
परू्व उच्च प्राथमिक मिष्यरृ्त्ती परीक्षा (इयत्ता ५ र्ी) 
र् परू्व िाध्यमिक मिष्यरृ्त्ती परीक्षा (इयत्ता ८ र्ी)  या 
परीक्षेच्या प्रर्िे िुल्कात र् परीक्षा िुल्कात र्ाढ 
करणेबाबत.... 

िहाराष्र िासन 
िालये मिक्षण र् क्रीडा मर्भाग 

िासन मनणवय क्रिाांक:- एफईडी -4014/643/प्र.क्र.4/एसडी-५ 
िांत्रालय मर्स्तार भर्न, िुांबई ४०००३२ 

मिनाांक :- 11 नोव्हेंबर, २०21   
र्ाचा :-  

१)   िालेय मिक्षण र् क्रीडा मर्भाग िासन मनणवय क्रिाांक एफईडी -४०१४/६४३/प्र.क्र.४/एसडी ५, 
मिनाांक १५.११.२०१६ 

           २)  आयुक्त,िहाराष्र राज्य परीक्षा पमरषि,पणेु  याांचे पत्र क्र. िरापप/मिष्यरृ्त्ती/२०१७/४४७६ ,    
     मिनाांक १/०८/२०१७, र् क्र.िरापप/मिष्यर्ृत्ती/२०१७/५८२९ ,मिनाांक ७/१०/२०१७ र्  
     िरापप/मिष्यरृ्त्ती/2021/2102, मिनाांक 16.07.2021       

प्रस्तार्ना  :- 
  सन २०१६-१७ या िैक्षमणक र्षापासून इयत्ता ५ र्ी र् इयत्ता ८र्ी या इयत्तकेमरता घेण्यात येणाऱ्या 

मिष्यरृ्त्ती परीक्षकेमरता मिनाांक २२.07.2010 च्या िासन मनणवयािधील प्रचमलत अटी र् ितीिध्ये 
मि.1५.11.2016 च्या िासन मनणवयान्र्ये सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार मबगर िागासर्गीय मर्द्यार्थ्यांसाठी 
प्रर्िे िुल्क रु. 10/- र्रुन रु. 20/- करण्यास तसेच परीक्षा िुल्क रु. 50/- र्रुन रु. 60/- करण्यास िान्यता 
िेण्यात आली होती र् िागासर्गीय र् मिव्याांग मर्द्यार्थ्यांसाठी प्रर्िे िुल्क रु. 10/- र्रुन रु. 20/- करण्यास 
िान्यता िेण्यात आली होती.   

मिष्यरृ्त्ती परीक्षसेाठी आर्िेनपत्र ेभरणे, प्रश्नपमत्रका र् उत्तरपमत्रकाांची छपाई, उत्तरपमत्रकाांच ेस्कॅननग, 
मनकाल जाहीर करणे, गुणर्त्ता याद्या तयार करणे इत्यािी कािकाजासाठी सांगणकीय प्रणालीचा र्ापर 
करण्यात येतो. त्यानुसार, मिष्यरृ्त्ती परीक्षेच्या  प्रर्िे िुल्क र् परीक्षा िुल्कात र्ाढ करण्याची बाब िासनाच्या 
मर्चाराधीन होती.  
िासन मनणवय  :- 

परू्व उच्च प्राथमिक मिष्यरृ्त्ती परीक्षा (इयत्ता ५ र्ी ) र् परू्व िाध्यमिक मिष्यर्ृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ र्ी )  या 
परीक्षेच्या प्रर्िे िुल्क र् पमरक्षा िुल्कािध्ये खालीलप्रिाणे सधुारणा करण्यास िासन िान्यता िेण्यात येत आहे.  

क्र िुल्क िासन मनणवय मि. 15.11.2016 
नुसार  िुल्क 

सुधारीत िुल्क 

मबगरिागास 
मर्द्यार्थ्यांसाठी 

िागास र् 
मिव्याांग 
मर्द्यार्थ्यांसाठी 

मबगरिागास 
मर्द्यार्थ्यांसाठी 

िागास र् मिव्याांग 
मर्द्यार्थ्यांसाठी 

१ प्रर्िे िुल्क रु.20/- रु. 20/- रु. 50/- रु. 50/- 
२ परीक्षा िुल्क रु.60/- िुल्क नाही. रु.150/- रु.75/- 

 



िासन मनणवय क्रिाांकः एफईडी -4014/643/प्र.क्र.4/एसडी-५ 
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2. सिरच ेसधुारीत िुल्क हे िासन आिेिाच्या मिनाांकापासनू लागू राहातील. 

3. सिर िासन मनणवय िहाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळार्र उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202111111742329821 असा आहे. हा आिेि मडजीटल स्र्ाक्षरीने 
साक्षाांमकत करुन काढण्यात येत आहे.  

                   िहाराष्राच ेराज्यपाल याांच्या आिेिानुसार र् नार्ाने, 
 

      
       ( राजेंद्र िां. पर्ार ) 

     सह समचर्, िहाराष्र िासन              
  

प्रमत, 
१. िा.िांत्री (िालेय मिक्षण) याांच ेस्र्ीय सहायक 
२. िा.अपर िुख्य समचर्, (िालेय मिक्षण र् क्रीडा मर्भाग) याांचे स्र्ीय सहायक 
३. आयुक्त (मिक्षण), िहाराष्र राज्य, पणेु  
४. मिक्षण सांचालक (िाध्यमिक र् उच्च िाध्यमिक), मिक्षण सांचालनालय, िहाराष्र राज्य, पणेु. 
५. मिक्षण सांचालक (प्राथमिक),मिक्षण सांचालनालय, िहाराष्र राज्य, पणेु. 
६. आयुक्त, िहाराष्र राज्य परीक्षा पमरषि, िहाराष्र राज्य, पणेु.  
७. सर्व मर्भागीय मिक्षण उपसांचालक, 
८. सर्व मिक्षणामधकारी (प्राथमिक/िाध्यमिक),मजल्हा पमरषि 
९. मिक्षण मनमरक्षक (िमक्षण/उत्तर/पमिि),िुांबई 
१०. सर्व र्मरष्ठ लेखापरीक्षक (मिक्षण मर्भाग) 
११. िहालेखापाल १ र् २ (लेखा परीक्षा) िुांबई/नागपरू 
१२. िहालेखापाल १ र् २ (लेखा र् अनुज्ञेयता) िुांबई/नागपरू 
१३. अमधिान र् लेखा अमधकारी,िुांबई. 
१४. िुांबई लेखा परीक्षक,स्थामनक मनधी लेखा,िहाराष्र राज्य,कोकण भर्न,िुांबई 
१५. सांचालक, लेखा र् कोषागार कायालय 
१६. लेखा परीक्षक,स्थामनक मनधी लेखा,िुांबई/पणेु/नागपरू/औरांगाबाि 
१७. मनर्डनस्ती (एसडी.-५) 
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