
पोलीस शिपाई संवर्गातील शिक्त पदे 100% 
भिण्यासाठी शवत्त शवभार्ग, िासन शनर्णय 
शद.04/05/2020 मधील तितुदी मधुन सुट 
देण्याबाबत. 

महािाष्ट्र िासन 
रृ्गह शवभार्ग 

िासन शनर्णय क्रमाकंः पोलीस-1820/प्र.क्र.88/पोल-5अ 
हुतात्मा िाजरु्गरु चौक, मादाम कामा मार्गण 

मंत्रालय, मंुबई - 400032 
शदनाकं :  21  जानेवािी, 2021 

वाचा :  
1) िासन शनर्णय, शवत्त शवभार्ग, क्र. अर्णस-ं2020/प्र.क्र. 65/अर्ण-3, शद. 4 मे, 2020  
2) अपि पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षर् व खास पर्के, महािाष्ट्र िाज्य, मंुबई याचंे पत्र 

क्र.प्रशि/पो.शि.भिती/शिक्त पदे/सन 2020/132/2020/1169, शद.10/07/2020. 
प्रस्तावना : 
 

िाज्याच्या पोलीस दलातील पोलीस शिपाई संवर्गातील सन 2019 मध्ये शिक्त असलेल्या 
5297 पदाचंी भिती प्रशक्रया कायणवाहीत आहे. दिम्यान जानेवािी 2020 ते शिसेंबि 2020 या 
कालावधीत पोलीस शिपाई, पोलीस शिपाई चालक व सिस्त्र पोलीस शिपाई संवर्गातील 
सेवाशनवृत्ती/पदोन्नती/िाजीनामा इ. कािर्ास्तव जवळपास 6726 इतकी पदे आशर् शमिा-भाईंदि-
वसई-शविाि पोलीस आयुक्तालयासाठी शनमार् किण्यात आलेल्या पशहल्या टप्यातील  नवशनर्ममत 
975 पदापंैकी पोलीस शिपाई संवर्गातील 505 अिी 7231 (6726 + 505) पदे भितीसाठी उपलब्ध 
होर्ाि आहेत. अिाप्रकािे सद्यस्स्र्तीत पोलीस शिपाई संवर्गात एकुर् 12528 (5297 + 7231) पदे 
भितीसाठी उपलब्ध होत आहेत. 
 दिम्यान कोशवि-19 च्या संसर्गणजन्य िोर्गामुळे सन 2020-21 या शवत्तीय वर्षात होर्ाऱ्या 
अर्णव्यवस्रे्विील पशिर्ामाबाबत शवत्तीय उपाययोजना किण्याच्या अनुर्षंर्गाने शवत्त शवभार्गाच्या 
संदभाधीन   शद. 4 मे 2020 च्या िासन शनर्णयान्वये सावणजशनक आिोग्य शवभार्ग व वदै्यशकय शिक्षर् व 
और्षधी द्रव्ये शवभार्ग वर्गळता इति कोर्त्याही शवभार्गानंा कोर्त्याही प्रकािची नवीन पदे भिती 
किण्यास शनबंध घालण्यात आले आहेत. 

कायदा व सुव्यवस्रे्च्या दृष्ट्टीने पोलीस शिपाई संवर्गातील पदाचंी अत्यतं आवश्यकता 
असल्याने या संवर्गातील सवण 100 % शिक्त पदे तातिीने भिरे् आवश्यक आहे. 

विील पार्श्णभमुीवि शद.13/09/2020 िोजीच्या मंत्रीमंिळ बैठकीत पोलीस शिपाई संवर्गातील 
सन 2019 मधील 5297 पदे तसेच सन 2020 मधील 6726 पदे व शमिा-भाईंदि-वसई-शविाि पोलीस 
आयुक्तालयासाठी शनमार् किण्यात आलेल्या पशहल्या टप्यातील नवशनर्ममत 975 पदापंैकी पोलीस 
शिपाई संवर्गातील 505 अिी एकूर् 12528 (5297 + 6726 + 505)  पदे 100 % भिण्यासाठी 
िासन शनर्णय, शवत्त शवभार्ग क्र.अर्णसं-2020/ प्र.क्र.65/अर्ण-3, शद.04 मे, 2020 मधून सूट देण्याच्या 
प्रस्तावास मंशत्रमंिळाने मान्यता शदली आहे.    
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मा. मंत्रीमंिळाच्या शद.13/09/2020 िोजीच्या बैठकीतील विील शनर्णयानुसाि सद्यस्स्र्तीत 
सन 2019 या वर्षातील पोलीस शिपाई संवर्गातील शिक्त पदे भिण्यासंदभात संदभाधीन िासन 
शनर्णय शवत्त शवभार्ग शद.04/01/2020 मधून सूट देण्याची बाब िासनाच्या शवचािाधीन होती.   
िासन शनर्णय:  

िाज्य पोलीस दलातील पोलीस शिपाई संवर्गातील सन 2019 मधील 5297 पदे पदे 100 % 
भिण्यासाठी िासन शनर्णय, शवत्त शवभार्ग क्र.अर्णसं-2020/ प्र.क्र.65/ अर्ण-3, शद.04 मे, 2020 मधून 
सूट देण्यास िासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.   

2. या प्रस्तावासाठी येर्ािा खचण यासाठी मंजूि अनुदानातून भार्गशवण्यात यावा. तसेच या 
शनर्णयाद्वािे कोर्तीही नवीन पद शनर्ममती किण्यात येत नसुन ही पदे मंजूि आकृतीबंधाच्या मयादेतील 
शिक्त पदादं्वािे भिण्यात यावीत. 
3. सन 2020 मधील एकुर् 7231 (6726 अशधक 505 पदे) पद भितीबाबत स्वतंत्रपरे् आदेि 
शनर्गणशमत किण्यात येतील.  
4. हा िासन शनर्णय शवत्त शवभार्गाच्या सहमतीने त्याचं्या अनौपचाशिक संदभण क्र.1708/2020,  
व्यय-7, शद.25/08/2020 अन्वये शनर्गणशमत किण्यात येत आहे. 
5. सदि िासन शनर्णय महािाष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावि 
उपलब्ध किण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 202101211645195029 असा आहे. हा आदेि 
शिजीटल स्वाक्षिीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याचं्या आदेिानुसाि व नावाने,  
 

 
 
                       (व्यं.मा.भट) 
 उप सशचव, रृ्गह शवभार्ग 
प्रत, 

1. पोलीस महासंचालक, महािाष्ट्र िाज्य,मंुबई. 
2. महासंचालक,अँटी किप्िन ब्युिो, महािाष्ट्र िाज्य,मंुबई. 
3. अपि पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षर् व खास पर्के, महािाष्ट्र िाज्य, मंुबई. 
4. अपि पोलीस महासंचालक, रु्गन्हा अन्वरे्षर् शवभार्ग (रु्गन्हे), महािाष्ट्र िाज्य, पुरे्. 
5. आयुक्त,िाज्य र्गुप्तवाता शवभार्ग, महािाष्ट्र िाज्य, मंुबई. 
6. संचालक, महािाष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
7. प्राचायण, पोलीस प्रशिक्षर् शवद्यालय खंिाळा, शज.पुरे्/जालना/अकोला/नार्गपूि/ नानवीज 

दौंि/मिोळ, मंुबई/ सोलापूि/ बाभळर्गाव, शज.लातूि       
8. प्राचायण, अपािंपाशिक अशभयान प्रशिक्षर् कें द्र, नार्गपूि.  
9. सवण पोलीस आयुक्त. 

  10. सवण पोलीस अधीक्षक. 
        11. सवण समादेिक, िाज्य िाखीव पोलीस बल 

http://www.maharashtra.gov.in/
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        12. महालेखापाल-1, (लेखा व अनुज्ञयेता/लेखा पिीक्षा) महािाष्ट्र, मुंबई 
13. महालेखापाल-2, (लेखा व अनुज्ञयेता/लेखा पिीक्षा) महािाष्ट्र, नार्गपूि 
14. अशधदान व लेखाशधकािी, मंुबई 
15. सवण शजल्हा कोर्षार्गाि अशधकािी 
16. शनवासी लेखा अशधकािी, मंुबई 
17. शवत्त शवभार्ग (व्यय-7)/शवत्तीय सुधािर्ा-1                      
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