“क्यार”

व

आलेल्या

“महा”

अवेळी

चक्रिवादळामुळे

पावसाने

नुकसान

झालेल्या तालुक्यातील शेतकऱयाांचे पाल्य
असलेल्या क्रवद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ
करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
उच्च व तांत्र क्रशक्षण क्रवभाग
शासन पक्ररपत्रक ि. सांकीणण-2019/प्र.ि.353/ताांक्रश-4
मांत्रालय क्रवस्तार भवन, मादाम कामा मागण,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुांबई 400 032.
क्रदनाांक : 22 नोव्हें बर, 2019
वाचा : १) शालेय क्रशक्षण क्रवभाग, शासन क्रनणणय ि.एफईडी-1592/1202/
(1132)/साक्रश-5, क्रदनाांक 18/10/1993
२) महसूल व वन क्रवभाग, शासन क्रनणणय िमाांक सीएलएस-2019/
प्र.ि.191/म-3, क्रदनाांक 18 नोव्हें बर,2019
३) महसूल व वन क्रवभाग, शासन क्रनणणय िमाांक एससीवाय-11/2019/
प्र.ि.81/म-11, क्रदनाांक 19 नोव्हें बर,2019

पक्ररपत्रक :
महसूल व वन क्रवभागाच्या वर अनुिमाांक २ येथील क्रदनाांक 18 नोव्हें बर,2019 च्या शासन
क्रनणणयाव्दारे माहे ऑक्टोबर-नोव्हें बर,2019 मध्ये “क्यार” व “महा” चक्रिवादळामुळे क्रनमाण झालेल्या
पक्ररस्स्थतीमुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे राज्यातील ३४ क्रजल््ाांतील ३२५ तालुक्यामध्ये शेतीक्रपकाांचे
व बहु वार्षिक क्रपकाांचे नुकसान झालेल्या आपद्ग्रस्त शेतकऱयाांना क्रवशेि दराने मदत व सवलती दे ण्याचा
क्रनणणय घेण्यात आला आहे . या शासन क्रनणणयाव्दारे आपद्ग्रस्त शेतकऱयाांना क्रवक्रवध सवलती जाक्रहर
करण्यात आल्या असून त्यापैकी एक सवलत “शेतीक्रपकाांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱयाांच्या पाल्याांना
शाळा व महाक्रवद्यालयीन परीक्षा शुल्कामध्ये माफी” ही आहे . याबाबत सांबक्रां धत प्रशासकीय क्रवभागाांनी
आवश्यकतेनुसार सक्रवस्तर आदे श क्रनगणक्रमत करावेत व त्याबाबत आवश्यक क्रनधीची तरतूद करुन ती
माफ करण्यात यावी, अशा स्वरुपाचे आदेश दे ण्यात आले आहेत. त्यास अनुसरुन महसूल व वन
क्रवभागाच्या शासन क्रनणणयानुसार फायदा दे ण्याकरीता खालीलप्रमाणे आदे श सवण क्रवद्यापीठाांना तसेच
महाराष्ट्र राज्य तांत्र क्रशक्षण मांडळास दे ण्यात येत आहेत :१) महसूल व वन क्रवभागाच्या क्रदनाांक 18 नोव्हें बर,2019 च्या शासन क्रनणणयानुसार राज्यातील ३४
क्रजल्हयातील ३२५ तालुक्याांमधील क्रपकाांचे व बहु विीय क्रपकाांचे नुकसान झालेल्या ज्या शेतकऱयाांच्या
पाल्याांनी

शैक्षक्रणक

विण

2019-20

मध्ये

तांत्र

क्रशक्षण

सांचालनालयाच्या

अखत्याक्ररतील

अभ्यासिमाांकरीता प्रवेश घेतलेला आहे अशा क्रवद्यार्थ्यांना चालू शैक्षक्रणक विातील परीक्षा शुल्क माफ
करण्यात यावे.
२) या शासन पक्ररपत्रकाच्या क्रदनाांकापयंत ज्या क्रवद्यार्थ्यांकडू न परीक्षा शुल्क आकारण्यात आले आहे त्या
क्रवद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क सांबक्रां धत सांस्थेमाफणत परत करण्यात यावे.

शासन पक्ररपत्रक िमाांकः सांकीणण-2019/प्र.ि.353/ताांक्रश-4

३) या सवलतीचा लाभ केवळ आर्षथकदृष्ट्या मागास प्रवगातील क्रवद्यार्थ्यांपूरता मयाक्रदत राक्रहल. राजिी
छत्रपती शाहू महाराज क्रशक्षण शुल्क क्रशष्ट्यवृत्ती योजनेखाली क्रशष्ट्यवृत्तीसाठी पात्र असलेल्या क्रवद्यार्थ्यांना
50% परीक्षा शुल्क क्रशष्ट्यवृत्तीच्या स्वरुपात दे ण्यात येत असल्याने, या योजनेखाली परीक्षा शुल्काच्या केवळ
50 % इतकी रक्कम माफ करण्यात यावी. रुपये 8.00 लाख पयंत कुटु ां बाचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या
उवणक्ररत क्रवद्यार्थ्यांना 100 % परीक्षा शुल्काची रक्कम माफ करण्यात यावी.
४) या योजनेवरील परीक्षा शुल्क माफीसाठी क्रवद्यार्थ्याकडू न अजण प्राप्त करुन घेण्याची, क्रवद्यार्थ्यास या
सवलतीसाठी पात्र ठरक्रवण्याची आक्रण त्याप्रमाणे क्रवद्यापीठाकडे / मांडळाकडे परीक्षा शुल्काची मागणी
करण्याची जबाबदारी सांस्थेची राक्रहल.
५) यासाठी होणारा खचण सवण सांबक्रां धत क्रवद्यापीठाांनी तसेच महाराष्ट्र राज्य तांत्र क्रशक्षण मांडळाने स्वत:च्या जमा
क्रनधीतून भागवावा.
६) हे आदे श स्वायत्त सांस्थाांना दे खील लागू राहतील.
4.

सदर शासन पक्ररपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 201911221601315208 असा आहे . हे पक्ररपत्रक
क्रडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांक्रकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

SANJAY AUDUMBAR
DHARURKAR
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( सांजय औ. धारुरकर )
अवर सक्रचव, महाराष्ट्र शासन
प्रक्रत,
1. कुलसक्रचव, सवण अकृक्रि क्रवद्यापीठे
२. कुलसक्रचव, डॉ.बाबासाहे ब आांबड
े कर तांत्रशास्त्र क्रवद्यापीठ, लोणेरे, क्रज.रायगड
प्रत :
१) सांचालक, तांत्र क्रशक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
२) सांचालक, उच्च क्रशक्षण सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
३) सांचालक, कला सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
४) सवण सहसांचालक, तांत्र क्रशक्षण, क्रवभागीय कायालये.
५)

सवण उपसक्रचव/कायासन ि.क्रवक्रश-3/ताांक्रश-3/साक्रश-1/ताक्रश-5, उच्च व तांत्र क्रशक्षण क्रवभाग,
मांत्रालय, मुांबई

6)

महसूल व वन क्रवभाग / सामाक्रजक न्याय व क्रवशेि सहाय्य क्रवभाग / आक्रदवासी क्रवकास क्रवभाग /
क्रवजाभज, इमाव व क्रवमाप्र कल्याण क्रवभाग / वैद्यकीय क्रशक्षण व औिधी द्रव्ये क्रवभाग /कृक्रि व
पदु म क्रवभाग, मांत्रालय मुांबई

७) क्रनवड नस्ती (ताांक्रश-4).
पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

