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मा. ी. जे.पी. डांगे (भा. .से.), माजी मु य सिचव, महारा  रा य तथा अ य , वेश िनयामक ािधकरण 
यां या अ य तेखाली शु वार, िदनाकं 25 नो हबर, 2022 रोजी दुपारी 03:00 वा.  झाले या वशे िनयामक 

ािधकरणा या मांक 68 या बैठकीच ेइितवृ ,-         
 

िवषय मांक 4:  मा. अ य , वेश िनयामक ािधकरण, म.रा. यां या परवानगीने आय यावेळ या िवषयावंर 
चच  करणे व िनणय घेणे. 

 

(क) अिधिनयम 2015 मधील तरतूद नुसार शै िणक वष 2022-23 किरता िविवध यावसाियक 
अ यास मास वेिशत िव ा य या वेश मा यते करणी ािधकरणाचे " ि या शु क िनि त 
कर याबाबत. 
 

महारा  िवनाअनुदािनत खाजगी यावसाियक शै िणक सं था ( वशे व शु क यांच े िविनयमन) 
अिधिनयम, 2015 मधील कलम 16(३) मधील तरतदूी वय े ािधकरणाच े ि या शु क वळेोवळेी िनि त 
कर यात आलले े आहे. शै िणक वष 2015-16 ते 2020-21 पयत " ि या शु क" िनि ती या सु ाम य े
कोणताही बदल कर यात आललेा न हता, तथािप शै िणक वष 2021-22 म य ेसदरील सु ाम य ेबदल क न 
मा. वशे िनयामक ािधकरणा या िदनाकं 31/01/2022 रोजी या बैठकीतील िवषय सूची . 6(अ) मधील 
िनणयानुसार खालील माणे " ि या शु क" आकारणी कर यात आलले ेआहे,- 

 

अ)  क ीभतू वशे ि ये या कोटयातील िव ाथ  वशे मतेकिरता ित िव ाथ  . 100/- परंतू . 
20,000/- पे ा कमी नसाव.े 

ब)  अिनवासी भारतीय कोटा (NRI) िव ाथ  वशेाकिरता ित िव ाथ  . 3000/- 
क)  यव थापन कोटा (Management Quota) / सं था तरीय कोटयातील (Institutional Quota) 

िव ाथ  वशे मतेकिरता ित िव ाथ  . 2000/- 
 

स थतीम य े रा य सामाईक वशे परी ा क ा ारे िविवध यावसाियक अ यास मां या क ीभतू 
वशे ि या पूण होत अस यामुळे ािधकरणाच े ि या शु क लवकरात लवकर िनि त करणे म ा त ठरते. 

 

या अनुषगंाने मागील शै िणक वष म य े ािधकरणा या िदनाकं 31/01/2022 रोजी या बैठकीतील 
िवषय सूची . 6(अ) मधील िनणया वय े िनि त कर यात आले या सु ा माणे याच धत वर शै िणक वष 
2022-23 किरता रा यातील यावसाियक अ यास मांस विेशत िव ा य या वशे मा यते करणी 
महािव ालयांकडून वसूल कर यात येणा या ािधकरणाच े " ि या शु क" िनि तीबाबत खालील सु ा माणे 
िनि त कर याचा िनणय घे यात यते आहे,- 

 

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) 
    

 
   

 

वरील सु ानुसार ािधकरणाच े ि या शु क आकारणीबाबत सिचव, वशे िनयामक ािधकरण, मुंबई 
यांनी उिचत कायवाही वरीत करावी. 

****** 




