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      कोतवााल  
पवूी वेसकर, जागत् ाा, रामोशी इत् ाादी ल लोक कष्ठ व ्ाम ्ोकर ् 1णूू् पोललस पाीललेे मदी त्ीस ् 1णूू् काम करलत 
1ोत.े म ुंबई कष्ठव गाव वत्े ष्मूलू् काादी ा, १९५८ अन्वाे अ् वाुंशशक कष्ठव ्ामसेवक प्रणूालल सुंप ठीात आणूलल 
गेलल. त्ाा्ुंतर गावच्ाा लोकसुंख् ाे् सार कोतवालाे ेष्ाशमत मा्ध् घेणूारे पदी  ष्माूणू करण्ाात आल.े  
का1ल काळ कोतवालाुंेी पदेी  जजल्1ा पररषदेी कड ेवग ूकरण्ाात आलल 1ोती. प न्1ा ददी ्ाुंक १ डडसेंबर १९५९ पासू्  कोतवालाेी 
पदेी  म1सलू ववभागाकड ेवग ूकरण्ाात आलल. कोतवाल 1ा म1सलू ववभागाच् ाा अपधपत् ााखालाललल अवगीकृत कमूे ारल असू्  
म1सलू खालात्ाातील सवाूत कष्ठव पदी  आ1े. कोतवाल 1े गाव कामगार तलावी ााुंे ेमदी तीसावी काम करतात. 
 
म1सलू ववभाग, शास् ष्णूाू क्रमाुंक: पीकेए/१०५९/६/ल, ददी ्ाुंक ७.५.१९५९ अन् वाे, कोतवाल भरती व ्ेमणूूक ष्ाम, 
१९५९ लाग ूकरण् ाात आल.े ाा ष्ामान् वाे कोतवालाुें  ेम ख् ा काम, गावात जमा करण् ाात आलेल् ाा जमी् म1सलूाच् ाा 
रकमेेा भरणूा ताल का कोषागारात करणेू आणणू गावातील ीपाल ताल का काााूलाात आणूू् देी णेू 1े 1ोत.े      
 
ददी ्ाुंक ७.५.१९५९ च् ाा ष्ामाुंन् वाे कोतवालाकड ेसोपववलेल् ाा कामाुें ी मोवी ाादी ल पा1ता, म1सलू ववभाग, शास् ष्णूाू 
क्रमाुंक: कोत-१०६४/४६८९०-ल, ददी ्ाुंक १६/९/१९६४ अन् वाे, गावात जमा करण् ाात आलेल् ाा जमी् म1सलूाच् ाा रकमेेा 
भरणूा ताल का कोषागारात करण् ााेे काम, स रक्षीततचे् ाा ष्ठ ीलको्ातू्  कोतवालाकडू् काढू् घेण् ाात आले आणणू पोस् ी 
ककुं वा अन् ा सोा पपल् ध ्सेल तर अववा अत् ाुंत तातडीच् ाा प्रसुंगीे कोतवाला्े गावातील ीपाल ताल का काााूलाात 
आणूू् देी ण् ााे ेष्दी  श देी ण् ाात आल.े     
 

कोतवााल भरती व नेमणूक ननयम, १९५९ 
 ाा ष्ामाच् ाा, ननयम १ अन् वये: 
कोतवाल ् 1णूजे, पररशशठ व १ मध ाे दी शवूवलेलल आणणू शास्ाकडू् ककुं वा शास्ा्े ्ेमलेल् ाा अपधकाय ााकडू् वेळोवेळी 
वरवू्  देी ण् ाात ाेतील अशी कतयू ाे पार पाडण् ाासावी गावात ्ेमलेला ्ोकर असा समजावा.  
 
 ाा ष्ामाच् ाा, ननयम २ अन् वये: 
प्रत् ाेक गावात ्ेमावााच् ाा कोतवालाुंेी सुंख् ाा शास्ाकडू् वरववण् ाात ाे ् जजल् 1ापधकारल ााुं्ा कळववण् ाात ाेईल. 
 
 ाा ष्ामाच् ाा, ननयम ३ अन् वये: 
कोतवालाुंेा मे1्ता्ा शास्ाकडू् वरववण् ाात ाेईल. 
 
 ाा ष्ामाच् ाा, ननयम ५ अन् वये: 
कोतवालाेी ष्ा क् ती, पद1ल् ाा स1ा मद1न् ााुंसावी अस् वााी तत् वावर केलल जाईल तसेे कोणूती1ल पवूसूूे ्ा व कारणू ् 
देी ता ती समाप् त केलल जा  शकेल. 
 
 ाा ष्ामाच् ाा, ननयम ६ अन् वये: 
कोतवालास, ाा ष्ामात तरत दी  केलेल् ाा य ाषतररक् त, शासकीा ्ोकरास शमळणूाय ाा सेवाष्वतृी ी वेत्, ्ॅच् ा इील, रजा 
इत् ाादी ल सवलती अ् ञेयेा ्सतील.  
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  ाा ष्ामाच् ाा, ननयम ७ अन् वये: 
कोतवाल 1ा पणूू ूवेळ काम करणूारा शासकीा ्ोकर समजला जातो. एखालाद ाा कोतवालास, क् वपेत प्रसुंगी, त् ााच् ाा 
्ोकरलस1 अन् ा ्ोकरल करण् ााेी परवा्गी देी ण् ााेे अपधकार त1शसलदी ारला आ1ेत. परुंत  अशा ्ोकरलम ळे त् ााच् ाा 
कोतवाल ् 1णूू् असलेल् ाा कामात य ात् ाा ाेता कामा ्ाे.   
 
 ाा ष्ामाच् ाा, ननयम ८ अन् वये: 
कोतवाल पदी ासावी वााेी मााूदी ा अठराा त ेचााळीस वष  इतकी आ1े. 
 
 ाा ष्ामाच् ाा, ननयम ९ अन् वये: 
कोतवाल पदी ासावीेा पमदेी वार शारलररकष्ठ ा ाा सक्षम असावा. जरूर तर तसा वदै ाकीा दी ाखालला त् ााच् ााकडू् मागवता 
ाेईल.  
 
 ाा ष्ामाच् ाा, ननयम १० अन् वये: 
कोतवाल पदी ासावीेा पमदेी वार, ज ाा गावात त् ााेी ्ेमणूूक करावााेी आ1े त् ाा गावाच् ाा ताल क् ाात रा1ाणूारा असावा. 
त् ााबाबत  त् ाा्े सक्षम अपधकाय ााेा दी ाखालला सादी र करणेू आवय ाक असेल. 
 
 ाा ष्ामाच् ाा, ननयम ११ अन् वये: 
कोतवाल पदी ासावीच् ाा पमदेी वाराेी वतणूूूक ेाुंगलल असावी.  पोललस वाण् ााकडू् त् ाा्े तसा दी ाखालला आणूणेू आवय ाक 
असेल. 
 
 ाा ष्ामाच् ाा, ननयम १२ अन् वये: 
कोतवाल पदी ासावी ्ेमणूूक करण् ााेे अपधकार, शास्ाच् ाा आदेी शाला आपध् रा1ू् जजल् 1ापधकाय ााुंच् ाा अध ाक्षतखेालालल 
त1शसलदी ार ााुंेे आ1ेत. म ुंबई कष्ठव गाव वत्े ष्मूलू् काादी ा, १९५८ अन्वाे खालालसा केलले् ाा गावच् ाा, कष्ठ व 
वत्ाच् ाा वत्दी ारास आणणू म1ार वत्दी ारास प्राधान् ा देी ण् ाात ााव.े   
 
 ाा ष्ामाच् ाा, ननयम १३ अन् वये: 
कोतवाल पदी ासावीेी ्ेमणूकूीसुंबुंधीेी काापूध दी ती ववद1त केलेलल आ1े. तवावप, म1सलू ववभाग, शास् ष्णूाू क्रमाुंक: 
केओील-२०१२प्र.क्र.४३२/ई-१०, ददी ्ाुंक ५.९.२०१३ अन् वाे, कोतवाल भरतीसावी स धारलत ष्ाम व मागदूी शकू तत् वे ष्जय े त 
केलेलल आ1ेत.  
त् ाान् वाे कोतवाल पदी ासावी शकै्षणूीक पा्रतता ककमा् इयत्ताा चौथी उत्तीणण अशी 1ोती.  

 शास् ष्णूाू क्रमाुंक केओील/२००८/प्र.क्र.२२५/इ-१० ददी ्ाुंक २०/५/२०१० अन् वाे कोतवालपदी ाेी भरती करताु्ं ा सव्ूरत 
स स्ूरतता ाावी ् 1णूू् खालाललल बदी ल केले गेले आ1ेत. 
(क) कोतवाल पदी ासावी ककमा् शकै्षणूीक पा्रतता इयत्ताा बााराावी उत्तीणण अशी असेल. 
(ख) एम.एस.सी.आा.ील. सुंगणूक अ1ूता प्रमाणूप्रत असाव.े 
(ग) वााेी मााूदी ा अठराा त ेचााळीस वष  इतकी असेल. 
(घ) कोतवाल भरतीसावी जजल् 1ापधकारल ााुंच् ाा अववा त् ााु्ं ी ्ामष्दी  शशत केलेल् ाा अपधकाय ााुें ी सशमती असावी. 
(ङ) एकूणू शुंभर ग णूाुंच् ाा (लेखाली-७५ ग णू + तोंडी २५ ग णू) परलक्षेच् ाा आधारावर मेरली क्रम असले. 
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(च) १०० बब ुंदी  ू्ामावललेी अुंमलबजावणूी करावी व आरक्षणू कााद ाातील तरत दी लुें ा ववेार करावा. 
(छ) एका गावातू्  एकापेक्षा जास् त सेवाष्वतृी  कोतवालाुें े/मात कोतवालाुंेे पाल् ा ककुं वा वारसाुें े अज ूआल् ाास शकै्षणणूक 
ग णूवतेी ऐवजी ज ाेठ वते्  सार ष्वड करावी.    

 

 कोतवाल पदी ाच् ाा ष्वडीसावी सक्षम अपधकाय ाामाफूतत दी वुंडी व जाद1राती्े अज ूमागववण् ाात ाावेत. त् ााद वारे ष्वड 
प्रककाा, त् ााेा अवधी, पदेी , आरक्षणू, अज ूस् वाकारण् ााेी म दी त, वेळ, स् वळ इत् ाादी लेी माद1ती देी ण् ाात ाावी.  
 
 पमेदी वारा्े अजाूसावी ववद1त केलेले शलू् क, ववद1त पध दी ती्े अदी ा करू् अज ूप्राप् त करावा आणणू जाद1रातीत ्मदूी  
केल् ााप्रमाणेू, ाोग् ा त् ाा कागदी प्रताुंस1, सक्षम अपधकाय ााकड ेम दी तीत सादी र करावा.  
 
 आरक्षीत पदी ावर कोतवालाेी ष्ा क् ती केल् ाा्ुंतर, ष्ा क् ती ददी ्ाुंकापासू्  स1ा मद1न् ााच् ाा आत त् ााच् ाा जात 
प्रमाणूप्रताेी सुंबुंधीत जात पडताळणूी सशमतीकडू् पडताळणूी करू् घ् ाावी. 
 
 कोतवाल पदी ासावी सधाा दी रम1ा रु. ५०००/- मा्ध् देी ण् ाात ाेत.े   
 
 ाा ष्ामाच् ाा, ननयम १४ अन् वये: 
कोतवाल पदी ावर ष्ा क् ती लाल् ाा्ुंतर, त् ााला पररशशठ व ४ मध ाे ववद1त केल् ााप्रमाणेू 'अ' ्म न् ाातील ्ेमणूूकीे ेप्रत 
देी ण् ाात ााव.े  
(ष्ाम १४ मधील इतर मजकूर तसेे ष्ाम १५, १६, १७ व १८ सध ाा लागू ्ा1ल) 
 
 ाा ष्ामाच् ाा, ननयम १९ अन् वये: 
तलावी 1ा त् ााच् ाा गावातील कोतवालाुंच् ाा कामावर सवसूामान् ा देी खालरेखाल व ष्ाुं्रतणूास प्रवमत: जबाबदी ार असेल. तलावी 
ाा्े कोतवालाच् ाा 1जेरलेे प स् तक वेवले पाद1जे व त् ाात कोतवालाेी रोजेी 1जेरल शलद1लल पाद1जे तसेे कोतवाला्े 
केलेल् ाा ववशषे कामाेी ्ोंदी 1ल केलल पाद1जे. 
 
 ाा ष्ामाच् ाा, ननयम २० अन् वये: 
ज ाा तलावीच् ाा ष्ाुं्रतणूाखालालल कोतवाल काम करलत असेल, त् ााला, कोतवालास एकावेळी ेार ददी वसापेक्षा अपधक ्ा1ल व 
एका वषाूत पुंधरा ददी वस इतकी आकजस् मक रजा देी ता ाेईल. 
 
 ाा ष्ामाच् ाा, ननयम २१ अन् वये: 
(अ) कोतवालाला त् ाा्े केलले् ाा सतत कामाच् ाा म दी तीच् ाा १/११ भागाइतकी अजजतू रजा शमळेल. त् ााला 1ल अजजतू रजा 
स1ा मद1्े साववता ाेईल. त1शसलदी ार्े त् ााला एका वेळेस १२० ददी वसापके्षा जास् त रजा मुंजूर करू ्ाे. 
(ब) आजारलपणूाम ळे ककुं वा अपरर1ाा ूकारणूाम ळे कोतवालाला कामावर 1जर रा1ता आले ्ा1ल तर त् ााला वरलल (अ) 
मधील रजेय ाषतररक् त एकावेळी ती् मद1न् ाापा त ककुं वा ववशशठ व पररजस् वतीत स1ा मद1न् ाापा त असाधारणू रजा, 
वव्ावेत् मुंजूर करण् ााेा अपधकार त1शसलदी ारला आ1े. 
(क) त1शसलदी ार्े रजेवर असलेल् ाा कोतवालाच् ाा जागी अन् ा य ावस् वा करावी.     
 
 ाा ष्ामाच् ाा, ननयम २२ अन् वये: 
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पाे वषाूपके्षा जास् त सेवा लालेल् ाा कोतवालाुं्ा, शशपाई पदी ावर पदी ोन् ् तीसावी पपववभागीा अपधकारल ााुं्ी अ्क्रम 
द ाावा. अशा वेळेस शशपाई पदी ाच् ाा ्ेमणूूकीसावी ववद1त असणूारल वाोमााूदी ा, त् ाा कोतवालाच् ाा सेवेच् ाा वषाइूतकी 
शशपवल करावी. 
 
 ाा ष्ामाच् ाा, ननयम १, पररशिष् ठ-१ अन् वये कोतवाालााची कतणव्य:े 
१. शासकीा रक्कम शासकीा षतजोरलत भरण्ाात तलावी ााुं्ा स1ाय्ा करणेू. 
२. शते सारा, शासकीा देी णेू अदी ा करण्ाासावी गावकय ााुं्ा तलावी ेावडीवर बोलाव ्  आणूणेू.  
३. शासकीा पसैा, काााूलाी् कागदी प्रत ेआणणू शासकीा वस लल ्1णूू् जप्त केलेल्ाा मालमतेी वर लक्ष वेवणेू. 
४. आवयाकते् सूार गाव दी प्तर गावातू्  त1शसल काााूलाात ्ेणेू. 
५. शासकीा अपधकाय ााुं्ा त्ााुंच्ाा दी ौय ाात, पीक पा1णूीत, 1ददी लच्ाा खाल णूा तपासण्ाात स1ाय्ा करणेू. 
६. ्ोीलस/ समन्स बजावणेू व ्ोीलस/ समन्स बजावण्ाासावी पोललस पाीलास मदी त करणेू. 
७. गावातील जन्म, मतृ्ा,ू लग्् आणणू अभकू मतृ्ाूे ी माद1ती ्ाम पुें ाात सपेवाला देी णेू.  
८. पोललसपाीलल आणणू पोललसाुं्ा रा्रतीच्ाा गस्तीसावी मदी त करणेू. सुंशाास्पदी  प्रकरणूाुंेी माद1ती पोललस पाीलास देी णेू.  
९. बेवारस मतृदेी 1ाुंेी ववल्1ेवाी लावण्ाास तसेे शव ववच्छेदी ्ासावी प्रेत घे ् जाण्ाात पोशलसाुं्ा स1ाय्ा करणेू. 
१०. शास्ाच्ाा आदेी शाुंबाबत गावात दी वुंडी देी णेू.  
११. लसीकरणू मो1लमेत मदी त करणेू. 
१२. अपघाती मतृ्ा,ू आग, सावीे ेरोग ाा प्रसुंगी पोललसपाीलाुं्ा मदी त करणेू. 
१३. ग न्1ेगाराुंच्ाा 1ालेालल पोशलसाुं्ा कळवणेू तसेे तपासात आणणू ग न्1े प्रषतबुंध समाी पोशलसाुं्ा मदी त करणेू.  
१४. पोललस पाीलाच्ाा अशभरक्षेत असलेल्ाा ग न्1ेगारावर प1ारा देी णेू.  
१५. गावातील अपधकाय ााुं्ा जमी् म1सलू वस ललस मदी त करणेू. 
१६. गावात शासकीा कामासावी आलेल्ाा अपधकाय ााुं्ा स1ाय्ा करणेू.  
१७. गावातील ेावडी स्वच्छ वेवणेू आणणू तवेे ददी वाबती ी करणेू. 
१८. गावातील अपधकाय ााुं्ा त्ााुंच्ाा इतर शासकीा कामात मदी त करणेू. 
१९. वररठ व अपधकाय ााुं्ी सोपववलेलल इतर कामे करणेू.  
 
 ननलबंन, खाातााननहााय चौकिी, बडतर्फी:  
 ददी ्ाुंक २६.८.१९६९ च् ाा शास् ष्णूाूा् सार कोतवालाकडू् लालेल् ाा कस रलबद दी ल त् ााला एकदी म ्ोकरलतू्  कमी करू 
्ाे. तवावप, ाोग् ा ती शशक्षा द ाावी. ्ेमणूूक लाल् ाापासू्  स1ा मद1न् ााच् ाा आत कोतवालाला ्ोकरलतू्  कमी करावााे े
असल् ाास त् ााला ककमा् एक मद1न् ााेी ्ोीलस, ्ोकरलतू्  कमी करण् ााे ्ाा कारणूाुंस1 देी ण् ाात ाावी. 
 ददी ्ाुंक १७.११.१९६९ च् ाा शास् ष्णूाूा् सार कोतवालास ष्लुंबबत केले असता, प्रवम स1ा मद1्े मा्ध्ाच् ाा ५०% 
मा्ध् देी ण् ाात ााव.े 
 ददी ्ाुंक १९.९.१९७० च् ाा शास् ष्णूाूा् सार गरैवतणूूूक, अकााकू्षमता ककुं वा फतौजदी ारल ग न् ा ााम ळे कोतवालाला 
्ोकरलतू्  कमी करावााेे असल् ाास, सवसूाधारणूपणेू शशपाई पदी ाच् ाा कमूे ाय ााेी बडतफतक करताुं्ा अवलुंबण् ाात ाेणूारल 
पध दी त त1शसलदी ाराुं्ी वापरावी.   
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 कोतवााल सबंांी महत् वााचे ननणणय/पररपत्रके:  
 कोतवालाुंकडू् खालाजगी काम ेकरु् घेण्ाास मजजाव करण् ाात आला आ1े.  
(शास् ष्णूाू क्र. कोतवाल/२००२/प्र.क्र.१९४/इ-१०, ददी .२५/०५/२००४) 
 
 कोतवालाुं्ा म1त् वाच् ाा सणूाुंष्शमती  (१. ददी वाळी; २. रमजा् ईदी ; ३. णिसमस; ४. पारसी ्ववष;ू ५. सुंवत् सरल;  
६. रोश-1ोश्ा; ७. वशैाखाल प णणूमूा-ब ध दी  जाुंती; ८. स् वातुं्रत ददी ्; ९. प्रजासती ाक ददी ्; १०. सामान् ा प्रशास्ाकडू् घोषीत 
इतर सणू) रुपाे दी ो् 1जार इतके अप्म देी ण् ाात ााव.े व समा् दी 1ा 1प् त् ाात 1ल रक् कम त् ााुंच् ाा मा्ध्ातू्  वळती 
करावी. (शास् पररप्रतक क्र. केओील/२०१३/प्र.क्र.३९४/इ-१०, ददी .२८/१०/२०१६) 
 
 वाोमा्ा्सूार सेवाष्वतृी  1ोणूाय ाा कोतवालाुं्ा त् ााुंच् ाा खालाती शशल् लक असलेल् ाा देी ा अजजतू रजेे े१८० ददी वसापा त 
रोखालीकरणू करण् ाात ाावे तसेे सेवेत असताुं्ा मात लालेल् ाा कोतवालाुंच् ाा वारसाुं्ा मात कोतवालाच् ाा खालाती शशल् लक 
असलेल् ाा देी ा अजजतू रजेे े१८० ददी वसापा त रोखालीकरणू रोखाल स् वरूपात एकब्रतत देी ण् ाात ााव.े  
(शास् ष्णूाू क्र. केओील/५१८८/प्र.क्र.५२/८८/इ-१०, ददी .३०/९/१९८८) 
वरलल ष्णूाूात स धारणूाकरू् अजजतू रजेे ी माादूी ा २४० ददी वसापा त वाढववण् ाात आलल आ1े.  
(शास् ष्णूाू क्र. केओील/१०८९/प्र.क्र.३५९/८९/इ-१०, ददी .३०/३/१९९०) 
 
 पाे वषाूपके्षा जास् त सेवा लालेल् ाा कोतवालाु्ं ा, शशपाई पदी ावर पदी ोन् ् तीसावी पपववभागीा अपधकारल ााुं्ी अ्क्रम 
द ाावा. अशा वेळेस शशपाई पदी ाच् ाा ्ेमणूूकीसावी ववद1त असणूारल वाोमााूदी ा, त् ाा कोतवालाे ्ाा सेवेच् ाा वषाूइतकी 
शशपवल करावी. ष्लुंब् काळात कोतवालाला ाोग् ा तो ष्वाू1 भती ा अदी ा करण् ाात ाावा. कोतवाला्ा कााकू्ष्ेरताबा1ेरलल 
कामासावी ष्ामा्सूार दैी ष्क व प्रवास भती ा देी ण् ाात ाावा. कोतवालाुं्ा म1ाराठ य राज ा सेवा (वदै ाकीा मदी त) ष्ाम, 
१९६१ अन् वाे वदै ाकीा सवलती आणणू जखालम/इजा भती ा आणणू क ी ुंब ष्वतृी ीवेत् देी ण् ाात ााव.े कोतवालाु्ं ा अजजतू रजचे् ाा 
सवलती देी ण् ाात ााय ाात.     
(शास् पररप्रतक क्र. केओील/१०८२/प्र.क्र.५०३/८२/इ-१०, ददी .२४/०२/१९८३) 
 
 कोतवालाुं्ा कामावर असताुं्ा जखालम/इजा लाल्ाास तात्काळ वदैाकीा सेवा पपल्ध करू् देी ण्ाात ाावी.  
(शास् पररप्रतक क्र. केओील/१०९१/प्र.क्र.२३५/इ-१०, ददी .१२/१२/१९९१) 
 
 कोतवालाुं्ा अजजतू रजसेोबत म1ाराठ य ्ागरल सेवा (रजा) ष्ाम १९८१ ेा ष्ाम ७३ अन् वाे, एक वषाूत, एक 
मद1न् ााच् ाा अजजतू रजे सोबत एक मद1न् ााेी प्रत् ाावपतू रजा (सरेंडर शलय 1) १/१०/१९८१ पासू्  देी ा करण् ाात आलल आ1े. 
(शास् पररप्रतक क्र. केओील/१०८०/प्र.क्र.११७/८०/इ-१०, ददी .३०/१०/१९८१) 
 
 कोतवालाुंच् ाा मा्ध्ात १/१/२०१२ पासू्  एकब्रततररत् ाा रुपाे पाे 1जार मा्ध् देी ण् ाास मान् ाता देी ण् ाात आलल आ1े.  
(शास् ष्णूाू क्र. केओील/१००६/प्र.क्र.८७ (भाग-२)/इ-१०, ददी .१/११/२०११) 
 
 कोतवालाुंेी सेवा प स्तके दी ो् प्रतीत सव ूरजेच् ाा द1शोबाुंस1 अद ााावत वेवावी त् ाातील एक अद ााावत प्रत 
कोतवालाुंकड ेअसावी. त्ाााोग ेत्ााुं्ा ष्वतृी ी्ुंतरे ेलाभ देी णेू सोाीस्कर 1ोईल. 
(शास् पररप्रतक क्र. केओील/१०९१/प्र.क्र.२३५/इ-१०, ददी .११/१२/१९९१) 
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 म1सलू ववभागाअुंतगतू असणूाय ाा वग-ू४ (गी-ड) ककमा् वेत् शे्रणूीत प्रवम ष्ा क् तीुंच् ाा पदी ाुंपकैी २५% कोीा 
कोतवालाुंसावी शशपाई ् 1णूू्  प्रवम ष्ा क् तीसावी राखालीव वेवावा.  
(शास् ष्णूाू क्र. केओील/१००६/प्र.क्र.८७ (भाग २) /इ-१०, ददी .२४/२/२०१२) 
  
 कोतवाालााच् याा ननय त ती पत्रााचाा नम नाा: 
 

कोतवााल भरती व नेमणूक ननयम, १९५९ 
ननयम १४ अन् वये 

क्रमाांक :         र्फोटो 
श्री ........................... . , रााहणाार ................. यांाची ननय त ती, कोतवााल भरती व नेमणूक ननयम, १९५९ च् याा उपबांाास 
आधिकान ठेवनू ................. जजल य याातील, .............. तााल त याातील .................... याा गाावाासााठी कोतवााल पदाावर  
ददनाांक ..../.../२०.. पाासनू करण् याात आली आहे.  
 
हे ननय त तीपत्र आज ददनााकं ..../..../२०.. रोजी मााझ् याा सही व शित त याासह देण् याात आले आहे.  
ददनाांक /...../..... :२० .....  
                म द्राा        तहशसलदाार, 
ााारकााची स वााक्षरी                   ..........तााल काा, 
              जजल हाा  ...... 
 
    

 
 
                    
 
 


