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िाचा :1. शासन वनणयय क्रमांकः एफईडी 1592/1202[1132]/सावश-5;
वद. 18 ऑक्टोबर, 1993.
2. शासन वनणयय क्रमांकः टं चाई 2016/प्र.क्र. 3/एसडी-5; वद. 10 माचय, 2016.

प्रस्तािना :शालेय वशक्षण विभागाच्या वदनांक 18 ऑक्टोबर, 1993 च्या शासन वनणययान्िये
दु ष्काळ/टं चाईग्रस्त भागातील राज्यमंडळाच्या इयत्ता 10 िी ि 12 िी च्या पवरक्षेसाठी प्रविष्ट
होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफीची योजना कायान्न्ित आहे. या शासन वनणययातील
तरतूदीनूसार दु ष्काळ/टं चाईग्रस्त भागातील इयत्ता 10 िी ि 12 िी च्या विद्यार्थ्यांचे राज्य
मंडळातफे आकारल्या जाणाऱ्या परीक्षा शुल्काच्या रकमेची प्रवतपूती करण्यात येते.
2.

महसूल विभागातफे दु ष्काळी गािांची यादी जाहीर करताना, वजल्हा, तालुका ि महसूल

मंडळ याबाबतची मावहती घोवित केली जाते. जी गािे दु ष्काळ/टं चाईग्रस्त म्हणून घोवित केली
जातात अशा गािातील विद्यार्थ्यांची पवरक्षेची फी माफ करणे अथिा पवरक्षा फी माफीची प्रवतपूती
करणे असे सन 2015-16 पासून शासनाचे धोरण आहे. यासाठी मुख्याध्यापक इ.10 िी ि 12 िी
पवरक्षेस प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांची नािे वशक्षण अवधकारी, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक यांना
कळवितात. वशक्षण अवधकारी, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक हे विद्यार्थ्यांची एकवत्रत नािे राज्य
मंडळाच्या विभागीय सवचि यांना पाठितात. त्यानंतर विभागीय सवचिांकडू न ही यादी राज्य
मंडळाकडे पाठविली जातात. राज्य मंडळाकडू न प्रवतपूतीचा प्रस्ताि वशक्षण संचालक, माध्यवमक ि
उच्च माध्यवमक यांच्या माफयत शासनाकडे वनधी वितरणासाठी सादर करण्यात येतो. सदर
प्रस्तािास शासनाची प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येते. त्यानंतर वशक्षण संचालक, माध्यवमक ि उच्च
माध्यवमक यांच्या माफयत राज्य मंडळास वनधी पाठविण्यात येतो. त्यानंतर राज्यमंडळा माफयत
विद्यार्थ्यांची पवरक्षा फी प्रवतपूतीची रक्कम धनादे शाद्वारे संबंवधत शाळांच्या मुख्याध्यापकांना दे ण्यात
येते ि त्यानंतर शाळे माफयत विद्यार्थ्यांना प्रवतपूतीची रक्कम धनादे शाद्वारे अदा करण्यात येते.

शासन वनणयय क्रमांकः संकीणय 2019/प्र. क्र. 47/एसडी-5

3.

महसूल ि िन विभागाकडू न दु ष्काळ/टं चाईग्रस्त गािे जाहीर होण्याची पद्धत ि अनुिंवगक

वनणयय माहे सप्टें बर ते माहे मे पयंत वनगयवमत होतात. इयत्ता 10 िी ि 12 िी पवरक्षांकरीता
विद्यार्थ्यांकडू न अजय माहे ऑक्टोबर पयंत भरुन घेण्यात येतात. बऱ्याचदा दु ष्काळ/टं चाईग्रस्त गािे
उशीरा जाहीर होत असल्याने, विद्यार्थ्यांना पवरक्षा फी ची प्रवतपूती वमळाण्यात बराच कालािधी
जातो. यानुिंगाने सध्याच्या काययपद्धतीमध्ये बदल करण्याच्या सूचना विभागास प्राप्त होत होत्या.
शासन वनणयय :विभागास प्राप्त सूचना विचारात घेऊन दु ष्काळ / टं चाईग्रस्त भागातील इयत्ता 10 िी ि 12
िी च्या विद्यार्थ्यांना दे ण्यात येणाऱ्या पवरक्षा फीची प्रवतपूती / माफी करण्याच्या काययपद्धतीत पुढील
प्रमाणे सुधारणात करण्यात येत आहे:1.

राज्य मंडळाने इयत्ता 10 िी ि 12 िी पवरक्षेचे फॉमय भरताना विद्यार्थ्यांचे महसूल

मंडळ, गाि, तालुका ि वजल्याची, तसेच विद्यार्थ्यांचे/ पालकांचे बॅंक खात्याची मावहती
घ्यािी.
2.

विद्यार्थ्यांना फीची प्रवतपूती / माफ करण्यात येणाऱ्या पवरक्षा शुल्काच्या रकमेत

प्रात्यावक्षक शुल्क, गुणपवत्रका शुल्क, गुणित्ता प्रमाणपत्र शुल्क इ. खचय समाविष्ट राहील.
3.

महसूल विभागाने दु ष्काळी गािांची यादी घोवित केल्यािर विद्यार्थ्यांचे फॉमय

भरण्यापूिी जी गािे दु ष्काळी म्हणून घोवित केलेली असतील अशा विद्यार्थ्यांना फॉमय
भरतेिळ
े ी कोणतेही शुल्क भरािे लागू नये, याची दक्षता राज्य मंडळाने घ्यािी.
4.

दु ष्काळग्रस्त भागातील असल्याने ज्या विद्यार्थ्यांना राज्य मंडळातफे पवरक्षा शुल्क

आकारण्यात आले नाही त्या विद्यार्थ्यांच्या पवरक्षा शुल्काच्या प्रवतपूती रक्कमेचा प्रस्ताि
राज्यमंडळाने वशक्षण संचालकांस माहे नोव्हेंबर अखेर पयंत सादर करािा, जेणेकरून 31
माचय पयंत प्रवतपूतीची रक्कम राज्य मंडळास अदा करणे शक्य होईल.
5.

विद्यार्थ्यांनी फॉमय भरल्यानंतर महसूल विभागातफे जी गािे दु ष्काळी म्हणून जाहीर

होतील, अशा गािातील विद्यार्थ्यांची मावहती महसूल विभागाच्या या संदभातील प्रत्येक
शासन वनणययानंतर, राज्य मंडळाच्या संगणक प्रणाली मधून वशक्षण संचालक, माध्यवमक ि
उच्च माध्यवमक यांना मंडळामाफयत दे ण्यात यािी.
6.

वशक्षण संचालक यांनी राज्यमंडळाने विद्यार्थ्यांकडू न आकारण्यात आलेली पवरक्षा

फीच्या रकमेची प्रवतपूती विद्यार्थ्यांच्या / पालकांच्या बॅंक खात्यात RTGS द्वारे जमा करािी.
याकरीता आिश्यक सिय व्यिस्था, वशक्षण संचालक, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक यांनी
करािी.तसेच या कवरता संपूणयपणे ऑनलाईन पद्धतीने वनयंत्रण असािे.
7.

याकरीता विशेि कक्ष वशक्षण संचालक, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक यांनी स्थापन

करािा.
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8.

दु ष्काळी भागातील इ. 10 िी इ. 12 िी च्या विद्यार्थ्यांना पवरक्षा फी माफीची सिलत

ही योजना स्ियं अथयसहाय्यीत शाळा िगळता अन्य सिय म्हणजे शासकीय / खाजगी
अनुदावनत/ विना अनुदानीत माध्यवमक शाळा / कवनष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना
लागू राहील.
9.

दु ष्काळ/टं चाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना उपरोक्त अ.क्र. 2 मध्ये नमूद सिय पवरक्षा

शुल्क प्रवतपूती करण्याकवरता आिश्यक वनधीची तरतूद अंदाजपत्रकात होईल ि
आिश्यकतेप्रमाणे वनधीची मागणी विहीत िेळेत करण्याची दक्षता वशक्षण संचालक,
माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक यांनी घ्यािी.
2.

सदर शासन वनणयय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक 201908011159490221 असा आहे. हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यांत येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने .
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( डॉ. सुिणा खरात )
सह सवचि, महाराष्र शासन
प्रत,
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि
२. मा.मंत्री (शालेय वशक्षण) यांचे स्िीय सहायक
3. मा. अप्पर मुख्य सवचि, (शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग) यांचे स्िीय सहायक
4. मा. सवचि, (महसूल ि िन विभाग) यांचे स्िीय सहायक.
5. वशक्षण संचालक (माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक) वशक्षण संचालनालय, पुणे.
6. सिय विभागीय वशक्षण उपसंचालक.
7. अध्यक्ष/ सवचि, महराष्र राज्य परीक्षा मंडळ, पुणे.
8. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता) महाराष्र १,2 मुंबई/ नागपूर
9. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्र १, मुंबई
10. संचालक, लेखा ि कोिागारे , मुंबई
11. वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुंबई
१2. वित्त विभाग, (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई
१3. अिर सवचि (अथयसक
ं ल्प), शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग
14. वनिड धावरका एस.डी.-५
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