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पोलीस पा टील 
गा वा तील प्रशा सकीय यतं्रणा  व पोलीस यतं्रणा  या तील द वा  

 

'महा रा ष्ट् क ाा म पोलीस अधिकानियम, १९६७' या  िा वा िे, खा जगी लेखकां िी ललहहलेली अिेक प स् तके ाा जा रा त 
उपलब् ा हहेत. अशा  प स् तका ंेे वा ेि केले असता , उपरोक् त अधिकानियम व अि ंधंिकगक नियमां म् ये करक 
असल या ेे हतेत.े मी हा  लेख ललहहता ंिा  शा सकीय म द्रणा लया तके प्रका लशत प स् तका ंेा  हिण शा सि निणणय, 
पररपत्रके या ंे ा  सदंर्ण घेतला  हहे. त या म ेे हा  लेख ाा जा रा त उपलब् ा ततर खा जगी प स् तका ं् या  त लिेत जा स् त 
अधिकाकृत हहे.  
 
 परू्वी महाराष्ट् ाातील खेल गावातार्वातील ख ुरर्वसलेीाा ुाम काय ुाव ा र्व स े वर्व् ाा रागय वााा  ातवव र्व 
र्वतील खन ार/जमेन ार पाटील काय व वाांेच् वा हातील खागाली ुाम ुरयारा रामो े, भिल् ल, जातल् वा वाांेच् वाुवा ेसा. 
व वाम ेा र्वतील खन ार/जमेन ार पाटील वाांेच् वाुवा ेतनबंध स सता ा होतील खे.   
र्वतील खन ारी/जमेन ारी पध्  तील खे गालसा ााल् वानांेतील खर, तार्व ुामतार र्व पाटील वाांेच् वार्वरील  ागरागेाा ुाम 
मामला ाराुवा सोपवर्वला ताला.  
ब्रिटट  ुा ातील ख प्रामा 'मेांेबंधई ग्राम पोलीस ेधसतनवम, १८६७' ेांेमलातील ख कयला ताला र्व व वातील खेल तील खरतील ख ेीव र्ववा 
तार्व पोभलसाांेाा ेधसुार तनश्च ातील ख ुरय वातील ख कला. वाुावद वानसेार पोलीस पाटील हा प  र्वांे परांेपराततील ख होतील खा.  
् र्वातील खांेव  वानांेतील खर र्वांे परांेपराततील ख प ा बंधांे  ाु ली ताली. महाराष्ट् ा राा वाच् वा ् ाापनानांेतील खर 'महाराष्ट् ा ग्राम पोलीस  
ेधसतनवम, १९६७' ेांेमलातील ख कला काय पोलीस पाटील वा प ाला  ासुीव  जाा  ाय वातील ख कला.  
 
् र्वातील खांेव  वापरू्वी, ् र्वातील खांेव  वानांेतील खर काय कजच् वा कसेतनु वतेातील खही पोलीस पाटील हा प  ् र्वतील ख:ाा महव र्व टटुर्वनू 
कहा. पोलीस पाटलाांेना व वाच् वा ुामुाजााे,  फ् तील खरााे माटहतील खे ेसया ेव वार्वच वु कहा.  
 
पोलीस पाटीलाांेसाठी लात ूेसलाला ुाव ा म् हयजा 'महा रा ष्ट् क ाा म पोलीस अधिकानियम, १९६७'  
 अधिकानियम का यणकक्षा : 'म.ग्रा.पो.े.,१९६७' ुलम १(२) ेव र्ववा हा ेधसतनवम मेांेबंधई र्वत तील खा सर्वा महाराष्ट् ाातील ख 
लात ूकहा. 
 
 'म.ग्रा.पो.े., १९६७' कलम ३ ेव र्ववा:  
ग्राम पोलीस प्र ासनाच् वा तनवांेरय, माता  ानााे जबंधाबंध ारी राा व  ासन काय महसलू कवे्  तील खाांेच् वा र्वतील खेना 
श्जल् हाधसुारी वाांेाे कहा. श्जल् हाधसुारी व वाांेाा हा ेधसुार िपवर्विातेव  ांेवाधसुारी र्व तील खहभसल ार वाांेना सोपर्व ू
 ुतील खेल.  
 
 'म.ग्रा.पो.े.,१९६७' कलम ४ ेव र्ववा:  
श्जल् हाधसुारी हा प्र ासन प्रमगे ेसल् वाम ेा , ग्राम पोलीस प्र ासनााा ुाम श्जल् हाधसुारी वाांेच् वाुवून ाालवर्वला 
जातील खा. श्जल् हाधसुारी व वाांेाा हा ेधसुार पोलीस ेधसक्षुाांेना सोपर्व ू ुतील खेल. 
 
 'म.ग्रा.पो.े.,१९६७' कलम ५ ेव र्ववा: 
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 ासन, एुा तार्वातील ख एु क ाुंे र्वा ेधसु पोलीस पाटीलाांेाे नामयूु ुरू  ाु ल. तार्वातील खेल ुोतील खर्वाल पोलीस  
पाटीलाच् वा ेगव वारीतील ख ेसतील खेल. पोलीस पाटील हा ग्राम पोलीस प्रमगे म् हयून ुाम ुरतील खातील ख. 
 
 पोलीस पा टीला ंे ी कतणव ये: 'म.ग्रा.पो.े.,१९६७' कलम ६ ेव र्ववा: 
 पोलीस पाटीलाांेाे ुतील खा  वा गालील प्रमाया नम ू कहातील ख.  
१) पोलीस पाटीलाच् वा नामयूुीाा तार्व ा वा ुावाु ारी  ांेवाधसुा  वाच् वा हद  ीतील ख ेसाल, व वा ुावाु ारी 
 ांेवाधसुा  वाच् वा क ा ााा पालन ुरया. 
२) ुावाु ारी  ांेवाधसुा  वाच् वा मातयेनसेार ेहर्वाल सा र ुरया. 
३) फौज ारी तवे हा, तार्वातील खेल सार्वाजतनु करोग् व र्व तार्वातील खेल सम ेावाांेाे सर्वासासारय माटहतील खे ुावाु ारी 
 ांेवाधसुा  वाांेना ु वर्वया. 
४) पोलीस ेधसुा  वाांेना व वाच् वा ुामातील ख  ् वतील खो सर्वा म तील ख ुरया. 
५) ुावाु ारी  ांेवाधसुारी र्व पोलीस ेधसुारी वाांेने सोपवर्वलाल् वा ुामाांेाा (र्वॉरांेट बंधजार्वया इव वा ी) ेनपेालन ुरया. 
६) सार्वाजतनु  ाांेतील खतील खा िांेतााे  ् वतील खा ुावाु ारी  ांेवाधसुारी र्व पोलीस ेधसुा  वाांेना ु वर्वया. 
७) तवे हा प्रततील खबंधांेस, सार्वाजतनु िपद्रर्व प्रततील खबंधांेस, तवे हाताराांेाा तील खपास वातील ख वांेरयाला सहाय् व ुरया. 
८)  ासनाना र्वा ोर्वा े ट लाल् वा तन ा ाांेाा पालन ुरया. 
 पोलीस तनवम पशे्् तील खुा, १९५९, गांेव ३, तनवम ४९३(२)(े) ेव र्ववा, कजारी प्रर्वा ाांेाे ुा जे घाया. 
 पोलीस तनवम पशे्् तील खुा, १९५९, गांेव ३, तनवम ४९३(२)(बंध) ेव र्ववा, तनगातील ख तनधस सापवल् वास सक्षम 
ेधसुा  वास ु वर्वया 
 तनर्वतृा े र्वातील खनसारी   व् तील खे मवतील ख ााल् वास सक्षम ेधसुा  वास ु वर्वया. 
 पोलीस तनवम पशे्् तील खुा, १९५९, गांेव ३, तनवम ४९३(३) ेव र्ववा, नोुा िांेत ााल् वास गला ाांेना र्व प्रर्वा ाांेना 
म तील ख ुरया. 
 ा वा तार्वातील ख तील खलाठी नाहीतील ख, व वा तार्वे नरसधताु  कपता े कल् वास म तील ख ुरया काय सक्षम ेधसुा  वास 
ु वर्वया. 
 कायबंधायेच् वा ुा ातील ख तार्वातील खेल राल् र्वामाता, पले, तील खारा वाांेाा सांेरक्षय ुरया. 
 तार्वातील ख ाालाला ेुश्् मतील ख मवतील ख, ेपघातील ख, सांे वा् प  मवृ व,ू बंधार्वारस प्रातील ख, टोळ वा, तवे हातार वाांेाे माटहतील खे 
सक्षम ेधसुा  वास ु वर्वया. 
 तार्वातील ख रारेाे त् तील ख ुरया.      
 
र्वरील बंधाबंधेांेर्वरून पोलीस पाटील हा तार्वातील खेल प्र ासुीव वांेरया र्व पोलीस वांेरया वातील खेल  रे्वा म् हयून ुाम 
ुरतील खातील ख हा लक्षातील ख वातील खा. 
 
 'म.ग्रा.पो.े.,१९६७' ुलम ७ अन् वये: 
 तार्वातील खेल ुोतील खर्वालाांेने, ग्रामसार्वुाांेने (Village Servants) पोलीस पाटीलाांेना व वाांेाे ुतील खा  वा पार पावय वास 
म तील ख/सहाय् व ाु ली पाटहजा. तील खलाठी वाांेने, पोलीस पाटीलाांेना माटहतील खे र्व इतील खर ुामााा नमनेा (Formats) तील खवार 
ुरून द वार्वा. 
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वााा ुारय ेसा ुी, परू्वीच् वा ुा ातील ख पोलीस पाटील प ााे  रक्षायु ेहतील खाा इवता ा ततील खसरी पास े े होतील खे. 
 ासनाला क ाुंे र्वा र्वररष्ट् ठाांेना कर्वच वु ेसयारी माटहतील खे ही वर्वभ ष्ट् ठ नमवे वातील ख द वार्वे लाततील खा. ेसा नमनेा ् र्वतील ख: 
तील खवार ुरया पोलीस पाटीलाांेना ेल् प भ क्षयाम ेा  ् व न  हतील खा. तील खलाठ वाांेना नाहमेा ेसा नमनेा तील खवार ुरया, 
व वातील ख नामुी माटहतील खे िरया वााे सर्वव ेसतील खा.  ासनाला क ाुंे र्वा र्वररष्ट् ठाांेना नाम ाु  ुाव ेभिप्रातील ख कहा वााा 
ज्ञानही तील खलाठ वाांेना ेसतील खा. व वाम ेा पोलीस पाटीलाांेना माटहतील खे र्व इतील खर ुामााा नमनेा (Formats) तील खवार ुरून 
 ाय वााा ुाम तील खलाठ वााुंे वा सोपवर्वला ताला.  
 
 'म.ग्रा.पो.े.,१९६७' ुलम ८ अन् वये: 
तार्वातील ख होयारा सांेिा  व  ाांेतील खतील खा िांेत, तवे हा, ाोरी वाबंधाबंधतील ख पोलीस पाटलाना सतील खाु  राहया कर्वच वु कहा. े े 
माटहतील खे तो ा ुरून तील खे सांेबंधांेधसतील ख वांेरयाला परेवर्वया र्व सार्वाजतनु  ाांेतील खतील खा ेिाद व रागय वास सहुावा ुरया हा 
पोलीस पाटलााा ुतील खा  व कहा. 
 
 लशक्षा : 'म.ग्रा.पो.े.,१९६७' ुलम ९ अन् वये: 
 पोलीस पाटील क ाुंे र्वा ग्राम े् ाापनााा ुोयतील खाही स ् व तनष्ट् ु ा जेपयाम ेा , तररर्वतील खायूुीम ेा व वाला सोपवर्वलाली 
ुतील खा  वा पार पावय वास ुसरू ुराल तील खर तील खो गालीलपरु ी वोग् व व वा भ क्षास पार राहील. 
क) ठपुा ठार्वया. 
ख) व वाच् वा ुतील खा  व ुसरेीम ेा  ासनास ाालाल् वा कधााु  नेु सानेाे पयूातील ख: क ाुंे र्वा ेांे तील ख: र्वसलूी, व वाच् वा 
मानसनातील खनू ुरया. 
ग) व वाच् वा माभसु मानसनापाक्षा जा् तील ख नाही ेसा  ांेव ुरया. 
घ) एु र्वर्ााच् वा ुा ासाठी तनलांेब्रबंधतील ख ुरया. 
ङ) व वाच् वा पलेील नामयूुीला बंधासा वायार नाही े ा पध्  तील खेना व वाला सार्वातील खनू ुालून टाुया. 
े) व वााे पवे हा नामयूु होश  ुयार नाही े ा पध्  तील खेना व वाला सार्वातील खनू ुालून टाुया. 
र्वरीलपरु ी क तील खा घ मसेल भ क्षा, ुावाु ारी  ांेवाधसुापाक्षा ुमे नसलाला ेधसुारी ुरू  ुतील खो. 
काय ङ र्व े मसेल भ क्षा िपवर्विातेव  ांेवाधसुारी ुरू  ुतील खेल. 
 
 'म.ग्रा.पो.े.,१९६७' ुलम १० अन् वये: 
पोलीस पाटीलावर्वरूध्   एगा ा फौज ारी तवे हा  ागल ेसला तील खरीही िपरो् तील ख ुलम ९ ेव र्ववा भ क्षा ुरय वातील ख 
बंधासा वायार नाही.  
 
 खा तनेिहा य ेौकशी व निलांिा ेे अधिकाका र:  'म.ग्रा.पो.े.,१९६७' ुलम ११ अन् वये: 
पोलीस पाटीलावर्वरूध्   फौज ारी तवे हा  ागल ााल् वास क ाुंे र्वा व वााे गातील खातनहाव ाौु े सरेू ेसल् वास, व वाला 
तनलांेब्रबंधतील ख ुरय वााा ेधसुार, तनवे्  तील खे प्राधसुारी म् हयनू श्जल् हाधसुारी क ाुंे र्वा िपवर्विातेव  ांेवाधसुारी वाांेना 
कहातील ख. (हा ेधसुार तील खालेुा  ांेवाधसुारी वाांेना नाहीतील ख) 
 
 'म.ग्रा.पो.े.,१९६७' ुलम १२ अन् वये: 
तार्वातील ख घवलाल् वा तवे ा वातील खेल फरार तवे हाताराांेाे माटहतील खे पोलीस पाटलाना पोलीस ेांेमल ाराांेना ु वर्वली पाटहजा.  
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 'म.ग्रा.पो.े.,१९६७' ुलम १३ अन् वये: 
तार्वातील ख घवलाल् वा ेु् मातील ख मवतील ख, बंधार्वारस प्रातील ख, सांे वा् प  मवृ व ूवा बंधाबंधतील ख पोलीस ेांेमल ाराांेना ेहर्वाल  ाया, 
माटहतील खे  ाया, े ा प्रातील खााा ेनधसुृतील ख  फन/ हन होश नवा म् हयून ुा जे घाया हा पोलीस पाटलााा ुतील खा  व कहा.  
 
 'म.ग्रा.पो.े.,१९६७' ुलम १४ तील खा १६ अन् वये, 
 पोलीस  ेांेमल ाराांेना करोपेस ेटु ुरय वास म तील ख ुरया, साक्षे ार बंधोलार्वया, बंधार्वारस मालमता ााे माटहतील खे 
 ाया े े ुामा पोलीस पाटलाांेने ुरया िात कहा. 
 
 'महा रा ष्ट् क ाा म पोलीस पा टील (सेवा  प्रवेश, पगा र हिण सेवे् या  ततर शती) हदेश, १९६८'  
 
हा क ा  ट नााुंे  १९ नो  हलबंधर १९६८ पासनू ेांेमलातील ख कला.   
 
 पोलीस पा टीला ेे नियकू् ती प्रा धिकाका री: िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम २(३) च् वा मततील खतील खााााव र्ववा: 
राा व ासन क ाुंे र्वा राा व ासनाना ेधसुार प्र ान ाु लाला श्जल् हा  ांेवाधसुारी क ाुंे र्वा श्जल् हाधसुा  वाांेने ेधसुार 
प्र ान ाु लाला िपवर्विातेव  ांेवाधसुारी हा पोलीस पाटीलााा तनवे्  तील खे प्राधसुारी कहातील ख. 
 
िपवर्विातेव  ांेवाधसुारी वाांेने पोलीस पाटलााे तनवे्  तील खे ाु ल् वार्वर ेव व िमा र्वाराना व वावर्वरूध्   ेपेल ुरय वााे 
तील खरतील ख े ुावद वातील ख नाही. तील खाावप, े ा प्रुारा ाु लाली ुोयतील खेही तनवे्  तील खे,  ासन क ा ाांेच् वा तील खरतील ख ेीांेवर्वरूध्   क ाुंे र्वा 
ेव वावुारु पध्  तील खेना कहा े े िपवर्विातेव  ांेवाधसुारी वाांेाे गारे पटल् वास, तील खा सांेबंधांेसेतील ख पोलीस पाटीलाला 
ुारया  ागर्वा नोटीस र्व े ा नोटीसेला ट लाला िता र वर्वाारातील ख घाशन ेसा ेव वावुारु क ा  रद   ुरू 
 ुतील खातील ख. (सांे िा: तृह वर्विात  ासन तनयाव क्र.बंधेश्  हपे-०२९९/सेकर-५६/पोल-८, ट नाांेु ७/९/१९९९)       
 
 वया ेी मया णदा : िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ३(१-अ) च् वा मततील खतील खााााव र्ववा: 
पोलीस पाटील प ासाठी र्ववााे मवाा ा पंे वीस त ेपंे ेे ा ेीस र्वर्ा इतील खुी कहा.  
 पोलीस पाटील प ासाठीच् वा िमा र्वारााा र्वव तनवे्  तील खे क ा ाच् वा क ल् वा ट र्व ेही पयूा होतील ख ेसाल तील खर 
व वााा र्वव ुमे कहा म् हयनू तनवे्  तील खे नाुारतील खा वायार नाही. (भललासर र्वा. श्जाुार वर्व.  ामरार्व वो. वोंतरा- 
एम.एल.जा. १९७५ - ५५२)  
 
 शकै्षिणक पा त्रता : िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ३(१-ा) च् वा मततील खतील खााााव र्ववा: 
पोलीस  पाटील प ासाठी  रक्षायु पारतील खा, तील खो कुमान तयत्ता  ६ वी उत्तीणण ेसार्वा. परांेतील ख ेमातासलाल् वा जमातील खेच् वा 
वर्विातातील ख ही  रक्षायु पारतील खा ेसलाला िमा र्वार िपलब् स नसाल तील खर इवता ा ४ ाे िता ेया ेसलाला, व वाच् वा नार्वा 
जमेन ेसयारा ् ाातनु रटहर्वासे, इतील खर ेटीांेाे पतूील खातील खा ुरीतील ख ेसल् वास े ा िमा र्वारााे तनर्वव ुरतील खा वाईल.   

 
 रहहवा स: िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ३(१-क) च् वा मततील खतील खााााव र्ववा: 
पोलीस पाटील प ासाठीाा िमा र्वार, व वााे ा वा तार्वातील ख नामयूु ुरार्ववााे ेसाल, व वा तार्वातील ख क ाुंे र्वा व वा 
तार्वाच् वा जर्व पासाा रटहर्वासे ेसार्वा. 
 शा रीररक क्षमता : िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ३(१-ड) च् वा मततील खतील खााााव र्ववा: 
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पोलीस पाटील प ासाठीाा िमा र्वार,  ारीररुदृष्ट् ा वा सक्षम ेसार्वा. जरूर व वाला व वाला र्वरद वुीव तील खपासये 
ुरून कयय वास फमाार्वतील खा वाईल. 
 
 िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ३(१-त) च् वा मततील खतील खााााव र्ववा, पोलीस पाटील प ासाठीाा िमा र्वारााे र्वतील खायूु 
ााांेतली ेसार्वे. जरूर तील खर तील खसा  ागला कयय वास फमाार्वतील खा वाईल.  
 
 िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ३(२) च् वा मततील खतील खााााव र्ववा, िपरो् तील ख ुलमातील खेल ेटी वर्विातेव कवे्  तील खाांेच् वा 
परर्वानतेना भ ाेल ुरतील खा वातील खेल.   
 एगाद वा िमा र्वारााे र्वतील खायूु ााांेतली नाही म् हयून व वाला ेपार ठरवर्वल् वास, तील खसा भसध्   ुरयारा वोग् व 
परेार्वा ेसार्वा. तील खसाा तील खो राजुारयातील ख िात घातील खो क ाुंे र्वा व वाच् वा वर्वरूध्   पाभलस ठाय वातील ख तील खक्रारी कहातील ख वा बंधाबंधेांेाे 
छानने र्व व वाला गेलासा ुरय वााे सांेसे ट ल् वाभ र्वाव ेपार ठरर्व ूनवा. (र्वसांेतील ख वर्व. महाराष्ट् ा राा व, एम.एल.जा. 
१९७६ – नोट-२१)  
 म.ना.सा. (र्वतील खायूु) तनवम १९७९ ाा तनवम ५ ेव र्ववा पोलीस पाटील राजुारयातील ख, वर्वसानसिा तनर्ववयूुीतील ख, 
् ाातनु तनर्ववयूुीतील ख िात घाश  ुयार नाही. पोलीस पाटीलाला भम यारा मानसन हा व वााा पतार कहा. 
पोलीस पाटील  ासुीव नोुर ेसल् वाम ेा तील खो तनर्ववयूु  ललय वास ेपार कहा. (ाांेद्रिान वर्व. ेमृतील खरार्व, - 
एम.एल.जा. १९६३ – ३४० ; ए.कव.कर. १९६५- मेांेबंधई-३४ ;  ांेुररार्व वर्व. ुला् टर एम.एल.जा. १९६४ -नोट-३) 
      
 पोलीस पा टील पदा ेा  का यणका े:  िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ४ च् वा मततील खतील खााााव र्ववा, पोलीस पाटील प ााा 
सार्वा ुालार्वसे प्रामतील ख: पाा र्वर्ा ेसाल. वा ुालार्वसेतील ख व वाना समासानुारु ुाम ाु ल् वास हा ुालार्वसे पलेा 
पाा र्वर्ा र्वालर्वतील खा वाईल.  
 
 पोलीस पा टीलेी सेवा  निवतृ्ती: िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ४ च् वा मततील खतील खााााव र्ववा, पोलीस पाटीलााे सार्वा 
तनर्वतृा े, व वाच् वा र्ववाच् वा साठ र्वर्ाानांेतील खर होईल.       
    

 पोलीस पा टील पदा सा ठी निवड प्रक्रिया :  िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ५ च् वा मततील खतील खााााव र्ववा, पोलीस पाटील 
प ाच् वा तनर्ववेसाठी, सक्षम प्राधसुा  वा माफा तील ख  र्वांेवे वपटून िद घोर्या ुरय वातील ख वाईल. व वातील खनू पोलीस पाटील 
प ाच् वा तनर्वव प्रकक्रवााा ेर्वसे, ेजा ् र्वेुारय वााा ् ाान र्व र्वा  र्व इतील खर प्रकक्रवााे माटहतील खे  ाय वातील ख वाईल. 
वातील खेल ुाही प ा करक्षेतील ख ठार्वय वातील ख वातील खेल. करक्षेतील ख प ार्वर ाु र्व  मातास र्वतीव िमा र्वारााेा नामयूु ुरतील खा 
वाईल. इतील खर वर्विातातील ख जर मातासलाल् वा जातील खे/जमातील खेतील खेल िमा र्वाराांेने ेजा ाु ला नाही ेार्वा वोग् व िमा र्वार 
भम ून कला नाही तील खर इतील खर सर्वा ेटी पयूा ुरया  वा मातासातील खर जातील खेमसेल िमा र्वारााे नामयूु  ुरतील खा वाईल. 
 
 सामाव व प्र ासन वर्विातााा  ासन तनयाव क्रमााुंे  बंधेसेसे-२०११/प्र.क्र.-१०६४/२०११/१६-बंध, ट नाांेु १२ डवसलबंधर 
२०११ ेव र्ववा करक्षेतील ख प ार्वर पोलीस पाटीलााे तनवे्  तील खे ाु ल् वानांेतील खर, तनवे्  तील खे क ा ाच् वा ट नाांेुापासनू सहा 
मटहव वाच् वा कतील ख, व वाांेच् वा जातील ख प्रमायपरााे र्वरसतील खा, सांेबंधांेसेतील ख जातील ख पवतील खा ये सभमतील खे ुवून ुरून घ वार्वे काय 
पोहोा पार्वतील खे सक्षम ेधसुा  वास सा र ुरार्वे. जातील ख पवतील खा ये सभमतील खेना व वााा जातील ख प्रमायपर ेर्वरस 
ठरवर्वल् वास, व वााे तनवे्  तील खे तील खव ु ा  रद   ुरून व वावर्वरूध्   महाराष्ट् ा ेनसेाूेतील ख जातील खे, ेनसेाूेतील ख जमातील खे, 
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वर्वमे्  तील ख जातील खे, िट् वा जमातील खे, इतील खर मातास र्वता र्व वर्व ार् मातास प्रर्वता (जातील खेाा प्रमायपर  ाय वााा र्व व वाांेच् वा 
पवतील खा येाा वर्वतनवमन) ेधसतनवम २००० वातील खेल तील खरतील ख ेीांेनसेार, सक्षम ेधसुा  वाना ुारर्वाई ुरार्वे.      
 
 तहृ वर्विातााा  ासन तनयाव क्रमाांेु बंधेश्  हपे-१११३/१७६७/प्र.क्र.-५९२, पोल-८, ट नाांेु २२ ऑत् ट २०१४ 
ेव र्ववा पोलीस पाटील प ासाठी, इवता ा  हार्वेच् वा पाठ वक्रमार्वर कसारीतील ख, प्रव वाु  प्रच नाला एु तये ेसयारी, 
८० तयेाांेाे, बंधहूतनष्ट् ठ र्व बंधहूपवाावे ् र्वरूपातील खेल लागे परीक्षा काय २० तयेाांेाे तील खोंवे परीक्षा घाय वााा तन ा  ट लाला 
कहातील ख. लागे परीक्षातील ख कुमान ३५ तये (४५%) भम वर्वयारा िमा र्वार तील खोंवे परीक्षास पार ठरतील खेल.  
 
 ोन क ाुंे र्वा ेधसु िमा र्वाराांेना समान तये भम ाल् वास,  
े) पोलीस पाटलााा र्वारस, व वानांेतील खर 
बंध) ेजा सा र ुरय वाच् वा ेांेततील खम ट नाांेुास िच् ा  रक्षायु ेहातील खा ेसयारा, व वानांेतील खर 
ु) माजे सरतनु ेसलाला िमा र्वार, व वानांेतील खर 
व) र्ववाना ा वाष्ट् ठ िमा र्वार  
े ा तनुर्ाांेर्वर ेनके्रमा तनर्वव ुरय वााा तन ा  कहातील ख. 
 
 तहृ वर्विातााा  ासन तनयाव क्रमाांेु बंधेश्  हपे-०६११/१७६७/प्र.क्र.-४१९, पोल-८, ट नाांेु २३ ऑत् ट २०११ 
ेव र्ववा, पोलीस पाटील प ासाठी, तील खोंवे परीक्षा घातील खाांेना पलेील स ् वाांेाे सभमतील खे तठीतील ख ुरय वााा तन ा  कहातील ख. 
े) िपवर्विातेव  ांेवाधसुारी – ेध् वक्ष 
बंध) िपवर्विातेव पोलीस  ेधसुारी – स ् व 
ु) समाज ुल् वाय ेधसुारी – स ् व 
व) कट र्वासे प्रुल् प ेधसुारी – स ् व 
इ) सांेबंधांेधसतील ख तील खहभसल ार – स ् व सधार्व 
 
 तहृ वर्विातााा  ासन तनयाव क्रमाांेु बंधेश्  हपे-०६०८/१७६७/प्र.क्र.-२८२, पोल-८, ट नाांेु २८ मा २००९ ेव र्ववा, 
पोलीस पाटील प ार्वर ेसतील खाांेना पोलीस पाटलााा तनसन ााल् वास क ाुंे र्वा तील खो सार्वा तनर्वतृा  ााल् वास तील खा प  
जाटहरनामा ुालून पवे हा िरतील खाांेना, े ा मतृील ख क ाुंे र्वा सार्वा तनर्वतृा  पोलीस  पाटलाच् वा र्वारसाना, व वाप ासाठी ेजा 
ाु ल् वास काय तील खो सर्वा ेटी- तील खी पयूा ुरीतील ख ेसल् वास, व वाला प्रासाव व  ाय वातील ख वार्वा.  

 
 पोलीस पा टील-निय क् ती पत्र: िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ५-अ च् वा मततील खतील खााााव र्ववा, पोलीस पाटलााे तनवे्  तील खे 
ााल् वास, व वाला वर्वटहतील ख नमवे वातील ख, तनवे्  तील खेाा पर/ओ गपर  ाय वातील ख वार्वा. तील खसाा पाा र्वर्ाानांेतील खर, 
नतेील खनेुरयाच् वार्वा ेही वर्वटहतील ख नमवे वातील ख पर  ाय वातील ख वार्वा. (स राा  ोव ही नमेना  ार्वटी ट ला कहातील ख)  
 
 पोलीस पा टीला ेी ता त प रती िेमणूक: िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ६ च् वा मततील खतील खााााव र्ववा, पोलीस पाटलास 
तनलांेब्रबंधतील ख ाु ल् वास क ाुंे र्वा तील खो रजार्वर ताल् वास क ाुंे र्वा ेव व ुारयाम ेा व वााा प  रर् तील ख ेसल् वास, िपवर्विातेव 
ेधसुा  वास, क ाुंे र्वा िपवर्विातेव ेधसुा  वाना ेधसुार प्र ान ाु लाल् वा तील खहभसल ारास, पोलीस पाटलााे ुतील खा  वा 
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पार पावय वास लावु ेसलाल् वा   व् तील खेाे क ाुंे र्वा  ाजारच् वा तार्वच् वा पोलीस पाटलााे तील खाव परेतील खे नामयूु  ुरतील खा 
वाईल. े े तील खाव परेतील खे नामयूु   ोन मटहव वापाक्षा जा् तील ख म ेतील खेुररतील खा नसाल. 
 
 पोलीस पा टीला ेे पा ररश्रमीक: िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ७ च् वा मततील खतील खााााव र्ववा, पोलीस पाटीलाांेना, सांेबंधांेधसतील ख 
पोलीस ठाय वामाफा तील ख  रमहा पाररश्रमेु  ाय वातील ख वाईल. (पूर्वी हा पाररश्रमेु  र तील खेन मटहव वाला  ातील ख ेसतील ख. कतील खा 
 रमहा  ातील खातील ख.) 
 तहृ वर्विातााा  ासन तनयाव क्रमाांेु बंधेश्  हपे-०६११/१७६७/प्र.क्र.-४१८, पोल-८, ट नाांेु १५ ऑ् टोबंधर २०११ 
ेव र्ववा, पोलीस पाटीलाांेना पाररश्रमेु म् हयून  रमहा रुपवा तील खेन हजार तील खसाा पोलीस ठाया र्व तार्वातील खेल ेांेतील खर १५ 
कुलोमेटर पव तील ख ेसल् वास, प्रर्वास र्व  रतनु िता ा म् हयून रुपवा ५०/-, हा ेांेतील खर २५ कुलोमेटर पव तील ख ेसल् वास, 
प्रर्वास र्व  रतनु िता ा म् हयनू रुपवा ७५/- काय हा ेांेतील खर २५ कुलोमेटर पाक्षा जा् तील ख ेसल् वास, प्रर्वास र्व  रतनु 
िता ा म् हयून रुपवा १००/- ेनजे्ञाव ुरय वातील ख कला कहातील ख. 
नक्षलग्र् तील ख िातातील ख ुावारतील ख पोलीस पाटलााा नक्षलर्वा ी वर्वरोसे ुारर्वाईतील ख मवृ व ूााल् वास व वाच् वा र्वारसाला रूपवा 
एु लाग सानगे्रह ेन ेान  ाय वातील ख वार्वा काय व वाच् वा ुेटेांेबंधातील खेल एुा   व् तील खेला पोलीस पाटील िरतील खेतील ख 
ेग्रक्रम द वार्वा ेसा  ासनााा तन ा  कहातील ख.    
 
 िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ७(३) च् वा मततील खतील खााााव र्ववा, एगाद वा पोलीस पाटीलास 'म.ग्रा.पो.े.,१९६७' ुलम ११ 
ेव र्ववा तनलांेब्रबंधतील ख ुरय वातील ख कल् वानांेतील खर, व वाबंधाबंधतील ख ाौु े/तनयाव पयूा होईपव तील ख, तनलांेबंधन ुालार्वसेतील ख व वााा 
मानसन रोगून ठार्वतील खा वाईल. 
 
 िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ७(४) च् वा मततील खतील खााााव र्ववा, एगाद वा पोलीस पाटीलास 'म.ग्रा.पो.े.,१९६७' ुलम ११ 
ेव र्ववा तनलांेब्रबंधतील ख ुरय वातील ख कला ेसाल काय व वाबंधाबंधतील ख ाौु े/तनयाव पयूा ााल् वार्वर व वााा तनलांेबंधन समाातनव 
न  हतील खा ेसा तनष्ट् ु र्ा सक्षम ेधसुा  वाना ुालला ेसाल तील खर व वा पोलीस पाटीलास व वाच् वा रोगून ठार्वलाल् वा 
मानसनााे ाुबंधाुी द वार्वे लाताल. परांेतील ख ेव वााा तनलांेबंधन समाातनव होतील खा ेसा तनष्ट् ु र्ा ुालला ताला तील खर व वा 
पोलीस पाटीलास मानसन  ाय वातील ख वायार नाही.  
 
 िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ७(५) च् वा मततील खतील खााााव र्ववा, फौज ारी गटल् वातील ख तन  र् ठरलाला एगाद वा पोलीस  
पाटलााा तनलांेबंधन समाातनव होतील खा ेसा तनष्ट् ु र्ा ुालला ताला तील खर व वाला व वााा रोगून ठार्वलाल् वा मानसनााे 
ाुबंधाुी  ाय वातील ख वायार नाही.   
 
  िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ७(६) च् वा मततील खतील खााााव र्ववा, एगाद वा बंधवतील खफा  ाु लाल् वा पोलीस पाटीलास सार्वातील ख 
पने:् ाावपतील ख ुरय वातील ख कला ेसाल काय तील खो पयूातील ख: तन  र् ेसल् वााे सक्षम ेधसुा  वााे गारे पटल् वास 

ला बंधवतील खफ्च् वा ुा ातील खेल मानसन  ाय वातील ख वाईल. सक्षम ेधसुा  वााे े े गारे न पटल् वास बंधवतील खफ्च् वा 
ुा ातील खेल मानसन व वाला  ाय वातील ख वायार नाही.   
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 पोलीस पा टीला िे ांदा /व या पा र करणे: िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ८ च् वा मततील खतील खााााव र्ववा, पोलीस पाटीलास, 
व वाच् वा ुतील खा  व पालनास हातनुारु ठरयार नाही ेसा ् ाातनु सांे ा/  वापार/ ातील खे ुरतील खा वाईल. तील खाावप, व वाला 
पयूाु ालीन सांे ा/  वापार ुरतील खा वायार नाही.  
 
 पोलीस पा टीला ेी रजा : िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ९ च् वा मततील खतील खााााव र्ववा, पोलीस पाटीलास, र्वर्ाातील खनू पांेसरा 
ट र्वस, ओ ेना तील खेन ट र्वस नसाल े े नरभमवता ु रजा घातील खा वाईल.  
 
 शा स् ती ला दय या ेी का यण प् दती:  िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम ९-अ च् वा मततील खतील खााााव र्ववा, पोलीस पाटीलास 
'म.ग्रा.पो.े.,१९६७' ुलम ९ ेव र्ववा भ क्षा ुरतील खाांेना 'महाराष्ट् ा नातरी सार्वा (भ ् तील ख र्व ेपेल) तनवम, १९७९' मध् वा 
िात ४ (भ क्षा ुरय वाबंधाबंधतील खाे ुावापध्  तील खे) मध् वा नम े ाु लाली ुावापध्  तील खेाा ेनसेरय ुरय वातील ख वार्वा.       
 
 अपील: िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम १० च् वा मततील खतील खााााव र्ववा, पोलीस पाटीलावर्वरूध्  ,  ासनाना ् र्वतील ख:हून 
भ ् तील खिांेतााे ुारर्वाई ाु ली ेसाल व वा   वततील खरर् तील ख इतील खर भ क्षा ाु ली ेसल् वास, ेसा क ा  प्राप् तील ख ााल् वापासनू 
९० ट र्वसाांेतील ख वर्विातेव कवे्  तील खाांेुवा ेपेल ुरतील खा वाईल. वर्विातेव कवे्  तील खाांेच् वा क ा ावर्वरूध्  , ेसा क ा  प्राप् तील ख 
ााल् वापासनू ९० ट र्वसाांेतील ख राा व  ासनाुवा ेपेल ुरतील खा वाईल. 
 
 महाराष्ट् ा नातरी सार्वा (र्वतील खायूु) तनवम १९७९ च् वा तनवम १(ु) ेव र्ववा, पोलीस पाटीलाांेना महाराष्ट् ा नातरी 
सार्वा (र्वतील खायूु ) तनवम १९७९ ाा तनवम २, ३, ४, ५, ६, ११, १५, १९, २९ र्व ३० हा तनवम लात ूकहातील ख.  
म.ना.सा. (र्वतील खायूु) तनवम १९७९ ाा तनवम २-   वाख् वा; ३- साोटी, ुतील खा  वपरावयतील खा इव वा ी रागय वासांेबंधांेसेाा 
ुतील खा  व; ४- जर्व च् वा नातील खार्वाईुाांेाे ाुंे पने क ाुंे र्वा िाते ारी सा्ंे  ाामध् वा तनवे् तील खे न ुरया; ५- राजुारय र्व 
तनर्ववयूुा वामध् वा सहिाते न होया; ६- तन  ाना काय सांेप न ुरया; ११- र्वताये तो ा न ुरया;  
१५- राजेनामा द वार्ववास लार्वया; १९- ् ाार्वर/जांेतम र्व मौल् वर्वान मालमता ा; २९-  ासुीव ुमााारी सांेघटनास 
माव वतील खा  ाया; ३०- माव वतील खाप्राप् तील ख नसलाल् वा सांेघटनाांेना ेभिर्वा न, वर्वज्ञापन, भ ष्ट् टमांेव  पाठवर्वय वााा ह् ु  नसया. 
  
 िपरो् तील ख क ा ाच् वा ुलम १३ च् वा मततील खतील खााााव र्ववा, पोलीस पाटीलाांेना वा क ाुंे र्वा वर्व ार् क ा ाद र्वारा तील खरतील ख े 
ाु ली ेसाल व वा   वततील खरर् तील ख, पयूाु ाभलन ् ाावे  ासुीव ुमााा  वाांेना भम यारा ुोयतील खाही फाव ा, सर्वलतील खे क ाुंे र्वा 

ेधसुार ेनजे्ञाव ेसयार नाहीतील ख.   
 तहृ वर्विातााा  ासन तनयाव क्रमाांेु बंधेश्  हपे-३६६५/४९०७०/प्र.क्र.-६, पोल-८, ट नाांेु १४ जानार्वारी १९७० काय 
२२ ऑत् ट १९८४ ेव र्ववा, िपवर्विातेव  ांेवाधसुारी र्व िपवर्विातेव पोलीस ेधसुारी वाांेने पोलीस पाटीलाांेच् वा 
तनवे्  तील खेनांेतील खर, पांेसरा ट र्वसातील ख, काय व वानांेतील खर तील खेन र्वर्ाातील खनू एु ा व वाांेाा प्रभ क्षय मराठी िार्ातील ख कवोश्जतील ख ुरून 
व वाांेना व वाांेाे ुतील खा  वा र्व ेधसुार समजार्वनू साांेतार्वा.   
 
पोलीस  पा टीला ेे दप् तर: पोलीस  तनवम पशे्् तील खुा १९५९, तनवम १५७ ेव र्ववा पोलीस  ठाय वातील ख पोलीस  
पाटलााा हजारी पे्  तील खु ठार्वला जातील खा. 
पोलीस  पाटलाना पोलीस  तनवम पशे्् तील खुा १९५९, ेव र्ववा गालील  प् तील खर ठार्वया कर्वच वु कहा. 
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 गा व मा हहती रजजस् टर: वा मध् वा तार्वााे सांेपयूा माटहतील खे, लोुसांेख् वा, तार्वातील ख ुोयव वा जातील खे-समाााा लोु 
राहतील खातील ख, तार्वातील खेल  ार्व् ााना, मांेट रा, मभ  ी, ााा, प्राक्षयेव ् ा ा, िव सर्व इव वाट  माटहतील खे ठार्वार्वे.  
 प्रथम खार रजजस् टर: (पोलीस तनवम पशे्् तील खुा १९५९, तनवम १२८ ेव र्ववा) – हा रश्ज् टर सांेबंधांेधसतील ख पोलीस  
ठाय वामाफा तील ख, सही, भ ् ु ा र्व ेनके्रमाांेु टाुून परेवर्वय वातील ख वातील खा. वातील ख पोलीस  पाटलाना पोलीस  ठाय वास 
ट लाल् वा गबंधरीाे माटहतील खे नों र्वार्वे. वा रश्ज् टरमसेल पानााा  ोन िात ेसतील खातील ख.  ोन पानाांेच् वामध् वा तछ ा 
पावलाली ेसतील खातील ख ा वाम ेा वा  ोन िातापरु ी एु पान फावून र्वात ा ुरया  ् व होतील खा. वातील खेल  ोव ही पानाांेर्वर 
भम ालाली प्राम गबंधर भलहून, व वााा एु िात पोलीस ठाय वातील ख द वार्ववााा ेसतील खो. 
 र्टक् या  टोेींे  ेरजजस् टर: (पोलीस तनवम पशे्् तील खुा १९५९, तनवम १२७ ेव र्ववा) – बंधाहारच् वा तार्वातील खनू/ ाजारच् वा 
श्जल् ा वाांेतील खनू ेार्वा ेव व टठुायाांेहून तार्वातील ख कलाल् वा िट् वा टोळ वाांेाे, भिुा  वाांेाे, फुीर, बंधरराते, कफर् तील खा 
वाांेच् वाुवा ाौु े ुरून व वाांेाे सवर्व् तील खर नों  वातील ख ठार्वार्वे. र्व वाबंधाबंधतील ख सांेबंधांेधसतील ख पोलीस ठाय वाला ु र्वार्वा. 
 हवक-जा वक रजजस् टर: वातील ख पोलीस पाटीलााुंे वा वायारी ुात परा र्व पोलीस पाटीलाना पाठवर्वलाली ुात परा 
वाांेाे सवर्व् तील खर नों  घ वार्वे. 
 हहस् कीलशटर रजजस् टर: वातील ख सांेबंधांेधसतील ख पोलीस ठाय वातील ख नों  ेसया  वा सराईतील ख तवे हाताराांेाे माटहतील खे र्व सवर्व् तील खर 
र्वयान ठार्वार्वा वापरु ी ुोये तार्वातील ख कल ल् वास तील खाव ु ा  सांेबंधांेधसतील ख पोलीस ठाय वाला ु र्वार्वा. 
 ग न् हा  रजजस् टर: तार्वातील ख घवया  वा तवे ा वाांेाे सवर्व् तील खर नों  वा रश्ज् टरमध् वा ठार्वार्वे.  
 अकस् मा त घटिा  रजजस् टर: तार्वातील ख होयारा ेु् मातील ख मवृ व,ू कत, ेपघातील ख, कव महव वा वाांेाे सवर्व् तील खर नों  
वातील ख ठार्वार्वे. र्व वाबंधाबंधतील ख सांेबंधांेधसतील ख पोलीस ठाय वाला ु र्वार्वा. 
 रा जकीय हा लेा ल रजजस् टर: तार्वातील खेल वर्ववर्वस राजुीव पलेारी, राजुीव पक्ष, नातील खा, सांेस  स ् व, मांेरे, इतील खर 
सभमव वाांेर्वर तनर्ववून जाया  वा   व् तील खे वाांेाे सवर्व् तील खर नों  वातील ख ठार्वार्वे. र्व वाबंधाबंधतील ख सांेबंधांेधसतील ख पोलीस ठाय वाला 
ु र्वार्वा. 
 ेौकशी रजजस् टर: वर्ववर्वस ेधसुा  वाांेने, पोलीस पाटलास ुरार्ववास साांेधततील खलाल् वा ाौु ेांेाे माटहतील खे वा 
रश्ज् टरमध् वा नों र्वार्वे.  
 र्ेट रजजस् टर: तार्वातील ख  ासुीव ुामासाठी वायारा  ासुीव, तनम ासुीव ेधसुारी वाांेाे नों  वा 
रश्ज् टरमध् वा ुरून व वाांेाे साूना, ेभिप्राव र्व ् र्वाक्षरी घ वार्वे.   
 
 तटंा म क्तीेी जाा ादा री:  
सध्वा महाराष्ट्ा  ासनाना महावमा ताांेसे तील खांेटामे् तील ख तार्व मोहीम राावातील ख ााल ू ाु ली ेसनू वा ुभमटीतील ख प भसध्   
सधार्व म्हयून पोलीस पाटीलाांेने ुाम पहार्वा लाततील खा.  
      
र्वरील तील खरतील ख ेीांेाा र्वाान ाु ल् वानांेतील खर ेसा लक्षातील ख वातील खा ुी, पोलीस पाटीलाांेाे ेनाु ुतील खा  वा कहातील ख. परांेतील ख ेसक्षम 
तनवांेरयााा ेिार्व, प्रभ क्षय न भम या, र्वररष्ट् ठ ेधसुा  वाांेने पोलीस पाटीलाांेाे तनवभमतील ख सिा न घाया, व वाांेच् वा 
 प् तील खरााे तील खपासये न ुरया े ा र्व ेव व ेनरे्ांेधतु ुारयाांेम ेा पोलीस पाटीलाांेर्वरील प्र ासनााा र्व पोभलसाांेाा 
तनवांेरय ुमे होतील ख कहा.  
र्वरील तील खरतील ख ेीांेाा ुाटाुोर ेनपेालन ुरय वााे स् तील खे ाु ल् वास, र्वा ोर्वा े पोलीस पाटीलाांेाे सिा घाया, प्रभ क्षय 
 ाया वा तोष्ट् टी ाु ल् वास व वाांेच् वार्वर तनश्च ातील खा तनवांेरय ठार्वतील खा वाईल. 
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 पोलीस पा टला ं् या  निय क् ती पत्रा ेा  िम िा : 
 

महा रा ष्ट् क ाा म पोलीस अधिकानियम, १९६७ 
कलम ५-अ(१) अन् वये 

िमा ंक:          कोटो 
श्री. ..........................., रा हणा र ................... या ंेी निय क् ती, महा रा ष्ट् क ाा म पोलीस  पा टील (सेवा  प्रवेश, 
पगा र हिण सेवे् या  ततर शती) हदेश, १९६८ ् या  उपाांा स हधिकाि ठेविू ................. जजल य या तील 
.................. या  ता ल क् या तील ......................... या  गा वा सा ठी पोलीस  पा टील पदा वर हदिा कं ...../...../२०..... 
पा सिू हदिां क ...../...../२०.....  या  का ला वाीसा ठी करय या त हली हहे. 
 
हे निय क् तीपत्र हज हदिा कं ...../...../२०..... रोजी मा झ या  सही लशक् क् या निशी देय या त हल.े 
हदिा ंक: ...../...../२०.....  
        म द्रा     उपववर्ा गीय दंडा धिकाका री, 
ाा रका ेी स् वा क्षरी       .......... उपववर्ा ग, 
         जजल हा  ......  
 
    
 पोलीस पा टला ं् या  ि तिीकरण प्रमा णपत्रा ेा  िम िा : हा  िम िा  निय क् तीपत्रा ् या  मा गे पा पला  जा श शकतो. 
या ेे एक स् वततं्र रजजस् टर, या े िम न् या त का या लणया त ठेवा वे.  
 

महा रा ष्ट् क ाा म पोलीस अधिकानियम, १९६७ 
कलम ५-अ(१) अन् वये 

श्री. ..........................., रा हणा र ................... यां ेी निय क् ती, महा रा ष्ट् क ाा म पोलीस  पा टील (सेवा  प्रवेश, 
पगा र हिण सेवे् या  ततर शती) हदेश, १९६८ ् या  उपाांा स हधिकाि ठेविू ................. जजल य या तील 
.................. या  ता ल क् या तील ......................... या  गा वा सा ठी पोलीस  पा टील पदा वर हदिा कं ...../...../२०..... 
रोजी करय या त हली होती. त या ् या  िेमणूकीेे ि तिीकरण हदिा ंक ...../...../२०.....  रोजी सपंणा र या  म दतीपयतं 
करय या त येत हहे. 
 
        म द्रा     उपववर्ा गीय दंडा धिकाका री, 
ाा रका ेी स् वा क्षरी       .......... उपववर्ा ग, 
         जजल हा  ......  
 

 


