
 
गडचिरोली चिल्ह्यातील पोलीस चिपाई, 
पोलीस चिपाई िालक संवगािी चरक्त 
असललेी पदे भरण्यासाठीिी भरती प्रचिया 
TCS, IBPS , MKCL यािंेमार्फ त न करता ती 
पोलीस घटकाच्या स्तरावर करणेबाबत...  

महाराष्ट्र िासन 
गृह चवभाग 

िासन चनणफय िमाकंः पोलीस-1122/प्र.ि.24/पोल-५अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा रािगुरु िौक 

मंत्रालय, मंुबई- ४०० ०३२ 
चदनाकं : 22 मािफ,2022 

वािा :- 
1) िासन पत्र िमाकं- पोलीस 1819/प्र.ि.239 (भाग-1)/ पोल-५अ, चद.07.08.२०21 
2) सामान्य प्रिासन चवभाग, िासन चनणफय िमाकं- बीसीसी-2020/प्र.ि.153/16-ब, 

चद.03.01.2022 
3) सामान्य प्रिासन चवभाग (माचहती तंत्रज्ञान), िासन चनणफय िमाकं - मातंसं-2022/प्र.ि.01/ 

से-2/39, चद.18.01.2022 
4) अपर पोलीस महासंिालक, प्रचिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य,मंुबई  यािंे पत्र ि. 

अपोमसं/प्रचि पो.चि.भरती-प्रचिया 2021/188/2021/2017,चद.21.01.2022 
प्रस्तावना :- 

पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली याचं्या आस्थापनेवरील चद.31.12.2020 अखेरपयंत चरक्त 
असलेली 311 पदे (150 पोलीस चिपाई व 161 पोलीस चिपाई िालक ) आचण समादेिक, राज्य राखीव 
पोलीस बल गट ि.13 देसाईगंि, गडचिरोली येथील चरक्त असलेली 105 पदे अिी एकुण 416 पदे 
१00 % भरण्यास संदभफ ि.1 येथील पत्रान्वय ेिासन मान्यता देण्यात आली आहे.  तथाचप, गडचिरोली 
चिल्ह्यातील चरक्त पदे भरण्यासाठी बबदुनामावली चवचहत करण्यात आली नसल्ह्याने सदर पदे 
भरण्यासाठीिी भरती प्रचिया घेण्यात आली नव्हती. सदर बबदुनामावली सामान्य प्रिासन चवभागाच्या 
संदभफ ि.2 येथील चद.03.01.2022 रोिीच्या िासन चनणफयान्वये चवचहत करण्यात आली आहे.  

मा. मंचत्रमंडळाच्या चद.15.12.2021 रोिीच्या बैठकीमध्ये मा. मंचत्रमंडळाने पदभरतीसाठी 
घेण्यात येणा-या पचरक्षसेाठी असलेल्ह्या कंपन्यािं ेपॅनल स्थचगत केले असून यापढेु होणा-या पचरक्षा TCS, 
IBPS आचण MKCL याचं्यामार्फ त घेण्यािे चनदेि चदले असून त्यानुसारच्या सूिना सामान्य प्रिासन 
चवभाग (माचहती तंत्रज्ञान) यानंी संदभफ ि. 3 येथील चद.18.01.2022 रोिीच्या िासन चनणफयान्वये चदल्ह्या 
आहेत. तथाचप, गडचिरोली चिल्ह्यातील चरक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक असल्ह्याने गडचिरोली 
चिल्ह्हातील पोलीस चिपाई, पोलीस चिपाई िालक इ. चरक्त पदे भरण्यािी प्रचिया थेट पोलीस घटक 
स्तरावरुन राबचवण्यास मान्यता देण्यािी बाब िासनाच्या चविाराधीन होती. 
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िासन चनणफय:- 
 पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली याचं्या आस्थापनेवरील चद.31.12.2020 अखेरपयंत चरक्त 
असलेली 311 पदे (150 पोलीस चिपाई व 161 पोलीस चिपाई िालक ) आचण समादेिक, राज्य राखीव 
पोलीस बल गट ि.13 देसाईगंि, गडचिरोली येथील चरक्त असलेली 105 पदे अिी एकुण 416 पदे 
भरण्यािी प्रचिया सामान्य प्रिासन चवभाग (माचहती तंत्रज्ञान ) याचं्या संदभफ ि.3 येथील िासन चनणफयातून 
वगळण्यात येत असून सदर पदे भरण्यासाठीिी भरती प्रचिया TCS, IBPS, MKCL यािंेमार्फ त न 
राबचवता ती थेट पोलीस घटक स्तरावरुन राबचवण्यास चविेष बाब म्हणनू िासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. सदर मान्यता ही  र्क्त सन 2019 च्या पदभरतीसाठीि अनुज्ञये राहील. 
३. उपरोक्त मान्यतेच्या अनुषंगाने चरक्त पदे भरण्याबाबत अपर पोलीस महासंिालक,प्रचिक्षण व 
खास पथके यानंी आवश्यक ती कायफवाही तात्काळ करावी. 

सदर िासन चनणफय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 202203221227302829 असा आहे. हा आदेि 
चडिीटल स्वाक्षरीने साक्षाचंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आदेिानुसार व नावाने, 
  

 

                     (अ.ए. कुलकणी) 
 सह सचिव, महाराष्ट्र िासन 

प्रत, 

1. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र िासन,मंत्रालय,मंुबई 
2. मा. मुख्यमंत्री यािंे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मंुबई 
3. मा. मंत्री (गृह) यािंे खािगी सचिव, मंत्रालय,मंुबई 
4. मा. राज्य मंत्री (िहरे/ग्रामीण) यािंे खािगी सचिव, मंत्रालय,मंुबई 
5. पोलीस महासंिालक, महाराष्ट्र राज्य,मंुबई 
6. अपर पोलीस महासंिालक, प्रचिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य,मंुबई 
7. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली 
8. समादेिक, राज्य राखीव पोलीस बल गट ि.13 देसाईगंि, गडचिरोली 
9. महालेखापाल ( लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र, १/२, मंुबई /नागपूर 
10.  चनवासी लेखा परीक्षा अचधकारी,मंुबई 

ANIL EKNATH 
KULKARNI

Digitally signed by ANIL EKNATH KULKARNI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a68ace8f470aec5d6a18e832ae4a8b4d7804aba280ecdb8c
3db114bd3cb1c2ac, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=04A7B4319163F6C965DD5CCDF92A74288C731F373
28C1327B237008EB8DDC2D4, cn=ANIL EKNATH KULKARNI 
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11.  अचधदान व लेखा अचधकारी,मंुबई 
12.  सह/उप सचिव,सामान्य प्रिासन चवभाग (माचहती व तंत्रज्ञान), मंत्रालय,मंुबई 
13.  सह/उप सचिव, सामान्य प्रिासन चवभाग,मंत्रालय,मंुबई 
14.  चनवडनस्ती (पोल-५अ) 

 
 
 


