


पोलीस महासंचालक दर्जाच्या पदावर 
पदोन्नतीने  पदस्थापना.......  

महाराष्ट्र शासन 
गृह ववभाग 

शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-1520/प्र.क्र. 69/पोल-1 
गृह ववभाग, 2 रा मर्जला, मंत्रालय, 

हुतात्मा रार्जगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंुबई-400 032. 
वदनांक :- 02 सप्टेंबर, 2020 

शासन आदेश-  
राज्यात  भारतीय पोलीस सवेतेील  पोलीस महासचंालक श्रणेीमध्ये  एकूण  8 पदे काययरत आहेत.  

सदर  पदांमध्ये महासमादेशक, होमगाडय व सचंालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई  या पदाचा 
समावशे आहे.   

आता, शासनाने महासमादेशक, होमगाडय व संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई  या  
पदाची  ववभागणी करुन सचंालक, नागरी संरक्षण हे  पोलीस महासंचालक  श्रणेीचे  वगेळे पद वनमाण 
करण्याचा वनणयय घेतला आहे. 

महाराष्ट्र पोलीस अविवनयम मिील कलम 22 (न)(2) च्या परंतकुानुसार श्रीमती रश्मी शुक्ला, 
भापोसे, आयकु्त, राज्य गुप्तवाता ववभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई यांची सचंालक, नागरी सरंक्षण या पोलीस 
महासंचालक श्रणेीतील पदावर  पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 

2. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई यांनी कायदा व सुव्यवस्थेची पवरस्स्थती ववचारात 
घेऊन, उपरोक्त अविकारी यांना पदोन्नतीच्या  विकाणी हर्जर होण्याकरीता काययमुक्त कराव े व त्यानंतर 
संबवंित  अविकारी यांनी पदोन्नतीच्या पदावर रुरू्ज होऊन तसा अहवाल  शासनास सादर करावा.  

3. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असनू त्याचा संकेताक 202009022030087929 असा आहे. हा आदेश वडर्जीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

( कैलास गायकवाड ) 
          उप सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रवत, 

महासंचालक व पोलीस महावनरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 

प्रत :- 
1. मा.मुख्यमंत्री यांच ेअपर मुख्य सवचव, मंत्रालय, मंुबई. 
2. मा.मंत्री (गृह )याचंे खार्जगी सवचव, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे/ ग्रामीण) याचंे खार्जगी सवचव, मंत्रालय, मंुबई. 
4. मुख्य सवचव यांच ेवरीष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई. 
5. अ.मु.स.(गृह) यांच ेवरीष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, गृह ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
6. अ.मु.स. (अ. व सु.) यांच ेवरीष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, गृह ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
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7. महासमादेशक, होमगाडय व संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई  
8. आयुक्त, राज्य गपु्तवाता ववभाग, मंुबई 
9. प्रिान सवचव (ववशेष) यांच ेवरीष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, गृह ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
10. अपर पोलीस महासचंालक, आस्थापना, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
11. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- 1, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
12. संबवंित अविकारी ( पोलीस महासंचालक याचंे मार्य तीने ) 
13. अविदान व लेखा अविकारी, मंुबई.  
14. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
15. वनवड नस्ती, कायासन पोल-1, गृह ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
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