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िाचा :(1) शालेय वशक्षण विभाग, शासन वनणगय, क्र.एफईडी-1592/1202/(1132)/सावश-5,
वदनांक 18.10.1993.
(2) महसूल ि िन विभाग शासन वनणगय, क्र.एससीिाय-2018/प्र.क्र.89/म-7,
वदनांक 23 ऑक्टोबर, 2018.
(3) महसूल ि िन विभाग, शासन वनणगय, क्र.एससीिाय-2018/प्र.क्र.89/म-7,
वदनांक 31 ऑक्टोबर, 2018.

शासन पवरपत्रक :उपरोक्त संदभग क्र.1 येथील शासन वनणगयान्िये राज्यातील टं चाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची
विद्यापीठ ि परीक्षा मंडळे यांची परीक्षा फी माफ करण्याची योजना लागू केली आहे. यामध्ये अकृषी
विद्यापीठांकडू न घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचा समािेश आहे. आता उपरोक्त संदभाधीन क्र.02 येथील
शासन वनणगयान्िये महसूल ि िन विभागाकडू न राज्यातील सन 2018-19 च्या खरीप हंगाम Trigger2 लागू केलेल्या तालुक्यांमध्ये दु ष्काळ सदृश्य पवरस्स्थती जाहीर करण्यात आली आहे. सदर शासन
वनणगयान्िये दु ष्काळ सदृश्य पवरस्स्थतीिर उपाययोजना करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमध्ये
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याची सिलत लागू केलेली आहे. यास्ति सदर
दु ष्काळ सदृश्य तालुक्यांमधील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीसंबंधी संदभाधीन
क्र.01 येथील शासन वनणगयातील तरतुदीनुसार तात्काळ कायगिाही करण्यात यािी. यासाठी आिश्यक
असल्यास वनधीची तरतूद करण्यासाठी संचालक, उच्च वशक्षण, महाराष्र राज्य, पुणे यांनी तातडीने
प्रस्ताि सादर करािा.
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सदर शासन पवरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 201811031304405808 असा आहे. हे पवरपत्रक
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

( ह. व्यं. पऱ्हाते )
कायासन अवधकारी, महाराष्र शासन
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3. सिग सहसंचालक, उच्च वशक्षण (संचालक, उच्च वशक्षण यांच्यामाफगत),
4. सवचि (उच्च ि तंत्र वशक्षण) यांचे स्िीय सहाय्यक, उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग, मंत्रालय,
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