
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क णिणियमि) 
अणिणियमातंर्गत पुिणरक्षि सणमती ि 
णिभार्ीय शुल्क णियामक सणमती र्णित 
केल्याबाबत प्रणसध्दी देिेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासि 
शालये णशक्षि ि क्रीडा णिभार् 

शासि पणरपत्रक क्रमाकं: न्यायाप्र -2021/प्र.क्र.९२/२१/एसएम ६ 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, णिस्तार भिि, मंुबई- ४०० ०३२ 

णदिाकं : 0८ जुल,ै २०२१ 
 

-: पणरपत्रक :- 

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क णिणियमि) अणिणियम , २०११ मिील कलम ११ च्या 
पोटकलम (१) िुसार शासि अणिसुचिा क्र. शाशैशु-२०१९/प्र.क्र.५७/१९/एसएम ६, णदिाकं २० 
फेब्रिुारी २०२० अन्िये श्री ए.एम.ढिळे , माजी न्यायमूती, उच्च न्यायालय याचं्या अध्यक्षतेखाली 
पुिणरक्षि सणमती र्णित कर्यात लली असुि शासि अणिसुचिा क्र. शाशैशु-२०१९/प्र.क्र.५७ 
(भार्- १)/१९/एसएम ६, णदिाकं ७ जूि २०२१ अन्िये सदर पुिणरक्षि सणमतीमध्ये सिदी लेखापाल 
ि सेिा णििृत्त णशक्षि संचालक याचंी सदस्य म्हििू णियुक्ती कर्यात लली लहे ि याचबरोबर 
पुिणरक्षि सणमतीचे र्िि पूिग झाले लहे.  

 

02. तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क णिणियमि) अणिणियम, २०११ मिील कलम ७ च्या 
पोटकलम (१) िुसार शासि अणिसुचिा क्र. शाशैशु-२०१९/प्र.क्र.५७ (भार्-१)/१९/एसएम ६,  
णदिाकं ७ जूि २०२१ अन्िये मंुबई/ पूिे/िाणशक/िार्पूर/औरंर्ाबाद या ५ णिभार्ासंािी णिभार्ीय 
शुल्क णियामक सणमत्या र्णित कर्यात ललेल्या लहेत. 
 

03. िरील प्रमािे र्णित कर्यात ललेल्या पुिणरक्षि सणमती ि णिभार्ीय शुल्क णियामक 
सणमतींच्या अणिसूचिा महाराष्ट्र शासि राजपत्रात प्रणसध्द कर्यात ललेल्या लहेत. या अिुषंर्ािे 
शासि पत्र क्र. शाशैशु-२०१९/प्र.क्र.५७ (भार्- १)/१९/एसएम ६, णदिाकं ६ जुलै २०२१ अन्िये सिग 
सणमत्याचं्या पदणसध्द सदस्य सणचिािंा सणमत्याचंे कामकाज तात्काळ सुरु कर्याबाबत सूचिा 
दे्यात ललेल्या लहेत. 
 

04. मा. उच्च न्यायालय मंुबई येथे दाखल जिणहत याणचका क्र. १२५१६/२०२१, अतुल दत्तात्रय 
भातखळकर ि इतर णिरूध्द महाराष्ट्र शासि ि इतर या न्यायालयीि प्रकरिी मा. उच्च 
न्यायालयािे पूिणरक्षि सणमती ि णिभार्ीय शुल्क णियामक सणमती याचंे सणिस्तर पत्ते, ई - मेल ि 
दूरध्ििी क्रमाकंास व्यापक स्िरूपात शालेय णशक्षि णिभार्ाच्या ि सिग क्षणेत्रय कायालयाचं्या संकेत 
स्थळािर, सिग शाळाचं्या संकेत स्थळािर ि सचूिा फलकािंर तसेच ितगमाि पत्रात प्रणसध्दी  
दे्याबाबत णदिाकं ८ जुलै २०२१ रोजी णिदेश णदले असूि या बाबत केलेल्या कायगिाहीचा अहिाल 
मा. उच्च न्यायालयास तात्काळ सादर कराियाचा लहे.  
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05. सबब पुिणरक्षि सणमती ि णिभार्ीय शुल्क णियामक सणमत्याचंा खालील िमुद तपणशल 
णिभार्ाच्या सिग संकेत स्थळािर प्रणसध्द कर्यात यािा तसेच सिग संबंणित णिभार्ीय उपसंचालक ि 
संबंणित णशक्षि अणिकारी यािंी सदर तपणशल संबंणित शाळेच्या संकेत स्थळािर ि सूचिा 
फलकािर प्रणसध्द कर्याबाबतची कायगिाही तात्काळ करािी तसेच अन्य माध्यमातूि या बाबतच्या 
तपणशलास व्यापक प्रणसध्दी दे्याबाबतची कायगिाही तात्काळ कर्यात यािी ि याबाबत केलेल्या 
कायगिाहीचा कायगपालि अहिाल संबणित कार्दपत्रासंह शासिास ि चकुता सादर करािा. 

(अ) पूिणरक्षि सणमती 
 

अ क्र.           स्तर पत्ता ि ई- मेल दूरध्ििी क्रमाकं 
१ राज्य स्तर, मंुबई 

 
 

जिाहर बालभिि, िेताजी सुभाष मार्ग, 
चिी रोड (पणिम), मंुबई- ४००००४ 
ई- मेल: dydemumbai@yahoo.com 

(०२२) २३६३००८१/ 
२३६३००९०/ 
२३६३००८६ 

 
(ब) णिभार्ीय शुल्क णियामक सणमती 
 

अ क्र. णिभार्ीय उपसंचालक पत्ता ि ई- मेल दूरध्ििी क्रमाकं 
१ मंुबई जिाहर बालभिि, िेताजी सुभाष मार्ग, 

चिी रोड (पणिम), मंुबई- ४००००४ 
ई- मेल: dydemumbai@yahoo.com 

(०२२) २३६३००८१/ 
२३६३००९०/ 
२३६३००८६ 

२ पुिे १७, डॉ. लंबेडकर मार्ग, लाल 
देिळाजिळ , पुिे- ४११००१ 
ई- मेल: dydpune@gmail.com 

(०२०) २६१२२२१७/ 
२६१२५६९६ 

३ िाणशक णिभार्ीय लयुक्त कायालय लिार, जेल 
रोड, िाणशक रोड, िाणशक- ४२२१०१ 
ई- मेल: dydnashik@gmail.com 

(०२५३) २४५४९१० 

४ िार्पूर बालभारती, िंतोली र्ाडगि जिळ, िंतोली 
, िार्पूर- ४४००१२ 
ई- मेल: dydnagpur@rediffmail.com 

(०७१२) २४२१३९८ 

५ औरंर्ाबाद मुललचे लयलयटी जिळ, भडकल रे्ट, 
मीपा पणरसर, औरंर्ाबाद - ४३१००१ 
ई- मेल: 
rmsadydeaurngabad@gmail.com 

(०२४०) २३३६३१८/ 
२३३४३७९ 
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06. सदर शासि पणरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळािर उपलब्ि कर्यात लले असूि त्याचा संर्िक संकेताकं 202107081835403521 असा 
लहे. हे शासि पणरपत्रक णडजीटल स्िाक्षरीिे साकं्षांणकत करूि काढ्यात येत लहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या लदेशािुसार ि िािािे, 
 
 

                        ( इ. मु. काझी ) 
                  सह सणचि, महाराष्ट्र शासि 

प्रणत, 
१. लयुक्त, णशक्षि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे. 
२. णशक्षि संचालक (माध्यणमक ि उच्च माध्यणमक) महाराष्ट्र राज्य, पुिे. 
३. णशक्षि संचालक (प्राथणमक) महाराष्ट्र राज्य, पुिे. 
४. संचालक, माणहती ि जिसंपकग  सचंालिालय, मंत्रालय, मंुबई. 

(यािंा णििंती कर्यात येते की, कृपया उक्त तपणशलास व्यापक प्रणसध्दी दे्यात यािी.) 
५. णिभार्ीय णशक्षि उपसंचालक तथा सदस्य सणचि णिभार्ीय शुल्क णियामक सणमती. 
६. सिग णशक्षि अणिकारी, सिग णजल्हे. 

 

         प्रत, 

१. मा. मंत्री, शालेय णशक्षि, याचंे खाजर्ी सणचि. 
२. मा. राज्यमंत्री, शालेय णशक्षि, याचंे खाजर्ी सणचि. 
३. अप्पर मुख्य सणचि, शालेय णशक्षि ि क्रीडा णिभार् यांचे स्स्िय सहायक. 
४. सिग सहसणचि/ उपसणचि, शालेय णशक्षि ि क्रीडा णिभार्. 
५. णििडिस्ती एसएम ६. 
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