
पोलीस शिपाई संवर्गातील सन 2021 मधील 
शिक्त पदे 100% भिण्यासाठी पदभिती 
शनर्बधंामधून सूट शमळण्यार्बार्बत....   

 

महािाष्ट्र िासन 
र्गृह शवभार्ग 

िासन शनर्णय क्रमाकंः पोलीस-1122/प्र.क.22/पोल-५अ 
मादाम कामा िोड, हुतात्मा िाजर्गुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुर्बई - ४०० ०३२ 
शदनांक :-  14 ऑक्टोर्बि, २०२2 

वाचा :- 
1) शवत्त शवभार्ग, िासन शनर्णय क्रमांक-पदशन-२०22/प्र.क्र.2/2022/आ.प.ुक., शद.12.04.2022 
2) पोलीस महासचंालक, महािाष्ट्र िाज्य,मंुर्बई याचंे अ.िा.पत्र क्र. पोमस/ंप्रशि/पोशि भिती-प्रशक्रया 

2021/188/2021/2805, शद.07.09.2022  
3) पोलीस महासचंालक,प्रशिक्षर् व खास पथके, महिाष्ट्र िाज्य,मंुर्बई  यांचे पत्र क्र. प्रशि/पोशि 

भिती-प्रशक्रया 2021/188/2021/188/2021/2994, शद.26.09.2022 

प्रस्तावना :- 

िाज्याच्या पोलीस दलातील पोलीस शिपाई संवर्गातील सन 2021 मध्ये पोलीस शिपाई, पोलीस 
शिपाई चालक व सिस्त्र पोलीस शिपाई संवर्गात सुमािे 11443 इतकी पदे भितीसाठी उपलब्ध होर्ाि 
आहेत.  
 दिम्यान शवत्त शवभार्ग, िासन शनर्णय क्र.पदशन-2022/प्र.क्र.2/2022/ आ.प.ुक., शद.12/04/2022 
अन्वये पदभितीच्या अनुषंर्गाने सचूना देण्यात आल्या असनू यामध्ये सुधािीत आकृतीर्बधं अंशतम मंजूि केले 
आहेत, अिा सुधाशित आकृतीर्बधंातील महािाष्ट्र लोकसेवा आयोर्गाच्या कक्षेतील पदे वर्गळता अन्य पदे 50 
टक्के भिण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. 

सद्यस्स्थतीत कायदा व सवु्यवस्थेच्या दृष्ट्टीने पोलीस शिपाई संवर्गातील पदांची अत्यंत आवश्यकता 
असल्याने सदि संवर्गातील 100 % शिक्त पदे तातडीने भिरे् आवश्यक आहे. त्यानुषंर्गाने संदभाशधन क्र. 1 
च्या िासन शनर्णय, शवत्त शवभार्ग शद.12/04/2022 च्या तितूदीमधून सूट शमळण्यासाठीच्या प्रस्तावास 
शद.27/09/2022 िोजीच्या र्बठैकीमध्ये मा.मंशत्रमंडळाने मान्यता शदली आहे. मा.मंशत्रमंडळाच्या 
शद.27/09/2022 िोजीच्या र्बठैकीतील शनर्णयाच्या अनुषंर्गाने सन 2021 मधील पोलीस शिपाई र्गट-क 
संवर्गातील शिक्त पदे भिण्याकशिता संदभण क्र.1 येथील शवत्त शवभार्ग, िासन शनर्णय शद.12/04/2022 मधील 
तितूदींमधून सटू देण्याची र्बार्ब िासनाच्या शवचािाशधन होती. 

िासन शनर्णय:- 
         िाज्याच्या पोलीस दलातील पोलीस शिपाई, र्गट-क या संवर्गातील सन 2021 या वषात 

शवशवध कािर्ास्तव शिक्त झालेली पोलीस शिपाई/पोलीस शिपाई चालक/सिस्त्र पोलीस शिपाई या 
संवर्गातील एकूर् 11443 पदे 100 % भिण्यास िासन शनर्णय,शवत्त शवभार्ग क्र.पदशन-
022/प्र.क्र.2/2022/ आ.प.ुक., शद.12/04/2022 मधील तितुदींमधून सूट देण्यात येत आहे.  

2. प्रस्तुत प्रस्तावासाठी येर्ािा खचण यासाठी मंजूि अनुदानातून भार्गशवण्यात यावा. तसेच याद्वािे 
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कोर्तीही नवीन पद शनर्ममती अपेशक्षत नसून मंजूि पदांच्या मयादेत शिक्त पदे भिण्यात यावीत. 

3.         सदि िासन शनर्णय महािाष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावि 
उपलब्ध किण्यात आला असनू त्याचा संकेताक 202210141213256029 असा आहे. हा िासन शनर्णय 
शडजीटल स्वाक्षिीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे. 

             महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदेिानुसाि व नावाने,  

 
 
 
                                                                                             ( अशनल कुलकर्ी ) 
 सह सशचव, महािाष्ट्र िासन 
प्रत, 

1. पोलीस महासंचालक, महािाष्ट्र िाज्य, मंुर्बई. 
2. पोलीस महासंचालक, अँटी किप्िन ब्युिो, महािाष्ट्र िाज्य,मंुर्बई. 
3. पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षर् व खास पथके, महािाष्ट्र िाज्य, मंुर्बई. 
4. अपि पोलीस महासचंालक, र्गुन्हा अन्वषेर् शवभार्ग (र्गुन्हे), महािाष्ट्र िाज्य, परेु्. 
5. आयुक्त, िाज्य र्गपु्तवाता शवभार्ग, महािाष्ट्र िाज्य, मंुर्बई. 
6. संचालक, महािाष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
7. प्राचायण, पोलीस प्रशिक्षर् शवद्यालय खंडाळा, शज.परेु्/ जालना/ अकोला/ नार्गपिू/ नानवीज 

दौंड/ मिोळ, मंुर्बई/ सोलापिू/ र्बाभळर्गाव, शज.लातूि       
8. प्राचायण, अपािंपाशिक अशभयान प्रशिक्षर् कें द्र, नार्गपिू.  
9. सवण पोलीस आयुक्त. 
10. सवण पोलीस अधीक्षक. 
11. सवण समादेिक, िाज्य िाखीव पोलीस र्बल 
12. महालेखापाल-1, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा पिीक्षा) महािाष्ट्र, मंुर्बई 
13. महालेखापाल-2, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा पिीक्षा) महािाष्ट्र, नार्गपिू 
14. अशधदान व लेखाशधकािी, मंुर्बई 
15. सवण शजल्हा कोषार्गाि अशधकािी 
16. शनवासी लेखा अशधकािी, मंुर्बई 
17. शवत्त शवभार्ग (व्यय-7)/शवत्तीय सुधािर्ा-1/आपकु 
18. शनवडनस्ती (पोल-5अ). 
 

http://www.maharashtra.gov.in/

