्दा 

वषाणतूि र्दोिर्दा 

वषाणतूि एकर्दा 

ईतर (थपष्ट करा) 

7.6 गेल्या वेळिे आरोग्य तपासणी नशबीर कधी झाले 

होते? 
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7.7 वसनतगृहात कोणतयाही प्रकारच्या तातडीच्या 

आरोग्यनवषयक समथयेसाठी तुम्ही काय करता? 

 

7.8 तुमच्या वसनतगृहात गेल्या वषणभरात तुम्ही 

खालील पैकी कोणती व्याययािे आयोनजत केली 

आहते का?  

नवषय होय  िाही  

आरोग्य   

जेन्डर सेन्सा 

टायझेशि 

  

व्यवसाय 

मागणर्दशणि 

  

व्यनक्तमतव 

नवकसि  

  

इतर (थपष्ट 

करा) 

  

 

8 वसनतगहृातील मसे िी सोय  

8.1 तुमच्या वसनतगृहात मेस कमणिाऱयाांच्या निवड 

आनण िेमणुकीिी प्रदक्रया थपष्ट करा. 

 

 

 

 

8.2 तुम्ही तुमच्या वसनतगृहाच्या मेस मध्य े साधारण 

दकती वेळा जेवता? 

 

8.3 तुमच्या वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांच्या मेस नवषयी 

काही तक्रारी आहते का? 

1. Yes 

होय 

2. No 

िाही 

8.4 मेस नवषयी तक्रारी असल्यास कोणतया प्रकारच्या  

तक्रारी आहते? 

अन्नािे प्रमाण 

अन्नािा र्दजाण 

अन्नािी िव 

थवच्िता 

सेवा 

इतर (थपष्ट करा) 

8.5   

तुम्हाला मेस सांबांधी काही नवशेष वेगळी काम े

करावी लागतात का? 

 

8.6  जबाबर्दाऱया असल्यास कोणतया ?  

8.7 मेस च्या कामानवषयी तुमच्या सूििा काय आहते?  

 तुमच्या वसनतगृहात र्दररोज दर्दल्या जाणाऱया 

जेवणाच्या मेि ूनवषयी तुमिी मत ेकाय आहते? 

 

9 नशफारस/ सिूिा  

9.1 तुमच्या वसनतगृहात राहणाऱया नवद्यार्थयाांच्या 

शैक्षनणक प्रगती कररता तुम्ही काय सूििा कराल? 

 

 तुमच्या वसनतगृहात राहणाऱया नवद्यार्थयाांच्या 

प्रगती कररता तुम्ही काय सूििा कराल? 

 

9.2 वसातीगृहानवषयीिी ही योजिा िाांगल्या प्रकारे 

कायणरत राहण्यासाठी तुम्ही काय सूििा कराल?  

 

 

 

धन्यवार्द !   
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पररनशष्ट 1.2 – नवद्यािी/ नवद्यार्िणिींसाठीिी  प्रश्नावली 

गोपिीय 

फक्त सांशोधि कायाणसाठी 

गोखल ेअिणशास्त्र सांथिा  

)अनभमत नवद्यापीठ(  

पणु े४११००४  

 

Evaluation Study of Opening and Maintenance of Government Hostels for SC 

Boys and Girls in Maharashtra 

Questionnaire for Students  

नवद्यािी/ नवद्यार्िणिींसाठीिी  प्रश्नावली  

         

मुलाखत घणेाऱयािे  िाव:           मुलाखतीिा दर्दिाांक:  

   

 

क्र. प्रश्न  प्रनतसार्द  

१ प्रािनमक मानहती  

१.१ नजल्हा  

१.२ तालुका  

१.३ थिळ  

१.४ वसनतगृहािे िाव   

१.५ वसनतगृहािा प्रकार १. शासकीय 

२. अिुर्दानित 

१.६ वसनतगृह मुलाांिे आह ेकी मलुींिे? १. मुलाांिे 

२. मुलींिे 

१.७ नवद्यािाणिे/ नवद्यार्िणिीिे  िाव  

१.८ पत्ता  

१.९ फोि िांबर  

१.१० जन्मतारीख  

१.११ वय  

१.१२ शलांग १. पुरुष 

२. स्त्री 

१.१३ इयत्ता  

१.१४ जात  

१.१५ इयत्ता १० वी मधील गुण ( )  

१.१६ इयत्ता १२ वी मधील गुण ( )  

१.१७ मागील शैक्षनणक वषाणतील गुण ( )  

१.१८ नशक्षणािा प्रकार १. शाळा 

२. कनिष्ठ महानवद्यालय 

३. आय. टी. आय 

४. नडप्पलोमा 

५. इांनजनियटरांग 

६. पर्दवी: वानणजय 

७. पर्दवी: कला 

८. पर्दवी: नवज्ञाि 
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९. जैव नवज्ञािासांर्दभाणतील 

अभ्यासक्रम 

१०. पर्दव्योत्तर नशक्षण 

११. पत्रकाररता  

१२. नशक्षक प्रनशक्षण 

१३. वैद्यकीय 

१४. इतर (थपष्ट करा)  

१.१९ शाळा/ महानवद्यालयािे िाव  

१.२० महानवद्यालयािा प्रकार १. शासकीय 

२. खाजगी 

३. इतर (थपष्ट करा) 

१.२१ या वसनतगृहात प्रवेश घेतल्यािे वषण  

१.२२ तुम्ही या आधी अश्या प्रकारच्या कोणतया वसनतगृहात 

राहत होता का? 

१. होय 

२. िाही  

३. इतर (थपष्ट करा) 

१.२३ इतर वसनतगृहात राहत असल्यास, तर तया वसनतगृहािे 

िे िाव साांगा 

 

१.२४ तुम्ही तया वसनतगृहात दकती वषण रहात होतात?  

१.२५ तुम्ही ते वसनतगृह सोडूि येि ेयणे्यािे कारण काय? १. उच्च नशक्षणासाठी थिलाांतर 

२. ह ेवसनतगृह आधीच्या व 

वसनतगृहापेक्षा िाांगले आह े

३. ह ेवसनतगृह घराजवळ आह े 

४. इतर ( थपष्ट करा) 

२ वसनतगहृाच्या निवडीसांर्दभाणत  

२.१ तुम्हाला या वसनतगृहानवषयी मानहती कशी नमळाली?  

२.२ तुम्ही याि वसनतगृहात राहण्यािा निणणय घेण्यािे 

कारण काय? 

 

 

२.३ तुमिे इतर कोणी भावांडे अश्या वसनतगृहात राहत आहते 

का? 

१. होय 

२. िाही 

२.४ या पूवी तुमिी  कोणी भावांडे अश्या प्रकारच्या 

वसनतगृहात राहत होती का? 

 

 

२.५ ह ेवसतीगृह तुमच्या घरापासूि दकती लाांब आह?े  

२.६ तुमिे वडील हयात आहते का? १. होय 

२. िाही 

२.७ वडील हयात असल्यास ,तयाांिे नशक्षण दकती झाल ेआह?े  

२.८ जर वडील हयात असल्यास, ते कोणता व्यवसाय 

करतात? 

 

 

२.९ तुमिी आई हयात आह ेका? १. होय 

२. िाही 

२.१० आई हयात असल्यास, तयाांिे नशक्षण दकती झाले आह?े  

२.११ आई हयात असल्यास, तया कोणता व्यवसाय करतात?  

२.१२ तुमच्या कुटुांबात एकूण दकती व्यक्ती राहतात?  

२.१३ तुम्हाला एकूण दकती भावांडे आहते? भाऊ 

बनहण  
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२.१४ कुटुांबािा प्रकार १. नवभक्त 

२. एकत्र 

३. इतर (थपष्ट करा) 

२.१५ आत्ता पयांत तुमच्या कुटुांबातील सवोच्च नशक्षण दकती 

आह?े 
 

 

३ वसनतगहृानवषयी मानहती  

३.१ तुमच्या वसनतगृहात एका खोलीमध्ये दकती नवद्यािी 

राहतात? 

 

 

३.२ तुमच्या खोलीत राहणारे सवण नवद्यािी एकाि नवद्या 

शाखेत नशक्षण घतेात का? 

१. होय 

२. िाही 

३.३ (फक्त शासकीय वसनतगृहाकररता) 

तुम्हाला र्दरमहा दकती रुपय ेनिवाणह भत्ता नमळतो? 

 

 

३.४ तुम्हाला तुमच्या शकै्षनणक सानहतय खरेर्दीसाठी दकती 

रक्कम नमळते? 

 

 

३.५ तुम्हाला वसनतगृहातूि इतर काही वथतू नमळतात का? १. होय 

२. िाही 

३.६ वसनतगृहातूि वथतू नमळत असल्यास, तुम्हाला कोण-

कोणतया वथतू नमळतात?  

 

 

३.७ तुम्हाला र्दरवषी िवीि गणवेश नमळतो का? १. होय 

२. िाही 

३.८ तुम्हाला तुमच्या गरजेच्या शैक्षनणक वथतूांच्या 

खरेर्दीसाठी काही अिुर्दाि नमळते का? 

१. होय 

२. िाही 

३.९ तुम्हाला तुमिा मानसक निवाणह भत्ता नियनमत नमळतो 

का? 

१. होय 

२. िाही 

३.१० तुम्हाला थटेशिरी खरेर्दी साठी काही अिुर्दाि नमळत े

का? 

१. होय 

२. िाही 

३.११ तुम्हाला तुमच्या गरजेिी पुथतके खरेर्दी करण्यासाठी 

काही अिुर्दाि नमळते का? 

१. होय 

२. िाही 

३.१२ तुम्हाला वसनतगृहात काही काम करावे लागते का? १. होय 

२. िाही 

३. कधीतरी  

४. इतर (थपष्ट करा) 

३.१३ तुमिी खोली रोज वसनतगृहाच्या कमणिाऱयाांकडूि साफ 

केली जाते का? 

१. होय 

२. िाही 

३.१४ तुमच्या वसनतगृहािा पररसर थवच्ि असतात का? १. होय 

२. िाही 

३.१५ तुमच्या वसनतगृहात पुरेशी थवच्ितागृह े आहते का? १. होय 

२. िाही 

३.१६ वसनतगृहातील थवच्ितागृह े थवच्ि आहते का? १. होय 

२. िाही 

३.१७ खालील ऋतुांमध्ये तुमच्या वसनतगृहातील 

थवच्ितागृहात पाणी येत ेका? 

उन्हाळा  

पावसाळा  

नहवाळा  
 

३.१८ तुमच्या वसनतगृहात पुरेशी स्नािगृह े आहते का? १. होय      2. िाही 
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३.१९ तुमच्या वसनतगृहातील स्नािगृह े थवच्ि आहते का? १. होय२. नाही 

३.२० तुमच्या वसनतगृहातील स्नािगहृात (आतमध्य)े पाणी 

येत ेका? 

उन्हाळा  

पावसाळा  

नहवाळा  
 

३.२१ तुमच्या वसनतगृहात र्दररोज अांघोळीसाठी गरम 

पाण्यािी सुनवधा आह ेका? 

१. होय 

२. िाही 

३.२२ तुम्हाला नपण्यासाठी थवच्ि पाणी नमळते का?       १. होय२. नाही 

३.२३ तुमच्या वसनतगृहात थवतःिा थवतः थवयांपाक 

करण्यासाठी िोया थवयांपाकघरािी सुनवधा आह ेका? 

१. होय 

२. िाही 

३.२४ तुम्ही तुमच्या खोलीत थवयांपाक करू शकता का?       १. होय२. नाही 

३.२५ तुम्ही तुमच्या खोलीत थवयांपाक करता का?       १. होय२. नाही 

३.२६ तुमच्या वसनतगृहात आरोग्यनवषयक मानहतीत र्देणारे 

काही नवशेष कायणक्रम होतात का? 

१. होय 

२. िाही 

३.२७ कायणक्रम होत असल्यास, गेल्या वेळी असा कायणक्रम कधी 

झाला होता?  

 

 

३.२८ तुम्ही कोणतयाही प्रकारिे गैरवतणि कश्याप्रकारे 

हाताळता? 
 

३.२९ तुमच्या तक्रारी िोंर्दवण्यासाठी एखार्दी सनमती आह ेका?  

 

3.A फक्त मलुींसाठी  

 तुम्हाला तुमच्या वसनतगृहात फुकट सनिटरी पड दर्दल े

जातात का? 

 

 तुमच्या वसनतगृहात सनिटरी पड साठीिे यांत्र आह ेका? 

(vending machine) 

 

 वसनतगृहात सानिटरी पडिी नवल्हवेाट लावण्यासाठी 

काही व्यवथिा आह ेका?  

१. होय 

२. िाही 

 तुम्ही सानिटरी पडिी नवल्हवेाट कशी लावता?  

 

४ वसनतगहृातील इतर सोयी सनुवधाांिी उपलब्धता आनण तयाांिी उपयोनगता: 

४.१ खालील सोयी सुनवधा वसनतगृहातील तुमच्या खोलीमध्य ेउपलब्ध आहते का? 

क्र. सोयी- सुनवधा उपलब्धता 

होय िाही 

१ टेबल   

२ खुिी   

३ कपाट   

४ माांडणी   

५ कॉट   

६ गार्दी   

७ उशी   

८ पाांघरूण/ ब्लाांकेट   

९ मिरर्दाणी   

१० सांडास   

११ स्नािगृह   

१२ वाश बेनसि   
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४.२ वसनतगहृातील इतर सोयी सनुवधाांिी उपलब्धता आनण तयाांिी उपयोनगता 

क्र. सोयी सुनवधा उपलब्धता उपयोग 

होय िाही होय िाही जर िाही, तर का? 

१ ग्रांिालय      

२ ई- ग्रांिालय      

३ वाििािी खोली      

४ टेलीन्हजि      

५ व्यायामशाळा      

६ बैठे खेळाांिी सामुग्री व सुनवधा      

७ मैर्दािी खेळाांिी सामुग्री      

८ मैर्दािी खेळाांिी सुनवधा      

९ वतणमािपत्र      

१० मानसके- मराठी      

११ मानसके – इांग्रजी      

१२ नवशेष नियतकानलके       

१३ सांगणक      

१४ इांटरिेट वाय- फाय      

१५ नवपश्यिा      

१६ कीटक िाशक फवारे      

 

४.३ वसनतगहृातील रनहवासी नवद्यािाांिा दर्दल ेजाणारे रोजिे जवेण (सरकारी नियमािसुार) 

 न्याहारीिा मिे:ू 

 अन्नप्रकार होय िाही र्दररोज कधीतरी आठवड्ातिू 

दकती वळेा 

१ उसळ      

२ पोह े      

३ उपमा      

४ नशरा      

५ र्दधू आनण साखर      

६ उकडललेी अांडी (२)      

७ कािण फ्लेकस 

(शाकाहारी 

मुलाांकररता) 

     

८ सफरिांर्द      

९ हांगामी फळे      

 र्दपुारच्या आनण रात्रीच्या जेवणािा मिे ू

१० ग्हािी 

पोळी/जवारीिी ककां वा 

बाजरीिी  भाकरी 

     

११ निकि/ मटण      

१२ भात/ पुलाव      

१३ २ भाजया      

१४ डाळ      

१५ र्दही      
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१६ गोड पर्दािण      

१७ र्देशी तूप      

१८ पापड लोणि े      

 

४.३.१ तुम्हाला दर्दले जाणारे अन्न तुम्हाला पुरेसे वाटते का? १. होय 

२. होय, गरजेपेक्षा जाथत 

३. कधीतरी पुरेसे 

४. िाही, कधीि पुरेसे 

िाही 

५. इतर (थपष्ट करा)  

४.३.२ तुम्हाला दर्दल्या जाणाऱया अन्नािी िव तुम्हाला आवडत ेका? १. होय 

२. िाही 

३. कधीतरी 

४.३.३ गेल्या र्दोि वषाणत मेस िालक ठेकेर्दार बर्दलला आह ेका? १. होय 

२. िाही 

४.३.४ ठेकेर्दार बर्दलला असल्यास, मसे िालक ठेकेर्दार बर्दलण्यािे 

कारण काय?   

 

 

४.३.५ तुमच्या पैकी कोणीही कधी खािावळी सांर्दभाणत कोणती 

तक्रार केली आह ेका? 

१. होय 

२. िाही 

३. इतर (थपष्ट करा) 

४.३.६ केली असल्यास कोणती?   

 

५ फक्त शासकीय वसनतगहृाांसाठी 

 भत्त्यािा प्रकार रक्कम 

(र्दरमहा) 

वसनतगहृात रहात असतािा र्दरमहा नमळतो का? 

होय िाही 

५.१ नवभागीयथतर 

निवाणहभत्ता 

रु. ८००   

५.२ नजल्हाथतर 

निवाणहभत्ता 

रु. ६००   

५.३ तालुकाथतर 

निवाणहभत्ता 

रु. ५००   

 

६ शासकीय वसनतगहृातील नवद्यार्थयाणच्या इतर खिाणसाठी दर्दली जाणारी रक्कम 

क्र. अिरु्दािािा प्रकार रक्कम 

(रुपयाांमध्ये 

र्दरवषी) 

तमु्हाला अश्या 

प्रकारिा भत्ता 

नमळतो ह े

मानहत आह े

का?  

पसैे कोठे जमा 

होतात? 

पसैे वळेेवर 

नमळतात 

का? 

   होय  िाही  वसनतगहृ  नवद्यािी  होय  िाही  

६.१ मुलीिे थवच्िता 

प्रसाधि 

१०००       

६.२ शालेय गणवेश ५००       

६.३ महानवद्यालयीि 

गणवेश 

१०००       
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६.४ वैद्यकीय शाखेच्या 

नवद्यार्थयाांिा 

एप्रिकररता 

५००       

६.५ वैद्यकीय शाखेच्या 

नवद्यार्थयाांिा 

सानहतयाकररता 

२०००       

६.६ अनभयाांनत्रकी शाखेच्या 

नवद्यार्थयाांिा 

बोईलरसूटकररता 

५००       

६.७ लबएप्रिकररता ५००       

६.८ शारीररक नशक्षण 

महानवद्यालयातील 

नवद्यार्थयाणच्या 

गणवेशाकररता  

४०००       

६.९ ित्री, रेिकोट, 

गमबूटकररता 

५००       

६.१० नित्रकला, सांगीत, 

नवज्ञाि, 

वानणजयशाखेतील 

नवद्यार्थयाणच्या 

सानहतयाकररता 

४०००       

६.११ शैक्षनणक सहलींकररता  २०००       

६.१२ कायणशाळेकररता ५००       

६.१३ प्रोजेकट ररपोटणकररता १०००       

 

७ वसनतगहृाि ेव्यवथिापि  

७.१ तुमच्या मते वसनतगृहािे प्रशासि/ व्यवथिापि िाांगल्या 

प्रकारे काम करत आह ेका? 

१. होय 

२. िाही 

३. इतर (थपष्ट करा) 

७.२ तुम्ही वसनतगृहातील प्रशासि कमणिाऱयाांशी 

वसतीगृहानवषयी समथयाांिी ििाण करता का? 

१. होय 

२. िाही 

७.३ वसनतगृहातील प्रशासि कमणिारी तुमच्या समथया 

सोडनवतात का? 

१. होय 

२. िाही 

७.४ तुम्ही वसनतगृहातील प्रशासि कमणिाऱयाांशी तुम्ही तुमच्या 

शैक्षनणक समथयाांनवषयी ििाण करता का? 

१. होय 

२. िाही 

७.५ तुमच्या वसनतगृहातील गृहपाल तुमच्या शाळा/ कोलेज 

मध्य ेभेटी र्देण्यास येतात का? 

१. होय 

२. िाही  

३. इतर (थपष्ट करा) 

७.६ तुमच्या वसनतगृहातील गृहपालाांशी तुमच्याशी  तुमच्या 

शालेय प्रगतीनवषयी ििाण केली आह ेका? 

१. होय 

२. िाही 

३. इतर (थपष्ट करा) 

७.८ तुमच्या वसनतगृहात नवद्यार्थयाांच्या कोणतया सनमती 

थिापि  केल्या आहते का? 
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७.९ सनमती थिापि केल्या असल्यास, कृपया यार्दी करा आनण 

तया सनमतीिी महतवािी काम ेिमूर्द करा. 

 

 क्र. सनमतीिे िाव महतवािे काम 

१   

२   

३    
७.१० तुम्हाला वसनतगृहात काही काम करावी लागतात का? १. होय 

२. िाही 

३. इतर (थपष्ट करा) 

७.११ काम करावी लागत असल्यास  कोणकोणती? १. सफाई सांबांनधत 

२. मेस सांबांनधत 

३. सण आनण उतसव 

सांबांनधत 

४. सुरक्षा सांबांनधत 

५. वसनतगृहातील इतर 

नवद्यार्थयाांसांबांधी  

६. ऑदफस मधील  

८ वसनतगहृातील इतर समथया:  

८.१ तुम्ही वसनतगृहातील नवद्यार्थयाांमध्य े कधी कोणतया 

प्रकारिा वसनतगृह प्रशासि नवरुध्र्द रोष ककां वा अथवथिता 

पनहली आह ेका? 

१. होय 

२. िाही 

३. इतर (थपष्ट करा) 

८.२ जर होय, तर खालील पैकी कोण्या प्रकारिी अथवथिता 

ककां वा रोष तुम्ही पनहला आह?े 

१. मारामारी 

२. िोरी 

३. मालमत्ता िुकसाि 

४. गृहपाल सोबत मतभेर्द 

५. वसतीगृह बाहरेील 

थिानिक लोकाांिा त्रास 

६. लैनगक िळ 

७. इतर (थपष्ट करा) 

८.३ अश्या प्रकारच्या समथया कशा सोडनवल्या जातात?  

८.४ तुमिा वसनतगृहात तक्रार िोंर्द वही आह ेका? १. होय 

२. िाही 

३. इतर (थपष्ट करा) 

८.५ तुम्ही कधी तुमिी कोणती तक्रार िोंर्दनवण्यासाठी तुम्ही 

कधी तक्रार िोंर्द वहीिा उपयोग केला आह ेका?  

१. होय 

२. िाही 

८.६ उपयोग केला असल्यास, तुम्ही कोणती तक्रार केली आह?े    

८.७ इतर कोणतया नवद्यार्थयाणिे कधी कोणती तक्रार 

िोंर्दनवण्यासाठी तक्रार िोंर्द वहीिा उपयोग केला आह ेका? 

१. होय 

२. िाही 

३. इतर (थपष्ट करा) 

८.८ उपयोग केला असल्यास, तयावेळी कोणती तक्रार केली 

होती?   

 

८.९ तक्रारीतील समथया कशाप्रकारे सोडनवल्या जातात? 
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९ व्यनक्तमत्त्व नवकास आनण इतर फायर्द े  

९.१ इतर कोणतया अभ्यासक्रम नवषयक कायणक्रमाांमध्य े तुम्ही 

सहभागी होता का? 

१. होय 

२. िाही 

३. इतर (थपष्ट करा) 

९.२ सहभागी होत असल्यास, कोणतया?  

९.३ या वसनतगृहात राहूि तुमच्या शैक्षनणक प्रगतीमध्य ेकाही 

फरक पडला अस ेतुम्हाला वाटते का? 

१. होय 

२. िाही 

३. इतर (थपष्ट करा) 

९.४ तुमच्या मते या वसनतगृहात राहूि तुमच्या व्यनक्तमत्त्व 

नवकासात काय बर्दल घडला? 

 

९.५ वसनतगृहातील गृहपाल खालील पैकी कोणतया नवषयाच्या 

कायणशाळा घेतात? 

१. आरोग्य तपासणी नशबीर 

२. जेन्डर सेन्सटायझेशि 

३. ध्यािधारणा 

४. योगा 

५. बैठे खेळ 

६. मैर्दािी खेळ  

७. इतर थपष्ट करा  
९.६ येिील थिानिक रनहवाशाांशी तमुिा सांबांध येतो का? १. होय 

२. िाही 

३. कधीतरी 

४. इतर (थपष्ट करा) 

९.७ या वसतीगृहाकडूि इतर तुमच्या काय अपेक्षा आहते?   

९.८ तुमच्या शैक्षनणक प्रगतीकररता या वसनतगृहाकडूि तुमच्या 

काय  अपेक्षा आहते? 

१. इांग्रजी बोलण्याच्या वगण 

२. ग्रांिालय 

३. वाििािी खोली/ 

अभ्यासािी खोली 

४. व्यवसाय मागणर्दशणि  

५. सांगणक कक्ष 

६. इतर (थपष्ट करा) 

 

१० समाधाि निर्देशाांक 

क्र. निकष  समाधािी  साधारण  असमाधािी 

१ थवच्िता     

२ खोलीतील सोयी सुनवधा    

३ वसनतगृहातील सोयी सुनवधा    

४ मेसमधील अन्नािे प्रमाण    

५ खािावळी मधील अन्नािी गणुवत्ता     

6 अभ्यासासाठी वातावरण    

7 कमणिाऱयाांिे सहकायण    

8 सह रनहवाशाांिे सहकायण    

9 वतणमाि पत्र, मानसके आनण टेलीन्हजि िा उपयोग     

10 वेळोवेळी लागणारी आर्िणक मर्दत    

11 वसनतगृहातील कमणिारी    

 

धन्यवार्द !  
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पररनशष्ट 1.3 – मेस प्रमखुा साठी प्रश्नावली 

गोपिीय  

फक्त सांशोधिाकररता 

 

गोखल ेअिणशास्त्र सांथिा  

)अनभमत नवद्यापीठ(  

पणु े४११००४  

 

Evaluation Study of Opening and Maintenance of Government Hostels for SC 

Boys and Girls in Maharashtra 

मसे प्रमखुा साठी प्रश्नावली 

 

मुलाखत घणेाऱयािे िाव:      मुलाखतीिा दर्दिाांक: 

 

क्र. प्रश्न  प्रनतसार्द  

१ प्रािनमक मानहती   

१.१ वसनतगृहािे िाव   

१.२  वसनतगृहािा पत्ता   

१.३ नजल्हा  

१.४ तालुका  

१.५ वसनतगृहािा प्रकार 

 
१. शासकीय 

२. अिुर्दानित 

१.६ वसनतगृह मुलाांसाठी आह े की मुलींसाठी? 

 
१. मुलाांिे 

२. मुलींिे 

१.७ मेस प्रमुखािे िाव  

१.८ मेस िालवणाऱया एखाद्या कां पिीशी तुम्ही 

सांलि आहात का? 
१. होय 

२. िाही 

३. इतर (थपष्ट करा) 

१.९ सांलि असल्यास कां पिीिे िाव काय?   

१.१० ऑदफसिा पत्ता   

१.११ मोबाईल िांबर  

१.१२ वय  

१.१३ शलांग १. पुरुष 

२. स्त्री 

१.१४ धमण १. शहांर्द ू

२. मुनथलम 

३. शीख 

४. नििि 

५. िव बौद्ध 

६. इतर (थपष्ट करा) 

१.१५ जात  

१.१६ नशक्षण १. अनशनक्षत 
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२. प्रािनमक 

३. माध्यनमक 

४. १० वी पास 

५. १२ वी पास 

६. पर्दवीधर 

७. पर्दवु्यत्तर नशक्षण 

८. पर्दनवका 

९. इतर (थपष्ट करा) 

१.१७ केटटरांग व्यवसायात तुम्ही दकती वषे आहात?  

१.१८ या वसनतगृहात तुम्ही दकती साली काम सुरू 

केले? 

 

 

२ मसेमधील सवेकवगण 

२.१ पर्द सांयया निवासी शलांग वय 

होय िाही पुरुष स्त्री  

थवयांपाकी       

व्यवथिापक        

थवच्िता कमणिारी       

वाढपी       

इतर (थपष्ट करा)       
 

२.२ मेसिा मुयय म्हणूि तुमच्या िेमकया जबाबर्दाऱया काय 

आहते? 

 

२.३ वसनतगृहातील कोणी नवद्यािी मेसच्या कुठल्या कामात 

भाग घेतात का? 
१. होय 

२. िाही 

३. इतर (थपष्ट करा) 

२.४ जर होय असल्यास मेसच्या कोणतया कामात?  

 

२.५ वसनतगृहािे गृहपाल मेस नवषयी च्या कोणतया कामात भाग 

घेतात का?  
१. होय 

२. िाही 

३. कधीतरी 

२.६ गृहपाल मेसच्या कामात भाग घेत असल्यास असल्यास 

कोणतया कामात?  

 

 

 

३ मसेमधील पायाभतू व इतर सनुवधा 

क्र. मेस नवषयक सोयी सुनवधा होय  िाही 

साधािकारक  साधारण  असमाधािकारक   

१ मेसिे एकूण क्षेत्रफळ     

२ पुरेशी थवयांपाकिी जागा     

३ थवांयपाकािा गस     

४ साधिे:  नमकसर ग्राइांडर     

५ किरा व्यवथिापि सोय      

६ खेळती हवा: निमणी , एकझोथट पांखा      



AZygy{MV OmVrVrb ‘wbo d ‘wbr ¶m§À¶mH$[aVm emgH$s¶ dg{VJ¥ho gwé H$aUo d Ë¶m§Mo n[aajU ¶moOZm - ‘yë¶‘mnZ Aä¶mg 

पृष्ठ क्र. 173 
 

  

७ जेवणािी जागा     

८ साठवणुकीिी जागा     

९ फ्रीज     

१० थवयांपाकासाठी लागणारी पुरेशी भाांडी     

११ जेवण वाढण्यासाठी लागणारी पुरेशी 

भाांडी 

    

१२ पाण्यािी उपलब्धता     

१३ वीज     

१४ साांडपाण्याच्या नवल्हवेाटीिी  सोय     

१५ पुरेसे थवयांपाकी     

१६ पुरेसा इतर सेवक वगण     

 

४ मसेिी कायणपद्धती  

४.१ दकराणा  समाि खरेर्दी साठी तुम्हाला काही अडिणी 

येतात का? 
१. होय  

२. िाही  

३. कधीतरी 

४.२ अडिणी यते असल्यास कोणतया?  

४.३ फळे आनण भाजया खरेर्दीसाठी तुम्हाला काही अडिणी 

येतात का? 
१. होय 

२. िाही 

३. कधीतरी 

४.४ अडिणी यते असल्यास कोणतया?   

४.५ मेससाठी अांडी आनण माांस खरेर्दीसाठी तुम्हाला काही 

अडिणी यतेात का? 
१. होय 

२. िाही 

३. कधीतरी  

४.६ अडिणी यते असल्यास, कोणतया?  

  (प्रश्न क्र. ४.७ त े४.९ फक्त शासकीय वसनतगहृाांसाठी)  

४.७ मेस िा मेिू २६ जुलै २०११ च्या शासि ठरावािुसार 

ठरवला जातो का? 
१. होय 

२. िाही 

३. कधीतरी 

४.८ तया प्रमाणे ठरवला जात िसल्यास, २६ जुलै २०११ च्या 

शासि ठरावािी अांमलबजावणी करण्यात कोणतया 

अडिणी यतेात? 

 

 

 

४.९ शासि ठरवा िुसार मेि ूि बिवण्यािी वारांवारता काय 

आह?े 

साप्तानहक मानसक 

  
 

 (प्रश्न क्र. ४.१०  त े४.११ फक्त अिरु्दानित वसनतगहृाांसाठी)  

४.१० वसनतगृहातील र्दररोज िा मेि ूकोण ठरवते?  

 

४.११ मेि ूठरवतािा नवद्यार्थयाांिा सहभाग असतो  का? १. होय 

२. िाही 

३. कधीतरी  
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४.१२ प्रतयेक आठवड्ात खालील प्रकारिे पर्दािण नवद्यार्थयाांिा दकती वेळा दर्दले जातात? 

 न्याहारी  

 खाद्य पर्दािण  होय  िाही  र्दररोज  कधीतरी  आठवड्ातिू 

दकती वळेा 

१ उसळ      

२ पोह े      

३ उपमा      

४ नशरा      

५ र्दधु आनण साखर      

६ उकडललेी अांडी (२)      

७ शाकाहारी 

नवद्यार्थयाांसाठी कोिण 

फ्लेकस 

     

८ सफरिांर्द      

९ हांगामी फळे      

 सकाळच्या आनण रात्रीच्या जेवणािा मिे ू

१० ग्हािी पोळी/ 

जवारी ककां वा 

बाजरीिी भाकरी 

     

११ निकि/ मटण      

१२ भात/ पुलाव      

१३ २ भाजया      

१४ डाळ      

१५ र्दही      

१६ गोड पर्दािण      

१७ र्देशी तूप       

१८ लोणिे/ पापड      

 

४.१३ मेस च्या सेवाांबद्दल मागील एका वषाणत काही लेखी 

तक्रार केली गलेी आह ेका? 
१. होय 

२. िाही 

 लेखी तक्रार असल्यास कश्याबद्दल ?  

४.१३.१ अन्नािी गुणवत्ता  

४.१३.२ अन्नािे प्रमाण  

४.१३.३ मेस सेवा  

४.१३.४ थवच्िता  

४.१३.५ इतर (थपष्ट करा)  

४.१४ मेसच्या खाण्यामुळे मागील एक वषाणत 

आरोग्यनवषयक काही गांभीर समथया उद्भवली आह े

का?  

१. होय 

२. िाही 

४.१५ गांभीर समथया उद्भवली असल्यास, कोणती ते थपष्ट 

करा. 

 

 

४.१६ मागील एक वषाणत मेसच्या नवरुद्ध कोणी निषेध 

िोंर्दवला आह ेका? 
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४.१७ मेसच्या कामात सुधारणा घडवूि आणण्यासाठी 

खालील गोष्टींमध्ये काय करणे आवश्यक वाटते? 

 

४.१७.१ सेवक वगण   

४.१७.२ कायणपद्धती  

४.१७.३ उपकरणे/ साधिे   

४.१७.४ जागा  

४.१७.५ पैसे  

४.१७.६ मेसच्या वेळा  

४.१७.७ मेसच्या व्यवथिापिासम्बांधीिे नियम   

४.१७.८ इतर (थपष्ट करा)  

४.१८ वसनतगृहात राहणाऱया नवद्यार्थयाणि व्यनतररक्त 

इतर कोणाला याि मेस मधूि केटटरांग सुनवधा 

पुरवता का? 

 

१. होय  

२. िाही 

३. कधीतरी  

४.१९  जेवणासाठी उनशरा येणाऱया नवद्यार्थयाांसाठी या 

मेसमध्ये काय तरतूर्द केलेली आह?े  
 

५ मसेिी तपासणी   

५.१ मेस मधील जेवणािी िव गृहपाल र्दररोज घेतात 

का? 
१. होय 

२. िाही  

५.२ मागील एक वषाणत सामानजक न्याय नवभागाच्या 

अनधकाऱयाांिी दकती वेळा येिे येवूि जेवणािी िव 

पानहली ? 

 

 

 

 

५.३ तयाांिी जेवणाबाबत काय प्रकारिा शेरा दर्दला? १. समाधािकारक 

२. सुधारणा आवश्यक 

३. इतर (थपष्ट करा) 

धन्यवार्द ! 
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पररनशष्ट 1.4 – सरुक्षा रक्षकासाठी प्रश्नावली 

 

 

गोखल ेअिणशास्त्र सांथिा  

(अनभमत नवद्यापीठ) 

पणु े४११००४  

 

Evaluation Study of Opening and Maintenance of Government Hostels for SC 

Boys and Girls in Maharashtra 

सरुक्षा रक्षकासाठी प्रश्नावली 

      

मुलाखत घणेाऱयािे िाव:      मुलाखतीिा दर्दिाांक: 

 

क्र. प्रश्न  प्रनतसार्द  

१ वसनतगहृानवषयी प्रािनमक मानहती  

१.१   वसनतगृहािे िाव   

१.२  वसनतगृहािा पत्ता  

१.३  नजल्हा  

१.४  वसनतगृहािा प्रकार १. शासकीय 

२. अिुर्दानित 

१.५  वसनतगृह मुलाांसाठी आह े की 
मुलींसाठी? 

१. मुल े

२. मुली 

२  प्रािनमक मानहती 

२.१  सुरक्षारक्षकािे िाव  

२.२  वय  

२.३  शलांग १. पुरुष 

२. स्त्री 

२.४  नशक्षण १. अनशनक्षत 

२. प्रािनमक 

३. माध्यनमक 

४. १० वी पास 

५. १२ वी पास 

६. पर्दवीधर 

७. पर्दवु्यत्तर नशक्षण 

८. पर्दनवका 

९. इतर (थपष्ट करा) 

२.५  मोबाईल क्रमाांक  

२.६  धमण १. शहांर्द ू

२. मुनथलम 

३. शीख 

४. नििि 

५. िव बौद्ध 

६. इतर (थपष्ट करा) 

२.७  जात   

गोपिीय 

फक्त सांशोधिातमक कायाणसाठी 
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२.८ िोकरीमधील तुमिे पर्द कायमिे  आह े

की  तातपुरत े

१. तातपुरत े

२. कायमिे 

२.९  या पर्दावर तुमिी िेमणूक कोणी केली? १. शासिािे 

२. वसनतगृहािे/ अशासकीय सांथिेिे 

३. खाजगी सेवा सांथिेिे 

४. इतर (थपष्ट करा) 

२.१०  मागील दकती वषाणपासूि तुम्ही या 

वसनतगृहात सुरक्षारक्षकािे काम करत 

आहात? 

 

२.११  तुम्हाला तुमिा पगार वेळेवर नमळतो 

का? 

१. होय, िेहमी 

२. िाही, कधीि िाही 

३. कधीतरी 

४. इतर (थपष्ट करा) 

३  वसनतगहृातील सरुक्षा नवषयक साधि ेआनण सोयी सुनवधा 

३.१  तुमच्या वसनतगृहात CCTV कॅमेरा 

लावललेे आहते का? 

१. होय 

२. िाही 

३.२  तुमच्या वसनतगृहात दकती CCTV 

कॅमेरा लावललेे आहते?  

 

३.३  एकूण कॅमेरा मधील दकती कॅमेरे 

कायणरत आहते? 

 

३.४  वसनतगृहात असललेे एकूण CCTV 

कॅमेरे पुरेसे आहते अस ेवाटते का? 

१. होय 

२. िाही 

३.५  तुमच्या वसनतगृहातील CCTV 

कॅमेरािे फुटेज तुम्ही दकती काळासाठी 

जपूि ठेवता? 

-------- मनहि े 

-------- आठवडे 
 

३.६  तुमच्या वसनतगृहात खालीलपैकी 

कोणतया सुरक्षानवषयक सोयी सुनवधा 

आहते का? 

 

जागा  होय  िाही  

सांरक्षक शभांती   

तारेिे कुां पण    

पुरेशी दर्दवाबत्ती    

इतर (थपष्ट करा)   
 

४  वसनतगहृातील सरुक्षा कमणिारी 

४.१  वसनतगृहात दकती पुरुष सुरक्षा 

कमणिारी काम करतात? 

 

 

४.२  वसनतगृहात दकती स्त्री सुरक्षा कमणिारी 

काम करतात? 

 

 

 

४.३  दर्दवसातील एकूण  दकती तास 

वसनतगृहािा पररसर कोणतयाही 

कारणामुळे र्देखरेखीनशवाय जातो? 

 

 

 

 

४.४  तुम्हाला एकाि दर्दवशी दर्दवसपाळीत 

आनण रात्रपाळीत काम करावे लागत े

का?  

१. होय 

२. िाही 

३. कधीतरी 

४. इतर (थपष्ट करा) 
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४.५  तुमच्या सवण कमणिाऱयाांिे तातडीच्या/ 

आणीबाणीच्या सुरक्षा सेवेसाठी 

प्रनशक्षण झाले आह ेका? 

१. होय 

२. िाही 

३. इतर (थपष्ट करा) 

४.६  वसनतगृहाच्या इमारतीमध्य े तुम्हाला 

कपडे बर्दलण्यािी खोली आह ेका? 

१. होय 

२. िाही 

४.७  

 

तुम्ही वसनतगृहातील थवच्ितागृहािा 

वापर करू शकता का? 

१. होय 

२. िाही 

४.८  वसनतगृहाच्या र्दारात तुमच्यासाठी 

खोली (केनबि) आह ेका? 

१. होय 

२. िाही 

४.९  तुम्ही वसनतगृहाच्या र्दारात आवक 

जावक (येण्या जाणाऱयािी) िोंर्दवही 

भरूि घेता का? 

१. होय 

२. िाही 

३. इतर (थपष्ट करा) 

४.१०  वसनतगृहात राहणाऱया नवद्यार्थयाांसाठी 

बाहरे जाण्यािी आनण आत यणे्यािी 

ठरानवक वेळ आह ेका? 

१. होय 

२. िाही 

 

४.११ ठरलले्या वेळेपेक्षा उनशरा येणाऱया 

मुला/मलुींिा वसनतगृहात घणे्यासाठी 

काय प्रदक्रया आह?े 

 

 

 

 

 

४.१२  सुरक्षारक्षकािी िोकरी िाांगल्या 

पद्धतीिे पूणण करण्यात तुम्हाला 

कोणकोणतया अडिणी येतात? 
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पररनशष्ट 1.5 –  माजी नवद्यार्थयाणसाठी प्रश्नावली 

गोपिीय 

फक्त सांशोधि कायाणसाठी  

 

Gokhale Institute of Politics and Economics 

(Deemed to be University) 

Pune – 411 004 

 

Evaluation Study of Opening and Maintenance of Government Hostels for SC 

Boys and Girls in Maharashtra 

माजी नवद्यार्थयाणसाठी प्रश्नावली  

 

क्र प्रश्न प्रनतसार्द 

1 वसनतगहृानवषयी प्रािनमक मानहती 

1.1 वसनतगृहािे िाव  

1.2 वसनतगृहािा पत्ता  

1.3 नजल्हा  

1.4 वसनतगृहािा प्रकार 1. शासकीय 

2. अिुर्दानित 

1.5 वसनतगृह मुलाांसाठी आह ेकी मलुींसाठी? 1. मुलाांिे  

2. मुलींिे 

2 प्रािनमक मानहती 

2.1 वसनतगृहातील माजी नवद्यार्थयाणिे िाव  

2.2 वय  

2.3 शलांग 1. पुरुष 

2. स्त्री 

2.4 धमण 1. शहांर्द ू

2. मुनथलम 

3. नशख 

4. नििि 

5. िव बौद्ध 

6. इतर ( थपष्ट करा) 

2.5 जात  

2.6 नशक्षण १. शाळा 

२. कनिष्ठ महानवद्यालय 

३. आय. टी. आय 

४. नडप्पलोमा 

५. इांनजनियटरांग 

६. पर्दवी: वानणजय 

७. पर्दवी: कला 

८. पर्दवी: नवज्ञाि 

९. जैव नवज्ञािासांर्दभाणतील 

अभ्यासक्रम 

१०. पर्दव्योत्तर नशक्षण 

११. पत्रकाररता  

१२. नशक्षक प्रनशक्षण 
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१३. वैद्यकीय 

१४. इतर (थपष्ट करा)  

2.7 सध्यािा व्यवसाय/ िोकरी  

2.8 कोणतया साली तुम्ही वसनतगृहात राहत 

होतात? 

 

 

2.9 वसनतगृहातील वाथतव्यािा कालावधी  

2.10 तुम्ही या वसनतगृहात राहण्यासाठी कोठूि 

आला आहात? 

1. शहरी भागातूि 

2. उपिगर 

3. ग्रामीण भागातूि 

 

2.11 वसनतगहृात प्रवशेाच्या वळेी असलेली कौटुांनबक मानहती 

क्र िाते नशक्षण व्यवसाय 
1.  वडील   

2.  आई   

3.  भाऊ   

4.  भाऊ   

5.  बनहण   

6.  बनहण   

7.  इतर (थपष्ट करा)   

 

3 वसनतगहृातील वाथतव्यानवषयी मानहती 

3.1 तुमिा वसनतगृहातील वाथतव्यािा काळािे तुम्ही 

खालीलपैकी कोणतया शब्र्दात वणणि कराल 
1. असमाधािकारक 

2. साधारण 

3. समाधािकारक 

3.3 या वसनतगृहात येण्या आधी तुमच्या व्यावसानयक 

ध्येयानवषयी काही ठरवले होते का? 
1. होय 

2. िाही 

3.4 जर होय तर, तुम्हाच्या वसनतगृहातील वाथतव्याि े

तुमिे व्यावसानयक ध्येया पयांत पोहोिण्यासाठी 

मर्दत केली का? 

1. होय पूणणपण े

2. िोडीफार  

3. िाही अनजबात िाही 

3.5 वसनतगृहातील इतर सोयी सुनवधाांिा (क्रीडा 

सानहतय, सांगणक प्रयोगशाळा, वाििालय) वापर 

करूि तुम्हाला तुमच्या अभ्यासेतर कौशल्य/ 

कायाांमध्य ेसुधारणा करता आली का? 

1. होय 

2. िाही 

3. साांगता येत िाही 

3.12 तुम्ही वसनतगृहात रानहला िसतात तरी तुम्ही सध्या 

जे काही काम करत आहात ते करू शकला असतात से 

तुम्हाला वाटते का? 

1. होय िक्कीि 

2. िाही तस ेकरणे अवघड झाले 

असत े

3. साांगू शकत िही 

3.13 तुम्ही तुमच्या नमत्र मैत्रीणीिा ककां वा भावांडाांिा या 

वसनतगृहात राहण्याच्या सल्ला दर्दला आह ेका? 

 

1. होय 

2. िाही 

3. सल्ला दर्दला असता पण कधी 

तशी वेळ आली िाही 

3.14 सध्या कोणतयाही प्रकारे वसनतगृहाशी तुमिा सांबांध 

येतो का? 

 

A. जें्हा शकय आह ेते्ं हा भेट र्देण े

B. गरज लागल्यास वसनतगृहात 

राहण े
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C. वसनतगृहातील गृहपाल, इतर 

कमणिारी ककां वा सध्या राहणाऱया 

नवद्यार्थयाांशी सांबांध येणे 

D. इतर (थपष्ट करा) 

3.15 वसनतगृहािे माजी नवद्यािी म्हणूि तुम्ही 

वसनतगृहाला कोणतयाही प्रकारिी मर्दत करता का? 
1. होय 

2. िाही  
3.16 जर होय तर कोणतया प्रकारिी मर्दत करता?  
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पररनशष्ट 2 – ‘kkldh; vf/kdk&;kalkBh iz’ukoyh 

 

पररनशष्ट 2.1 – vk;qDrkalkBh iz’ukoyh  

 

 

Gokhale Institute of Politics and Economics 

(Deemed to be University) 

Pune – 411 004 

 

Evaluation Study of Opening and Maintenance of Government Hostels for SC 

Boys and Girls in Maharashtra 

Interview Guide for Commissioner 

 

1) Vision for the scheme for hostel  

2) Decision regarding construction of hostels - (choice of region, district and site, time ) 

3) Review of number of hostels in the region (time frame)  

4) Any constraints regarding new hostel construction  

5) Insights about the significance of this scheme in all schemes/programmes run by the 

social justice dept.  

6) GR 2011, students’ stipend and per head student cost to aided hostel  

7) Views about the regional hostel – its requirement and performance till date  

8) Insights about strengths and challenges in running this scheme  

9) Process of tender for food and non-food items (whether preference to SC vendors)    

10) Supervisory visits to hostels  

11) Any region-specific necessities to improve the performance of the scheme and 

improve the welfare of students (difference in language, food culture between native 

place and district/black-level hostel for students from remote rural/tribal area, 

remedial courses to bridge the educational gap) 
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पररनशष्ट 2.1 – foHkkxh; mivk;qDr@vk;qDrkalkBh iz’ukoyh  

 

Gokhale Institute of Politics and Economics 

(Deemed to be University) 

Pune – 411 004 

 

Evaluation Study of Opening and Maintenance of Government Hostels for SC 

Boys and Girls in Maharashtra 

Interview Guide for Regional Deputy Commissioner/ Commissioner 

 

1) Sufficiency of the number of hostels across the state or region-wise  

2) Difficulties regarding the functioning and implementation of the scheme  

3) Process  of sanctioning of the aided hostels in the region  

4) Views about performance of the aided and government hostels  

5) Views about ease in implementation of the scheme in aided and government hostels 

6) Views about the regional hostel – its requirement and performance till date  

7) Process of tender for food and non-food items (whether preference to SC vendors)    

8) Recruitment and training of wardens  

9) Supervisory visits to hostels  

10) Quality of facilities being provided at hostels (whether standards stipulated by the 

Government are achieved) 

11) Any region-specific necessities to improve the performance of the scheme and 

improve the welfare of students (difference in language, food culture between native 

place and district/black-level hostel for students from remote rural/tribal area, 

remedial courses to bridge the educational gap) 
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पररनशष्ट 2.3 – lektdY;k.k vf/kdk&;kalkBh iz’ukoyh   

 

Gokhale Institute of Politics and Economics 

(Deemed to be University) 

Pune – 411 004 

 

Evaluation Study of Opening and Maintenance of Government Hostels for SC 

Boys and Girls in Maharashtra 

Interview Guide for Social Justice Officer 

 

1) Performance of the scheme in your district 

2) Bottlenecks faced-a) finances b)recruitment of staff, c)admission of students, 

d)physical infrastructure, e) Operation &management  

3) Difference in aided and government hostels in terms of implementation, performance  

4) What kind of supervision mechanism do you have? 

5) Suggestions to be implemented at hostel-level  for the smooth running of the scheme  

6) Expectations regarding document submission by hostels in districts for expedited 

formalities at your office  

7) Supervisory visits to hostels by officers of Social Justice dept.   

8) Inspectional audit of technical and administrative mechanisms related to scheme  

9) Any region-specific necessities to improve the performance of the scheme and 

improve the welfare of students (difference in language, food culture between native 

place and district/black-level hostel for students from remote rural/tribal area, 

remedial courses to bridge the educational gap) 
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पररनशष्ट - 3  

पररनशष्ट 3.1 – lk/ku & olfrx`gkpk nq;e MsVk  

 

Confidential 

For research purpose only 

 

Gokhale Institute of Politics and Economics 

(Deemed to be University) 

Pune – 411 004 

 

Evaluation Study of Opening and Maintenance of Government Hostels for SC 

Boys and Girls in Maharashtra 

Hostel-related data 

 

 

Name of the interviewer:       Date of interview: 

 

1 Name of the hostel  

2 Address of the hostel  

3 
Year of establishment of the 

hostel   

4 
 

Categories-wise admission 

 

  Academic year  

2018 -

19 

2017-

18 

2016-

17 

2016-

15 

2015-

14 2014-13 

  SC             

  ST             

  VJNT             

  

Special Backward Classes 

(SBC)             

  Differently abled / disable             

  Other Backward Class             

  

Economically Backward 

Class             

5 
No. of applications each year 

 

  SC             

  ST             

  VJNT             

  

Special Backward Classes 

(SBC)             

  Differently abled / disable             

  Other Backward Class             

  

Economically Backward 

Class             
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Information about students' progress 

 

6 
Number of students who 

appeared for exam             
 

5th  to 7th  standard             
 

8th  to 10th  standard             
 

11th  to bachelor’s degree             

 
Bachelor to post-graduation 

degree       

7 
Number of students who 

cleared the exam             

  5th  to 7th  standard             

  8th  to 10th  standard             

  11th  to bachelor’s degree             

 

Bachelor to post-graduation 

degree       

 

  Financial Year  

2018 -

17 

2017-

16 

2015-

16 

2015-

14 

2014-

13 

2013-

12 

8 Total expenditure              

9 
Total grants received from the 

government              

1

0 

Number of inspection by the 

Social Justice dept.             

1

1 

Number of times building audit 

done in the hostel             

1

2 

Number of times fire audit done 

in the hostel             

 

 

Contact Details 

Parents of current students 

Sr. 

No. Name of the student  

Name of the 

Parent  

Occupatio

n  

Cell no. & landline 

number  

1 
   

 

 

2 
   

 

 

3 
   

 

 

4 
   

 

 

5     
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6 
   

 

 

Alumni in last five years 

Sr. 

No. Name of the alumni    Occupation 

Year 

passed out  

Cell no. & landline 

number ) 

1 
   

 

 

2 
   

 

 

3 
   

 

 

4 
   

 

 

5 
   

 

 

6 
   

 

 

 

 

Name of the Warden: ________________________  

Signature of the Warden: ______________________ 
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पररहशष्ट 3.2 – lk/ku & olfrx`gkph ik;kHkwr lqfo/kk  

 

Confidential 

For research purpose only 

 

Gokhale Institute of Politics and Economics 

(Deemed to be University) 

Pune – 411 004 

 

Evaluation Study of Opening and Maintenance of Government Hostels for SC 

Boys and Girls in Maharashtra 

  

 Check list for Infrastructure 

______________________________________________________________________ 

Name of Investigator:          Date: 

 

No. Questions Response  

1 Profile of the Hostel 

1.1 Name of the hostel  

1.2 Address of the hostel  

1.3 Name of the District  

1.4 Capacity of the hostel  

1.5 Number of students residing at the hostel  

 Infrastructural Amenities  

2 Building –Maintenance  

2.1 Condition of painting 

 

 

1. Good  

2. Fair  

3. Poor  

2.2 Frequency of painting 

 

1. Once in a year                                       

2. Once in three years                               

3. Once in more than three years              

2.3 Condition of plaster on walls 1. Well plastered with plaster intact 

everywhere         

2. Plaster coming off in some places                            

3. Plaster coming off in many places 

or no plaster 

2.4 Condition of floor 1. Floor in good condition                                     

2. Floor coming off in some places                               

3. Floor coming off in many places or 

not proper        

2.5 a) Any cracks with iron structure 

visible   

1. Yes 

2. No   

2.6 b) Any under-constructed area in the 

premise  

1. Yes 

2. No 

2.7 c) Any opened electric wires in the 

building  

1. Yes 

2. No 

2.8 d) Any First/second floor in the 

building  

1. Yes  

2. No 

2.9 i. Intact railing on the first/second 

floors 

1. Yes 

2. No 
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2.10 e) Terrace to the building  1 Yes 

2 No 

2.11 i. If yes, locked door  1. Yes 

2. No 

3 Compound wall/Fencing 1. Yes 

2. No 

4 CCTV camera (in numbers)  1. Yes 

2. No 

5 Public transport facilities (bus, auto 

rikshaw stand) in the distance of 1 km 

from the hostel  

1. Yes  

2. No  

6 Water Supply 

6.1 Water Supply : Source 1. Piped                                                    

2. Bore well/hand pump/ Tube well        

3. Well                                                     

4. Other (Specify)                                    

6.2 Water storage facilities (tank)? 1. Yes 

2. No 

6.3 Is the existing water storage facility 

(tank) adequate?  

1. Yes 

2. No 

6.4 Water purifier in the hostel 1. Yes 

2. No 

6.5 Number of times the purifiers are cleaned 

in last 6 months as shown on the purifier  

  

7 Electricity 

7.1 a) Is there electricity line in all parts 

of the hostel? 

1. In all parts                                            

2. In some parts                                        

3. None                       

7.2 Regularity of Supply 1. Continuous                      

2. Fails occasionally            

3. Power cut in summer only       

4. Regular power cuts                               

5. No power supply                                

7.3 Alternative arrangement 

Electric /Diesel Generator / inventor  

1. No   

2. Yes                                                        

7.4 Solar system 1. Yes 

2. No                                                        

8 Fire extinguishers in the premises  1. Yes                                                                 

2. No                                                                            

9 First-aid box (fully –equipped at 

reception/warden’s office)  

1. Yes 

2. No 

10 Window grills to students’ rooms 1. Yes 

2. No 

11 Mosquito nets to window or in rooms  1. Yes 

2. No 

12 Number of toilets in the hostel  

13 Number of bathrooms in the hostel  

12 Sewerage 1. Soak Pit                                                 

2. Connected to Municipal sewerage        

12.1 Sewerage system  1. Covered  
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2. Partially covered  

3. Not covered  

13 Waste disposal arrangement  
i. Dustbins in wings 

 

ii. Dustbins in Mess  

1. Yes 

2. No  

 

1. Yes 

2. No 

 For Girls   

14.1 Sanitary napkin vending machine  1. Yes 

2. No 

14.2 Sanitary napkin disposal machine  1. Yes 

2. No 
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पररनशष्ट ४  

समांती पत्र (Ethics Committee letter) 
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