सन 2015-16 च्या खरीप हंगामातील
हं गामी पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी
असलेल्या गावांतील ववद्यार्थ्यांचे परीक्षा
शुल्क माफ करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
उच्च व तंत्र वशक्षण ववभाग
शासन पुरकपत्र क्रमांकः शुल्क-5215/प्र.क्र.374/15/मवश-2,
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
तारीख: 07 वडसेंबर, 2015
वाचा :- (1) शासन वनणणय, शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभाग क्र.एफईडी-1592/1202/(1132)/सावश-5,
वदनांक 18.10.1993.
(2) शासन वनणणय, शालेय वशक्षण व क्रीडा ववभाग क्र.एफईडी-2004/63765/ (510/04)/
केंपुयो, वदनांक 25 ऑक्टोबर,2004.
(3) शासन वनणणय, महसूल व वन ववभाग क्र.एससीवाय-2015/प्र.क्र.311/म-7,
वदनांक 20 ऑक्टोबर, 2015.
(4) शासन पवरपत्रक, उच्च व तंत्र वशक्षण ववभाग क्र. शुल्क-5215/प्र.क्र.374/15/मवश-2,
वदनांक 24 नोव्हेंबर,2015.
(5) शासन शुध्दीपत्रक, महसूल व वन ववभाग क्र.एससीवाय-2015/प्र.क्र.311/म-7,
वदनांक 09 नोव्हेंबर, 2015.
शासन पुरकपत्र :
उपरोक्त नमूद संदभण क्र.3 येथील महसूल व वन ववभागाच्या वदनांक 20 ऑक्टोबर,2015 च्या
शासन वनणणयास अनुसरुन, सदर शासन

वनणणयासोबतच्या पवरवशष्ट्ट-अ मध्ये दशणववलेल्या ,ज्या

गावांची अंवतम पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आहे अशा टं चाईग्रस्त भागातील 14708 गावांमधील
ववद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीसंबंधी तात्काळ कायणवाही करण्याच्या सूचना संदभण क्र.4 येथील
पवरपत्रकान्वये वनगणवमत करण्यात आलेल्या आहेत.आता या अनुषंगाने महसूल व वन ववभागाने वद. 09
नोव्हेंबर,2015

रोजी

वनगणवमत

केलेल्या

शासन

शुध्दीपत्रकासोबतच्या

पवरवशष्ट्ट -अ

मध्ये

दशणववल्याप्रमाणे सुधारीत आकडे वारी ववचारात घेऊन 15747 गावातील महाववद्यालयीन वशक्षण
घेणाऱ्या ववद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीसंबंधी आवश्यक ती कायणवाही तात्काळ करण्यात यावी.

शासन पुरकपत्र क्रमांकः शुल्क-5215/प्र.क्र.374/15/मवश-2

सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करुन दे ण्यात आला

असून त्याचा संकेताक 201512071452130508 असा आहे . हे

पुरकपत्र वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Urmila
Vaibhav Joshi

Digitally signed by Urmila Vaibhav Joshi
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Section Officer,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Urmila Vaibhav Joshi
Date: 2015.12.07 14:53:36 +05'30'

( उर्ममला जोशी )
कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन.
प्रवत,
1) सवण वजल्हावधकारी,
2) संचालक, उच्च वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
3) सवण सहसंचालक, उच्च वशक्षण,
4) प्रधान सवचव (उच्च व तंत्र वशक्षण) यांचे स्वीय सहाय्यक, उच्च व तंतर वशक्षण ववभाग, मंत्रालय,
मुंबई,
5) सह सवचव (मवश) यांचे स्वीय सहाय्यक, उच्च व तंतर वशक्षण ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,
6) उप सवचव (म-7), महसूल व वन ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,
7) कायासन अवधकारी (मवश-3), उच्च व तंतर वशक्षण ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,
8) वनवडनस्ती (मवश-2).
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