
मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे रॅगिंिं प्रतिबंध 
करण्यासंदर्भाि तदलले्या तिर्णयाची 
अमंलबजार्वर्ी करण्याबाबि 

महाराष्ट्र शासि 
उच्च र्व िंत्र तशक्षर् तर्वर्भािं 

शासि पतरपत्रक क्र. यातचका 2010 /प्र .क्र.328/तर्वतश-3 
मंत्रालय विस्तार, म ंबई– 400032. 

तदिांक: 04 जूि, 2015. 
र्वाचा:- 1.केरळ तर्वद्यापीठ तर्वरूध्द कौतन्सल,तप्रतन्सपॉल्स,कॉलेजेस,केरळा ॲन्ड इिर या स्पेशल  
               तलव्ह अतपल (Civil) क्रमांक 24295/2004 मध्ये मा.सर्वोच्च न्यालयािे तदलेले    
               तदिांक 16 मे 2007 चे अंितरम आदेश  
            2.रॅगिंिं प्रतिबंध संदर्भाि मा.सर्वोच्च न्यायालयािे तद.18 मे 2007 रोजी तदलेले तिदेश  
            3.शासि पतरपत्रक कं्र. संतकर्ण -2005/(238/05)/तर्वतश-1, तद.18.07.2007  
            4.मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे सी.ए.कं्रमांक 887/2009 मधील आदेश तद.22.06.2009 
            5.मा.उच्च  न्यायालय, म ंबई यांचे जितहि यातचका कं्र.172/2010 मधील आदेश            
               तद.27.02.2015  
पतरपत्रक  :-   
                शालेय स्िरार्वरूि महातर्वद्यालयाि प्ररे्वश घेर्ा-या िर्वीि तर्वद्यार्थ्याचे , तर्वशेषि: अन्य 
िंार्वािूि आलेल्या तर्वद्यार्थ्याचे तयांचेपेक्षा र्वरील र्विंािील तर्वद्यार्थ्याकडूि होि असलेल्या रॅगिंिंम ळे 
माितसक स्र्वास्थ खराब होण्याच्या र्वारंर्वार घटिा घडिाि. अशा घटिांम ळे तर्वद्यार्थ्याचे शैक्षतर्क 
ि कसाि िर होिेच परंि  आतमहतयेसारख्या घटिाही घडू शकिाि. 
 र्वरील बाबींचा सर्वणकष तर्वचार करूि मा.सर्वोच्च न्यायालयािे संदर्भण कं्र.2 अन्र्वये तदलेल्या 
सूचिांची कडक अमंलबजार्वर्ी करण्याबाबि शासि पतरपत्रक कं्र. संतकर्ण -2005/(238/05)/तर्वतश-1, 
तद.18.07.2007 अन्र्वये सर्वण संबंतधि तर्वर्भािं, संचालक, सहसंचालक, सर्वण तर्वद्यापीठाचे 
क लिं रू,क लसतचर्व,शालेय तशक्षर् तर्वर्भािं,रै्वद्यकीय तशक्षर् तर्वर्भािं,कृषी तशक्षर् तर्वर्भािं यांिा सूचिा 
देण्याि आल्या होतया. 
  या पतरपत्रकाव्दारे सर्वण संबंतधिांिा कळतर्वण्याि येिे की, रॅगिंिं प्रतिबंधाची योग्य 
अमंलबजार्वर्ी होण्याच्या दृष्ट्टीकोिािूि खालील सूचिांची काटेकोरपरे् अमंलबजार्वर्ी करार्वी. 

1. रॅगिंिं सारख्या िं न्याची प िरारृ्वत्ती होऊ िये म्हरू्ि देण्याि येर्ारी तशक्षा कडक असार्वी, 
जेरे् करूि इिरांिा दहशि बसेल. 

2. रॅगिंिंच्या प्रतयेक घटिेमध्ये संस्था स्िरार्वर करण्याि आलेली कायणर्वाई जर संबंतधि 
तर्वद्यार्थ्याला (Victim) गकर्वा संस्थेच्या प्रम खाला समाधािकारक र्वाटि िसेल िर 
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कोर्िाही अपर्वाद ि करिा संस्थेच्या प्रतधका-यांिी स्थातिक पोतलसांकडे F.I.R. दाखल 
करार्वा.बळी पडलेल्या तर्वद्यार्थ्याच्या पालकांिा पोतलसांमध्ये परस्पर F.I.R. दाखल 
करार्वायाचा असला िरीही संस्थेच्या प्रातधका-यांिी F.I.R. दाखल कररे् आर्वश्यक 
राहील. 

3. शैक्षतर्क संस्थेकडूि प्ररे्वशासाठी छापलेल्या प स्स्िकेमध्ये (Prospectus) असे स्पष्ट्टपरे् 
िमूद करार्वे की, प्ररे्वशासाठी येर्ारा तर्वद्याथी यापूर्वी रॅगिंिं करण्यामध्ये िं ंिलेला असेल 
िर तयाला प्ररे्वश िाकारण्याि येईल र्वा प्ररे्वश तदल्यािंिरही असे तिदशणिास आले की, 
सदर तर्वद्याथी रॅगिंिं करण्यामध्ये िं ंिलेला होिा िर तयाला तिष्ट्कातशि करण्याि येईल. 

4.   संबंतधि संस्थेचे प्रतधकारी आतर् कायणकिे यांची रॅगिंिंला प्रतिबंध करण्याची साम दातयक 
जबाबदारी राहील. शैक्षतर्क संस्थेिे  रॅगिंिंला प्रतिबंध करण्याची पतरर्ामकारक 
उपाययोजिा केली गकर्वा िाही याची शासिाला िपासर्ी करिा येईल आतर् जर यामध्ये 
तयांिा योग्य िी कायणर्वाही केली िसेल िर शासिाकडूि अि दाि िाकारण्यासारखी 
कारर्वाई केली जार्वू शकेल. 

5.  शैक्षतर्क संस्थांिी रॅगिंिंला प्रतिबंध सतमतया आतर् पथके िािडीिे स्थापि 
करिील.मा.सर्वोच्च न्यायालयािे िािडीिे अमंलबजार्वर्ी केली आहे की िाही, हे 
पाहण्याचे काम सदर सतमतया आतर् पथकाचे राहील. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
तिदेशाप्रमारे् तशफारशीची अमंलबजार्वर्ी होि िसेल िर सतमतयांिी ही बाब मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या तिदणशिास आर्ण्याि यार्वी . 

6. महातर्वद्यालय/ शैक्षतर्क संस्थेि/र्वसतििृंह प्ररे्वश प्रतक्रया पूर्ण झाल्यािंिर 
प्राचायण/िृंहप्रम ख/संचालक हे िव्या र्व ज न्या तर्वद्यार्थ्याची सर्भा घेऊि रॅगिंिंला 
प्रतिबंधाबाबि तदशा तिदेश द्यार्वेि र्व कडक तशके्षबाबि प र्वण कल्पिा तर्वद्यार्थ्यािा द्यार्वी. 

7. र्वसतििृंहाि िव्या र्व ज न्या तर्वद्यार्थ्याची राहण्याची व्यर्वस्था र्वेिंर्वेिंळया इमारिीि असार्वी. 
िसे शक्य िसल्यास, र्वसतििृंह प्रम खािे रॅगिंिंला प्रतिबंधाबाबि तर्वशेष दक्षिा घ्यार्वी. 

8.  रॅगिंिं िक्रार रतजस्टर प्रतयेक महातर्वद्यालय/ संस्था/र्वसतििृंहाि ठेर्वण्याि यारे्व. 
9. महातर्वद्यालय/ संस्था/र्वसतििृंहा मध्ये रॅगिंिंला प्रतिबंधतमक मातहिी देर्ारा फलक 

असार्वा. ज्यामध्ये तशके्षचे स्र्वरूप, होऊ शकर्ारी कडक कारर्वाई, अँटी रॅगिंिं सतमिीच्या 
पदातधका-यांची िार्वे भ्रमर्ध्र्विी क्रमांक िमूद आसार्वा. 
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 िरी सर्वण संबंतधिािा कळतर्वण्याि येिे की, मा.सर्वोच्च न्यायालयािे तदलेल्या आदेशांची िािडीिे 
अमंलबजार्वर्ी करण्याच्या दृष्ट्टीिे सदर पतरपत्रक र्व मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा तिर्णय महातर्वद्यालये, 
शैक्षतर्क संस्था यांच्या तिदशणिास आर्ार्वे. 
 सदर शासि पतरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळार्वर 
उपलब्ध करण्याि आला असूि तयाचा संकेिाक 201506051111157708 असा आहे. हे पतरपत्रक 
तडजीटल स्र्वाक्षरीिे साक्षांतकि करुि काढण्याि येि आहे.  
                  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाि सार र्व िार्वािे. 
 
 
 
                ( तसध्दाथण खराि ) 
          उपसतचर्व, महाराष्ट्र शासि 
प्रति, 

1. संचालक (उच्च तशक्षर्) महाराष्ट्र राज्य प रे्. 
2. सर्वण तर्वर्भािंीय सहसंचालक(उच्च तशक्षर्). 
3. क लसतचर्व, सर्वण अकृषी तर्वद्यापीठ. 
4. िृंहतर्वर्भािं, मंत्रालय,म ंबई 
5. शालेय तशक्षर् तर्वर्भािं, मंत्रालय,म ंबई 
6. संचालक, (िंत्र तशक्षर्) महाराष्ट्र राज्य,म ंबई 
7. सर्वण शासकीय िंत्र तशक्षर् महातर्वद्यालये र्व संस्था संचालक,िंत्र तशक्षर् महाराष्ट्र 

राज्य,म ंबई यांचे माफण ि) 
8. सर्वण तर्वर्भािंीय सहसंचालक िंत्र तशक्षर्  
9. र्वैद्यकीय तशक्षर् तर्वर्भािं, मंत्रालय,म ंबई 
10. संचालक, र्वैद्यकीय तशक्षर् अतर् संशोधि महाराष्ट्र राज्य,म ंबई-09 
11. कृतष र्व प.द .म. तर्वर्भािं, मंत्रालय,म ंबई 
12. तिर्वड िस्िी (तर्वतश-1) 
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