
मा.उच्च न्यायालय, म ुंबई येथे दाखल 
रिट यारचका 4242/2015 असोरसएशन 
ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ ॲरिकल्चि आरि 
ॲरिकल्चि अलाईड कॉलजे, नारशक 
रिरुध्द महािाष्ट्र शासन. 

 

महािाष्ट्र शास़़न 
रिजाभज इमाि ि रिमाप्र कल्याि रिभाग 

शासन रनिणय क्र. यारचका-2017/प्र.क्र.101/रशक्षि 
सामारजक न्याय भिन, 
रशबीि कायालय, नागपूि 

रद. 07/07/2018 
 

िाचा: - 1) शासन पत्र, रिजाभज इमाि ि रिमाप्र कल्याि रिभाग, क्र.यारचका-2017/प्र.क्र.101/ 
     रशक्षि, रद.02/07/2018. 
2) शासन रनिणय रिजाभज, इमाि ि रिमाप्र कल्याि रिभाग, मुंत्रालय रशरबि कायालय, नागपूि  
     क्र.यारचका-2017/प्र. क्र. 101/रशक्षि, रद. 04.07.2018. 
3) सुंचालक, रिजाभज, इमाि ि रिमाप्र कल्याि सुंचालनालय,प िे याुंचे पत्र क्र.रिजाभजसुं/ 
    यारचका-4242/2015/2018-19/2118, रद. 06.07.2018. 

 

प्रस्तािना:- 
ििील सुंदभण क्र. 2 येथील शासन रनिणय अरिक्ररमत करुन शासनाने प ढील प्रमािे रनिणय घेतला 

आहे. 
 असोरसएशन ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ ॲरिकल्चि आरि ॲरिकल्चि अलाईड कॉलेज, नारशक 

याुंनी तयाुंच्या असोरसएशनशी सुंलुंग्ननत नऊ कृषी महारिद्यालयातील रिम क्त जाती भटक्या जमाती, 
इति मागासिगण आरि रिशेष मागास प्रिगण रिद्यार्थ्यांना सन 2014-15 ते 2017-18 िषाची  रशष्ट्यिृत्ती, 
रशक्षि श ल्क ि परिक्षा श ल्क रमळण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयात यारचका क्र.4242/2015 दाखल 
केली आहे. सदि यारचकेिि मा.उच्च न्यायालयाने रद.27.06.2018 िोजी रदलेल्या आदेशान साि सदि 
रिद्यार्थ्यांचे रशष्ट्यिृत्ती, रशक्षि श ल्क ि परिक्षा श ल्क सुंबुंिीच ेअजण ऑफलाईन पध्दतीने स्िीकािण्याची ि 
सदि अजांची तपासिी करुन पात्र असलले्या रिद्यार्थ्यांना रनयमान साि रशष्ट्यिृत्ती, रशक्षि श ल्क ि 
परिक्षा श ल्क मुंजूि किण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या रिचािािीन होती.  
 

शासन रनिणय :-  
 असोरसएशन ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ ॲरिकल्चि आरि ॲरिकल्चि अलाईड कॉलेज, नारशक 
याुंनी तयाुंच्या असोरसएशनशी सुंलुंग्ननत नऊ कृषी महारिद्यालयातील रिम क्त जाती भटक्या जमाती, 
इति मागासिगण आरि रिशेष मागास प्रिगण रिद्यार्थ्यांना सन 2014-15 ते 2017-18 िषाची रशष्ट्यिृत्ती, 
रशक्षि श ल्क ि परिक्षा श ल्क रमळण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयात यारचका क्र.4242/2015 दाखल 
केलेल्या यारचकेिि मा.उच्च न्यायालयाने रद.27.06.2018 िोजी रदलेल्या आदेशान साि खाली नमूद 
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केलेल्या नऊ कृषी महारिद्यालयातील रिम क्त जाती भटक्या जमाती, इति मागासिगण आरि रिशेष 
मागास प्रिगण रिद्यार्थ्यांचे रशष्ट्यिृत्ती, रशक्षि श ल्क ि परिक्षा श ल्क सुंबुंिीचे  अजण सुंबुंिीत 
महारिद्यालयाकडून ऑफलाईन पध्दतीने स्िीकािण्यास ि सदि अजांची तपासिी करुन पात्र असलेल्या 
रिद्यार्थ्यांना रनयमान साि रशष्ट्यिृत्ती, रशक्षि श ल्क ि परिक्षा श ल्क मुंजूि किण्यास याद्वािे मान्यता 
देण्यात आहे. 

Sr.No. Name of Institute 

1 Gramonnati Mandal’s ABM College of Agriculture Business Management, 

Narayangaon, Tal.Junnar, Dist.Pune-410504 

2 Rajashri Chhatrapati Shahu Maharaj College of Agriculture Business 

Management, Willingdon College Compound, Sangali-416415 

3 Maharashtra Homoepathic Foundations, College of Agriculture Business 

Management, Gunjalwadi, Sangamner, Ahmednagar-422620 

4 K.K. Wagh College of Agriculture Business Management, Sarswati nagar, 

Panchvati, Nashik-422003 

5 Lokmangal College of Agriculture Business Management, At.Post Wadala, 

Tal.Uttar Solapur Dist. Solapur-413222 

6 College of Agriculture Business Management, Agriculture Development 

Trust, Shardanagar, Malegaon Colony, Tal,Baramati Dist.Pune-413115 

7 College of Agriculture Business Management, Shrinagar, Barshi Road, Latur-

413512 

8 Vivekanand College of Agriculture Business Management, Vivekanand 

Nagar (Hiwra Ashram), Tal.Mehkar, Dist.Buldhana-443301. 

9 College of Agriculture Business Management, Loni Tal.Rahata, 

Dist.Ahmednagar-413713. 
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2. सुंबुंरित कृषी महारिद्यालयाुंनी रिम क्त जाती भटक्या जमाती, इति मागासिगण आरि रिशेष 
मागास प्रिगण रिद्यार्थ्यांचे अजण ऑफलाईन पध्दतीने स्िीकारुन सुंबुंरित सहाय्यक आय क्त, समाजकल्याि 
याुंच्याकडे तातकाळ सादि किािते. सुंबुंरित सहाय्यक आय क्त, समाजकल्याि याुंनी 
महारिद्यालयाुंकडून प्राप्त त लालेल्या अजांची रनयमान साि तपासिी करुन पात्र असलेल्या रिद्यार्थ्यांना 
रशष्ट्यिृत्ती, रशक्षि श ल्क ि परिक्षा श ल्क मुंजूि किािी.  

3. यािि होिािा खचण सन 2018-19 या आर्थथक िषातील मुंजूि असलेल्या तितूदीमिून 
भागरिण्यात यािा.   

4. या प्रकििी मा. उच्च न्यायालय, म ुंबई याुंनी रदनाुंक 05.07.2018 िोजी  रदलेल्या आदेशान साि 
रशष्ट्यिृत्ती, रशक्षि श ल्क ि परिक्षा श ल्क रदनाुंक 19.07.2018 प िी अदा किािी अन्यथा ितेन 
िोखण्याची कायणिाही किण्यात येईल. 

5. हा शासन रनिणय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या िबेसाईटिि उपलब्ि 
किण्यात आला असून तयाुंचा सुंगिक सुंकेताुंक क्रमाुंक 201807101553406422 असा आहे. हा आदेश 
रडजीटल स्िाक्षिी करुन काढण्यात येत आहे. 

 महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याुंच्या आदेशान साि ि नािाने. 
 

 

                                 ( भा.ि.गारित ) 
                                 सह सरचि, महािाष्ट्र शासन 

प्ररत, 

1. मा.िाज्यपाल याुंचे सरचि, िाजभिन, म ुंबई 
2. मा.म ख्यमुंत्री याुंचे अपि म ख्य सरचि 
3. मा.मुंत्री, रिजाभज, इमाि ि रिमाप्र कल्याि, मुंत्रालय याुंचे खाजगी सरचि 
4. मा.िाज्यमुंत्री, रिजाभज, इमाि ि रिमाप्र कल्याि, मुंत्रालय याुंचे खाजगी सरचि 
5. सरचि, रिजाभज, इमाि ि रिमाप्र कल्याि, मुंत्रालय याुंचे स्िीय सहाय्यक 
6. सुंचालक, रिजाभज, इमाि ि रिमाप्र कल्याि सुंचालनालय, प िे 
7. आय क्त, समाजकल्याि, प िे 
8. प्रादेरशक उपाय क्त, समाजकल्याि, प िे/नारशक/औिुंगाबाद/अमिािती 

सहायक आय क्त, समाजकल्याि, प िे/साुंगली/अहमदनगि/नारशक/सोलापूि/लातूि / 
ब लढािा 

9. महालेखापाल, महािाष्ट्र िाज्य, 1. म ुंबई / 2. नागपूि 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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10. रनिासी लेखारिकािी, म ुंबई  
रजल्हा कोषागाि अरिकािी, प िे/साुंगली/अहमदनगि/नारशक/सोलापूि/लातूि /ब लढािा 

11. अध्यक्ष, असोरसएशन ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ ॲरिकल्चि आरि ॲरिकल्चि अलाईड कॉलेज, 
नारशक 

12. सुंबुंरित सुंस्था 
13. रनिडनस्ती (रशक्षि). 
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