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वाचा :- शासन पत्र क्र. बीव्हीपी 2478/5-पोल-8, धद.10 मे, 1983
पधरपत्रक:
पोलीस पाटील सांघटनाांच्या मागणयाांबाबत मा.मांत्री (गृह) याांच्याकडे धद.3.12.2020
रोजी बैठक आयोधजत करणयात आली होती. पोलीस पाटील सहकारी सांस्थामध्ये धनवडणूक
लढवू शकतो असे शासनपत्र असतानाही बऱ्याच धठकाणी धनयुक्ती प्राधिकारी (धजल्हाधिकारी) हे
पोलीस पाटील याांचे धनलांबन करतात या मुद्याबाबत बैठकीमध्ये चचा झाली. त्याअनुषांगाने
यासांदभात स्पष्ट्टता आणणयाबाबत पोलीस पाटील सांघटनाांनी शासनाकडे मागणी केली आहे .
2.

धवषयािीन प्रकरणी शासनपत्र धद. 10 मे, 1983 अन्वये धदलेल्या मागगदशगक सूचना

खालीलप्रमाणे आहे त.
पोलीस पाटील हा गावातील शासनाचा धनवासी प्रधतधनिी असतो. त्याच्या पदाचा दजा,
कामाची भूधमका आधण जबाबदाऱ्या पाहता, त्याांनी कोणत्याही राजकीय कायात स्वत:ला
सहभागी करुन घेणे अपेधित नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वतगणक
ू ) धनयम, 1979 च्या धनयम
5(1) नुसार पोलीस पाटील याांना राजकारणात भाग घेणयापासून अथवा धविानमांडळाच्या अथवा
स्थाधनक स्वराज्य सांस्थेच्या कोणत्याही धनवडणूकीत सहभाग घेणयास प्रधतबांधित केले आहे .
पोलीस पाटील पदासाठीचा उमेदवार हा कोणत्याही राजकीय पि ककवा राजकीय सांघटनेचा
सदस्य, धकवा त्याांच्याशी सांलग्न असता कामा नये. स्थाधनक स्वराज्य सांस्थाांचे पदाधिकारी
ककवा सदस्य याांचा पोलीस पाटील पदासाठी उमेदवार म्हणून धवचारात घेतले जाऊ शकतात.
तथाधप, त्यासवग पदावरुन प्रत्यिात राजीनामा धदल्यानांतरच त्याांची धनयुक्ती पोलीस पाटील
पदावर केली जाऊ शकते .
पोलीस पाटील याांना मानिन धदले जाते , वेतन धदले जात नाही, म्हणून त्याांना स्वत:चे
असे स्वतांत्र उपधजधवकेचे / उदरधनवाहाचे सािन असणे अपेधित आहे . जर तो शेती करत
असेल ककवा स्थाधनक व्यवसाय ककवा व्यापार करीत असेल तर हे काम त्याांच्या पोलीस पाटील
पदाच्या कतगव्यास हाधनकारक अथवा बािा धनमाण करणारे असता कामा नये. म्हणूनच त्याने
सवगसािारणपणे कायगरत असतानाच्या कायगकाळात कोणत्याही सहकारी सांस्थेशी सांबि
ां ठे वू
नये, अशी अपेिा करणे अवास्तव / अवाजवी आहे . पधरणामी पोलीस पाटील अथवा पोलीस
पाटील पदाचा उमेदवार, सहकारी सांस्थेचा सदस्य अथवा पदाधिकारी राहू शकतो ककवा
त्यासाठी धनवडणूक लढू शकतो, या सांदभात शासकीय कमगचाऱ्याांस लागू असलेली महाराष्ट्र
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नागरी सेवा (वतगणक
ू ) धनयम, 1979 च्या धनयम 16(3) ची तरतूद, पोलीस पाटील याांना लागू
नाही.
या सूचनाांचा पुनरुच्चार करणयात येत आहे .
3.

महाराष्ट्र सहकारी सांस्था अधिधनयम, 1960 मिील कलम 73 कअ मध्ये सधमतीची

आधण धतच्या सदस्याांची धनरहग ता स्पष्ट्ट करणयात आली आहे . कलम 73 कअ मध्ये तसेच सदर
अधिधनयमातील इतर कलमाांत देखील पोलीस पाटलाांना सहकारी सांस्थाांच्या धनवडणूका
लढधवणयासाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रधतबांि करणयात आल्याची तरतूद नाही.
4.

उपरोक्त धववेचन लिात घेता, सवग धनयुक्ती प्राधिकारी (धजल्हाधिकारी) याांना सूधचत

करणयात येते की, सहकारी सांस्थाांची धनवडणूक लढधवणे ककवा त्यामध्ये पदाधिकारी म्हणून पद
भूषधवणे ही बाब पोलीस पाटील पदाकरीता अनहग ता ठरत नाही.
5.

सदर शासन पधरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

सांकेतस्थळावर

प्रधसध्द

करणयात

आले

असून

त्याचा

सांगणक

सांकेताांक

202206021255480429 असा आहे . सदर शासन पधरपत्रक धडजीटल स्वािरीने सािाांधकत
करुन धनगगधमत करणयात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.
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(डॉ. प्रधवण धढकले)
कायासन अधिकारी, गृह धवभाग
प्रती,
1) पोलीस महासचाांलक, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
2) सवग धजल्हाधिकारी : आपल्या अधिनस्त सवग उपधवभागीय अधिकारी याांना सदर पधरपत्रक
कळधवणयात यावे, ही धवनांती.
3) सवग पोलीस अिीिक
प्रत - माधहतीसाठी
1) मा. मांत्री (गृह) याांचे खाजगी सधचव, मांत्रालय, मुांबई-32.
2) मा. राज्यमांत्री,गृह (ग्रामीण) याांचे खाजगी सधचव, मांत्रालय, मुांबई-32.
3) मा. राज्यमांत्री,गृह (शहरे ) याांचे खाजगी सधचव, मांत्रालय, मुांबई-32.
4) अपर मुख्य सधचव (गृह) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई -32.
5) प्रिान सधचव (धवशेष) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई -32.
6) सह सधचव (पोल-8) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई -32.
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