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वाचा :
1) सामान्य प्रिासन शवभाग िासन पशरपत्रक क्रमाांक:एसआर ही-1097/ प्र.क्र.31/98/16अ,शदनाांक 16-3-1999.

प्र तावना:
पोलीसाांचे

ोखमीचे काम असलयामुळे तयाांना कुटु ां बाकडे लक्ष द्यायलाही वेळ शमळत नाही.

तयाची कदर करुन शनवृत्त पोलीसाांच्या मुलाांसाठी काही टक्के आरक्षण ठे वावे तसेच सेवत
े असताना
पोलीस कममचा-याचे अकाली शनधन झालयास तयाांच्या वारसाला पोलीस दलात नोकरी शदली

ाते ,

परांतु, अनुकांपा ततवाची प्रशतक्षा यादीच इतकी मोठी असते. पाच ते दहा वषे त तया मुलाांना नोकरीची वाट
पहावी लागते , यामुळे पदवीधर अांिकालीन उमेदवाराांसाठी लागू असलेलया 10 टक्के समाांतर
आरक्षणामधून 5 टक्के आरक्षण हे पोलीस दलातील कममचा-याांच्या पालयाांसाठी व पोलीस दलातील
सेवत
े असलेलया अकाली शनधन झालेलया कममचा-याांच्या पालयासाठी अनुकांपा ततवावर शनयुक्तीसाठी
राखीव ठे वण्याचा प्र ताव िासनाच्या शवचाराधीन होता.तयावर िासनाने खालीलप्रमाणे शनणमय घेतला
आहे.

िासन शनणमय:
(1) अांिकालीन पदवीधराांसाठी राखीव समाांतर आरक्षणापैकी 3 टक्के आरक्षण हे पोलीस
दलातील कममचा-याांच्या पालयाांसाठी पोलीस भरतीत राखीव ठे वण्यात येत आहे.
(2) तसेच अांिकालीन पदवीधराांसाठी राखीव समाांतर आरक्षणापैकी 2 टक्के आरक्षण हे पोलीस
दलातील िासन सेवत
े कायमरत असताना अकाली शनधन झालेलया कममचा-याांच्या पालयाांसाठी,
अनुकांपा ततवावर शनयुक्तीसाठी राखीव ठे वण्यात येत आहे.
उपरोक्त शनणमयाच्या अनुषे ांगाने महाराष्ट्र पोलीस शिपाई पदाच्या सेवाप्रवेि शनयमात
आवश्यक ती सुधारणा यिावकाि करण्यात येईल.

िासन शनणमय क्रमाांकः लवेसु-3613/प्र.क्र.238/पोल-5 अ

सदर िासन शनणमय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 201408251208414329 असा आहे . हा आदे ि
शड ीटल वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने.
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(शिवा ी पाटणकर)
उप सशचव,महाराष्ट्र िासन

प्रत,
1. मा.राज्यपालाांचे सशचव,
2. मा.मुख्यमांत्रयाांचे अपर मुख्य सशचव
3. मा.उपमुख्यमांत्रयाचे प्रधान सशचव
4. सवम मा.मांत्री/मा.राज्यमांत्री याांचे खा गी सशचव
5. मा. मुख्य सशचव याांचे वशरष्ट्ठ वीय सहायक, मांत्रालय,मुांबई
6. अपर मुख्य सशचव (गृह), याांचे वशरष्ट्ठ वीय सहायक
7. पोलीस महासांचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुांबई
8. सवम पशरक्षेशत्रय शविेषे  पोलीस महाशनरीक्षक,
9. सवम पोलीस आयुक्त,
10. सवम श लहा पोलीस अशधक्षक,
11. िासनाचे सवम अपर मुख्य सशचव/प्रधान सशचव/सशचव,
12. सवम मांत्रालयीन शवभाग.
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