
महाराष्ट्र पोलीस शिपाई संवर्गातील सन 2020 
मधील शरक्त पदे भरण्यासाठी OMR पध्दतीने लखेी 
परीक्षा प्रशिया राबशवण्याबाबत.   
 

     महाराष्ट्र िासन, 
      रृ्गह शवभार्ग, मंत्रालय, 

िासन शनर्णय िमाकं-पोलीस-1122/प्र.ि.140/पोल-5अ, 
म ंबई-400 032. 

शदनाकं : 28 जून, 2022. 
 

संदभण :- 1. िासन शनर्णय,रृ्गह शवभार्ग,ि.पोलीस-1820/प्र.ि.88/पोल-5अ, 
शद.21/01/2021  

2. िासन शनर्णय,सामान्य प्रिासन शवभार्ग (माशहती व तंत्रज्ञान) ि.मातंसं-
2022/ प्र.ि.01/से-2/39, शद.18/01/2022  

3. िासन शनर्णय, सामान्य प्रिासन शवभार्ग ि.प्राशनमं-1122/प्र.ि.54/का.13-
अ, शद.04/05/2022  

4.   िासन शनर्णय, रृ्गह शवभार्ग ि.पोलीस-1819/प्र.ि.316/पोल-5अ, 
शद.10/12/2020  

5.  अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षर् व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई 
याचंे पत्र ि.प्रशि/पो.शि.भरती/शरक्त पदे माशहती/ 132/ 2020/ 2088, 
शद.27/06/2022  

प्रस्तावना :- 
भ तपूवण द य्यम सेवा शनवड मंडळाचं्या कक्षतेील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्गाच्या 

कक्षबेाहेरील) र्गट-ब (अराजपशत्रत) र्गट-क व र्गट-ड संवर्गातील नामशनदेिनाच्या कोट्यातील पदे 
सरळसेवनेे भरण्याबाबत संदभाशधन सामान्य प्रिासन शवभार्ग, िासन शनर्णय शद.04/05/2022 
अन्वये एकशत्रत मार्गणदिणक स चना शनर्गणशमत करण्यात आल्या आहेत. सदरहू स चना शवचारात घेता 
राज्यातील पोलीस शिपाई भरतीची प्रशिया राबशवण्यासाठी कोर्ती पध्दत शनश्चीत करावी, या 
अन षंर्गाने पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य याचं्या समवते शवचार शवशनमय करण्यात आला. 
त्यान सार पोलीस महासंचालक कायालयाने संदभण ि.5 अन्वये OMR पध्दतीने लेखी परीक्षा पध्दत 
घेण्याबाबत समथणक कारर्ासह प्रस्ताव सादर केला असून त्यानूसार परीक्षा पध्दती शनशश्चत 
करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराशधन होती.  
िासन शनर्णय :-   
1. सन 2020 मधील पोलीस शिपाई संवर्गातील 7231 शरक्त पदे भरण्यास संदभाशधन ि.1 च्या  
िासन शनर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली अस न सदरची शरक्त पदे भरण्यासाठी शविेष बाब म्हर्नू 
OMR पध्दतीने लेखी परीक्षा प्रशिया राबशवण्यास िासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
2.  OMR आधारीत लेखी परीक्षा प्रशिया राबशवण्यासंदभात िासनाने शदलेल्या स चना/ 
आदेिाचंा अवलंब करून सन 2020 मधील पोलीस शिपाई संवर्गातील शरक्त पदे भरण्याबाबत 
कायणवाही करावी. 



िासन शनर्णय िमांकः पोलीस-1122/प्र.ि.140/पोल-5अ, 
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3. सदरह  परीक्षा पध्दतीच्या अन षंर्गाने िासनाने वळेोवळेी शदलेल्या स चना/ आदेिानूसार 
पोलीस महासंचालक यानंी पोलीस शिपाई भरतीबाबत सशवस्तर पशरपत्रक शनर्गणशमत करून त्याबाबत 
घटकानंा स चना द्याव्यात. 
4. सदरची भरती पशिया पारदिीपरे् राबशवण्याची व सशनयंत्रर् करण्याची संप र्ण जबाबदारी 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई याचंी राहील. परीक्षासंंदभात आक्षेप/वाद/ न्यायालयीन 
प्रकरर्/ शवधानमंडळ कामकाजशवषयक बाबी उद्भवल्यास, त्याची जबाबदारी पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, म ंबई व त्याचं्या अशधनस्त संबंशधत घटक/ र्गट प्रम खाचंी राहील. 
 सदर िासन शनर्णय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202206281705417229 असा आहे. हा आदेि 
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत आहे.                

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेिान सार व नावाने, 
 

 
 (अ.ए.क लकर्ी) 

सह सशचव, रृ्गह शवभार्ग 
 

प्रत, 

1) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई. 
2) महालेखापाल (लेखा व अन ज्ञयेता), महाराष्ट्र-1, म ंबई. 
3) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1, म ंबई. 
4) अशधदान व लेखा अशधकारी, म ंबई. 
5) शनवासी लेखा परीक्षा अशधकारी, म ंबई. 
6) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षर् व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई. 
7) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
8) पोलीस उपमहाशनरीक्षक, शविेष स रक्षा शवभार्ग, म ंबई. 
9) कक्ष अशधकारी (पोल-4), रृ्गह शवभार्ग, मंत्रालय, म ंबई. 
11) संग्रहाथण / पोल-5अ  
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