राज्यातील अनुदाननत अशासकीय माध्यनमक
शाळाांतील तसेच उच्च माध्यनमक स्तरावरील
नशक्षक व नशक्षकेतर कममचा-याांच्या पालयाांना
नशक्षणाच्या सवम स्तरावर (इ. 1 ली ते पदव्युत्तर
स्तर) नवनित दराने अर्मसिाय्य.

मिाराष्ट्र शासन
शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग
शासन ननणमय क्र. एफईडी-2020/प्र.क्र.45/एसडी-5
मांत्रालय (नवस्तार), दालन क्र. 415,
मादाम कामा रोड, िु तात्मा राजगुरु चौक
मुांबई -400 032.
नदनाांक -16 माचम, 2021
वाचा : (१) शासन ननणमय, शालेय नशक्षण नवभाग, क्र. एफईडी-1095/54783/(1779/95)/सानश-5.
नदनाांक 19.08.1995
(२) नशक्षण सांचालक (माध्यनमक व उच्च माध्यनमक), मिाराष्ट्र राज्य, पुणे याांचे पनरपत्रक क्र.
नशष्ट्यवृत्ती - 1/110/2002-03/21 ई, नदनाांक 24.01.2003.
(३) नशक्षण सांचालक (माध्यनमक व उच्च माध्यनमक), मिाराष्ट्र राज्य पुणे याांचे पत्र क्र.
नशसांमा/शै.सवलती/ए-४/1381, नदनाांक 22.04.2020
(४) नशक्षण सांचालक (माध्यनमक व उच्च माध्यनमक), मिाराष्ट्र राज्य पुणे याांचे पत्र क्र.
नशष्ट्य/2020/शै. प्रनत.पू/ए-४/खान/रुघवानी/1968, नदनाांक 21.09.2020
प्रस्तावना :राज्यातील अनुदाननत अशासकीय माध्यनमक शाळाांतील तसेच उच्च माध्यनमक स्तरावरील
पूणमवळ
े नशक्षक व नशक्षकेतर कममचा-याांच्या फक्त दोन पालयाांना प्रार्नमक नशक्षकाांच्या पालयाांप्रमाणे
नशक्षणाच्या सवम स्तरावर (इयत्ता 1 ली ते पदव्युत्तर स्तर) सन 1995-96 या शैक्षनणक वर्षापासून
“नन:शुलक” नशक्षण दे णेबाबत सांदभम क्र. (१) येर्ील शासन ननणमयान्वये मांजूरी दे ण्यात आली आिे . तसेच
लेखाशीर्षात “मोफत नशक्षण” असा शब्द प्रयोग करण्यात आला आिे . सदर योजनेत व शीर्षमकात
“नन:शुलक” या शब्दाचा चुकीने प्रयोग केला गेला आिे असे नदसते. त्यामुळे नशक्षकाांच्या पालयाांमध्ये सदर
योजनेबाबत गैरसमज ननमाण झालेला नदसतो. या शासन ननणमयासोबतच्या पनरनशष्ट्टात नमूद केलेलया
अटी, तरतूदी व ननयमाांच्या अधीन रािू न सदर मांजूरी देण्यात आली आिे. सदर ननयमाांमधील ननयम क्र.
(५) मध्ये “ननशुलक” नशक्षण सवलत पात्रतेसाठी अटी नननित करण्यात आलया आिेत. त्यामधील ननयम

क्र. ५ (२) मध्ये व्यावसानयक अभ्यासक्रमाबाबत िी सवलत मान्यताप्राप्त सांस्र्ेतील “फ्री सीट” मध्ये प्रवेश

घेतलेलया नवद्यार्थ्यांनाच प्रमानणत फी पुरतीच अनुज्ञय
े रािील अशी तरतूद आिे व या योजनेस पात्र

नवद्यार्थ्यांना ननयमातील अटीनुसार नशक्षण सांचालक (माध्यनमक व उच्च माध्यनमक), याांच्या सांदभम क्र.(२)
येर्ील पत्रामध्ये नवनवध व्यावसानयक अभ्यासक्रमाकनरता रु. 3000/- ते रु. 8000/- या प्रमाणे नवनित
दराने लाभ दे ण्यात येईल असे स्पष्ट्ट ननदेश आिे त. याचा अर्म की, सदर सवलत “नन:शुलक” ककवा
“मोफत” नशक्षणाची नसून, ठरानवक शासकीय दराप्रमाणे शुलकात सवलत दे ण्याची आिे .
असे असूनिी कािी लाभार्ी न्यायालयात गेलयामुळे शासनावर अकारण अनधक खचाचा भार पडत
असलयाचे ननदशमनास आले आिे . त्यामुळे या योजनेस अनुसरुन अपेनक्षत खचापेक्षा जादा खचम िोऊन
त्याचा प्रचांड बोजा शासनावर येणार आिे. सदर योजना िी पूणम/सवम फी माफीबाबत ककवा प्रनतपूतीबाबत
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नसून केवळ कािी प्रमाणात शैक्षनणक अर्मसिाय्य देणेबाबत आिे . म्िणून योजनेच्या नावात /शीर्षम कात व
योजनेच्या मूळ स्वरुपात जी तफावत ननमाण झाली ती दू र करणे आवश्यक आिे. या बाबी सुस्पष्ट्ट
िोण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून शासन ननणमय नदनाांक 19.08.1995 मधील योजनेच्या नावामध्ये सुधारणा
करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन िोती.
शासन ननणमय -:
शासन ननणमय नद. 19.08.1995 मध्ये पुढीलप्रमाणे दु रुस्ती व सुधारणा करण्यात येत आिे .
शासन ननणमय नद. 19.08.1995 मध्ये सदर योजनेचे शीर्षमक पुढीलप्रमाणे आिे :शीर्षमक

:- “ राज्यातील अनुदाननत माध्यनमक/उच्च माध्यनमक नशक्षक व नशक्षकेतर
कममचा-याांच्या पालयाांना नशक्षणाच्या सवम स्तरावर ( इ. १ ली ते पदव्युत्तर
स्तर) नन:शुलक नशक्षण दे ण्याबाबत.”

सदर शीर्षमकामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आिे -:
सुधानरत शीर्षमक :-“ राज्यातील अनुदाननत माध्यनमक/उच्च माध्यनमक नशक्षक व
नशक्षकेतर कममचा-याांच्या पालयाांना नशक्षणाच्या सवम स्तरावर ( इ. 1
ली ते पदव्युत्तर स्तर) नवनित दराने शैक्षनणक अर्मसिाय्य.
तसेच शासन ननणमय नदनाांक 19.08.1995 मध्ये, त्यामधील ननयम, अटी व शती, त्यासोबतच्या
पनरनशष्ट्टामध्ये आनण त्यास अनुसरुन लेखाशीर्षामध्ये ज्या-ज्या नठकाणी “नन:शुलक नशक्षण” ककवा “मोफत
नशक्षण” िा शब्द आला आिे त्या-त्या नठकाणी “नवनित दराने शैक्षनणक अर्मसिाय्य” असे वाचण्यात यावे.
नवनवध व्यावसानयक अभ्यासक्रमाांना नवनित केलेलया दराएवढे अर्मसिाय्य नमळण्यास नवद्यार्ी पात्र
राितील. कोणत्यािी पनरस्स्र्तीत जादाचे अर्मसिाय्य मांजूर करण्यात येणार नािी.
सुधानरत शासन ननणमयासोबत पनरनशष्ट्ट “अ” येर्े जोडण्यात येत आिे .
सदर शासन ननणमय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या सांकेतस्र्ळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 202103161452002421 असा आिे . िा आदेश
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आिे.
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

RAJENDRA
SHANKARRAO PAWAR

Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=SCHOOL EDUCATION & SPORT
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra,
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serialNumber=01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83175db4f058411807fb1031c17dd15
5677, cn=RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR
Date: 2021.03.16 14:58:24 +05'30'

( राजेंद्र पवार )
उप सनचव, मिाराष्ट्र शासन

प्रत,
1. मा. मांत्री ( शालेय नशक्षण), याांचे खाजगी सनचव, मुांबई.
2. मा. राज्यमांत्री (शालेय नशक्षण), याांचे खाजगी सनचव, मुांबई.
3. मा. नवरोधी पक्षनेता (नवधानसभा/नवधानपनरर्षद), मुांबई.
4. अप्पर मुख्य सनचव, (शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग), याांचे स्वीय सिायक.
5. आयुक्त (नशक्षण), मिाराष्ट्र राज्य , पुणे.
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6. नशक्षण सांचालक (प्रार्नमक), मिाराष्ट्र राज्य , पुणे.
7. नशक्षण सांचालक (माध्यनमक व उच्च माध्यनमक), मिाराष्ट्र राज्य , पुणे.
8. सिाय्यक सांचालक (लेखा), माध्यनमक व उच्च माध्यनमक, नशक्षण सांचालनालय, पुणे.
9. तांत्र नशक्षण सांचालक, मिाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
10. सांचालक, व्यवसाय नशक्षण व प्रनशक्षण, मिाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
11. कला सांचालक, मिाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
12. सांचालक, पुरातत्व व पुरानभलेख, मिाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
13. ग्रांर्ालय सांचालक, मिाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
14. समाजकलयाण सांचालक, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे.
15. सांचालक, आनदवासी कलयाण, मिाराष्ट्र राज्य, नानशक.
16. सांचालक, वैद्यकीय नशक्षण, मिाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
17. सांचालक, आयुवद
े , मिाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
18. शेती सांचालक, मिाराष्ट्र राज्य, पुणे.
19. सवम मांत्रालयीन नवभाग.
20. सवम नवभागीय आयुक्त.
21. सवम नवभागीय नशक्षण उपसांचालक.
22. सवम नजलियाांचे नशक्षणानधकारी (माध्यनमक/प्रार्नमक).
23. नशक्षण ननरीक्षक, बृिन्मुांबई (उत्तर/दनक्षण/पनिम)
24. सवम नवभागीय तांत्र नशक्षण उपसांचालक.
25. सवम प्रशासन अनधकारी, उच्च नशक्षण अनुदाने.
26. सवम नवद्यानपठाांचे कुलसनचव.
27. सवम नजलियाांचे समाजकलयाण अनधकारी.
28. सवम नजलियाांचे व्यवसाय प्रनशक्षण अनधकारी.
29. सवम नजलिा पनरर्षदाांचे मुख्य कायमकारी अनधकारी.
30. सवम मिानगरपानलका व नगर पनरर्षद.
31. राज्यातील सवम माध्यनमक व उच्च माध्यनमक शाळाांचे प्राचायम/मुख्याध्यापक.
32. राज्यातील सवम मिानवद्यालये/तांत्र मिानवद्यालये याांचे प्राचायम.
33. मिालेखापाल (लेखा परीक्षा), मिाराष्ट्र १ व २, मुांबई व नागपूर.
34. मिालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मिाराष्ट्र १ व २, मुांबई व नागपूर.
35. सांचालक, लेखा व कोर्षागारे.
36. वनरष्ट्ठ कोर्षागार अनधकारी, पुणे
37. नवत्त नवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
38. कक्ष अनधकारी (अर्मसक
ां लप), शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
39. ननवड नस्ती (एसडी-5).
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शासन ननणमय, शालेय नशक्षण नवभाग, क्रमाांक: एफईडी-2020/प्र.क्र.45/एसडी-5,
नदनाांक 16.03.2021 चे सिपत्र.
प नर नश ष्ट्ट - “अ”
राज्यातील अनुदाननत अशासकीय माध्यनमक शाळाांतील तसेच उच्च माध्यनमक स्तरावरील
नशक्षक व नशक्षकेतर कममचा-याांच्या पालयाांना नशक्षणाच्या सवम स्तराांवर (इ. 1 ली ते पदव्युत्तर) “नवनित
दराने शैक्षनणक अर्मसिाय्य ” दे ण्याबाबतचे ननयम :(१) शीर्षमक :- या ननयमाांना “राज्यातील अनुदाननत माध्यनमक/उच्च माध्यनमक नशक्षक व नशक्षकेतर
कममचा-याांच्या पालयाांना नशक्षणाच्या सवम स्तरावर (इ. 1 ली ते पदव्युत्तर स्तर) “नवनित दराने
शैक्षनणक अर्मसिाय्य दे ण्याबाबतचे ननयम ” असे सांबोधण्यात यावे.
(२) व्याप्ती :(अ) राज्यातील माध्यनमक व उच्च माध्यनमक शासकीय शाळे त अर्वा स्र्ाननक सांस्र्ेच्या
(मिानगरपानलका, नगरपानलका, नगरपनरर्षद, नशक्षण मांडळे , नजलिा पनरर्षद आनण कटक
मांडळे ) शाळे त अर्वा मान्यताप्राप्त व अनुदाननत शाळे त कायमरत असलेल,े पूणमवळ
े नशक्षक व
नशक्षकेतर कममचा-याांच्या पालयाांना सवम स्तरावर शासनाने वेळोवेळी नवनित केलेलया दराप्रमाणे
अर्मसिाय्यास पात्र समजण्यात यावे.
स्पष्ट्टीकरण :- (१) सदर ननयमाांच्या प्रयोजनार्म “पालय” म्िणजे मूल (मुलगा/मुलगी) आनण दत्तक मूल
असे समजण्यात यावे.
(२) ननयनमत वेतनश्रेणीत पूणम वेळेसाठी ननयुक्त केलेले नशक्षक व नशक्षकेतर कममचारी िे
पूणमवळ
े कममचारी समजण्यात यावेत.
(3) सदर ननयमाांच्या प्रयोजनार्म “शासनाने नवनित केलेले दर ” म्िणजे शालेय नशक्षण व
क्रीडा नवभाग ककवा या नवभागाच्या मान्यतेने आयुक्त (नशक्षण) याांनी नवनित केलेले दर
असे समजण्यात यावे.
(ब) नशक्षक व नशक्षकेतर कममचा-याांच्या फक्त दोन पालयाांनाच सवम स्तरावर (इ. 1 ली ते
पदव्युत्तर स्तर) या सवलतीस पात्र समजण्यात यावे.
स्पष्ट्टीकरण :- जर दु स-या प्रसुतीच्यावेळी एकापेक्षा जास्त अपत्याांना जन्म नदला गेलयास अशा
अपत्याांना एकच अपत्य म्िणून या ननयमासाठी पात्र समजण्यात येईल.
(3) उत्पन्नाची मयादा :- पूणम वेळ नशक्षक व नशक्षकेतर कममचारी याांचे उत्पन्न लक्षात न घेता, सदर
ननयमाखाली अनुज्ञय
े असलेली शैक्षनणक अर्मसिाय्य त्याांच्या पालयाांना दे य असेल.
(4) नशक्षक व नशक्षकेतर कममचा-याांच्या पालयाांना सवम स्तरावर (इ. 1 ली ते पदव्युत्तर स्तर) “नवनित
दराने शैक्षनणक अर्मसिाय्य” पुढील शैक्षनणक सांस्र्ेत प्रदान करण्यात येईल :(१)

इयत्ता १ ली ते 10 वी पयंत मान्यता प्राप्त प्रार्नमक/माध्यनमक शाळा.
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(२)

इयत्ता ५ वी ते 10 वी पयंत मान्यताप्राप्त तांत्रशाळा अर्वा सांस्र्ा.

(३)

इयत्ता 10 वी ते 12 वी पयंत उच्च माध्यनमक मान्यताप्राप्त शाळा व तांत्रशाळा.

(४)

इयत्ता 12 वी नांतर पदव्युत्तर स्तरापयंत नशक्षण िे मान्यताप्राप्त मिानवद्यालये पदव्युत्तर सांस्र्ा व
नवद्यापीठ नवभाग, औद्योनगक सांस्र्ा व्यवसाय शाळा/सांस्र्ा /मिानवद्यालये.

(५)

इ. 12 वी /पदवी नांतर मान्यताप्राप्त शासकीय वैद्यकीय, अनभयाांनत्रकी व इतर व्यावसानयक
अभ्यासक्रम.

(६)

ज्या नशक्षणाक्रमात नशकवणी कालावधी 3 तासाांपेक्षा कमी आिे आनण अधमवळ
े
आिे , अशा
नशक्षणास या शैक्षनणक अर्मसिाय्याचा लाभ अनुज्ञय
े असणार नािी.

टीप:- दर नदवशी 3 तास नशक्षणाची अट सांल्न मिानवद्यालयाचे वगम, पदव्युत्तर सांस्र्ा व नवद्यापीठ नवभाग
आनण रात्रीची माध्यनमक शाळा याांना दर नदवशी 3 तास नशक्षणाची अट लागू नसलयाने अशा सांस्र्ेच्या
नवद्यार्थ्यांना सवलतीस पात्र समजण्यात यावे.
(५)

सदर नवनित केलेलया शैक्षनणक अर्मसिाय्यास पात्रतेसाठी अटी(१) नवनित दराने शैक्षनणक अर्मसिाय्य फक्त मान्य पाठयक्रमातील नशक्षणास व जेर्े अनुदाननत
सांस्र्ाांसाठी नवनित करण्यात आलेलया नशक्षण शुलकाच्या मयादेस अधीन रािू न आकारले
जाते, अशा मान्यताप्राप्त अनुदाननत व शासनमान्य नवना अनुदाननत सांस्र्ेतील नशक्षणासाठी
दे ण्यात येईल.
(२) व्यावसानयक अभ्यासक्रमाबाबत िे शैक्षनणक अर्मसिाय्य, मान्यताप्राप्त सांस्र्ेतील केंद्रीभूत
प्रवेश घेतलेलया नवद्यार्थ्यांनाच नवनित केलेलया दराच्या मयादे त अनुज्ञय
े रािील. सदरचे दर
पनरनशष्ट्ट-3 प्रमाणे असतील.
(३) सदर अर्मसिाय्य समाधानकारक प्रगती, चाांगली वतमणक
ू व ननयनमत उपस्स्र्ती असलयासच
नवनित अभ्यासक्रम सांपेपयंत चालू रािील.
(अ) ननयनमत िजेरी :- यासाठी नवद्यार्थ्यांची शैक्षनणक वर्षातील कामकाजाच्या एकूण नदवसाांपैकी 75
टक्के िजेरी असणे आवश्यक आिे. टक्केवारी काढताना एका मनिन्याची िजेरी नवचारात न घेता
प्रत्येक नतमािीची िजेरी नवचारात घ्यावी. जर कािी अपनरिायम कारणामुळे उदा. आजारपण
वगैरे, नवद्यार्थ्यांची िजेरी 75 टक्के भरली नािी तर सांस्र्ा प्रमुखाांना त्याची खात्री झालयास या
सक्तीच्या 75 टक्के िजेरीमध्ये 5 टक्के िजेरीची सूट दे ण्याची परवानगी दे ण्यात यावी.
(ब) समाधानकारक प्रगती :- जर नवद्यार्ी /नवद्यार्ीनी इ. 1 ली ते पदव्युत्तर स्तरापयंत वार्षर्षक
परीक्षेत उत्तीणम झालयास त्याची/नतची प्रगती समाधानकारक आिे असे समजण्यात यावे. मात्र,
नवद्यार्ी वार्षर्षक परीक्षेत अनुत्तीणम झालयास अर्वा वरच्या वगात पदोन्नत न झालयास सदर
शैक्षनणक अर्मसिाय्य स्र्नगत ठे वण्यात येईल. मात्र, जर नांतर नवद्यार्ी वरच्या वगात पदोन्नत
झाला की, त्यास सदर अर्मसिाय्य पुढे चालू ठे वण्यात येईल, म्िणजेच एकाच वगात (अर्वा
तत्सम वगात) या सवलतीचा लाभ दोन वेळा नदला जाणार नािी.
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(४)

नवद्यार्थ्यांना एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त अभ्यासक्रमाांना या सवलतीचा लाभ नदला जाणार नािी.

(५)

याचा फायदा मिाराष्ट्र राज्याचे रनिवाशी असलेलया पालकाांच्या मुलाांनाच दे ण्यात येईल. तसेच,
मिाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त सांस्र्ेतील अभ्यासक्रमच फक्त ग्रािय धरण्यात येतील. इतर
राज्यातील नािी.

(६)

सेवत
े असताांना एखादया कममचा-याचा मृत्यू झाला ककवा सेवत
े न
ू ननवृत्त ककवा बडतफम करण्यात

आले ककवा सेवामुक्त करण्यात आले ककवा नशस्तभांगाच्या कायमवािीनुसार सक्तीने सेवाननवृत्त केले
असलयास अशा नशक्षक व नशक्षकेतर कममचा-याांच्या मुलाांना त्याांच्या मृत्यूच्या / सेवाननवृत्तीच्या
/बडतफीच्या/सेवत
े न
ू सक्तीने सेवाननवृत्तीच्या नदनाांकानांतर िी सवलत नमळणार नािी. तर्ानप, जर
नशक्षक/नशक्षकेतर कममचा-याचा मृत्यू /सेवाननवृत्ती /बडतफम/सेवा समाप्ती/ सेवत
े ून सक्तीच्या सेवाननवृत्ती
िोतेवळ
े ी पालय सवलत घेत असेल तर िे अर्मसिाय्य पालयाचे नशक्षण प्रार्नमक/माध्यनमक /उच्च
माध्यनमक स्तर ककवा पदवी/पदनवका/पदव्युत्तर स्तर/व्यावसानयक अभ्यासक्रम पूणम िोईपयंत चालू
रािील. म्िणजे ज्या नशक्षक व नशक्षकेतर कममचा-याांच्या पालयाांना सदर शैक्षनणक अर्मसिाय्य उपरोक्त
घटना घडतेवळ
े ी ज्या स्तरावर नमळत िोते, तो स्तर पूणम िोईपयंत िे अर्मसिाय्य नमळे ल अर्वा, ते घेत
असलेलया नवनशष्ट्ट अभ्यासक्रम पूणम िोईपयंत नमळू शकेल.

त्याचप्रमाणे माध्यनमक शालाांत परीक्षोत्तर

स्तरावर जे पालय नशक्षण घेत असतील त्याांना प्रर्म पदवी/पदनवका/पदव्युत्तर स्तर/व्यावसानयक
प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूणम करे पयंत सवलत नमळे ल.
(६)

सदर शैक्षनणक अर्मसिाय्यासाठी अजम करण्याची कायमपध्दती :(१) या सवलतीसाठी माध्यनमक नशक्षक/नशक्षकेतर कममचारी याांना दरवर्षी ज्या शैक्षनणक सांस्र्ेत
त्याांचा पालय नशकत असेल (ककवा ज्या सांस्र्ेत प्रवेश घेण्यासाठी अजम केला असेल) त्या शैक्षनणक
सांस्र्ेच्या प्रमुखास अजम केला पानिजे. नवनित नमुन्यातील अजम ज्या शैक्षनणक सांस्र्ेत
पालय/नवद्यार्ी नशकत असेल ककवा नशक्षण घेण्याचा नवचार असेल त्या शैक्षनणक सांस्र्ेत नमळे ल.
ननयम 10 प्रमाणे नवनित नमुन्यातील सेवच
े े प्रमाणपत्र अजासोबत न चुकता जोडणे आवश्यक
आिे .
(२) असे अजम, पालयाने अगोदरच शैक्षनणक सांस्र्ेत प्रवेश घेतला असलयास शैक्षनणक वर्षम सुरु
झालयापासून 30 नदवसाांत आनण ज्याांनी नव्याने प्रवेश घेतला असेल त्याांना प्रवेश घेतलेलया
नदनाांकापासून 30 नदवसाांच्या आत सादर करणे आवश्यक आिे .
(३) शैक्षनणक सांस्र्ेच्या प्रमुखाने अजम सांबनां धत नशक्षणानधकारी (माध्यनमक), नजलिा पनरर्षद ककवा
नशक्षण ननरीक्षक, बृिन्मुबई याांच्याकडे ननयम 10 खाली नमूद केलयाप्रमाणे प्रमाणपत्राांच्या
प्राप्तीनांतर सादर करावेत.

पृष्ट्ठ 12 पैकी 6

शासन ननणमय क्रमाांकः एफईडी-2020/प्र.क्र.45/एसडी-5

(७)

उनशरा आलेले अजम ककवा अपूणम अजम नाकारण्यात येतील :(अ) ननयम 6 खाली नविीत केलेला कालावधी सांपलयानांतर प्राप्त झालेले अजम ककवा नवनशष्ट्ट
मानिती नसलेले अपूणम अजम ककवा नवनित नमुन्यात नोकरीचे प्रमाणपत्र सोबत नसलेले सवम
अजम तडकाफडकी फेटाळण्यात येतील.
(ब) शैक्षनणक सांस्र्ेच्या प्रमुखाने सवम अजम त्या वर्षी 31 ऑगस्ट रोजी ककवा त्यापूवी नशक्षणानधकारी
(माध्यनमक), नजलिा पनरर्षद ककवा नशक्षण ननरीक्षक, बृिन्मुांबई याांच्याकडे सादर करावेत.
नशक्षणानधकारी, नजलिा पनरर्षद, ककवा नशक्षण ननरीक्षक, बृिन्मुांबई िे सदर शैक्षनणक
अर्मसिाय्य मांजूर करण्यास जबाबदार असून ते त्याांचा ननणमय शक्य नततक्या लवकर परां तु,
कोणत्यािी पनरस्स्र्तीत १ ऑक्टोबर पूवी कळवतील.

(८)

अजाचा नमूना.
या सोबत जोडलेलया ननयमाच्या नमुन्यात अजम दोन प्रतीत करणे आवश्यक आिे .

(९)

शासकीय व अशासकीय सांस्र्ाांनी फी न घेण्याबाबत अशासकीय सांस्र्ाांची फी प्रनतपूती

करण्याबाबत.
(अ) या योजनेखालील ननयमानुसार शैक्षनणक अर्मसिाय्यास पात्र असलेलया कोणत्यािी
पालयाांकडू न कोणत्यािी सांस्र्ेने फी आकारण्यापूवी या योजनेअांतगमत शैक्षनणक अर्मसिाय्याकरीता नवनित
केलेले दर नवचारात घ्यावेत.
टीप :- या ननयमाच्या प्रयोजनार्म पालयाांकडू न आकारीत असलेली नशक्षण फी इ. सवम प्रकारच्या प्रानधकृत
फीचा अांतभाव आिे . परांतु, पालयाांच्या नशक्षण समाप्तीच्या शेवटी परत द्यावी लागणारी कािी फी ककवा
ठे वीची रक्कम या फी मध्ये समानवष्ट्ट नािी. नवनवध व्यावसानयक अभ्यासक्रमाांना नवनित केलेलया
दराएवढे च अर्मसिाय्य नमळण्यास नवद्यार्ी पात्र राितील. कोणत्यािी पनरस्स्र्तीत जादाचे अर्मसिाय्य
मांजूर करण्यात येणार नािी.
(ब) (१) अनुदाननत अशासकीय माध्यनमक शाळा व कननष्ट्ठ मिानवद्यालयात नशक्षण घेणारे नवद्यार्ी ज्याांना
याचा लाभ दे ण्यात आला आिे अशा नवद्यार्थ्यांना सांपण
ू म फी दे णारे नवद्यार्ी म्िणून समजण्यात येवू
नये व शासन ननणमय, नशक्षण व समाज कलयाण नवभाग, क्रमाांक: जीएसी-1068/ई, नदनाांक
15.4.1968 व क्रमाांक: टीसीएन-2867/ए, नदनाांक 22.4.1968 नुसार पनररक्षा अनुदान
ननधारणासाठी ग्राह्य धरण्यात येवू नये आनण अशा शाळाांना अर्वा मिानवद्यालयाांना या सवलतीचा
लाभ घेणा-या नवद्यार्थ्यांची नशक्षण फीची प्रनतपूती नमळणार नािी. तर्ानप, शैक्षनणक शुलक वगळता
फक्त प्रानधकृत फी ( उदा. प्रवेश फी, सत्र फी इ.) नवनित केलेलया दराच्या मयादेत याची प्रनतपूती
आर्षर्कदृष्ट्टया मागासवगीय व इतर शैक्षनणक सवलती प्रमाणे करण्यात येईल.
(२) तर्ानप, पुढील प्रकारच्या माध्यनमक शाळाांच्या ककवा कननष्ट्ठ मिानवद्यालयाांच्या बाबतीत मात्र, या
ननयमाांच्या कक्षेमध्ये येणा-या शैक्षनणक अर्मसिाय्य धारकाांची नवनित दराने शैक्षनणक फीची
प्रनतपूती करणे आवश्यक आिे .
(एक) नवीन माध्यनमक शाळाांना ककवा नवीन कननष्ट्ठ मिानवद्यालयाांना ज्या वर्षामध्ये अनुदानप्राप्त
शाळा वा मिानवद्यालय म्िणून मान्यता नमळाली असेल त्याांना फक्त त्या पनिलया वर्षासाठी
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शैक्षनणक अर्मसिाय्यधारकाांच्या शैक्षनणक अर्मसिाय्या इतक्या मयादेत फीची प्रनतपूती करणे
आवश्यक आिे. त्या शाळाांना वा कननष्ट्ठ मिानवद्यालयाांना शैक्षनणक फीच्या प्रनतपूतीपोटी दे ण्यात
येणारी िी रक्कम स्वत:कडे ठे वून घेण्याची परवानगी दे ण्यात येईल आनण पुढील वर्षाच्या ननवाि
अनुदानाची रक्कम ननधानरत करतेवळ
े ी ती रक्कम त्यातून वजा करण्यात येणार नािी.
(दोन) अगोदरपासून अनुदानप्राप्त शाळा म्िणून मान्यता असलेलया अशासकीय अनुदान प्राप्त
प्रार्नमक/माध्यनमक/उच्च मिानवद्यालयीन इत्यादी शैक्षनणक सांस्र्ाांतील शाळाांना या शैक्षनणक
अर्मसिाय्यासाठी पात्र असलेलया आनण सरासरी दै नांनदन उपस्स्र्ती बाबतच्या ननयमाांची पूतमता न
केलयामुळे ज्या वगासाठी पनररक्षा अनुदान दे य नसेल अशा कोणत्यािी वगामध्ये नशकत असलेलया
नवद्यार्थ्यांच्या बाबतीत शैक्षनणक फीची नवनित दराइतक्या मयादे त प्रनतपूती करणे आवश्यक आिे .
(पिा माध्यनमक शाळा सांनिता ननयम 98).
(१0) नोकरीचे प्रमाणपत्र :या ननयमावली सोबत जोडलेलया नमुन्यामध्ये मुख्याध्यापक/प्राचायम याांनी तो/ती पूणमवळ
े
माध्यनमक, उच्च माध्यनमक नशक्षक/नशक्षकेतर कमम चारी असलयाबाबतचे नोकरीचे प्रमाणपत्र पनरनशष्ट्ट-2
मध्ये (नशक्षक/नशक्षकेतर कममचारी) सादर केले पानिजे.
(११) नवनित दराने शैक्षनणक अर्मसिाय्य प्रलांनबत असतानाची प्रवेश पध्दती :या ननयमावली सोबत जोडलेलया पनरनशष्ट्ट 2 मधील नमुन्यानुसार पालयाांनी नोकरीचे प्रमाणपत्र
नदलयासच या सवलतीसाठी पात्र समजून शैक्षनणक सांस्र्ेत प्रवेश नदला जावा.
(१२) चुकीच्या मानितीबद्दल नशक्षा :(१) अजमदाराने चुकीची मानिती नदली आिे असे जर आढळू न आले तर आई-वडील ककवा मुलाला या
सवलतीन्वये नमळणा-या रकमेच्या दु प्पट रक्कम परत करावी लागेल आनण िी रक्कम जमीन
मिसूल र्कबाकी प्रमाणे वसूल केली जाईल.
(२) माध्यनमक/उच्च माध्यनमक नशक्षक/नशक्षकेतर कममचारी ननयमानुसार नशस्तभांगनवर्षयक
कायमवािीस पात्र ठरतील.
(३) नशवाय, 18 वर्षावरील नवद्यार्ी काढू न टाकण्यास पात्र ठरे ल.
(१३) नवकलपाकनरता तरतूद :नवद्यार्थ्यांला या योजनेखाली नमळणारे शैक्षनणक अर्मसिाय्य ककवा यासारखीच कोणतीिी अन्य
सवलत ककवा इतर योजनेखालील सवलत यापैकी कोणतीिी एक सवलत ननवडण्याचा नवकलप असेल.
तर्ानप, तो/ती एका वेळी कोणत्यािी एकाच योजनेखाली नमळणा-या सवलतीस पात्र असेल.
(१४) प्रनतपूतीची पध्दत :ननयम ९ मध्ये तरतूद केलयाप्रमाणे आर्षर्कदृष्ट्टया मागासवगीय नवद्यार्थ्यांना नमळणा-या मोफत
नशक्षणाच्या सवलतीच्या पध्दतीप्रमाणे या शैक्षनणक सवलतीच्या प्रनतपूतीची पध्दत असेल.
0000000 00 00000
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पनरनशष्ट्ट- 1
राज्यातील अशासकीय माध्यनमक शाळाांतील तसेच उच्च माध्यनमक स्तरावरील नशक्षक व नशक्षकेतर
कममचा-याांच्या पालयाांना नशक्षणाच्या सवम स्तरावर ( इ. १ ली ते पदव्युत्तर स्तर) नवनित दराने शैक्षनणक
अर्मसिाय्य नमळण्याबाबत करावयाच्या अजाचा नमूना
प्रनत,
प्राचायम/अधीक्षक/मुख्याध्यापक
नवर्षय :- पूणम वेळ माध्यनमक व उच्च माध्यनमक नशक्षक व नशक्षकेतर कममचा-याांच्या
पालयाांना नवनित दराने शैक्षनणक अर्मसिाय्य नमळण्याबाबत अजम.
मिोदय/मिोदया,
उपरोक्त योजनेचे ननयम मी वाचले असून, माझा मुलगा/मुलगी चालू शैक्षनणक वर्षम 20

- 20

मध्ये या योजनेखाली नवनित दराने शैक्षनणक अर्मसिाय्य नमळण्यासाठी नवनांती करीत आिे तसेच माझ्या
मुलाची /मुलीची सद्य:स्स्र्ती खाली दे त आिे :(१) अजमदार नशक्षक/नशक्षकेतर कममचा-याचे नाव :
(२) ज्या मुलास/मुलीस सवलत द्यावयाची आिे त्याचे/नतचे नाव :
(३) पालकाांचे सवमसाधारण रािण्याचे नठकाण व पत्ता :
(४) मुलगा/मुलगी पूवीच्या वर्षी ज्या शाळे त मिानवद्यालयात /
सांस्र्ेत नशक्षण घेत िोते त्याचे नाव व पत्ता :
(५) ज्या शाळे त/ मिानवद्यालयात /सांस्र्ेत चालू शैक्षनणक वर्षी प्रवेश
घ्यावयाचा आिे त्याचे नाांव पत्ता आनण कोणत्या इयत्तेत वगात प्रवेश घ्यावयाचा आिे :
(६) वरील वगात/इयत्तेत बढती नमळाली उत्तीणम झाला ककवा
मागील वार्षर्षक पनरक्षेत खालच्याच वगात ठे वण्यात आले आिे :
(७) तो/ती माध्यनमक ककवा समतुलय परीक्षा उत्तीणम झाला आिे काय ?
असलयास, प्राप्त गुणाांची टक्केवारी दे ण्यात यावी :
(८) तो/ती मिानवद्यालयात/नवद्यापीठ/सांस्र्ेत वार्षर्षक परीक्षा उत्तीणम झाला काय ?
असलयास, अशा पनरक्षेस कोणत्या वगात उत्तीणम झाला व
नकती टक्के गुण प्राप्त केले ?:
(९) अ) चालू शैक्षनणक वर्षात कोणत्या दुस-या शाळा/
मिानवद्यालय/सांस्र्ेत नाव आनण प्रवेश घेतलेला वगम/इयत्ता :
ब) असलयास, त्या शाळा/मिानवद्यालय/
सांस्र्ेचे नाव आनण प्रवेश घेतलेला वगम/इयत्ता :
क) उपरोक्त शाळा/मिानवद्यालय/सांस्र्ेत शैक्षनणक अर्मसिाय्य
नमळण्यासाठी अजम केला आिे काय ? :
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१० अ) या योजनेअांतगमत मागील वर्षी पालय
शैक्षनणक अर्मसिाय्य घेत िोता काय ? :
ब) नसलयास, त्याची कारणे:
११) इयत्ता 5 वी ते 7 वी दरम्यान नवनित दराने शैक्षनणक अर्मसिाय्य दयावयाचे असलयास मोफत
नशक्षण दे णा-या शाळे त पालयास प्रवेश नमळाला नािी ककवा ताांनत्रक शाळा असलयास ककवा
वस्तीस्र्ानाजवळ अशी शाळा अर्वा सांस्र्ा नसलयाचा पुरावा सादर करावा:
12) दोनपेक्षा जास्त मुले असलयास त्याचा तपशील (नाव, जन्मतारीख व इतर)
नाव

जन्म

शाळे चे/म.नव.चे

नदनाांक

नाव

इयत्ता /वगम

इतर मानिती

समुनचत प्रानधकाराने नवनित नमुन्यात नदलेले नोकरीचे प्रमाणपत्र, नवद्यार्थ्यांचे प्रनतज्ञापत्र
सोबत जोडले आिे . तसेच मी असे प्रनतज्ञापूवक
म प्रमानणत करतो, मी दोनपेक्षा अनधक पालयाांसाठी
या सवलतीचा लाभ घेतलेला नािी.
सिी/नदनाांक :

वडील/आई

माध्यनमक /उच्च माध्यनमकोत्तर सवलत घ्यावयाची असलयास लागू.
पनरनशष्ट्ट-1
नवद्यार्थ्याचे प्रनतज्ञापत्र
उपरोक्त तपशील मी वाचला असून, माझ्या मानितीप्रमाणे नमूद केलेली मानिती बरोबर
आिे आनण नवनित दराने शैक्षनणक अर्मसिाय्य ननयमाांचे मी पालन करीन.

नवद्यार्थ्याची सिी
नदनाांक:
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पनरनशष्ट्ट-2
नोकरीचे प्रमाणपत्र
प्रमानणत करण्यात येते की, श्री/श्रीमती........................रािणार.....................तालुका...............
नजलिा..................िे मान्यताप्राप्त अनुदाननत माध्यनमक/उच्च माध्यनमक शाळे त
(शाळे चे नाव..............................................................तालुका...................नजलिा............... )
पूणमवळ
े माध्यनमक/उच्च माध्यनमक नशक्षक/नशक्षकेतर कममचारी आिे त.

सिी/िु द्दानदनाांक
शाळा मान्यता क्रमाांक व नदनाांक-
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शासन ननणमय, शालेय नशक्षण नवभाग, क्रमाांक: एफईडी-2020/प्र.क्र.45/एसडी-5,
नदनाांक 16.03.2021 सोबतचे सिपत्र.
पनरनशष्ट्ट-3
राज्यातील अशासकीय माध्यनमक शाळाांतील तसेच उच्च माध्यनमक स्तरावरील नशक्षक व नशक्षकेतर
कममचा-याांच्या पालयाांना नशक्षणाच्या सवम स्तरावर (इ. १ ली ते पदव्युत्तर स्तर)

शैक्षनणक

अर्मसिाय्याकनरता व्यावसानयक अभ्यासक्रमाचे दर

अ.क्र.

अभ्यासक्रम

दर (रुपये)

1.

अनभयाांनत्रकी, तांत्रशास्त्र, वास्तूशास्त्र

4,000/-

2.

और्षध ननमाण शास्त्र

3,000/-

3.

शासकीय वैद्यकीय मिानवद्यालय

6,000/-

4.

शासकीय दां त मिानवद्यालय

4,000/-

5.

शासकीय आयुवद
े मिानवद्यालय

3,000/-

6.

खाजगी आयुवद
े मिानवद्यालय

3,000/-

7.

िोनमयोपर्ी मिानवद्यालय

3,000/-

8.

बी. एड. कॉलेज

8,000/-
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