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प्रस्तावना :- 

 जागणतक आरोग्य संघटनेने (WHO) कोरोना णवर्षाि ू (Covid-19) या आजारास जागणतक 

महामारी (Pandemic) म्हिनू घोणर्षत केलेले आहे. या आजाराच्या संसगाचा प्रणतबंि व णनयंत्रि 

करण्यासाठी संिभण क्र. 5 अन्वये राज्यात साथरोग अणिणनयम 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन कायिा 

2005 ची अमंलबजाविी राज्यात सुरु आहे. सध्या राज्यात लॉकडाऊन सुरु आहे. अशी पणरस्स्थती 

असतानंा काही संस्था/शाळा, णवद्यार्थ्यांना/पालकानंा फीस भरण्याची सक्ती करीत असल्याबाबत 

तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यामुळे उपरोक्त क्र.6 च्या पणरपत्रकान्वये सवण व्यवस्थापनाच्या शाळानंा 

णवद्याथी आणि पालकाकंडून शाळेची चालू वर्षाची व आगामी वर्षाची फी जमा करण्याबाबत सक्ती करु 

नये. लॉकडाउन कालाविी संपल्यानंतर फीस जमा करण्याबाबत सूचना िेण्यात आल्या आहेत. 

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क णवणनयमन) अणिणनयम 2011 मिील कलम (21) अन्वये प्राप्त 

अणिकारान्वये तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायिा,कलम (26) (i) व (I) अन्वये प्राप्त अणिकारान्वये शासन 

पुढील प्रमािे णनिणय घेत आहे. 
 

शासन णनिणय :- 

1. पालकाचं्या सोईच्या दृष्ट्टीने शैक्षणिक वर्षण 2019-20 व 2020-21 मिील िेय/णशल्लक फीस 

वार्षर्षक/ एकिाच न घेता माणसक/त्रैमाणसक जमा करण्याचा पयाय (option)  ियावा. 

2. शैक्षणिक वर्षण 2020-2021 साठी कोितीही फीस वाढ करु नये. 
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3. शैक्षणिक वर्षण 2020-2021 साठी जर काही शैक्षणिक सुणविाचंा वापर करावा लागला नाही व 

त्याबाबतचा खचण कमी होिार असल्यास पालाकाचं्या कायणकारी सणमतीमध्ये ( EPTA) ठराव 

करुन त्याप्रमािे योग्य प्रमािात फीस कमी करावी. 

4. लॉकडाऊन कालाविीत गैरसोई टाळण्यासाठी पालकानंा on-line फीस भरण्याचा पयाय 

(option) द्यावा 

वरील आिेश सवण बोडाच्या, सवण माध्यमाच्या व पूवणप्राथणमक ते इयत्ता 12 वी पयंतच्या 

णवद्यार्थ्यांसाठी लागू असतील. 

 सिर शासन णनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संगिक संकेताक क्र. 202005081201507421 असा आहे. 
हा आिेश णडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाणंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने. 
 

 
              ( वन्िना कृष्ट्िा ) 
             अपर मुख्य सणचव 

प्रत, 
1. मा राज्यपाल, याचंे सणचव, राजभवन, मंुबई 
2. मा मुख्यमंत्री याचंे प्रिान सणचव, मंत्रालय, मंुबई 
3. मा उप मुख्यमंत्री याचंे खाजगी सणचव मंत्रालय, मंुबई 
4. मा मंत्री शालेय णशक्षि यांचे खाजगी सणचव मंत्रालय, मंुबई 
5. मा मुख्य सणचव महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मंुबई  
6. आयुक्त, णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे 
7. सवण संचालक, णशक्षि णवभाग  पुिे 
8. अध्यक्ष / सणचव, महाराष्ट्र राज्य माध्यणमक व उच्च माध्यणमक णशक्षि मंडळ, पुिे 
9. सवण णवभागीय णशक्षि उपसंचालक यानंा सूचना िेण्यात येते की, त्यानंी सिर शासन णनिणय 

सवण शैक्षणिक संस्थाच्या णनिशणनास आिण्यात याव.े 
10. सवण णशक्षिाणिकारी (प्राथणमक) व (माध्यणमक)  
11. णनवड नस्ती.  
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