अवर्षणग्रस्त खेड्यातील ववद्यार्थ्यांना परीक्षा
फी माफी/फी ची प्रतीपूती या योजनेसाठी वनधी
ववतरणास प्रशासकीय मान्यता दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभाग
शासन वनणषय क्रमाांक:- पुरवणी 2019/प्र.क्र. 60/ एसडी-५
मांत्रालय ववस्तार भवन, मुांबई ४०० ०३२
वदनाांक :- 30 माचष, 2020
सांदभष :1. शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभागाचा शासन वनणषय क्र. एफईडी 1592 /1202 /1132 /
सावश-5, वदनाांक 18 ऑक्टोबर,1993.
2. शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभागाचा शासन वनणषय क्र. सांकीणष 2019/प्र.क्र.47 /एसडी-5,
वदनाांक 01 ऑगस्ट, 2019.
3. ववत्त ववभागाचे शासन परीपत्रक क्र. अर्षसां2019/प्र.क्र. 92/अर्ष -3; वद. 08.07.2019.
4. शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभाग, समक्रमाांकाचा शासन वनणषय, वद.15 फेब्रुवारी,2020.
5. शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभाग, क्र.अनुवव 4919/(32/19)/अर्षसांकल्प, वद.18 माचष,2020.
प्रस्तावना :सांदभष क्र. (1) येर्ील शासन वनणषयानुसार राज्यातील टां चाईग्रस्त भागातील ववद्यार्थ्यांची परीक्षा
फी माफीची योजना कायान्वीत आहे. सदर योजनेत सांदभष क्र. (2) च्या शासन वनणषयान्वये ववद्यार्थ्यांना
फीची प्रतीपूती /माफ करण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्काच्या रकमेत प्रात्यवक्षक शुल्क, गुणपवत्रका शुल्क,
गुणवत्ता प्रमाणपत्र शुल्क इ. समाववष्ट्ट करण्यात आला आहे. तसेच ववद्यार्थ्यांना प्रतीपूती करण्याच्या
कायषपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. अवर्षणग्रस्त

खेड्यातील

ववद्यार्थ्यांना परीक्षा फी

माफी/फी ची प्रतीपूती या योजनेसाठी सन 2019-20 च्या वहवाळी अवधवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे
मांजूर रक्कमेपैकी 80 टक्के रक्कम ववत्त ववभागाच्या मान्यतेनुसार सांदभष क्र. (4) येर्ील शासन
वनणषयान्वये ववतरीत करण्यात आली आहे. तसेच उवषरीत सांदभष क्र.(५) येर्ील शासन वनणषयान्वये
ववतरीत 20 टक्के रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची बाब ववचाराधीन होती.
शासन वनणषय :माहे वडसेंबर, 2019 मधील वहवाळी अवधवेशनात, ववद्यार्ाच्या परीक्षा शुल्काची प्रतीपूती
करण्यासाठी रु.21,36,70,000/- एवढी तरतूद पुरवणी मागणी द्वारे मांजूर करण्यात आली आहे. या
पैकी रु.17,09,36,000/- (रुपये सतरा कोटी नऊ लाख छत्तीस हजार फक्त) (80 टक्के ) इतका वनधी
वद.15

फेब्रुवारी,2020

च्या

शासन

वनणषयान्वये

ववतरीत

करण्यात

आला

आहे.

उवषरीत

रु.4,27,34,000/- (रुपये चार कोटी सत्तावीस लाख चौत्तीस हजार फक्त) (20 टक्के) वनधी ववतरीत
करण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
२.

उपरोक्त सांदभात होणाऱ्या खचासाठी मागणी क्र. ई-2, 2202 सवषसाधारण वशक्षण, 80

सवषसाधारण, (04) अवर्षणग्रस्त भागातील ववद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी (04)(01) अवर्षणग्रस्त
खेडयातील ववद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी/फी ची प्रवतपूती (कायषक्रम), 34वशष्ट्यवृत्त्या/ववद्यावेतने,
(22022588) या लेखावशर्ाखालील मांजूर तरतूदीमधून वनधी ववतरीत करण्यात यावा.

शासन वनणषय क्रमाांकः पुरवणी 2019/प्र.क्र. 60/ एसडी-५

I.

उपरोक्त वनधी आवश्यकतेनुसार मान्य वनकर्ानुसार खचष करण्यात यावा. ज्यावेळेस

वनधी प्रत्यक्ष खचष करावयाचा त्याच वेळी आांहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बॅंक खात्यात हा
वनधी ठे ऊ नये.
II.

राज्य शासनामाफषत वेळोवेळी ववत्त ववर्यक वनगषवमत करण्यात आलेले ववववध

आदे श/वनयम/ शासन वनणषय ववत्तीय वनयमावली याांची अांमलबजावणी करुन वरील ववतरीत
तरतूदीचा वववनयोग करण्याच्या अधीन राहू न उपरोक्त तरतूद ववतरीत करण्यास मान्यता
दे ण्यात येत आहे.
३.

सदर वनधी ववतरीत करण्यासाठी आयुक्त (वशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांना वनयांत्रक

अवधकारी म्हणून घोवर्त करण्यात येत आहे. तसेच सहाय्यक सांचालक (लेखा), माध्यवमक व उच्च
माध्यवमक,वशक्षण सांचालनालय, पुणे याांना या शासन वनणषयान्वये ववतरीत करण्यात येणाऱ्या
वनधीकवरता आहरण व सांववतरण अवधकारी म्हणून घोवर्त करण्यात येत आहे .याबाबतीत ववत्त
ववभागाने वेळोवेळी वनगषवमत केलेली मागषदशषक तत्त्वे/शासन वनणषय/शासन परीपत्रक यामधील
सूचनाांचे पालन करणे आवश्यक राहील. तसेच ववत्त ववभागाच्या शासन पवरपत्रक वद. 08.07.2019
मधील अटींची पूतषता करणे आवश्यक राहील.
४.

हा शासन वनणषय ववत्त ववभागाच्या अनौ.सां.क्र. 229/2020/व्यय-5, वद.17.03.2020 अन्वये

वदलेल्या मान्यतेनुसार वनगषवमत करण्यात येत आहे.
सदर शासन वनणषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्ळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 202003301514029521 असा आहे. हा आदे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने. Rajendra
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( राजेंद्र पवार )
उप सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
१. मा.मांत्री (शालेय वशक्षण) याांचे स्वीय सहायक
२. मा. ववरोधी पक्षनेता (ववधानसभा/ववधानपवरर्द)
3. अप्पर मुख्य सवचव, (शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभाग) याांचे स्वीय सहायक
4. आयुक्त (वशक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-1
5. वशक्षण सांचालक (माध्यवमक व उच्च माध्यवमक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
6. सहाय्यक सांचालक (लेखा), माध्यवमक व उच्च माध्यवमक,वशक्षण सांचालनालय, पुणे
7. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १व २ मुांबई व नागपूर
8. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र १ व २ मुांबई व नागपूर
9. सांचालक, लेखा व कोर्ागारे .
10. ववरष्ट्ठ कोर्ागार अवधकारी, पुणे.
१1. सवष ववभागीय वशक्षण उपसांचालक,
१2. ववत्त ववभाग, मांत्रालय, मुांबई
१3. कक्ष अवधकारी (अर्षसांकल्प), शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभाग
१4. वनवड नस्ती.
पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

