राज्यातील दु ष्काळ / टं चाईग्रस्त भागातील
शालेय विद्यार्थ्यांचे पवरक्षा शुल्काची प्रवतपूती
करण्याची काययपद्धवत सुधारीत करण्याबाबत.

महाराष्र शासन
शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग
शासन शुवद्धपत्रक क्रमांक : संकीणय 2019 /प्र.क्र.47/एसडी-5
मादाम कामा मागय, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-400 032
वदनांक : 03 फेब्रुिारी, 2020
िाचा : शासन वनणयय क्रमांक संकीणय 2019 /प्र.क्र.47/एसडी-5; वद. 01.08.2019.
शुध्दीपत्रक :
संदभाधीन शासन वनणययातील पृष्ठ क्र.2 िरील बाब क्र. 5,6 ि 7 रद्द करण्यात येत आहे. या ऐिजी
“5.

राज्यमंडळाने राज्यातील दु ष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची संकणक प्रणालीद्वारे

मावहती संकलीत करािी आवण परीक्षा फी च्या प्रवतपूती एकत्रीत रक्कमेची मागणी वशक्षण
संचालक, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक यांच्याकडे करािी.
6.

वशक्षण संचालक, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक यांनी

एकत्रीत

रकमेची

मागणी

शासनाकडे करािी. शासनाकडू न प्राप्त झालेली रक्कम वशक्षण संचालक, माध्यवमक ि उच्च
माध्यवमक यांनी राज्यमंडळास वितरीत करािी ि राज्यमंडळाने विद्यार्थ्यांना आकारण्यात
आलेली पवरक्षा फीच्या रकमेची संपूणय प्रवतपूती विद्यार्थ्यांच्या / पालकांच्या आधार संलग्न बॅंक
खात्यात RTGS द्वारे जमा करािी.
7.

या करीता आिश्यक सिय व्यिस्था, ऑनलाईन वनयंत्रण अध्यक्ष, राज्यमंडळ, पुणे यांनी

करािे.” असे िाचािे.
2.

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

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 202002031052144521 असा आहे . हा आदे श वडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Rajendra
Shankarrao Pawar
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(राजेंद्र पिार )
उप सवचि, महाराष्र शासन
प्रत,
१) मा. मुख्यामंत्री यांचे खाजगी सवचि.
२) मा. मंत्री, शालेय वशक्षण ि क्रीडा यांचे खाजगी सवचि

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक संकीणय 2019 /प्र.क्र.47/एसडी-5

३) मा.अप्पर मुख्य सवचि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग यांचे स्िीय सहायक.
४) मा. सवचि, महसूल ि िन विभाग यांचे स्िीय सहायक.
५) वशक्षण संचालक (माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक), वशक्षण संचालनालय,पुणे.
६) सिय विभागीय वशक्षण उपसंचालक.
७) अध्यक्ष / सवचि, महाराष्र राज्य परीक्षा महामंडळ, पुणे.
८) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्र १/२, मुंबई/नागपूर.
९) महालेखापाल (लेखापवरक्षा), महाराष्र १, मुंबई.
१०) संचालक, लेखा ि कोषागार, मुंबई
११) वनिासी लेखा परीक्षा , मुंबई.
१२) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई.
१३) अिर सवचि, अर्थ्संकल्प, शलेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग मंत्रालय, मुंबई.
१४) वनिडनस्ती, एसडी-5
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