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पक्ररपत्रक :- 
 माहे ऑक्टोबर - नोव्हेंबर 2019 मध्ये “क्यार” व “महा” चक्रिवादळामुळे झालेल्या अवळेी पावसामुळे 
राज्यातील 34 क्रजल्हंयातील 325 तालुक्यामधील शेतीक्रपकांच े व बहुवार्षिक  क्रपकांचे नुकसान झाले आहे. सदर 
आपदग्रस्तांना क्रवशेि दराने मदत देण्याबाबत व क्रवक्रवध सवलती लागू करण्यासंदभातील शासन क्रनणगय महसूल व वन 
क्रवभागाकडून क्रद.18 नोव्हेबर, 2019 रोजी क्रनगगक्रमत करण्यात आला आहे.सदर शासन क्रनणगयान्वये शेतीक्रपकाचंे 
नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याच्या पाल्यांना शाळा व महाक्रवद्यालयीन पक्ररक्षा शुल्कात माफीची सवलत देण्यात आली 
आहे. सदर सवलतीबाबत सबंकं्रधत प्रशासकीय क्रवभागाने  आवश्यकतेनुसार सक्रवस्तर आदेश क्रनगगक्रमत करावते, तसेच  
त्याबाबत आवश्यक क्रनधीची तरतूद करून ती माफ करण्यात यावी, असे क्रनदेश क्रदले आहेत. महसूल व वन 
क्रवभागाच्या उपरोक्त  शासन क्रनणगयानुसार कला संचालनालयाच्या क्रनयंत्रणाखालील कला महाक्रवद्यालयांमधील पात्र 
क्रवद्यार्थ्यांना “पक्ररक्षा शुल्क माफी ”सवलतीचा लाभ देण्याकक्ररता खालीलप्रमाणे आदेश सवग क्रवद्यापीठांना तसचे कला 
संचालनालयास देण्यात येत आहेत: - 
 

1.  महसूल व वन क्रवभागाच्या क्रदनांक 18 नोव्हेंबर,2019च्या शासन क्रनणगयानुसार राज्यातील 34 क्रजल्हंयातील 
325 तालुक्यामधील क्रपकाचंे व बहुवि य क्रपकाचंे नुकसान झालेल्या ज्या शेतकऱ्यांच्या पाल्यांनी शैक्षक्रणक विग  
2019-20 मध्ये कला सचंालनालयाच्या अखत्याक्ररतील अभ्यासिमाकंक्ररता प्रवशे घेतलेला आहे अशा क्रवद्यार्थ्यांना 
चालू शैक्षक्रणक विातील पक्ररक्षा शुल्क माफ करण्यात याव.े 
 

2. या शासन पक्ररपत्रकाच्या क्रदनांकापयगत ज्या क्रवद्यार्थ्यांकडून पक्ररक्षा शुल्क आकारण्यात आले आहे, त्या 
क्रवद्यार्थ्यांना पक्ररक्षा शुल्क संबकं्रधत संस्थेमाफग त परत करण्यात याव.े 
 

3. या सवलतीचा लाभ केवळ आर्षथकदृष्ट्टया मागास प्रवगातील क्रवद्यार्थ्यापरुता मयाक्रदत राक्रहल. राजि  
छत्रपती शाहू महाराज क्रशक्षण शुल्क क्रशष्ट्यवृत्ती योजनेखाली क्रशष्ट्यवृत्तीसाठी पात्र असलेल्या क्रवद्यार्थ्यांना 50% पक्ररक्षा 
शुल्क क्रशष्ट्यवृत्तीच्या स्वरूपात देण्यात येत असल्याने या योजनेखाली पक्ररक्षा शुल्काच्या केवळ 50% इतकी रक्कम 
माफ करण्यात यावी. तसचे रूपये 8.00 लाख पयंत कुटुबांचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या उवगक्ररत क्रवद्यार्थ्यांना 100%  
पक्ररक्षा शुल्काची रक्कम माफ करण्यात यावी.  
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4.  या योजनेवरील पक्ररक्षा शुल्क माफीसाठी क्रवद्यार्थ्यांकडून अजग प्राप्त करून घेण्याची, क्रवद्यार्थ्यास या 
सवलतीलसाठी  पात्र ठरक्रवण्याची आक्रण त्याप्रमाणे क्रवद्यापीठाकडे /कला सचंालनालयाकडे पक्ररक्षा शुल्काची मागणी 
करण्याची जबाबदारी संस्थेची  राहील.  
 

5.  यासाठी होणारा खचग सवग संबकं्रधत क्रवद्यापीठांनी तसेच कला संचालनालयाने स्वत:च्या जमा क्रनधीतून 
भागवावा. 
 

6. हे आदेश स्वायत्त ससं्थाना देखील लागू राहतील. 
 

02. सदर शासन पक्ररपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असनू त्याचा संकेताक 202001211723250408 असा आहे. हे पक्ररपत्रक क्रडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांक्रकत करून काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

 

                          ( सं. रा. उतेकर )  
                                  कायासन अक्रधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रक्रत, 
1. कुलसक्रचव, सवग अकृिी क्रवद्यापीठे  

 
प्रत, 
1. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
2. संचालक, उच्च क्रशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
3. संचालक, तंत्रक्रशक्षण  संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई.  
4. सवग अक्रधष्ट्ठाता, सवग शासकीय कला महाक्रवद्यालये. 
5. सवग उपसक्रचव/कायासन ि क्रवक्रश-3/तांक्रश-4/साक्रश-1 उच्च व तंत्रक्रशक्षण क्रवभाग, मंत्रालय मंुबई.  
6. महसूल व वन क्रवभाग/सामाक्रजक न्याय व क्रवशेि सहाय्य क्रवभाग/आक्रदवासी क्रवकास क्रवभाग/क्रवजाभज इमाव 

व क्रवमाप्र कल्याण क्रवभाग/कृक्रि व पदुम क्रवभाग 
7. सक्रचव, उच्च व तंत्रक्रशक्षण याचंे स्वीय सहाय्यक. 
8. क्रनवडनस्ती /तांक्रश 6. 
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