राज्यातील टं चाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची
(इ.१० िी ि १२ िी) परीक्षा फी माफी योजनेसाठी
वनधी

खचच

करण्यास

प्रशासकीय

मान्यता

दे णेबाबत....
महाराष्ट्र शासन
शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग
शासन वनणचय क्रमांक:- शैशुमा-२०१८/प्र.क्र.१३२/ एसडी-५
मंत्रालय विस्तार भिन, मुंबई ४०००३२
वदनांक :- 5 माचच, २०१९.
िाचा :१) शासन वनणचय शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्र.एफईडी-1592/1202/(1132)/सावश
-5, वद. 18 ऑक्टोबर, 1993
2) शासन वनणचय महसूल ि िन विभाग क्रमांक संकीणच - २०१७/प्र.क्र.१७३/ 2017/म-७,
वद. ७ ऑक्टोबर,२०१७
3) शासन वनणचय महसूल ि िन विभाग क्रमांक -एससीिाय- २०१८/प्र.क्र.८९/ म-७,
वद. 31 ऑक्टोबर, २०१८ ि वद. 6 नोव्हेंबर, 2018.
४) शासन वनणचय शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्र.वनधीवि-२०18/प्र.क्र.५०/एसडी-5,
वद.1३ वडसेंबर, 2018.
५) शासन वनणचय शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्र.अनुवि-4918/(42/18)/अर्चसंकल्प,
वद.18 वडसेंबर, 2018.
६) वशक्षण संचालक यांचे पत्र क्र.वशष्ट्यिृत्ती/१8-१9/इ. १० िी ि १२िी/शु.माफी/२२१
/13564, वदनांक 28 वडसेंबर, 2०१८.
शासन वनणचय :शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभागाच्या वदनांक १८ ऑक्टोबर, १९९३ च्या शासन
वनणचयान्िये टं चाईग्रस्त भागातील इ.१० िी ि १२ िी च्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफीची
योजना कायान्न्ित आहे. महसूल ि िन विभागाने संदभाधीन क्र. 2 वदनांक ७ ऑक्टोबर, २०१७
च्या शासन वनणचयान्िये दु ष्ट्काळ घोवित करण्याबाबत सुधावरत कायचपध्दती विहीत केली आहे.
सदर कायचपध्दतीनुसार महसूल ि िन विभागाच्या संदभाधीन क्र. 3 वदनांक ३1 ऑक्टोबर,
२०१8 च्या शासन वनणचयान्िये राज्यातील जून ते सप्टें बर या कालािधीतील
तालुक्यामध्ये

151

गंभीर/ मध्यम स्िरुपाचा दु ष्ट्काळ जाहीर करुन विविध उपाययोजना लागू

करण्यास मंजूरी दे ण्यात आली आहे .

तसेच वदनांक

6 नोव्हेंबर, 2018 च्या शासन

वनणचयान्िये राज्यातील दु ष्ट्काळ घोवित केलेल्या 151 तालुक्याव्यवतरीक्त इतर तालुक्यातील
ज्या मंडळामध्ये जून ते सप्टें बर ,2018 या कालािधीतील

एकूण 268 महसुली मंडळामध्ये

दु ष्ट्काळ घोवित करुन विविध उपाययोजना लागू करण्यास मंजूरी दे ण्यात आली आहे.
२.

सन २०१8-19 मधील दु ष्ट्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांची इ.१० िी ि १२ िी ची परीक्षा फी

माफी या योजनेसाठी शासनाच्या वद.१० माचच, २०१६ च्या शासन वनणचयान्िये राज्य मंडळ, पुणे

शासन वनणचय क्रमांकः शैशुमा-२०१८/प्र.क्र.१३२/ एसडी-५

या कायालयास रु.३१,४८,६६,५१०/- एिढा वनधी वदला होता. सदर

वनधीपैकी राज्य

मंडळाकडे वशल्लक असलेली रु. ७,81,59,905/- तरतूद तसेच सन 2017-18 मधील
संचालनालयस्तरािरुन रु. 51,09,000/-

तरतूद राज्य मंडळाकडे वद. 22 माचच , 2018

रोजी िगच करण्यात आली होती. सद्यःन्स्र्तीत राज्यमंडळाकडे एकूण रु. 8,32, 68,905/एिढा वनधी वशल्लक आहे . या वशल्लक वनधीमधून राज्य मंडळाने सन 2017-18 ि सन 201819 मधील महसूल ि िन विभागाने घोवित केलेल्या टं चाईग्रस्त भागातील इ.१० िी ि १२ िी
मधील विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफी/प्रवतपूती करण्याबाबतची कायचिाही प्रर्मतः करािी .
त्यानंतर तरतुद कमी पडल्यास सन 2018-19 करीता रु. 3807.3 हजार

उपलब्ध

तरतूदीमधून विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफी/प्रवतपूती करण्याबाबतची कायचिाही करािी.
दु ष्ट्काळग्रस्त भागातील पात्र विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफी/प्रवतपूती करण्याची कायचिाही राज्य
मंडळ, पुणे यांनी एक मवहन्याच्या आत करािी.
3.

वित्त विभागाच्या वदनांक २५ जानेिारी, २०१९ च्या पवरपत्रकानुसार या योजनेकवरता

१०० टक्के मंजूर तरतूद उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे. ७० टक्के मयादे त रु. 3807.3
हजार यापूिीच वितरीत करण्यात आली आहे . उिचवरत 30 टक्के रु. 1631.7 हजार वनधी
वितरणास ि खचास या शासन वनणचयान्िये मान्यता दे ण्यात येत आहे.
4.

आयुक्त (वशक्षण) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर 100 टक्के वनधी सवचि, राज्य

मंडळ , पुणे यांच्याकडे िगच करण्याची कायचिाही करािी. त्या अनुिंगाने सहाय्यक संचालक,
माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण ि संवितरण अवधकारी म्हणून
घोवित करण्यात येत आहे.
5.

मागणी क्र.ई-२, २२०२, सिचसाधारण वशक्षण, ८०, सिचसाधारण, (०४) अििचणग्रस्त

भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी, (०४)(०१) अििचणग्रस्त खेडयातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा
फी माफी/फी ची प्रवतपूती (२२०२ २५८८) या लेखावशिाखाली सन २०१8-२०१9 या आर्थर्क
ििात उपलब्ध असलेल्या वनधीतून खचच करण्यात यािा.
6.

सदर

शासन

वनणचय

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्र्ळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201903051236064021
असा आहे . हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Neha Nandkumar
Humraskar

Digitally signed by Neha Nandkumar Humraskar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School Education
And Sports Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=fad9131f2c2ae9d6d9bb053715c4b9e08b15382beb01
922a7bf2c233de3f7a45, cn=Neha Nandkumar Humraskar
Date: 2019.03.05 12:38:00 +05'30'

(नेहा हु मरसकर)
कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
१. मा.मंत्री (शालेय वशक्षण) यांचे स्िीय सहायक
२. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपवरिद), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
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शासन वनणचय क्रमांकः शैशुमा-२०१८/प्र.क्र.१३२/ एसडी-५

३. मा.प्रधान सवचि, (शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग) यांचे स्िीय सहायक
४. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र १, मुंबई
५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र १, मुंबई १
६. संचालक, लेखा ि कोिागारे , मुंबई
७. िरीष्ट्ठ कोिागार अवधकारी, पुणे.
८. वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुंबई
९. आयुक्त (वशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
१०. वशक्षण संचालक, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक, पुणे.
११. सवचि, राज्य मंडळ, पुणे.
१२. सिच विभागीय वशक्षण उपसंचालक
१३. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१४. कक्ष अवधकारी (अर्चसक
ं ल्प), शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग
१५. वनिड धावरका एसडी.-५
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