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संदभ :  1. महारा  िवनाअनुदािनत
                  िविनयमन) अिधिनयम
 2. वेश िनयामक
 
िवषयािंकत करणी महारा

यांच े िविनयमन) अिधिनयम, 2015 
आकार याची तरतूद कर यात आललेी

 
या अनुषंगाने, कळिव यात

अ यास मास विेशत िव ा य या
शु क” सोबत जोडले या सु ानुसार
महािव ालया या कॅप साठी या लॉगीन

 
 ािधकरणाकडील ि या

वशेास ािधकरणाची मा यता दान

नाकार यास याची सव वी जबा

दखल यावी. 

मा. वशे िनयामक ािधकरण
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महारा  शासन 

वशे िनयामक ािधकरण 
िब ड ग,                   दुर वनी : 022

 

वबेसाईट : http://www.maha

ईमेल : maharashtra.ara@gmail.com
   

िन ा/354     िदनाकं : 

पिरप क 

2021-22 मधील यावसाियक पदवी/पद यु र पदवी
वेश मा यतेबाबत ािधकरणाची " ि या शु क" अदा कर याबाबत

िवनाअनुदािनत खाजगी यावसाियक शै िणक सं था ( वेश
अिधिनयम, 2015 मधील कलम 16. 

िनयामक ािधकरणा या िद. 31/01/2022 रोजी या बैठकीतील

महारा  िवनाअनुदािनत खाजगी यावसाियक शै िणक
, 2015 मधील कलम 16 नुसार वशे िनयामक ािधकरणाचे

आललेी आहे.  

कळिव यात यतेे की, शै िणक वष 2021-22 मधील यावसाियक
िव ा य या वशे मा यते करणी आकार यात आलले े ािधकरणाशी

सु ानुसार http://www.maha-ara.org/ara/index.php
लॉगीन मधून (पमेट गेटवे ारे) अदा करावयाच ेआहे.   

ि या शु काचा भरणा िविहत कालावधीम य े न के यास

दान होणार नाही व त नुषंगाने िव ा य या वशे

जबाबदारी संबंधीत महािव ालय/सं था यांची राहील

ािधकरण, महारा  रा य यां या आदेशाव न. 

(र व  
सिचव, वेश

 

022-22016159 

http://www.maha-ara.org 

maharashtra.ara@gmail.com 

: 8 फे वुारी, 2022 

पदवी अ यास मास विेशत 
कर याबाबत. 

वेश व शु क यांच े    

बैठकीतील िनणय. 

शै िणक सं था ( वशे व शु क 
ािधकरणाच े ि या शु क 

यावसाियक पदवी/पद यु र पदवी 
ािधकरणाशी संबधंीत “ ि या 

ara.org/ara/index.php या लकव न 
 

के यास संबंधीत िव ा य या 

वशे मा यता ािधकरणाने 

राहील, याची कृपया गांभीय ने 

सही/- 
 जगताप ) भा. .से. 

वेश िनयामक ािधकरण,  
मुंबई 

 

 

 



ित, 
अिध ठाता/ ाचाय,  
यावसाियक अ यास मांची संबंधीत सव महािव ालये, 

महारा  रा य. 
 

त मािहती तथा आव यक कायवाहीकिरता अ ेिषत,- 
१)  संचालक, तं  िश ण संचालनालय, मुंबई. 
2)  संचालक, उ च िश ण संचालनालय, पुणे. 
3)  संचालक, वै कीय िश ण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
4)  संचालक, आयुष िश ण संचालनालय, मुंबई. 
५)  संचालक, कला िश ण संचालनालय, मुंबई. 
६)  संचालक/सद य सिचव, महारा  कृषी िश ण व संशोधन, पुणे. 
 

त मािहतीकिरता सादर,- 
१)  धान सिचव, उ च व तं  िश ण िवभाग, मं ालय, मुंबई. 
२)  धान सिचव, कृषी, पशुसंवधन, दु ध यवसाय िवकास व म य यवसाय िवभाग, मं ालय, मुंबई. 
३)  सिचव, वै कीय िश ण व औषधी य ेिवभाग, मं ालय, मुंबई. 
 

त, 
१)  सव पिर ा सम वयक/सहा यक पिर ा सम वयक, रा य सामाईक वशे परी ा क , मुंबई. 
२)  पिर ा स ागार, रा य सामाईक वशे परी ा क , मुंबई.   
3)  मा. अ य , वशे िनयामक ािधकरण याचं ेविर ठ वीय सहा यक. 
4)  मा. सिचव, वशे िनयामक ािधकरण तथा आयु त व स म ािधकारी, रा य सामाईक वशे परी ा क  

यांच े वीय सहा यक.  
5)  वशे िनयामक ािधकरण काय लयातील सव संबंधीत अिधकारी/कमचारी. 
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Admissions Regulating Authority, Mumbai  

Processing Fees Statement for Academic Year 2021-22 

 

CAP 
Quota 
(Total 
Seats) 

Over and 
above 
actual 

admissions 
of TFWS / 

EWS / 
PMSSS / 
J&K, etc. 

 
 

Total 
(1+2) 

Rs. 100 x 
No. of 

admissions 
shown in column 
No. (3), but not 

less than 
Rs. 20,000/- 

 
No. 

Institutional 
/ Management 

Quota 
(Total Seats) x 

Rs. 2000/- 

 

No. of Actual 
NRI 

admissions 
x Rs. 3000/- 

 
Total 

Processing 
Fees 

(Column 
No. 

4+5+6=7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

******* 


