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शनवारण सशमती गशठत करण्याबाबत...
महाराष्ट्र िासन
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग,
िासन शनणमय क्र.सशमती-2018/प्र.क्र.286/मशि-1,
मादाम कामा मागम, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय शवसतार भवन, मुंबई -400 032.
शदनांक :- 18 शिसेंबर, 2018
प्रसतावना :
महाराष्ट्र सावमजशनक शवद्यापीठ अशिशनयम, 2016 मिील कलम 79 अन्वये प्रत्येक
शवद्यापीठामध्ये, राज्य िासन, केंद्र सरकार ककवा स्ाशनक प्राशिकरण यांनी व्यवस्ापन केलेल्या व
चालशवलेल्या संस्ाव्यशतशरक्त, शवद्यापीठांचे, संलग्न व सवायत्त महाशवद्यालयांचे आशण मान्यताप्राप्त
पशरसंस्ांचे अध्यापक व इतर कममचारी यांच्या, राज्य िासन व त्यांचे अशिकारी यांच्याशवरु्धचच्या
तक्रारींव्यशतशरक्त इतर सवम प्रकारच्या आशण शवद्यापीठाच्या व महाशवद्यालय न्यायाशिकरणाच्या
अशिकारक्षेत्रात येत नाहीत अिा तक्रारींवर कायमवाही करण्यासाठी तक्रार शनवारण सशमती गशठत
करण्याचे तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अशिपत्याखालील
कायालये/महाशवद्यालये/संस्ांमिील शिक्षक शिक्षकेतर कममचाऱयांच्या तक्रारींवर कायमवाही
करण्याकशरता अिा प्रकारची तक्रार शनवारण सशमती नसल्याने न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या
वाढत आहे . उच्च न्यायालय, मुंबई ये्े दाखल करण्यात आलेल्या याशचका क्रमांक 11613/2014
व 2527/2017 मध्ये शनणमय दे ताना मा.न्यायालयाने अध्यापक व इतर कममचाऱयांच्या तक्रार
शनवारणाकशरता तक्रार शनवारण यंत्रणा शनमाण करण्याचे शनदे ि शदले आहेत. हे लक्षात घेता, उच्च
शिक्षण संचालनालयाच्या अशिपत्याखालील िासकीय कायालये व िासकीय महाशवद्यालये/
संस्ांमिील शिक्षक शिक्षकेतर कममचाऱयांच्या तक्रारींवर कायमवाही करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे तक्रार
शनवारण सशमती गशठत करण्यात येत आहे.
िासन शनणमय:उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अशिपत्याखालील िासकीय कायालये व िासकीय
महाशवद्यालये/संस्ांमिील शिक्षक शिक्षकेतर कममचाऱयांच्या तक्रारींवर कायमवाही करण्यासाठी
पुढीलप्रमाणे तक्रार शनवारण सशमत्या गशठत करण्यात येत आहेत.
अ) गट-अ व गट-ब च्या अशिकारी/अध्यापकांकशरता सशमती
अ.क्र.

अशिकाऱयाचे पदनाम

पदनाम

1)

संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे

अध्यक्ष

2)

संबशं ित शवभागीय सहसंचालक/ संबशित महाशवद्यालयाचे प्राचायम/

सदसय

संचालक
3)

उप सशचव (शवशि), उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग

सदसय

4)

शवषयािी संबशं ित अवर सशचव/कक्ष अशिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग

सदसय

5)

शवषयािी संबशं ित उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे ये्ील प्रिासन

सदसय सशचव

अशिकारी
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ब)

गट-क व गट-ि च्या कममचाऱयांकशरता सशमती

अ.क्र.

अशिकाऱयाचे पदनाम

पदनाम

1)

सह संचालक (मुख्यालय), उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे

अध्यक्ष

2)

संबंशित शवभागीय सहसंचालक/ संबशित महाशवद्यालयाचे

सदसय

प्राचायम/संचालक

2.

3)

शवशि अशिकारी, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे

सदसय

4)

शवषयािी संबंशित उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे ये्ील

सदसय

प्रिासन अशिकारी

सशचव

उपरोक्त सदसयांव्यशतशरक्त आवश्यकतेनुसार शनमंशत्रत सदसय म्हणून इतर अशिकाऱयांना

सुनावणीस बोलावण्याचे अशिकार सशमतीच्या अध्यक्षांना राहतील.
3.

दोन्ही पक्षकारांना आपले म्हणणे मांिण्याची वाजवी संिी शदल्यानंतर, तक्रार शनवारण

सशमती व्यवहायम असेल ते्वर, तक्रार दाखल केल्याच्या शदनांकापासून 3 मशहन्यांच्या आत
कायद्यानुसार तक्रारीची सुनावणी घेऊन त्यावर कारणशममांसेसह शनकाल दे ईल. असा शनकाल
दे तांना िासन िोरण, संबंशित अशिशनयम/अशिसूचना, िासन शनणमय/पशरपत्रक/आदे ि, शवषयािी
संबंशित न्याय शनणमय हे शवचारात घेण्यात यावेत.
4.

तक्रार शनवारण सशमतीच्या कायमप्धचतीबाबत संचालक, उच्च शिक्षण पुणे यांनी सवतंत्र

सूचना शनगमशमत कराव्यात.
5.

तक्रार शनवारण सशमतीच्या शनणमयाने व्यश्त झालेल्या वगम -3 व वगम -4 च्या कममचाऱयास,

संचालक, उच्च शिक्षण पुणे यांच्याकिे तर वगम-1 व वगम-2 च्या अशिकाऱयास/अध्यापकास सशचव,
उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकिे तक्रार शनवारण सशमतीचा शनकाल
शमळाल्याच्या शदनाकांपासून तीस शदवसांच्या आत अपील दाखल करता येईल.
6.

सदर िासन शनणमय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर

प्रशस्धच करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक 201812181611087208 असा आहे.
हा आदे ि शिजीटल सवाक्षरीने साक्षांशकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार व नांवाने.

Manisha Pravin
Kini
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( मशनषा शकणी )
कक्ष अशिकारी, महाराष्ट्र िासन
प्रत,
1) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सशचव, राजभवन, मुंबई (दोन प्रती).
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रिान सशचव/सशचव, मुख्यमंत्री सशचवालय, मंत्रालय, मुंबई.
3) सवममा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सशचव
4) मा.शवरोिी पक्षनेता, शविानपशरषद/शविान सभा, शविानभवन, मुंबई
5) सवम मा.संसद सदसय/मा.शविानमंिळ सदसय, महाराष्ट्र राज्य.
6) कुलसशचव, सवम अकृषी शवद्यापीठे , महाराष्ट्र राज्य,
7) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
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8) महासंचालक, माशहती व जन संपकम महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
(प्रशस्धचीसाठी)
9) मा. मंत्री, उच्च तंत्र शिक्षण यांचे शविेष कायम अशिकारी, मंत्रालय, मुंबई.
10) मा. राज्यमंत्री, उच्च तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सशचव, मंत्रालय, मुंबई.
11) सह सशचव (शवशि) उच्च व तंत्र शिक्षण शवभा, मंत्रालय, मुंबई
12) सशचव, उच्च व तंत्र शिक्षण शवभाग यांचे सवीय सहायक
13) सवम शवभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र िासन
14) सवम प्राचायम, संचालक िासकीय महाशवद्यालय/संस्ा यांना संबि
ं ीत शवभागीय
सहसंचालकांमार्मत.
15) शनवि नसती मशि-1.
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