मा.

सर्वोच्च

न्यायालयाने

ससव्हिल

अपील

क्र.3123/2020 र्वर सि.09/09/2020 रोजी
एसईबीसी

आरक्षणास

सिलेल्या

अंतसरम

स्थसितीच्या आिे शास अनुसरून सन 2019
मधील पोलीस भरती संिभातील करार्वयाची
काययर्वािी.
मिाराष्ट्र शासन
िृि सर्वभाि
शासन सनणयय क्रमांक- पोलीस 1818/प्र.क्र.363/पोल-5अ
िु तात्मा राजिुरु चौक, मािाम कामा रोड,
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२.
सिनांक - 13 जानेर्वारी, 2021
र्वाचा :- (1) शासन सनणयय, सामान्य प्रशासन सर्वभाि क्र. राआधो-4019/प्र.क्र. 31/16-अ,
सि.23/12/2020.
(2) शासन सनणयय, िृि सर्वभाि क्र. पोलीस 1818/प्र.क्र.363/पोल-5अ,
सि.04/01/2021.
प्रस्तार्वना :मिाराष्ट्र राज्य सामासजक आसण शैक्षसणक मािास (एसईबीसी) र्विाकरीता (राज्यातील
शैक्षसणक संस्थांमधील जािांच्या प्रर्वेशाची आसण राज्यातील सनयंत्रणाखालील लोकसेर्वांमधील
सनयुक्त्यांचे ककर्वा पिांचे) आरक्षण असधसनयम, 2018 च्या अनुषंिाने मा. उच्च न्यायालयामध्ये
िाखल करण्यात आलेल्या यासचकेर्वर मा. उच्च न्यायालयाने सि.27/06/2019 रोजी सिलेल्या
सनणययासर्वरुध्ि मा. सर्वोच्च न्यायालयात ससव्हिल अपील क्र.3123/2020 र्व इतर यासचका िाखल
करण्यात आल्या आिेत. सिरील यासचकांर्वर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सि.09/09/2020
रोजीच्या आिे शान्र्वये अंतरीम स्थसिती सिलेली आिे.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणास सिलेल्या उपरोक्त अंतसरम स्थसिती
आिे शास अनुसरून सन 2019 या र्वषामध्ये पोलीस सशपाई, पोलीस सशपाई चालक, कारािृि
सशपाई र्व रा.रा. पोलीस बल सशपाई या संर्विातील सरक्त पिे भरण्यासंिभात प्रससध्ि केलेल्या
जासिरातीच्या अनुषंिाने काययर्वािी करण्याची बाब सर्वचाराधीन िोती.
शासन सनणयय :पोलीस सशपाई, पोलीस सशपाई चालक, कारािृि सशपाई र्व रा.रा. पोलीस बल सशपाई
भरती-2019 च्या प्रसक्रयेबाबत सनियसमत करण्यात आलेला संिभासधन क्र. 2 र्वरील
सि.04/01/2021 चा शासन सनणयय या शासन सनणययाद्वारे असधक्रसमत करण्यात येत असून
याबाबत पुढीलप्रमाणे सुधासरत आिे श िे ण्यात येत आिेत :मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सि.09/09/2020 रोजी ससव्हिल अपील क्र.3123/2020 र्व
इतर यासचका यामध्ये सिलेल्या अंतसरम स्थसिती आिे शास अनुसरून, सन 2019 या र्वषातील
पोलीस सशपाई, पोलीस सशपाई चालक, कारािृि सशपाई र्व रा.रा. पोलीस बल सशपाई या
संर्विातील सरक्त पिे भरण्यासंिभात प्रससध्ि केलेल्या जासिराती संिभात सामासजक र्व शैक्षसणक
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मािास प्रर्विाकरीता (एसईबीसी) आरक्षण न ठे र्वता भरती प्रसक्रया पार पाडार्वी. सिरिू भरती
प्रसक्रया पार पाडताना पुढीलप्रमाणे काययर्वािी करण्यात यार्वी :(1)

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सि.09/09/2020 रोजी ससव्हिल अपील क्र.3123/2020 र्व

इतर यासचका यामध्ये सिलेल्या अंतसरम स्थसिती आिे शास अनुसरून सन 2019 या र्वषातील
पोलीस सशपाई, पोलीस सशपाई चालक, कारािृि सशपाई र्व रा.रा. पोलीस बल सशपाई या
संर्विातील सरक्त पिे भरण्यासंिभात प्रससध्ि केलेल्या जासिरातीमधील सामासजक र्व शैक्षसणक
मािास प्रर्विाकरीता (एसईबीसी) आरसक्षत ठे र्वण्यात आलेली पिे खुल्या र्विात र्विय करण्यात
यार्वीत.
(2)

सामासजक र्व शैक्षसणक मािास प्रर्विातून पोलीस सशपाई, पोलीस सशपाई चालक,

कारािृि सशपाई र्व रा.रा. पोलीस बल सशपाई भरती-2019 साठी अजय सािर केलेल्या
उमेिर्वारांना सामान्य प्रशासन सर्वभाि, शासन सनणयय क्र. राआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ,
सि.23/12/2020 मधील तरतुिी लािु राितील. त्यानुसार संबंसधत उमेिर्वारांना आर्थथकदृष्ट्या
िु बयल घटकांचे (EWS) प्रमाणपत्र प्राप्त करून त्यांच्या इच्छे नुसार या भरतीसाठी आर्थथकदृष्ट्या
िु बयल घटकांसाठीचा लाभ घेऊन या भरतीप्रसक्रयेत सिभािी िोता येईल.
(3)

सामासजक र्व शैक्षसणक मािास प्रर्विातून पोलीस सशपाई, पोलीस सशपाई चालक,

कारािृि सशपाई र्व रा.रा. पोलीस बल सशपाई भरती-2019 साठी अजय सािर केलेल्या तथासप
आर्थथकदृष्ट्या िु बयल घटकांसाठीचा (EWS) लाभ न घेऊ इव्च्छणाऱ्या मात्र खुल्या प्रर्विासाठी
असलेल्या अटी र्व शतींची पुतयता करत आिेत अशा उमेिर्वारांचे अजय खुल्या प्रर्विातून सर्वचारात
घेण्यात यार्वेत.
(4)

पोलीस सशपाई, पोलीस सशपाई चालक, कारािृि सशपाई र्व रा.रा. पोलीस बल सशपाई

भरती-2019 मधील प्रसक्रयेच्या र्वरीलप्रमाणे सुधासरत काययपध्ितीबाबत संबंसधत घटक
प्रमुखांकडू न शुध्िीपत्रक सनियसमत करुन र्वरीलप्रमाणे सुचना सर्वयसंबंसधतांना िे ण्यात याहयात.
तसेच आर्थथकदृष्ट्या िु बल
य घटकांचे (EWS) लाभ घेऊ इव्च्छणाऱ्या सामासजक र्व शैक्षसणक
मािास प्रर्विातील उमेिर्वारांना याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त सर्विीत प्रासधकरणाकडू न प्राप्त करुन
सािर करण्यासाठी त्याचप्रमाणे खुल्या प्रर्विातून भरतीप्रसक्रयेत समासर्वष्ट्ट िोऊ शकणाऱ्या
सामासजक र्व शैक्षसणक मािास प्रर्विातील उमेिर्वारांना, खुल्या प्रर्विासाठी असलेल्या परीक्षा
शुल्काची रक्कम अिा करण्यासाठी, आर्वश्यक फरकाची रक्कम / फी शुल्क भरण्यासाठी
शुध्िीपत्रकाच्या सिनांकापासून 45 सिर्वसांची मुित िेण्यात यार्वी.
2.

र्वरील सूचना या मा. सर्वोच्च न्यायालयात िाखल करण्यात आलेली ससव्हिल अपील

क्र.3123/2020 र्व इतर यासचकांमधील सनणययाच्या तसेच राज्य शासनाने या कामी िे ण्यात
आलेली अंतरीम स्थसिती उठसर्वण्याकरीता िाखल केलेल्या अजाच्या सनणययाच्या अधीन
राितील.
3.

िा शासन सनणयय मा. सर्वोच्च न्यायालयातील ससव्हिल अपील क्र.3123/2020 र्व इतर

यासचकांमधील अंसतम/ अंतसरम सनणययाच्या र्व / ककर्वा अंतसरम स्थसिती उठसर्वण्याच्या अजाच्या
अंसतम सनकालापयंत लािू रािील.
4.

र्वरील सनणययाची अंमलबजार्वणी पोलीस मिासंचालक यांनी तात्काळ करार्वी र्व केलेल्या

काययर्वािीचा अिर्वाल शासनाकडे सािर करार्वा.
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5.

सिर शासन सनणयय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्वर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संिणक सांकेतांक 202101131321501929 असा आिे.
िा शासन सनणयय सडजीटल स्र्वाक्षरीने साक्षांसकत करुन काढण्यात येत आिे.
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार र्व नार्वाने ,

Venkatesh
Madhav Bhat

Digitally signed by Venkatesh Madhav Bhat
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=5f0272b97156a5d2812bad6725ca46fb2671d1da
08208cfdd6677fac0afd6bf2, cn=Venkatesh Madhav Bhat
Date: 2021.01.13 13:27:43 +05'30'

(हयं.मा.भट)
उप ससचर्व, मिाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. राज्यपालांचे प्रधान ससचर्व, राजभर्वन, मलबार सिल, मुंबई.
2. मा .मुख्यमंत्रयांचे अप्पर मुख्य ससचर्व/ प्रधान ससचर्व /ससचर्व, मंत्रालय, मुंबई.
3. मा. सर्वरोधीपक्ष नेता, मिाराष्ट्र सर्वधानसभा/ सर्वधानपसरषि, मिाराष्ट्र सर्वधानमंडळ ससचर्वालय,
मुंबई
4. मा. सर्वय सन्मानसनय सर्वधानसभा /सर्वधानपसरषि,र्व संसि सिस्य मिाराष्ट्र राज्य
5. प्रधान ससचर्व, मिाराष्ट्र सर्वधानमंडळ ससचर्वालय, (सर्वधान पसरषि) सर्वधानभर्वन, मुंबई.
6. प्रधान ससचर्व, मिाराष्ट्र सर्वधानमंडळ ससचर्वालय, (सर्वधान सभा) सर्वधानभर्वन, मुंबई.
7. शासनाचे सर्वय अपर मुख्य ससचर्व / प्रधान ससचर्व/ ससचर्व,
8. मिालेखापाल, लेखा र्व अनुज्ञय
े ता, मिाराष्ट्र-1, मुंबई,
9. मिालेखापाल, लेखा र्व अनुज्ञय
े ता, मिाराष्ट्र-2 ,नािपूर.
10.मिासंचालक, मासिती र्व जनसंपकय संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.
11.प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुळ न्याय शाखा, मुंबई, औरंिाबाि, नािपूर.
12.प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, असपल शाखा, मुंबई, औरंिाबाि, नािपूर.
13.प्रबंधक, मा. मिाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायासधकरण, मुंबई, औरंिाबाि, नािपूर.
14 प्रबंधक, मा. लोक आयुक्त र्व उप लोक आयुक्त, मुंबई.
15.सर्वय सर्वभािीय आयुक्त/सर्वय सजल्िासधकारी, मिाराष्ट्र राज्य.
16.सर्वय सजल्िा पसरषिांचे मुख्य काययकारी असधकारी, मिाराष्ट्र राज्य.
17.ससचर्व, मिाराष्ट्र लोकसेर्वा आयोि, मुंबई.
18. सर्वय मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजिी ससचर्व ,मंत्रालय ,मुंबई.
19.मा. मुख्य ससचर्व यांचे स्र्वीय सिायक, मंत्रालय, मुंबई.
20.ससचर्व, राज्य सनर्वडणूक आयोि, मुंबई.
21.ससचर्व, राज्य मासिती आयोि, मुंबई.
22.सरकारी र्वकील, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा र्व अपील शाखा, मुंबई, औरंिाबाि, नािपूर,
23.सरकारी र्वकील, मिाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायासधकरण, मुंबई औरंिाबाि, नािपूर,
24. सर्वय मिानिरपासलकांचे आयुक्त,
25. सर्वय मुख्यासधकारी, निरपसरषिा/निरपासलका,
26. सर्वसधमंडळ ग्रंथालय, मिाराष्ट्र सर्वधानभर्वन, मुंबई (10प्रती),
27. सर्वय मिामंडळे , मंडळे आसण सार्वयजसनक उपक्रम यांचे हयर्वस्थापकीय संचालक,
28. सनर्वड नस्ती/कायासन 16-अ.
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