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दुष्काळ परिस्थिती तसेच “क्याि” व “महा” 
चरिवादळामुळे आलले्या अवळेी पावसाने नुकसान 
झालले्या  तालकु्यातील महारवद्यालयीन 
रवद्यार्थ्यांचे पिीक्षा शुल्क माफ किण्याबाबत. 

 

महािाष्र शासन 
उच्च व तंत्र रशक्षण रवभाग 

शासन परिपत्रक िमाकं : शुल्क-5219/प्र.ि.311/मरश-2, 
मंत्रालय, मंुबई-400 032. 

रदनाकं : 21 नोव्हेंबि, 2019. 
 

वाचा : (1) शालेय रशक्षण रवभाग, शासन रनणणय, िमाकं:एफईडी-1592/1202/(1132)/ 
                सारश-5, रदनांक  18.10.1993. 

(2) महसूल व वन रवभाग, शासन रनणणय, िमाकं : एससीवाय-2019/प्र.ि.220/म-7,  
      रदनाकं  31 ऑक्टोबि, 2019. 
(3) महसूल व वन रवभाग, शासन रनणणय, िमाकं : सीएलएस-2019/प्र.ि.191/म-3,  
      रदनाकं  18 नोव्हेंबि, 2019. 

शासन परिपत्रक : 

 उपिोक्त संदभाधीन िमाकं-1 येिील शासन रनणणयान्वये िाज्यातील टंचाईग्रथत 
भागातील रवद्यार्थ्यांची रवद्यापीठ व पिीक्षा  मंडळे याचंी पिीक्षा फी माफ किण्याची योजना लागू 
केली आहे. यामध्ये अकृषी रवद्यापीठाकंडून घेण्यात येणाऱ्या पिीक्षाचंा समावशे आहे. आता 
महसूल व वन रवभागाने संदभाधीन िमाकं 2  येिील शासन रनणणयान्वये जून ते सप्टेंबि या 
कालावधीत पजणन्य तूट व अनुषारंगक बाबीमुळे प्रभारवत झालेल्या आंबेजागाई, रज.बीड व 
पिाडंा, रज.उथमानाबाद या दोन तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोरषत करुन काही सवलती लागू 
केल्या आहेत. तसेच, संदभाधीन िमाकं 3 येिील शासन रनणणयान्वये िाज्यात माहे ऑक्टोबि-
नोव्हेंबि, 2019 मध्ये “क्याि” व “महा” चरिवादळामुळे रनमाण झालेल्या परिस्थितीमुळे 
झालेल्या अवळेी पावसामुळे िाज्यातील 34 रजल्यातील 325 तालुक्यांमध्ये  शेतीरपकाचंे व 
बहुवार्षषक रपकाचंे नुकसान झालेल्या आपदग्रथत शेतकऱ्यानंा मदत व सवलती लागू केल्या 
आहेत. सदि तालुक्यातील शेतकऱ्यानंा लागू केलेल्या सवलतीमंध्ये महारवद्यालयीन 
रवद्यार्थ्यांचे पिीक्षा शुल्क माफ किण्याची सवलत लागू केलेली आहे. याथतव सदि दुष्काळी 
परिस्थिती व आपदग्रथत तालुक्यांमधील महारवद्यालयीन रवद्यार्थ्यांचे पिीक्षा शुल्क माफीसंबंधी 
संदभाधीन िमाकं-1 येिील शासन रनणणयातील तितुदीनुसाि तात्काळ कायणवाही किण्यात 
यावी. यासाठी आवश्यक असल्यास रनधीची तितूद किण्यासाठी संचालक, उच्च रशक्षण, 
महािाष्र िाज्य, पुणे यानंी तातडीने शासनास प्रथताव सादि किावा.  



शासन परिपत्रक िमांकः शुल्क-5219/प्र.ि.311/मरश-2, 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2 

2. सदि शासन परिपत्रक महािाष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतथिळावि उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा सकेंताकं िमाकं 
201911211255075108  असा आहे. 

 महािाष्राचे िाज्यपाल याचं्या आदेशानुसाि व नावाने, 
 
 
 
         ( िोरहणी भालकेि ) 
            उप सरचव, महािाष्र शासन. 
प्ररत, 

1. सवण रजल्हारधकािी, 
2. संचालक, उच्च रशक्षण, महािाष्र िाज्य, पुणे, 
3. सवण रवभागीय सहसंचालक, उच्च रशक्षण (सचंालक, उच्च रशक्षण, पुणे याचं्यामाफण त), 
4. सरचव, उच्च व तंत्र रशक्षण रवभाग याचंे थवीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई, 
5. उप सरचव (म-7 व म-3), महसूल व वन रवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
6. कायासन अरधकािी (म.रश.3), उच्च व तंति  रशक्षण रवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
7. रनवड नथती (म.रश.2). 

 

http://www.maharashtra.gov.in/


दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती तसचे “क्याि” व “महा” 
चरिवादळामुळे आलले्या अवळेी पावसाने नुकसान झालले्या  
तालकु्यातील महारवद्यालयीन रवद्यार्थ्यांच ेपिीक्षा शुल्क माफ 
किण्याबाबत. 
 

महािाष्र शासन, 
उच्च व तंत्र रशक्षण रवभाग, 

शासन शुध्दीपत्रक ि. शुल्क- 5219/प्र.ि.311/मरश-2, 
मंत्रालय, मंुबई-400 032. 

रदनांक :26 नोव्हेंबि, 2020. 
 

वाचा : (1) महसूल व वन रवभाग, शासन रनणणय, ि.सीएलएस-2019/प्र.ि.191/म-3,  
      रदनांक:-  18 नोव्हेंबि, 2019. 
(2) उच्च व तंत्र रशक्षण रवभाग ि. शुल्क- 5219/प्र.ि.311/मरश-2, 
      रदनांक :- 21 नोव्हेंबि,2019, 
(3) महसूल व वन रवभाग, शासन रनणणय शुध्दीपत्रक, ि.सीएलएस-2019/प्र.ि.191/म-3,  
     रदनांक:-  25 नोव्हेंबि, 2020. 
 

शासन शुध्दीपत्रक : 
 

 उपिोक्त संदभण ि.2 येिील शासन परिपत्रकातील नवव्या ओळीतील “िाज्यातील 34 रिल्हयातील 325 
तालुक्यांमध्ये” याऐविी “िाज्यातील 34 रिल्हयातील 349 तालुक्यांमध्ये” अस ेवाचण्यात याव.े 

2. 349 तालुक्याचंी यादी सोबत िोडली आहे.   

3. सदि शासन शुध्दीपत्रक महािाष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतथिळावि उपलब्ध 

करुन देण्यात आले असून त्याचा सकेंताकं िमाकं 202011261440492408 असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
रडिीटल थवाक्षिीने साक्षारंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महािाष्राचे िाज्यपाल यांच्या आदेशानुसाि व नावाने. 
 
 
        ( ह. व्यं. पऱ्हाते ) 
      कायासन अरधकािी, महािाष्र शासन. 
प्ररत, 

1. सवण रिल्हारधकािी, 
2. संचालक, उच्च रशक्षण, महािाष्र िाज्य, पणेु, 
3. सवण सहसंचालक, उच्च रशक्षण (संचालक, उच्च रशक्षण यांच्यामाफण त), 
4. सरचव (उच्च व तंत्र रशक्षण) यांचे थवीय सहाय्यक, उच्च व तंति  रशक्षण रवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
5. उप सरचव (म-7), महसूल व वन रवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
6. कायासन अरधकािी (मरश-3), उच्च व तंति  रशक्षण रवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
7. रनवडनथती (मरश-2). 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमुळे नुकसान झालले्या 
तालकु्यातील महारिद्यालयीन रिद्यार्थ्यांच ेपिीक्षा शुल्क 
माफ किण्याबाबत. 

 

महािाष्र शासन, 
उच्च ि तंत्र रशक्षण रिभाग, 

शासन परिपत्रक क्र. शुल्क- 5220/प्र.क्र.162/मरश-2, 
मंत्रालय, मंुबई-400 032. 

रदनांक : 26 नोव्हेंबि, 2020. 
 

िाचा : (1) शालेय रशक्षण रिभाग, शासन रनणणय, क्र.एफईडी-1592/1202/(1132)/सारश-5,  
      रदनांक:- 18.10.1993. 
(2) महसूल ि िन रिभाग शासन रनणणय, क्र.एससीिाय-2020/प्र.क्र.68/म-7,  
      रदनांक:-  29/10/2020 
 

शासन परिपत्रक : 
 

 उपिोक्त संदभण क्र.1 येिील शासन रनणणयान्िये िाज्यातील टंचाईग्रथत भागातील रिद्यार्थ्यांची रिद्यापीठ 
ि पिीक्षा मंडळे याचंी पिीक्षा फी माफ किण्याची योजना लागू केली आहे. यामध्ये अकृषी रिद्यापीठाकंडून घेण्यात 
येणाऱ्या पिीक्षांचा समािशे आहे. महसूल ि रिभागाने उपिोक्त संदभण क्र.2 येिील शासन रनणणयान्िये जून ते 
सप्टेंबि या कालािधीत पजणन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भजूलाची कमतिता, दूिसंिदेन रिषयक रनकष, 
िनथपती रनदेशांक, मृदू आर्द्णता, पिेणीखालील क्षेत्र ि पीकांची स्थिती या सिण घटकांचा एकरत्रत रिचाि करुन या 
घटकानंी प्रभारित़ झालेल्या तालुक्यामधील आपत्तीची शक्यता रिचािात घेऊन गडरचिोली रजल्हयातील 
“कोिची” या तालुक्यामध्ये मध्यम थिरुपाचा दुष्काळ घोरषत करुन काही सिलती लागू केल्या आहेत. सदि 
तालुक्यात लागू केलेल्या सिलतीमध्ये महारिद्यालयीन रिद्यार्थ्यांचे पिीक्षा शुल्क माफ किण्याची सिलत लागू 
केलेली आहे. याथति सदि तालुक्यामधील महारिद्यालयीन रिद्यार्थ्यांच ेपिीक्षा शुल्क माफीसंबधंी संदभाधीन क्र.1 
येिील शासन रनणणयातील तितुदीनुसाि तात्काळ कायणिाही किण्यात यािी. यासाठी आिश्यक असल्यास रनधीची 
तितूद किण्यासाठी संचालक, उच्च रशक्षण, महािाष्र िाज्य, पणेु यांनी तातडीने शासनास प्रथताि सादि किािा.  
 

2. सदि शासन परिपत्रक महािाष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतथिळािि उपलब्ध 
करुन देण्यात आले असनू त्याचा सकेंताकं क्रमांक 202011261446297608 असा आहे. 
 महािाष्राचे िाज्यपाल यांच्या आदेशानुसाि ि नािाने. 
 
 
          ( ह. व्यं. पऱ्हाते ) 
       कायासन अरधकािी, महािाष्र शासन. 
प्ररत, 

1. रजल्हारधकािी, गडरचिोली, गडरचिोली, 
2. संचालक, उच्च रशक्षण, महािाष्र िाज्य, पणेु, 
3. रिभागीय सहसंचालक, उच्च रशक्षण, नागपिू (सचंालक, उच्च रशक्षण, पणेु यांच्यामाफण त), 
4. प्रधान सरचि, उच्च ि तंत्र रशक्षण रिभाग याचंे थिीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई, 
5. उप सरचि (म-7), महसूल ि िन रिभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
6. कायासन अरधकािी (म.रश.3), उच्च ि तंति  रशक्षण रिभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
7. रनिडनथती (मरश-2). 

 

http://www.maharashtra.gov.in/









