राज्यातील अकृषी विद्यापीठे / शासकीय
महाविद्यालये / संस्था, अशासकीय अनुदावनत

/विनाअनुदावनत महाविद्यालयातील वशक्षकीय
पदांच्या आरक्षणाबाबत.
महाराष्ट्र शासन

उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग

शासन वनणणय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१४/(प्र.क्र.321/14)/विवश-१,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण ,
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२

संदभण :-

तारीख: 24 ऑगस्ट, 2015

1) शासन वनणणय क्रमांकः उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग, क्रमांक:- एनजीसी-१४1४/(२९९१)/
विवश-४, वद.२४.४.१९९५.

2) शासन पत्र क्रमांक एनजीसी-१४९४/(२९९१)विवश-४, वद.६.२.१९९६.

3) शासन वनणणय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक बीसीसी-१०९७/प्र.क्र.६३/९७/
१६-ब, वद.१८.१०.१९९७.

4) शासन वनणणय क्रमांकः उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग, क्रमांक :- यूएसजी 1495/(3183)/
विवश-4, वद.08.12.1997.

5) शासन पवरपत्रक क्र.बीसीसी २००९/(प्र.क्र.२९१/०९)/१६-ब, वद.०५.११.२००९

6) शासन वनणणय क्रमांकः उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग, क्रमांक:-२०१३/(४४७/१३)/विवश-१,
वद.२२.१.२०१४.

7) शासन शुध्दीपत्रक क्र.2013/(447/13)/विवश-1, वद. 04 माचण, 2014.

8) शासन वनणणय क्रमांकः उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग,क्रमांक: न्यायाप्र२०१४/(प्र.क्र. ३२१/
प्रस्तािना –

१४)/विवश-१, वद.१०.०४.२०१५.

शासकीय महाविद्यालयातील महाराष्ट्र वशक्षण सेिा गट-अ मधील अवधव्याख्यात्यांनी

महाविद्यालयातील अवधव्याख्याता पदािर वनयुक्ती करताना विषय वनहाय आरक्षण लागू करण्याबाबत
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात यावचका क्र. १००४/१९८९ दाखल केली होती. सदर
प्रकरणात मा.उच्च न्यायालयाने वदनांक २४.४.१९९० रोजी विषय वनहाय आरक्षण ठे िण्याबाबतचे
आदे श वदले होते. सदर आदे शाविरुध्द शासनाने दाखल केलेली विशेष अनुमती यावचका मा. सिोच्च

शासन वनणणय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१४/(प्र.क्र.321/14)/विवश-१,

न्यायालयाने खारीज करुन उच्च न्यायालयाचे आदे श कायम केले. त्यानुसार राज्यातील अकृवष

विद्यापीठे आवण त्यांच्याशी संलग्ननत कला, िावणज्य, विज्ञान, वशक्षण शास्त्र इत्यादी महाविद्यालयातील

वशक्षक पदे भरण्यासाठी संदभाधीन क्र.1 येथील शासन वनणणय क्रमांक एनजीसी-१४९४/(२९९१)/ विवश४, वद.२४.४.१९९५ अन्िये संिगण ि विषय वनहाय आरक्षण लागू केले होते.

2. िर नमूद केलेल्या वद.२४.४.१९९५ च्या शासन वनणणयात नमूद केल्याप्रमाणे संिगण ि विषय

वनहाय आरक्षणाच्या धोरणामुळे सामावजक आरक्षणातील सिण मागासिगीय प्रिगांना त्याचा लाभ होत

नसल्याचे ि त्यामुळे वशक्षक पदास विषय वनहाय आरक्षणाच्या ऐिजी संिगण वनहाय आरक्षण लागू
करण्यात यािे, अशी मागणी विविध स्तरािरुन शासनाकडे करण्यात आली. त्यामुळे यासंदभात

सिणसमािेशक सामावजक आरक्षण धोरण ठरविण्यासाठी राज्य शासनाने शासन वनणणय क्रमांक

२०१३/(४४७/१३) विवश-१, वद.२२.१.२०१४ अन्िये विषय वनहाय आरक्षणा ऐिजी संिगण वनहाय आरक्षण

लागू केले. त्याविरोधात स्त्री वशक्षण प्रसारक मंडळ, नागपूर यांनी मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर
खंडपीठात दाखल केलेल्या यावचका क्रमांक १६८०/२०१४ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने वदनांक
20.11.2014 रोजी वदलेल्या आदे शाच्या अनुषंगाने संदभाधीन क्र.6 येथील वद.22.01.2014 अन्िये
घे ण्यात आलेल्या शासन वनणणयाला संदभाधीन क्र.8 येथील वद.10.04.2015 च्या शासन वनणणयान्िये

स्थवगती दे ण्यात आली होती. मा.उच्च न्यायालयाच्या वद.20.11.2014 रोजी वदलेल्या आदे शाच्या

अनुषंगाने शासन वनणणय वद.22.01.2014 मध्ये बदल करण्यात यािा ककिा कसे, ही बाब शासनाच्या
विचाराधीन होती.
शासन वनणणय–

संदभाधीन क्र.6 येथे नमूद केलेला वद.२२.०१.२०१४ चा शासन वनणणय अवधक्रवमत करुन

राज्यातील अकृषी विद्यापीठे /शासकीय महाविद्यालये/संस्था, अशासकीय अनुदावनत/विनाअनुदावनत

महाविद्यालयातील वशक्षक पदांसाठी शासन वनणणय क्रमांक एनजीसी-१४९४/(२९९१)/विवश-४,

वद.२४.४.१९९५ अन्िये घे ण्यात आलेला संिगण ि विषय वनहाय आरक्षण ठे िण्याबाबतचा वनणणय कायम
ठे िण्यात येत आहे .
२.

आरक्षण वनवचचत करताना, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन वनणणय क्रमांक बीसीसी-

1097/प्र.क्र.02/97/16-ब, वद.29.03.1997 नुसार विहीत केलेल्या 100 कबदू नामािलीनुसार संिगण ि

विषय

वनहाय

कबदू

नामािल्या

तयार

करुन

शासन

पवरपत्रक

क्रमांक

बीसीसी-

2009/प्र.क्र.291/09/16-ब, वदनांक 5.11.2009 सोबतच्या प्रपत्र अ मध्ये नमूद केलेल्या
प्रावधकाऱ्याकडू न त्या प्रमावणत करुन घ्याव्यात.
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शासन वनणणय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१४/(प्र.क्र.321/14)/विवश-१,

३. सदरचे आदे श सामान्य प्रशासन विभागाच्या (मागास िगण कक्ष-१६ब) यांच्या सहमतीने

वनगणवमत करण्यात येत आहे त.

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201508241548362108 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.

Siddharth
Rambhau
Kharat
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Rambhau Kharat
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Deputy Secretary,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Siddharth
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Date: 2015.08.25 15:16:10 +05'30'

( वसध्दाथण खरात )

प्रत,

उप सवचि, महाराष्ट्र शासन

1. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सवचि, राजभिन मलबार वहल, मुंबई.
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मुंबई.

3. सिण अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, मंत्रालय, मुंबई,
4. सिण अकृवष विद्यापीठांचे कुलगुरु,

5. सिण विभागीय आयुक्त, (मा.ि क.)

6. संचालक, उच्च वशक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

7. सिण अकृवष विद्यापीठांचे कुलसवचि,

8. सिण विभागीय सह संचालक, उच्च वशक्षण,

9. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र, मुंबई (५ प्रती),

10. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा)-१ महाराष्ट्र, मुंबई ( ५ प्रती),

11. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-२ महाराष्ट्र, नागपूर (५ प्रती),
12. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा)-२ महाराष्ट्र, नागपूर ( ५ प्रती),

13. संचालक, लेखा ि कोषागारे, (५ प्रती),
14. अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई.
15. सिण वजल्हा कोषागार अवधकारी,

16. सिण अिर सवचि / कक्ष अवधकारी, उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग, मुंबई,
17. सामान्य प्रशासन विभाग, (१६ ब)

18.विधी ि न्याय विभाग,

19.वनिड नस्ती.
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