
तालकु्यातील तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या 
अखत्यारीतील अभ्यासक्रमाकंरीताचे शिद्यार्थ्यांच े
परीक्षा िुल्क माफ करण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र िासन 
उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभाग 

िासन शनणणय क्र. संकीणण-2018/प्र.क्र.381/ताशंि-4 
मंत्रालय शिस्तार भिन, मादाम कामा मागण, 
 हुतात्मा राजगुरु चौक, मंुबई 400 032. 

शदनाकं : 05 नोव्हेंबर, 2018 
 
 

संदभण  : १) िासन शनणणय, िालेय शिक्षण शिभाग क्रमांक एफईडी-1592/1202/(११३२)/साशि-5,    
                शदनाकं 18/11/1993  
            2) िासन शनणणय, महसूल ि िन  शिभाग, क्रमाकं  एससीिाय-2018/प्र.क्र.89/म-7,  
                शदनाकं 23 ऑक्टोबर, 2018 
            3) िासन शनणणय, उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभाग, क्रमाकं िुल्क-5218/प्र.क्र.413/मशि-2,     
                शदनाकं 3 नोव्हेंबर, 2018                   
 

प्रस्तािना :-  

संदभण क्र.2 येथील महसूल ि िन शिभागाने शनगणशमत केलेल्या शदनाकं 23/10/2018 च्या 
िासन शनणणयान्िये राज्यातील सन 2018 च्या खरीप हंगामातील Trigger-2 लागू झालेल्या 180 
तालुक्यांमध्ये दुष्ट्काळ सदृष्ट्य पशरस्स्थती जाशहर करण्यात आली आहे. त्याकरीता काही सिलती लागू 
करण्यास िासनाची मंजूरी देण्यात आली आहे. या सिलतीमध्ये िालेय/महाशिद्यालयीन परीक्षा 
िुल्कात माफी, ही एक सिलत अंतभूणत आहे. 

िासन शनणणय-  
महसूल ि िन शिभागाच्या शदनाकं 23/10/2018 च्या िासन शनणणयान्िये शदलेल्या 

आदेिानुसारतंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील अभ्यासक्रमाकंरीता शिद्यार्थ्यांचे परीक्षा िुल्क 
माफ करण्याकरीता िासनाने पुढीलप्रमाणे शनणणय घेतला आहे. 
 

(१) िासन शनणणय, महसूल ि िन शिभाग क्रमाकं एससीिाय-2018/प्र.क्र.89/म-7, शदनाकं 
23/10/2018 अन्िये राज्यातील सन 2018 च्या खरीप हंगामातील Trigger-2 लागू झालेल्या 
180 तालुक्यातील जे शिद्याथी तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्याशरतील शिशिध 
अभ्यासक्रमाकंरीता प्रिशेित झाले असतील अिा शिद्यार्थ्यांचे संबंशधत शिद्यापीठाचे/महाराष्ट्र 
राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे चालू िैक्षशणक िर्षातील परीक्षा िुल्क माफ करण्यात याि.े 
 

(२) ही परीक्षा िुल्क माफीची योजना राज्याचा अशधिासी असलेल्या ि रुपये 8.00 लाख या 
मयादेपयंत कुटंुबाची िार्षर्षक उत्पन्न मयादा असलेल्या शिद्यार्थ्याकरीता लागू राशहल. 
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(३) राजर्षी छत्रपती िाहू महाराज शिक्षण िुल्क शिष्ट्यिृत्ती योजनेंतगणत पात्र शिद्यार्थ्यांना या 
योजनेंतगणत 50% परीक्षा िुल्क अनुज्ञये असल्याने शिद्यार्थ्यांना केिळ  50%  परीक्षा िुल्क 
माफी अनुज्ञेय राहील. 
 

(४) ही सिलत खालील शिद्यार्थ्यांना लागू असणार नाही- 
 
 

अ) ज्या शिद्यार्थ्यांना िासनाच्या अन्य िैक्षशणक सिलतीनुसार 100 टक्के परीक्षा िुल्क 
माफीची सिलत उपलब्ध आहे. 

ब)  जे शिद्याथी त्याच परीक्षसे दुसऱयादंा बसले असतील . 
क) जे शिद्याथी बशहस्थ (External) म्हणनू नोंदले असतील. 
ड) ज्या शिद्यार्थ्यांचे पालक िहरात प्रत्यक्ष राहतात, नोकरी-धंदा करतात, परंतु त्याचं्या नािं े

गािी िेत जशमन आहे अिा शिद्यार्थ्यांना 
 

     (5)  या परीक्षा िुल्क माफी मुळे होणारा खचण शिशहत कायणपध्दतीनुसार भागिणे आिश्यक राशहल. 
 

2. सदर िासन शनणणय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201811051650425708 असा आहे. हा आदेि 

शडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिानुसार ि नािाने. 
 

 

 

                                     ( संजय औ. धारुरकर )  
                                           अिर सशचि, महाराष्ट्र िासन. 

प्रशत, 
1) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
2) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पणेु 
3) संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
4) कुलगुरु, सिण शिद्यापीठे 
5) कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आबंडेकर तंत्रिास्त्र शिद्यापीठ, लोणेरे, ता.मागणगांि, शज.रायगङ 
6) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, िासकीय तंत्रशनकेतन इमारत,     

49,खेरिाडी, अशलयािर जगं मागण,िांदे्र (पिूण), मुंबई-400051 
7) सहसचंालक, तंत्र शिक्षण, शिभागीय कायालये (सिण), (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामाफण त) 
8) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण, मुंबई, खेरिाडी, िांदे्र (पिूण), मुंबई 
9) सहसचंालक, उच्च शिक्षण, शिभागीय कायालये (सिण) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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10) सिण शजल्हाशधकारी 
11) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र - 1/2, मुंबई / नागपरू 
12) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - 1/2, मुंबई / नागपरू 
13) अशधदान ि लेखा अशधकारी, मुंबई 
14) शनिासी लेखा परीक्षा अशधकारी, मुंबई 
15) महसूल ि िन शिभाग, मंत्रालय, मुंबई 
16) उप सशचि (मशि/शिशि/अथणसंकल्प), उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभाग, मंत्रालय, मुंबई 
17) अिर सशचि (तांशि-3/ शिशि-3), उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभाग, मंत्रालय, मुंबई 
18) कक्ष अशधकारी (मशि-2/मशि-4/तांशि-5/तांशि-6/साशि-1), उच्च ि तंत्र शिक्षण शिभाग,मंत्रालय, 

मुंबई 
19) सशचि, उच्च ि तंत्र शिक्षण यांचे स्िीय सहायक 
20) शनिडनस्ती/तांशि-4.  
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