








































































विशेष पोलीस महासंचालक, मवहला अत्याचार 
प्रविबंधक विभाग (म.अ.प्र. ि सायबर गुन्हे), मंुबई 
याचं्या अस्थापनेिर मवहला अत्याचार प्रविबंधक कक्ष 
येथे िगग करण्याि आलले्या 10 अस्थायी पदानंा 
वदनाकं 01.03.2017 िे  वदनाकं  30.09.2017 पयंि 
मुदििाढ देण्याबाबि.  

महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 

शासन वनर्गय क्रमांकः मुदििाढ-0217/प्र.क्र.134/विशा-6 
मंत्रालय, मंुबई-400 032. 

िारीख:  28 फेब्रिुारी, 2017 
िाचा -  

1) शासन वनर्गय गृह विभाग, क्रमांकः  विआरए-0103/सीआर-16/पोल-8,वदनांक 22.09.2003 
2) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई याचंे पत्र क्र.पोमसं/25/6134/मुिा/पोल-8/ 

म.अ.प्र.क्र./पोमसं/2003,वदनाकं 19.12.2003 
3) शासन वनर्गय गृह विभाग,क्रमाकं विआरए-0103/669/सीआरर्-7, वदनाकं 27.09.2002 
4) शासन वनर्गय गृह विभाग,क्रमाकं विआरए-0103/प्र.क्र.16/विशा-6, वदनाकं 31.01.2004, 

31.03.2004 ि 28.09.2004. 
5) शासन वनर्गय, गृह विभाग, क्रमाकं -पीसीआर-1013/प्र.क्र.580/विशा-9, वद.24.03.2014 
6) शासन वनर्गय, गृह विभाग,क्रमाकं -पीसीआर-1013/प्र.क्र.580/विशा-9, वद.27.03.2015 
7) शासन वनर्गय क्रमाकं - पीसीआर-1013/प्र.क्र.580/विशा-6, वद.1.3.2016. 
8) शासन वनर्गय क्रमाकं - पीसीआर-1013/प्र.क्र.580/विशा-6, वद.17.11.2016 
9) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य, मंुबई याचं े पत्र क्र.पोमस 26 ब/6143/अपोमसं (गुअविपरेु्)14/2011,  

वदनांक 31.1.2017 
10) वित्त विभाग, शासन वनर्गय क्र. पदवन-2016/प्र.क्र.8/16/आ.प.ुक., वदनांक 10.2.2017. 

 

शासन वनर्गय- 
पोलीस आयुक्ि, नागपूर याचं्या आस्थापनेिरील मवहला अत्याचार प्रविबंध कक्ष हे उपरोक्ि  शासन 

वनर्गयानुसार विशेष पोलीस महासंचालक, मवहला अत्याचार प्रविबंधक विभाग (म.अ.प्र. ि सायबर गुन्हे), मंुबई 
याचंे आस्थापनेिर िगग करण्याि आलेले आहे. सदर कक्षासाठी असलेल्या 10 अस्थायी पदानंा संदभग क्रमाकं 7 
च्या शासन वनर्गयान्िये वदनाकं 01.03.2016 िे वदनाकं 30.09.2016 पयंि मुदििाढ देण्याि आली होिी. 
िसेच वद.1.10.2016 िे वद.28.2.2017 पयंिच्या कालािधीसाठी संदभाधीन क्र.8 च्या शासन वनर्गयाद्वारे 
मुदििाढ देण्याि आली होिी. 
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2. या शासन वनर्गयाव्दारे यासोबिच्या प्रपत्र "अ" मध्ये दशगविलेल्या एकूर् 10 (दहा) अस्थायी पदानंा संदभग 
क्र.9 येथील वित्त विभागाच्या शासन वनर्गयानुसार पुढील अिींच्या अधीन राहून वदनाकं 01.03.2017 िे 
वदनाकं 30.9.2017 पयंि मुदििाढ देण्यास शासनाची मंजुरी देण्याि येि आहे.  
 कोर्त्याही पवरस्स्थिीि पदाचंा आढािा घेऊन सुधावरि आकृविबंध वद.30.04.2017 पूिी वनविि 
करण्याि याि.े 
3.  यासाठी होर्ारा खचग "मागर्ी क्र.बी.-1, 2055 पोलीस-(101)-गुन्हे अन्िषेर् ि दक्षिा (00)(04) 
गुप्ििािा विभाग" ि मागर्ी क्रमाकं बी-1,2055 पोलीस 001 संचालन ि प्रशासन (00)(01) पोलीस 
वनरीक्षर्ालय" या लेखावशषाखाली खची िाकण्याि यािा आवर् िो सन 2016-2017 ि सन 2017-18 या 
आर्थथक िषासाठी मंजूर होर्ा-या अनुदानािून भागविण्याि यािा. 
4. सदर शासन वनर्गय वित्त विभागाच्या शासन वनर्गय क्र. पदवन-2016/प्र.क्र.8/16/आ.पु.क., वदनाकं 
10 फेब्रिुारी, 2017  अन्िये वमळालेल्या आदेशानुसार वनगगवमि करण्याि येि आहे.. 

सदर शासन वनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळािर उपलब्ध 
करण्याि आला असून त्याचा संकेिाक 201702281306266129 असा आहे. हा आदेश विजीिल स्िाक्षरीने 
साक्षावंकि करुन काढण्याि येि आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
 
           ( वशिाजी चव्हार् ) 
 कक्ष अवधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रि,  
1. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मंुबई. 
2. मा.राज्यपाल याचंे सवचि, राजभिन, मंुबई. 
3. महासंचालक ि पेालीस महावनरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 

(पदाचंा आढािा घेण्याचा प्रस्िाि िात्काळ सादर करािा) 
4. अपर पोलीस महासंचालक,गुन्हे अन्िषेर् विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् 
5. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेिा/लेखा पवरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मंुबई/नागपूर 
6. सह सवचि, पोल-3,गृह विभाग, मंत्रालय, मंुबई  
7. सिग पवरक्षते्रीय विशेष पोलीस महावनरीक्षक/सिग पोलीस आयुक्ि/वजल्हा पोलीस अवधक्षक 
8. अवधदान ि लेखा अवधकारी, मंुबई  
9. सिग वजल्हा कोषागार अवधकारी, 
10. वित्त विभाग (व्यय-7/अथगसंकल्प-19), मंत्रालय, मंुबई 
11. कायासन अवधकारी, बीयुिी-1/पोल-3,गृह विभाग, मंत्रालय, मंुबई 
12. वनिि नस्िी/विशा-6 

http://www.maharashtra.gov.in/
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      शासन वनर्गय क्रमाकं - मुदिाढ-0217/प्र.क्र.134/विशा-6, वदनाकं 28 फेब्रुिारी, 2017 च ेसहपत्र 

प्रपत्र - अ 
 

पोलीस आयुक्ि, नागपूर याचंेकिून विशेष पोलीस महासंचालक, मवहला अत्याचार प्रविबंधक विभाग (म.अ.प्र. 
ि सायबर गुन्हे), मंुबई याचं्या आस्थापनेिर मवहला अत्याचार प्रविबंधक कक्ष येथे िगग करण्याि आलेल्या 
खालील वििनर्पत्राि दशगविलेल्या 10 अस्थायी पदानंा वदनाकं 01.3.2017 िे 30.09.2017 पयंि मुदििाढ 
देण्याबाबिचे प्रपत्र- अ. 
 

अ. 
क्र. 

पोलीस 
महासंचालक 
याचंा नस्िी 
क्रमाकं 

   विषय            प्रस्िाविि पदे पदे वनमार् 
केल्याचा शासन 
वनर्गय 

मागील िषाि 
मुदििाढ 
देण्यासंदभािील 
शासन वनर्गय 

पदनाम पदसं
ख्या 

1 2 3 4 5 6 7 
 1 क्रमाकं 

पोमसं/24/61
8/3/मवहला 
अत्याचार 
प्रविबंधक 
कक्ष/पोल-8, 
वदनाकं 
05.07.1996 

मवहलािंर 
होर्ा-या 
अत्याचारास 
प्रविबंध 
करण्यासाठी 
पोलीस 
विभागाि 
स्ििंत्र 
कक्षाची 
स्थापना 
करण्याबाबि          

1) विशेष पोलीस 
महावनरीक्षक 
2) पोलीस उप 
अवधक्षक 
3)कायालय 
अवधक्षक 
4)वनम्नश्रेर्ी 
लघुलेखक 
5)िवरष्ट्ठश्रेर्ी 
वलवपक 
6) कवनष्ट्ठ वलवपक 
7) पोलीस वशपाई 
चालक 
8) चपराशी 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
1 
 
2 

शासन वनर्गय 
क्रमाकं : 
विआरए 
42/पोल-8, 
वदनाकं 
30.01.2001 

शासन वनर्गय क्र. 
पीसीआर-1013/ 
प्र.क्र.580/विशा-
6,  
वदनाकं 
27.3.2015 

   एकुर् 10   
 



महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य, म ंबई आनि पोलीस अनिक्षक कायालयातील    
िागरी हक्क संरक्षि योजिेतील 75 अस्थायी पदािंा 
नदिाकं 01.3.2017 ते नदिाकं  30.09.2017 पयंत 
म दतवाढ देण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासि 
गृह नवभाग 

शासि नििणय क्रमांकः म दतवाढ-0217/प्र.क्र.134/नवशा-6 
मंत्रालय, म ंबई-400 032. 

नदिाकं:   28 फेब्र वारी, 2017 

वाचा -  
1) शासि नििणय गृह नवभाग, क्रमाकंः  निआरए-0103/सीआर-16/पोल-8, नदिाकं 22.09.2003 
2) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई याचंे पत्र क्र.पोमसं/25/6134/म वा/पोल-8/ 

म.अ.प्र.क्र./पोमसं/2003,नदिाकं 19.12.2003 
3) शासि नििणय गृह नवभाग,क्रमाकं निआरए-0103/669/सीआरि-7, नदिाकं 27.09.2002 
4) शासि नििणय गृह नवभाग,क्रमाकं निआरए-0103/प्र.क्र.16/नवशा-6, नदिाकं 31.01.2004, 

31.03.2004 व 28.09.2004. 
5) शासि नििणय, गृह नवभाग,क्रमाकं -पीसीआर-1013/प्र.क्र.580/नवशा-9, नद.24.03.2014 
6) शासि नििणय, गृह नवभाग,क्रमाकं -पीसीआर-1013/प्र.क्र.580/नवशा-9, नद.27.03.2015 
7) शासि नििणय क्रमाकं - पीसीआर-1013/प्र.क्र.580/नवशा-6, नद.1.3.2016. 
8) शासि नििणय क्रमाकं - पीसीआर-1013/प्र.क्र.580/नवशा-6, नद.17.11.2016 
9) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य, म ंबई याचंे पत्र क्र.पोमस 26 ब/6143/अपोमसं (ग अनवप िे)14/ 

2011,  नदिाकं 31.1.2017 
10) नवत्त नवभाग, शासि नििणय क्र. पदनि-2016/प्र.क्र.8/16/आ.प .क., नदिाकं 10.2.2017. 

 

शासि नििणय-  
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई आनि पोलीस अनिक्षक कायालयातील 

िागरी हक्क संरक्षि योजिेअंतगणत निमाि केलेल्या नवनवि संवगातील 156 अस्थायी पदे तसेच या 
पदावं्यतीनरक्त शासि नििणय क्र. पीसीआर-0412/प्र.क्र. 200/नवशा- 6 नदिाकं 8 मे, 2012 अन्वये पोलीस उप 
निरीक्षकाची प िर्जजनवत करण्यात आलेली 2 पदे अशा नवनवि संवगातील एकूि 158 पदापंैकी 75 अस्थायी 
पदािंा नदिाकं 01.03.2016 ते नदिाकं 30.09.2016 पयंतच्या कालाविीसाठी संदभानिि क्र.7 च्या शासि 
नििणयाव्दारे म दतवाढ देण्यात आली होती. तसेच नद.1.10.2016 ते नद.28.2.2017 पयंतच्या कालाविीसाठी 
संदभािीि क्र.8 च्या शासि नििणयाद्वारे म दतवाढ देण्यात आली होती.  
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2. या शासि नििणयाव्दारे सोबतच्या नववरिपत्रातील नवनवि संवगातील एकूि 75 (पंच्याहत्तर) अस्थायी 
पदािंा संदभण क्र.10 येथील नवत्त नवभागाच्या शासि नििणयाि सार प ढील अिींच्या अिीि राहूि नदिाकं 
01.03.2017 ते नदिाकं 30.09.2017 पयंत म दतवाढ देण्यास शासिाची मंज री देण्यात येत आहे.  
 कोित्याही पनरस्स्थतीत पदाचंा आढावा घेऊि स िानरत आकृनतबंि नद.30.04.2017 पूवी निनित 
करण्यात यावी. 
3.      यापदासंाठी होिारा खचण खालील लेखानशर्णकाखाली खची िाकण्यात यावा व तो सि 2016-2017 व 
सि 2017-2018 या आर्जथक वर्ासाठी मंजूर होिा-या अि दािातूि भागनवण्यात यावा. 
(1) मागिी क्र.बी.-1 "2055 पोलीस- 109-नजल्हा पोलीस- (00)(01) नजल्हा पोलीस दल" 
(2) मागिी क्र.बी-1 "2055 पोलीस-108, राज्य म ख्यालय पोलीस- (02)(01) शहर पोलीस  
(3) मागिी क्र.बी-1"2055 पोलीस- 001, संचालि व प्रशासि- (00)(01) पोलीस निरीक्षिालय" 
4. सदर शासि नििणय नवत्त नवभागाच्या शासि नििणय क्र. पदनि-2016/प्र.क्र.8/16/आ.प .क.,               
नदिाकं 10 फेब्र वारी, 2017  अन्वये नमळालेल्या आदेशाि सार निगणनमत करण्यात येत आहे.. 

सदर शासि नििणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201702281240503529  असा आहे. हा आदेश निजीिल स्वाक्षरीिे 
साक्षानंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशाि सार व िावािे.  
 
 
 
           ( नशवाजी चव्हाि )  
 कक्ष अनिकारी, महाराष्ट्र शासि 

प्रत,  
1. मा.म ख्यमंत्री याचंे प्रिाि सनचव, मंत्रालय, म ंबई. 
2. मा.राज्यपाल याचंे सनचव, राजभवि, म ंबई. 
3. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई 
4. (पदाचंा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करावा) 
5. अपर पोलीस महासंचालक,ग न्हे अन्वरे्ि नवभाग, महाराष्ट्र राज्य, प िे 
6. महालेखापाल (लेखा व अि ज्ञयेता/लेखा पनरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, म ंबई/िागपूर 
7. सह सनचव, पोल-3,गृह नवभाग, मंत्रालय, म ंबई  
8. सवण पनरक्षते्रीय नवशेर् पोलीस महानिरीक्षक/सवण पोलीस आय क्त/नजल्हा पोलीस अनिक्षक 
9. अनिदाि व लेखा अनिकारी, म ंबई  
10. सवण नजल्हा कोर्ागार अनिकारी, 
11. नवत्त नवभाग (व्यय-7/अथणसंकल्प-19), मंत्रालय, म ंबई 
12. कायासि अनिकारी, बीय िी-1/पोल-3,गृह नवभाग, मंत्रालय, म ंबई 
13. निवि िस्ती/नवशा-6 

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासि नििणय क्रमाकं - म दतवाढ-0217/प्र.क्र.134/नवशा-6, नदिाकं - 28 फेब्र वारी, 2017 च ेसहपत्र                      
नववरिपत्र 

अ. 
क्र. 

पदिाम शासि नििणय 

  य ओएम 
3/177/
2048/III
-पी, 
नदिांक 
5.11.19
77 

पीसीआर 
3091/18/नवशा-6, 
नदिांक 3.10.1991 या 
शासि नििणयान्वये 
पोलीस उप निरीक्षकांची 
मंजूर करण्यात आलेली 
पदे ही पोमसं, 
म.रा.म ंबई 
कायालयाकिील 
पनरपत्रक 
क्र.पोमसं/26/8214/स
पोनि/2002, 
नद.4.12.2002  अन्वये 
स.पो.नि. ची पदे 
करण्यात आली आहेत. 

पीसीआर 
3091/18/(2)/नवशा-6, 
नदिांक 8.7. 92 या 
शासि नििणयान्वये 
पोलीस उप निरीक्षकांची 
मंजूर करण्यात आलेली 
पदे ही पोमसं, म.रा., 
म ंबई कायालयाकिील 
पनरपत्रक क्र. पोमसं  
/26/ 8214/सपोनि/ 
2002, नद.4.12.2002  
अन्वये स.पो.नि. ची पदे 
करण्यात आली आहेत. 

पीएमए
ि 
0397/
सीआर 
474/
पोल 5 
ब, 
नदिांक 
26.2.2
001 

आयपीए
स 
1708/
सीआर 
266/पो
ल-1, 
नदिांक 
31.5.20
08 

एक ि 
पदे 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 पोलीस महानिरीक्षक -- -- -- -- 01 01 
2 पोलीस  अनिक्षक -- -- -- 01 -- 01 
3 पोलीस     उप 

अनिक्षक 
-- -- 01 -- -- 01 

4 पोलीस निरीक्षक 03 01 01 -- -- 05 
5 सहायक पोलीस 

निरीक्षक 
-- 03 06 -- -- 09 

6 पोलीस हवालदार -- 08 16 -- -- 24 
7 पोलीस नशपाई  -- 05 25 -- -- 30 
8 व.श्रे.नलनपक - -- 01 -- - 01 
9 िंकलेखक -- -- 01 -- -- 01 
10 कायालयीि नशपाई  02 -- -- -- -- 02 
 एक ि 05 17 51 01 01 75 

 











पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई 
याचं्या आस्थापनेवरील ववशेष पोलीस 
महावनरीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण या पदास 
म दतवाढ देण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
गृह ववभाग 

शासन वनणणय क्रमाकं : सीटीई-3117/प्र.क्र.17/ पोल-3 
मंत्रालय, द सरा मजला, म ख्य इमारत, 

मादाम कामा रोड, ह तात्मा राजग रु चौक, म ंबई-400 032. 
वदनाकं : 04 माचण, 2017 

 वाचा:- 
1) शासन वनणणय, गृह ववभाग क्र.आयपीएस-1205/प्र.क्र.601/पोल-1,वद.3.1.2006 
2) शासन वनणणय, गृह ववभाग क्र.आयपीएस-1205/प्र.क्र.332/पोल-1,वद.10.2.2012 
3) शासन वनणणय, गृह ववभाग क्र.आयपीएस-1212/प्र.क्र.168/पोल-1,वद.9.4.2012 
4) शासन वनणणय, गृह ववभाग क्र.भापोसे-1712/प्र.क्र.299/पोल-1,वद..06.2012 
5) शासन वनणणय, गृह ववभाग क्र.आयपीएस-1313/प्र.क्र.453/पोल-1,वद.21.10.2013 
6) शासन वनणणय, गृह ववभाग क्र.आयपीएस-1314/प्र.क्र.113/पोल-1,वद.19.03.2014 
7) शासन वनणणय, गृह ववभाग क्र.आयपीएस-1315/प्र.क्र.32/पोल-1,वद.30.03.2015 
8) शासन वनणणय, गृह ववभाग क्र.आयपीएस-0315/प्र.क्र.78/पोल-1,वद.20.10.2015 
9) शासन वनणणय, गृह ववभाग क्र.सीटीई-3116/प्र.क्र.145/पोल-3, वद.18.10.2016 
10) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई याचंे पत्र क्र.पोमसं/26-ब/6143/अपोमसं 

(नाहसं)/13/2006, वद.18.01.2017  
11) शासन वनणणय, ववत्त ववभाग क्र.पदवन-2016/प्र.क्र.8/16/आ.प .क., वद.10.02.2017 

प्रस्तावना:-   
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई याचं्या आस्थापेवरील ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, 

नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई या पदाच्या कामकाजाचा व्याप वाढल्याम ळे संदभण क्र.1 
येथील वदनाकं 03 जानेवारी,2006 च्या शासन वनणणयान्वये या पदाची अपर पोलीस महासंचालक, 
नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य,म ंबई दजाच्या पदामध्ये प्रथमत: श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता देण्यात 
आली होती. गृह ववभाग, शासन वनणणय, वद.05.10.2010 अन्वये सदर पदास प न्हा ववशेष पोलीस 
महावनरीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई असे श्रेणीअवनत करण्यात आले. सदर 
अस्थायी पदास वदनाकं 28.02.2010 पयंत म दतवाढ देण्यात आली. 
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तद्नंतर संदभण क्र.4 येथील वद.- जून,2012 च्या शासन वनणणयन्वये या पदाची अपर पोलीस 
महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई अशी श्रणेीवाढ करण्यात आली आहे. गृह 
ववभाग, शासन वनणणय, वद.20.10.2015 अन्वये सदर पदास प न्हा ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, नागरी 
हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई असे श्रेणीअवनत करण्यात आले आहे. या पदास वळेोवळेी 
म दतवाढ देण्यात आली असून संदभाविन क्र.9 येथील वदनाकं 18.10.2016 च्या शासन वनणणयाद्वारे 
वद.01.10.2016 पासून वदनाकं 28.02.2017 या कालाविीसाठी म दतवाढ देण्यात आली आहे. सबब 
या पदास वद.01.03.2017 पास न प ढे म दतवाढ द्यावयाची असल्याने पोलीस महासंचालकानंी संदभण 
क्र.10 अन्वये प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई याचंे आस्थापनेवरील ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, 
नागरी हक्क संरक्षण हे पद ज्या पवरस्स्थतीत श्रेणीअवनत केले होते ती पवरस्स्थती अद्यापही कायम 
असून सदर अस्थायी पद सहा मवहन्यापेक्षा जास्त काळ वरक्त नव्हते. सदर वस्तूस्स्थती ववचारात घेता, 
शासन आता खालीलप्रमाणे वनणणय घेत आहे. 
शासन वनणणय:- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई याचंे आस्थापनेवरील ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, 
नागरी हक्क संरक्षण या अस्थायी पदास वदनाकं 01 माचण, 2017 ते वदनाकं 30 सप्टेंबर, 2017 पयंत 
खालील अटींच्या अिीन राहून म दतवाढ देण्यास शासन मंज री देण्यात येत आहे. 

1) शासन वनणणय, ववत्त ववभाग क्र.असंक-1001/प्र.क्र.29/2001/वववत्तय स िारणा-1, वदनाकं 10 
सप्टेंबर 2001 आवण क्र.असंक-1004/प्र.क्र.12/2004/वववत्तय स िारणा-1, वदनाकं 19 
ऑगस्ट 2004 न सार पदाचं्या आढाव्याची कायणवाही तातडीने पूणण करुन कायालयाचा स िावरत 
आकृतीबंि उच्चस्तरीय सवचव सवमतीकडून अंवतमत: मान्य करुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव 
तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावा. 

2) आस्थापनेवरील मंजूर पदाचंा आढावा घेताना शासनाच्या कायणपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा वाढता 
वापर, काळान रुप शासनाच्या मन ष्ट्यबळात बदल व मन ष्ट्यबळाचा पवरणामकारक वापराची 
आवश्यकता या बाबींचा ववचार करुन अनावश्यक पदे कमी करण्याचाही ववचार करावा. 

3) कोणत्याही पवरस्स्थतीत वदनाकं 30 एवप्रल, 2017 पयंत पदाचंा आढावा उच्चस्तरीय 
सवमतीसमोर ठेवून मान्यता घेण्याबाबत ववत्त ववभागाने संदभाविन क्र.11 येथील वदनाकं 10 
फेब्र वारी, 2017 च्या शासन वनणणयान सार सूवचत केलेले आहे. आकृतीबंि वनवित करावयाची 
कायणवाही उवशरात उवशरा वदनाकं 30 एवप्रल, 2017 पयंत प णण करावयाची आहे.                    
ही बाब ववचारात घेता वदनाकं 30 एवप्रल,2017 अखेर पयंत पदाचं्या आढाव्याची कायणवाही पूणण 
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न झाल्यास,उपरोक्त  अस्थायी पदानंा त्या प ढील कालाविीसाठी  म दतवाढ न वमळाल्यास  व 
त्याम ळे अविकारी/ कमणचारी याचं्या वतेन व भत्याचा प्रश्न वनमाण झाल्यास याबाबतची सवणस्वी 
जबाबदारी संबंवित कायालयाची रावहल. 

2. सदरचा खचण 2055-पोलीस-001-संचालन व प्रशासन-पोलीस वनरीक्षालये  या 
लेखाशीषाखाली खची टाकण्यात यावा व तो सन २०१7-१8 या ववत्तीय वषाच्या मंजूर 
अन दानातून भागववण्यात यावा.  
हा शासन वनणणय, ववत्त ववभाग क्रमाकं-पदवन-2016/प्र.क्र.8/16/आ.प .क., वदनाकं 10 
फेब्र वारी, 2017 अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या  अविकाराचा वापर करुन वनगणवमत करण्यात 
येत आहे. 

4. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201703041309140829 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशान सार व नावाने.  

      ( िीरज का.ं अभंग )     
 कायासन अविकारी, गृह ववभाग 

प्रत, 
1. महासंचालक व पोलीस महावनरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई. 
2. अपर पोलीस महासंचालक,नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई.  
3. महालेखापाल (लेखा व अन ज्ञयेता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र-1, म ंबई. 
4. अविदान व लेखा अविकारी, म ंबई. 
5. वनवासी लेखा अविकारी, म ंबई  
6. वजल्हा कोषागार अविकारी, म ंबई. 
7. गृह ववभाग, कायासन (बीय डी-1/पोल-1/ववशा-6). 
8. ववत्त ववभाग (व्यय-7) / वववत्तय  स िारणा-1. 
9. वनवड नस्ती (पोल-३). 

http://www.maharashtra.gov.in/


पोलीस दलाच्या पुनर्रचनेअतंर्रत ननर्माण 
केलले्या निनिध पदानंा रु्मदतिाढ 
देण्याबाबत.                    

र्महार्ाष्ट्र शासन 
रृ्ह निभार् 

शासन ननणरय क्रर्मांक : सीटीई 3117/ प्र.क्र.18/ पोल-3 
रं्मत्रालय, दुसर्ा र्मजला, रु्मख्य इर्मार्त, 

र्मादार्म कार्मा र्ोड, हुतात्र्मा र्ाजरु्रु चौक, रंु्मबई-400 032. 
नदनाकं : 4 र्माचर, 2017 

िाचा:- 
1) शासन ननणरय, रृ्ह निभार्, क्र.र्ापोसे-05/2001/ सीआर्-162/ पोल-1अ, नद.5.7.2001. 

 2) शासन ननणरय, रृ्ह निभार्, क्र.र्ापोसे-01/2001/ प्र.क्र.43/पोल-1अ, नद.29.8.2005 ि          
      नद.24.11.2005. . 
 3) शासन शुध्दीपत्र क्र.र्ापोसे-01/2001/ प्र.क्र.43/पोल-1अ, नद.1.7.2006. 
 4) शासन ननणरय, रृ्ह निभार्, क्र.र्ापोसे-05/2001/सीआर्-162/ पोल-1अ,   
                 नद.6.1.2006, नद.5.6.2006 ि नद.10.11.2006. 
 5) शासन ननणरय, रृ्ह निभार्, क्र.र्ापोसे-1613/ प्र.क्र.419/पोल-1अ, नद.14.10.2013. 
 6) शासन ननणरय, रृ्ह निभार्, क्र.र्ापोसे-1614/ प्र.क्र.72/पोल-1अ, नद.5.03.2014. 
 7) शासन ननणरय, रृ्ह निभार्, क्र.र्ापोसे-1615/ प्र.क्र.21/पोल-1अ, नद.25.03.2015, 
     नद.13.4.2015. 
 ८) शासन ननणरय, रृ्ह निभार्, क्र.र्ापोसे-1611/ प्र.क्र.24/पु.बा.क्र.55/पोल-1अ,  
                नद.20.07.2015. 
 9) शासन ननणरय, रृ्ह निभार् क्र.सीटीई-3116/प्र.क्र.146/पोल-3, नद.17.10.2016. 
 10) पोलीस र्महासंचालक, र्महार्ाष्ट्र र्ाज्य, रंु्मबई याचं ेपत्र क्र.पोर्मसं/26-ब/पो.अ/पो.उ.आ./ 
               रु्म.िा.47/2013, नद.19.01.2017. 

11) शासन ननणरय, नित्त निभार् क्र.पदनन 2016/प्र.क्र.8/16/आ.पु.क.,नद.10.02.2017. 
 

शासन ननणरय :- 

           र्ाज्याच्या पोलीस दलाच्या पुनर्रचनेअंतर्रत सन 2001-02 र्मध्ये ननर्माण कर्ण्यात 
आलेल्या पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उपआयुक्त ि पोलीस उपअधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त या 
दजाच्या एकूण 115 अस्थायी पदानंा संदभर क्र.9 येथे नरू्मद नद.17.10.2016 च्या शासन ननणरयान्िये 
नदनाकं 01.10.2016 ते नदनाकं 28.02.2017 पयंत रु्मदतिाढ देण्यात आली होती. सदर् अस्थायी 
पदानंा नदनाकं 01.03.2017 पासून पुढील रु्मदतिाढ देण्याबाबत पोलीस र्महासंचालक, र्महार्ाष्ट्र 
र्ाज्य, रंु्मबई यानंी संदभर क्र.11 येथील पत्रान्िये प्रस्तानित केले आहे. 
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2. या शासन ननणरयासोबतच्या पनर्नशष्ट्ट-अ र्मध्ये नरू्मद केलेल्या 115 अस्थायी पदानंा 
नद.01.03.2017 ते नद. 30.09.2017 पयंत रु्मदतिाढ देण्यास खालील अटींच्या अनधन र्ाहून शासन 
र्मान्यता देण्यात येत आहे:-  
(अ) सोबतच्या पनर्नशष्ट्ट-अ र्मधील कोणतेही पद 6 र्मनहन्यापंेक्षा जास्त काळ नर्क्त नाहीत ि पदे ज्या 
कार्णासाठी, अटींचे ि शतीचे अधीन र्ाहून रं्मजूर् केली आहेत, त्याचंे पालन कर्ण्यात आले आहे. 
(ब) नित्त निभार्, शासन ननणरय, क्रर्माकं: पदनन-2016/प्र.क्र.8/16/आ.पु.क, नद.10.02.2017 

नुसार् कायालयाचा पदनिषयक सुधानर्त आकृतीबंध उच्चस्तर्ीय सनर्मतीकडून अंनतर्मत: र्मान्य करुन 
घेण्यासाठी तात्काळ कायरिाही कर्ण्यात येईल. 
(क) निनहत रु्मदतीत पदाचं्या आढाव्याची कायरिाही पूणर न झाल्यास ि अस्थायी पदानंा त्या पुढील 
कालािधीसाठी रु्मदतिाढ न नर्मळाल्यास आनण त्यारु्मळे अनधकार्ी/ कर्मरचार्ी याचं्या ितेन ि भत्तयाचंा प्रश्न 
ननर्माण झाल्यास ती जबाबदार्ी पोलीस र्महासंचालक, र्महार्ाष्ट्र र्ाज्य, रंु्मबई याचंे कायालय याचंी 
र्ाहील. 
(ड) अस्थायी पदाचंे ितेन ि भत्तयािर्ील खचर रं्मजूर् अनुदानातून भार्निण्यात येईल. 
3. सोबतच्या पनर्नशष्ट्ट-अ येथील अ.क्र.1 येथील नरू्मद 4 पदािंर् होणार्ा खचर "2055-पोलीस-
001-संचालन ि प्रशासन (00) (01) पोलीस ननर्ीक्षणालये'' ि अ.क्र.5 येथील स्तंभ क्र.3 र्मधील अ.क्र.5 

ते 9 येथील दहशतिादनिर्ोधी पथकातील 5 पदे िर्ळता, अ.क्र.2,5 ि 6 येथील अन्य 102 पदािंर् 
होणार्ा खचर "2055-पोलीस-109-नजल्हा पोलीस 109 (00) (01) नजल्हा पोलीस बल'', अ.क्र.3 येथील 
स्तंभ क्र.4 र्मधील 2 पदािंर् होणार्ा खचर “2055-पोलीस -[00][01]रु्न्हे अन्िषेण निभार् -

[00][101] [00][05] दहशतिाद निर्ोधी पथक (2055 0571) (योजनेत्तर्/दत्तर्मत)'', अ.क्र.4 
येथील स्तंभ क्र.4 र्मधील 2 पदािंर् होणार्ा खचर “2055-पोलीस -[00]109-नजल्हा पोलीस -
[00][01] नजल्हा पोलीस दल'' आनण अ.क्र.5 येथील स्तंभ क्र.4 र्मधील अ.क्र.5 ते 9 येथील 
दहशतिादनिर्ोधी पथकातील 5 पदािंर् होणार्ा खचर "2055-पोलीस, (00) (05) दहशतिाद निर्ोधी 
पथक (2055 0571) (योजनेत्तर्/दत्तर्मत)'' या लेखानशषाखाली सन 2017-18 या नित्तीय िषासाठी 
रं्मजूर् केलेल्या अनुदानातून भार्निण्यात यािा. 
4. सदर् शासन ननणरय, नित्त निभार्ाचा शासन ननणरय क्र.पदनन-2016/प्र.क्र.8/16/आ.पु.क. 
नद.10.02.2017 अन्िये, प्रशासकीय निभार्ानंा प्रदान कर्ण्यात आलेल्या अनधकार्ाचंा िापर् करुन 
ननर्रनर्मत कर्ण्यात येत आहे. 
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5. सदर् शासन ननणरय र्महार्ाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर् 
उपलब्ध कर्ण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201703041302516629 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्िाक्षर्ीने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

र्महार्ाष्ट्राचे र्ाज्यपाल याचं्या आदेशानुसार् ि नािाने.  

          ( धीर्ज कां. अभंर् )         
    कायासन अनधकार्ी, रृ्ह निभार् 
 
प्रत, 

1) पोलीस र्महासंचालक, र्महार्ाष्ट्र र्ाज्य, रंु्मबई (70 प्रती र्महासंचालक ि पोलीस 
र्महाननर्ीक्षक याचं्या कायालयार्मार्र त सिर संबंनधत कायालयानंा). 

2) र्महालेखापाल-1/2 ( लेखा ि अनुज्ञयेता / लेखा पर्ीक्षा), र्महार्ाष्ट्र,रंु्मबई/नार्पूर्. 
3) अनधदान ि लेखा अनधकार्ी, रंु्मबई. 
4) सिर नजल्हा कोषार्ार् अनधकार्ी. 
5) ननिासी लेखा पर्ीक्षा अनधकार्ी, िादें्र, रंु्मबई. 
6) नित्त निभार् (व्यय-7) / निनत्तय  सुधार्णा-1. 
7) कायासन बीयुडी-1/पोल-1अ/पोल-5ब, र्ृह निभार्, रंु्मबई. 
8) ननिड नस्ती, पोल-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन ननणरय, रृ्ह निभार्, क्रर्माकं:सीटीई 3117/प्र.क्र.18/पोल-3, 
   नदनाकं 4 र्माचर, 2017 चे सहपत्र 

 

"पनर्नशष्ट्ट-अ" 
पोलीस अधीक्षक/ पोलीस आयुक्त ि पोलीस उपअनधक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त दजाच्या अस्थायी 

पदानंा रु्मदतिाढ. 
 

 

अ. 
क्र. 

पदननर्मर्मतीचा शासन 
ननणरय ि नदनाकं 

रु्मदतिाढीचा शासन 
ननणरय ि नदनाकं 

पदाचे नािं 

1 2 3 4 
(1)  शासन ननणरय, रृ्ह 

निभार्, क्र.र्ापोसे-05/ 
2001/ सीआर्-162/ 
पोल-1अ, 
नद.5.7.2001 

शासन ननणरय, रृ्ह 
निभार् क्र.सीटीई 3116/ 
प्र.क्र.146/पोल-3, 
नद.17.10.2016. 
 

पोलीस र्महासंचालक कायालयातील 
ननयंत्रण कक्षासाठी पोलीस अधीक्षक 
संिर्ाची - 2 पदे 
पोलीस र्महासंचालक कायालयातील 
ननयंत्रण कक्षासाठी पोलीस उपअधीक्षक 
संिर्ाची - 2 पदे 

(2) 
 
 

1) शासन ननणरय, रृ्ह 
निभार्, क्र.र्ापोसे-
01/2001/ प्र.क्र.43/ 
पोल-1अ, 
नद.29.8.2005 ि 
नद.24.11.2005 
2) शासन शुध्दीपत्र 
क्र.र्ापोसे-01/2001/ 
प्र.क्र.43/पोल-1अ, 
नद.1.7.2006 

शासन ननणरय, रृ्ह 
निभार् क्र.सीटीई 3116/ 
प्र.क्र.146/पोल-3, 
नद.17.10.2016. 
 

1. अपर् पोलीस अधीक्षक, अकोला 
2. अपर् पोलीस अधीक्षक, िानशर्म 
3. अपर् पोलीस अधीक्षक, हहर्ोली 
4. अपर् पोलीस अधीक्षक, नंदुर्बार् 
5. अपर् पोलीस अधीक्षक, नानशक 
ग्रार्मीण 
6. अपर् पोलीस अधीक्षक, भडंार्ा 
7. अपर् पोलीस अधीक्षक, अर्मर्ािती 
8. अपर् पोलीस अधीक्षक, बार्ार्मती, 
नजल्हा पुणे ग्रार्मीण 
9. अपर् पोलीस अधीक्षक, श्रीर्ार्मपूर्, 
नजल्हा अहर्मदनर्र् 
10. अपर् पोलीस अधीक्षक, जळर्ािं 
11. अपर् पोलीस अधीक्षक,िसई, 
नजल्हा ठाणे ग्रार्मीण. 
12. अपर् पोलीस अधीक्षक, 
र्डहहग्लज, नज. कोल्हापूर् 
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13. पोलीस उप आयुक्त, आर्मथक रु्न्हे 
निभार्, ठाणे आयुक्तालय 
14. पोलीस उप आयुक्त, आर्मथक रु्न्हे 
निभार्, पुणे आयुक्तालय 
15. पोलीस उप आयुक्त, आर्मथक रु्न्हे 
निभार्, नार्पूर् आयुक्तालय 
16. पोलीस उप आयुक्त, रु्न्हे निभार्, 
निी रंु्मबई 

   17. पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप 
आयुक्त, आर्मथक रु्न्हे निभार्, रु्न्हे 
अन्िषेण निभार्, रु्न्हे, पुणे. 
18. पोलीस उप आयुक्त, आर्मथक रु्न्हे 
निभार्, रंु्मबई. 
19. पोलीस उप आयुक्त, रु्न्हे, रंु्मबई 
(प्रकटीकर्ण) 
20. अपर् पोलीस अधीक्षक, र्मोटार् 
पनर्िहन निभार्, नार्पूर् 
21. पोलीस उप आयुक्त, रु्प्तिाता 
निभार्, नार्पूर् 
22. प्राचायर, र्ाज्य र्ाखीि पोलीस बल 
प्रनशक्षण कें द्र, नानिीज, दौंड. 
23. पोलीस उप आयुक्त, िाहतूक, 
ठाणे 
24. प्राचायर, पोलीस प्रनशक्षण 
निद्यालय, धुळे 
25. अपर् पोलीस अधीक्षक, लोहर्मार्र, 
पुणे. 
26. अपर् पोलीस अधीक्षक, लोहर्मार्र, 
नार्पूर्. 
27. सहायक पोलीस र्महाननर्ीक्षक, 
पोलीस र्महासंचालक कायालय 
(Provision) साधनसार्मग्री इत्यादी. 
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(3)  शासन ननणरय, रृ्ह 
निभार्, क्र.र्ापोसे-05/ 
2001/प्र.क्र.43/ पोल-
1अ, नद. 11.5.2001 

शासन ननणरय, रृ्ह 
निभार् क्र.सीटीई 3116/ 
प्र.क्र.146/पोल-3, 
नद.17.10.2016. 

पोलीस अधीक्षक, तानंत्रक संशोधन 
कक्ष, दहशतिाद निर्ोधी पथक-1 पद 
पोलीस अधीक्षक, र्ुप्तिाता कक्ष, 
दहशतिाद निर्ोधी पथक-1 पद 

(4) शासन ननणरय, रृ्ह 
निभार्, क्र.र्ापोसे-05/ 
2001/प्र.क्र.43/ पोल-
1अ, नद. 11.5.2001 

शासन ननणरय, रृ्ह 
निभार् क्र.सीटीई 3116/ 
प्र.क्र.146/पोल-3, 
नद.17.10.2016. 

पोलीस उप आयुक्त, पनर्रं्मडळ 
औरं्र्ाबाद शहर्-1 पद 
पोलीस उप आयुक्त, पनर्रं्मडळ नानशक 
शहर्-1 पद 

(5) 
 

शासन ननणरय, रृ्ह 
निभार्, क्र.र्ापोसे-05/ 
2001/सीआर्-162/ 
पोल-1अ, 
नद.6.1.2006, 
नद.5.6.2006 ि 
नद.10.11.2006 

शासन ननणरय, रृ्ह 
निभार् क्र.सीटीई 3116/ 
प्र.क्र.146/पोल-3, 
नद.17.10.2016. 

1. पोलीस उपअधीक्षक / सहाय्यक 
पोलीस आयुक्त, रु्न्हे निभार्, रंु्मबई  
2. पोलीस उपअधीक्षक, कायदा ि 
सुव्यिस्था निभार्, रंु्मबई  
3. पोलीस उपअधीक्षक, संर्णक कक्ष 
(Dy. S.P. Computer cell), पोलीस 
र्महासंचालक याचंे कायालय, रंु्मबई  
4. पोलीस उपअधीक्षक (लेखा), पोलीस 
र्महासंचालक कायालय, रंु्मबई  
5. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
दहशतिाद निर्ोधी पथक, औरं्र्ाबाद 
6. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
दहशतिाद निर्ोधी पथक, नार्पूर् 
7. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, दहशत 
निर्ोधी पथक, रंु्मबई आयुक्तालय, रंु्मबई 
8. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
दहशतिाद निर्ोधी पथक, रंु्मबई 
आयुक्तालय, रंु्मबई 
9. सहाय्यक पोलीस आयुक्त,   
दहशतिाद निर्ोधी पथक, रंु्मबई 
आयुक्तालय, रंु्मबई 
10. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, िाहतूक, 
नभिडंी, ठाणे आयुक्तालय, ठाणे  
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11. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
िाहतूक,कल्याण डोंनबिली, ठाणे  
आयुक्तालय, ठाणे 
12.सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
िाहतूक, उल्हासनर्र्/ अबंर्नाथ, ठाणे  
आयुक्तालय, ठाणे 
13. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, कळिा 
निभार्, ठाणे आयुक्तालय, ठाणे 
14. सहाय्यक पोलीस आयुक्त,आर्मथक 
रु्न्हे ि सायबर् क्राईर्म, ठाणे 
आयुक्तालय, ठाणे 
15. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, निी 
रंु्मबई िाहतूक निभार्,निी रंु्मबई 
आयुक्तालय, निी रंु्मबई 
16. पोलीस उपअनधक्षक ( िाहतुक), 
नबनतार्ी संदेश, पुणे   
17. सहाय्यक पोलीस आयुक्त 
(आस्थापना), पुणे आयुक्तालय, पुणे   
18. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
निश्रार्मबार्, पुणे आयुक्तालय, पुणे  
19 सहाय्यक पोलीस आयुक्त, आर्मथक 
रु्न्हे ि सायबर्क्राईर्म, पुणे 
आयुक्तालय, पुणे 
20. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
िाहतूक निभार् 3, हपपर्ी हचचिड, पुणे 

   

21. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
िाहतूक प्रशासन, पुणे आयुक्तालय, 
पुणे 
22. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
चतु:श्रुंर्ी निभार्, पुणे आयुक्तालय, पुणे 
23. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
स्िार्रे्ट निभार्, पुणे आयुक्तालय, पुणे 
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24. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, अजनी 
निभार्, नार्पूर् आयुक्तालय, नार्पूर् 
25. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, सक्कर् 
दर्ा निभार्, नार्पूर् आयुक्तालय, 
नार्पूर् 
26. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
िाहतूक पूिर, नार्पूर् आयुक्तालय, 
नार्पूर् 
27. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
अंबाझर्ी निभार्, नार्पूर् आयुक्तालय, 
नार्पूर् 
28. सहाय्यक पोलीस आयुक्त,आर्मथक 
रु्न्हे ि सायबर् क्राईर्म, नार्पूर् 
आयुक्तालय, नार्पूर् 
29. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
रु्मख्यालय,नार्पूर् आयुक्तालय, 
नार्पूर् 
30.सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
पाचपािली निभार्,नार्पूर् 
आयुक्तालय, नार्पूर् 
31. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
औरं्र्ाबाद िाहतूक निभार्, औरं्र्ाबाद 
आयुक्तालय, औरं्र्ाबाद 
32. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, नसडको 
निभार्, औरं्र्ाबाद आयुक्तालय, 
औरं्र्ाबाद 
33. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
अर्मर्ािती शहर् िाहतूक निभार्, 
अर्मर्ािती आयुक्तालय, अर्मर्ािती 
34. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
िाहतूक निभार्, सोलापूर् आयुक्तालय, 
सोलापूर् 
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35. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, नानशक 
िाहतूक निभार्, नानशक आयुक्तालय, 
नानशक 
36. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, आर्मथक 
रु्न्हे ि सायबर् क्राईर्म, नानशक 
आयुक्तालय, नानशक 

   37. उपनिभार्ीय पोलीस अनधकार्ी, 
जयहसर्पूर् उपनिभार्, नज. कोल्हापूर्  
38. उपनिभार्ीय पोलीस अनधकार्ी, 
सातार्ा ग्रार्मीण उपनिभार्, नज.सातार्ा   
39. उपनिभार्ीय पोलीस अनधकार्ी, 
रं्मर्ळिढेा उपनिभार्, नज.सोलापूर् 
ग्रार्मीण  
40. पोलीस उपअधीक्षक, आर्मथक रु्न्हे 
ि सायबर् क्राईर्म ठाणे ग्रार्मीण  
41. पोलीस उपअधीक्षक, िाहतूक 
निभार्, ठाणे ग्रार्मीण  
42. उपनिभार्ीय पोलीस अनधकार्ी, 
बोईसर् उपनिभार्, नज.ठाणे ग्रार्मीण   
43. उपनिभार्ीय पोलीस अनधकार्ी, 
उर्मर्र्ा उपनिभार्, नज.उस्र्मानाबाद   
44. उपनिभार्ीय पोलीस अनधकार्ी, 
अंजनर्ाि उपनिभार्, नज.अर्मर्ािती 
ग्रार्मीण   
45. उपनिभार्ीय पोलीस अनधकार्ी, 
लोहर्मार्र जालना रे्ल्ि ेउपनिभार्, 
नज.नार्पूर् लोहर्मार्र    
46. पोलीस उपअधीक्षक, र्मनहला 
अत्याचार् प्रनतबंधक निभार्, रंु्मबई  
47. पोलीस उपअधीक्षक (नार्र्ी हक्क 
संर्क्षण), नादेंड पनर्क्षते्र, नादेंड 
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48. पोलीस उपअधीक्षक, सायबर् 
क्राईर्म सेल, र्ाज्य र्ुन्हे अन्िषेण 
निभार्,  र्महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुणे  
49. पोलीस उपअधीक्षक, आर्मथक रु्न्हे 
निभार्, र्ाज्य र्ुन्हे अन्िषेण निभार्, 
र्महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुणे 
50. पोलीस उपअधीक्षक, ॲन्टी नचहटर् 
सेल, र्ाज्य र्ुन्हे अन्िषेण निभार्, 
र्महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पुणे 
51. पोलीस उपअधीक्षक, अंर्मली पदाथर 
निर्ोधी कक्ष, र्ाज्य र्ुन्हे अन्िषेण 
निभार्, र्महार्ाष्ट्र र्ाज्य, पणेु 
52. पोलीस उपअधीक्षक, र्ाज्य 
रु्प्तिाता निभार्, र्महार्ाष्ट्र र्ाज्य, रंु्मबई  

   53. पोलीस उपअधीक्षक, र्ाज्य 
रु्प्तिाता निभार्, र्महार्ाष्ट्र र्ाज्य, रंु्मबई  
54. पोलीस उपअधीक्षक, र्ाज्य 
रु्प्तिाता निभार्, र्महार्ाष्ट्र र्ाज्य, रंु्मबई  
55. पोलीस उपअधीक्षक, प्रनशक्षण 
स.र्म. पोलीस अकादर्मी, नानशक  
56. पोलीस उपअधीक्षक, प्रनशक्षण 
स.र्म. पोलीस अकादर्मी, नानशक  
57. पोलीस उपअधीक्षक, प्रनशक्षण 
स.र्म. पोलीस अकादर्मी, नानशक  
58. पोलीस उपअधीक्षक, प्रनशक्षण 
स.र्म. पोलीस अकादर्मी, नानशक  
59. पोलीस उपअधीक्षक, प्रनशक्षण 
स.र्म. पोलीस अकादर्मी, नानशक  
60. पोलीस उपअधीक्षक, प्रनशक्षण 
स.र्म. पोलीस अकादर्मी, नानशक  
61. पोलीस उपअधीक्षक, प्रनशक्षण 
स.र्म. पोलीस अकादर्मी, नानशक  
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62. पोलीस उपअधीक्षक, प्रनशक्षण 
स.र्म. पोलीस अकादर्मी, नानशक  
63. पोलीस उपअधीक्षक, प्रनशक्षण 
स.र्म. पोलीस अकादर्मी, नानशक  
64. उपप्राचायर ि पोलीस उपअधीक्षक, 
प्रनशक्षण, सोलापूर्  
65. उपप्राचायर, र्ाज्य र्ाखीि पोलीस 
बल, प्रनशक्षण निद्यालय, नानिीज, पुणे 
66. उपप्राचायर ि पोलीस उपअधीक्षक, 
प्रनशक्षण, खंडाळा 
67. उपप्राचायर ि पोलीस उपअधीक्षक, 
प्रनशक्षण, अकोला  
68. उपप्राचायर ि पोलीस उपअधीक्षक, 
प्रनशक्षण, नानिीज-दौंड 
69. उपप्राचायर ि पोलीस उपअधीक्षक, 
प्रनशक्षण, जालना  
70. उपप्राचायर ि पोलीस उपअधीक्षक, 
प्रनशक्षण, नार्पूर् 
71. उपप्राचायर ि पोलीस उपअधीक्षक, 
यु.ओ.टी.सी., नार्पूर्  

   72. पोलीस उपअधीक्षक (नबनतार्ी 
संदेश) (अनभयानंत्रकी), पूिर निभार्, 
नार्पूर्  
73. पोलीस उपअधीक्षक (नबनतार्ी 
संदेश) (अनभयानंत्रकी), पनिर्म निभार्, 
पुणे 
74. पोलीस उपअधीक्षक (नबनतार्ी 
संदेश) (अनभयानंत्रकी), निी रंु्मबई  
75. पोलीस उपअधीक्षक 
(अनभयांनत्रकी), नबनतार्ी संदेश, पुणे  
76. सहायक पोलीस आयुक्त, नबनतार्ी 
संदेश (अनभयानंत्रकी), पुणे शहर्  
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77. सहायक पोलीस आयुक्त, नबनतार्ी 
संदेश (अनभयानंत्रकी), नार्पूर् शहर्  
78. पोलीस उपअधीक्षक, नबनतार्ी 
संदेश (अनभयानंत्रकी), नादेंड पनर्क्षते्र  

(6) शासन ननणरय, रृ्ह 
निभार्, क्र.र्ापोसे-05/ 
2001/ सीआर्-162/ 
पोल-1अ, 
नद.5.7.2001 

शासन ननणरय, रृ्ह निभार् 
क्र.सीटीई 3116/ 
प्र.क्र.146/पोल-3, 
नद.17.10.2016. 
 

1. उपनिभार्ीय पोलीस अनधकार्ी, 
नतर्ोडा उपनिभार्, नज.र्ोंनदया 
2. उपनिभार्ीय पोलीस अनधकार्ी, 
आर्मर्ािं उपनिभार्, नज.र्ोंनदया 

 
     ***** 

 
 



पोलीस  महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
म ंबई याचं्या अधिनस्त धिधिि 
कायालयासंाठी धनमाण केलले्या 
76,801 अस्थायी पदानंा म दतिाढ 
देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
गृह धिभाग 

शासन धनणणय क्रमांक : सीटीई 3617/प्र.क्र. 20 /पोल-3 
मंत्रालय, द सरा मजला, म ख्य इमारत, 

मादाम कामा रोड, ह तात्मा राजग रु चौक, म ंबई-400 032. 
धदनाकं : 18 माचण, 2017 

 
िाचा:- 

1) शासन धनणणय,गृह धिभाग क्र.अेपीओ-0314/प्र.क्र.59/पोल-3, धद. 01 सप्टेंबर,201४  
2) शासन धनणणय,गृह धिभाग क्र.अेपीओ-0814/प्र.क्र.08/पोल-3, धद. 01 सप्टेंबर,201४  
3) शासन धनणणय,गृह धिभाग क्र.अेपीओ-0314/प्र.क्र.07/पोल-3, धद. 01 सप्टेंबर,201४ 
4) शासन धनणणय,गृह धिभाग क्र.अेपीओ-3111/प्र.क्र.107 (अ)/भाग-1/प .बां.2/पोल-3, 

 धद.20 नोव्हेंबर,2014  
5) शासन धनणणय, गृह धिभाग.क्र.अेपीओ-0314/प्र.क्र.47/पोल-3, धद. 13 ऑगस्ट 2015 
6) शासन धनणणय, गृह धिभाग क्र.अेपीओ-0314/प्र.क्र.47/पोल-3, धद. 22 एधप्रल 2015 
7) शासन धनणणय, गृह धिभाग क्र.अेपीओ-3514/प्र.क्र.10/पोल-3, धद. 20 मे, 2015 
8) शासन श द्धीपत्रक, गृह धिभाग क्र.अेपीओ-0814/प्र.क्र.08/पोल-3, धद. 30 मे 2015 
9) शासन धनणणय, गृह धिभाग सीटीई 3616/ प्र.क्र.131/पोल-3, धद. 17 ऑक्टोबर, 2016 
10) शासन धनणणय, धित्त धिभाग क्र.पदधन-2016/प्र.क्र.8/16/आ.प .क., धद.10 फेब्र िारी,2017 
11)  पोलीस महासंचालक,म ंबई याचं ेपत्र क्रमाकं-पोमसं/26-ब/6143/76695 पदे म दतिाढ/ 

60/ 2016, धदनाकं 15 माचण, 2017 
 

शासन धनणणय:-   
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई याचं्या अधिनस्त धिधिि कायालयासंाठी धनमाण 

केलेल्या खालील तक्त्यातील अ.क्र.1 ते 16 येथील 76,694 अस्थायी पदानंा गृह धिभागाच्या उपरोक्त 
संदभािीन क्रमाकं 9 येथे नमूद धदनाकं 17 ऑक्टोबर, 2016 च्या शासन धनणणयानं्िये धदनाकं 01 
ऑक्टोबर, 2016 ते धदनाकं 28 फेब्र िारी, 2017 पयंत म दतिाढ  देण्यात आलेली होती.  
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क्र. 

पदधनर्ममती केलले्या 
शासन धनणणयाचा क्रमांक ि धदनांक 

एकूण पदांची 
धनर्ममती 

मागील म दतिाढ धदलले्या 
शासन धनणणयाचा क्रमांक ि धदनांक 

1 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-3109/ 
251/प्र.क्र.85/पोल-3, धद. 8 धडसेंबर 2010  

1,007 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

2 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-3110/ 
प्र.क्र.428/पोल-3,धद.15 जून 2011 ि 25 ज लै 2011  

8,450 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

3 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-3109/ 
836/प्र.क्र.340/पोल-3, धद. 31 धडसेंबर 2009 

7,663 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

4 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-3605/ 
प्र.क्र.3(अ)/पोल-3, धद.17 फेब्र िारी 2006 

8,692 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

5 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-3108/ 
697/प्र.क्र.284/पोल-3, धद. 7 ऑगस्ट 2008 

9,627 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

6 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-3106/ 
1214/प्र.क्र.311/पोल-3, धद.14 जून 2007 

9,721 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

7 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-3106/ 
प्र.क्र.227/पोल-3, धद. 21 ऑगस्ट 2006 

442 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

8 सन 2006 पूिी धनमाण करण्यात आलेली सिण पदे  19,830 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

9 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-3106/ 
प्र.क्र.295/पोल-3, धद. 11 ऑक्टोबर 2006 

131 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

10 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-3111/ 
प्र.क्र.107(अ)/पोल-3, धद. 4 माचण 2014 

10,443 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

11 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-0314/ 
प्र.क्र.47/पोल-3, धद. 13 ऑगस्ट,2014 

01 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

12 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-0314/ 
प्र.क्र.47/पोल-3, धद.22 एधप्रल,2015 

253 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

13 गृह धिभाग शासन धनणणय क्रमांक.अेपीओ-3111/ 
प्र.क्र.107(अ)/प .बां.2/भाग-1/पोल-3,धद.20 नोव्हेंबर, 
2014 

100 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

14 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-0314/ 
प्र.क्र.59/ पोल-3, धदनांक 01 सप्टेंबर,2014 

158 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

15 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-0814/ 
प्र.क्र.08/ पोल-3, धदनांक 01 सप्टेंबर,2014. 
गृह धिभाग, शासन श द्धीपत्रक क्रमांक-अेपीओ-0814/ 
प्र.क्र.08/ पोल-3, धदनांक 30 मे,2015 

70 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

16 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-0314/ 
प्र.क्र.07/ पोल-3, धदनांक 01 सप्टेंबर,2014 

106 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

17 सन 2006 पूिी समादेशक, रा.रा.पो.बल, गट क्र.1 
यांच्या आस्थापनेिर धनमाण करण्यात आलेले पद 

01 यािर्षी म दतिाढ द्याियाची आहे. 

18 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक अेपीओ-
3514/प्र.क्र.10/पोल-3, धदनांक 20 मे, 2015 

106 नव्याने पद धनमाण झाले असल्याने, यािर्षी 
म दतिाढ द्याियाची आहे. 

-- --- 76,801 --- 
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2. आता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई याचं्या अधिनस्त धिधिि कायालयासंाठी उक्त 
तक्त्यात नमूद केलेल्या अ.क्र.01 ते 18 येथील एकूण 76,801 अस्थायी पदानंा धदनाकं 01 माचण, 2017 
ते धदनाकं 30 सप्टेंबर, 2017 पयंत खालील अटींच्या अिीन राहून म दतिाढ देण्यास शासन मंजूरी 
देण्यात येत आहे.  

1) सहा मधहन्यापेक्षा जास्त काळ धरक्त पदे िगळून उिणधरत पदानंा म दतिाढ देण्यात यािी. तसेच 
पदे ज्या कारणास्ति ज्या अटी ि शतीच्या अिीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन करण्यात 
याि.े 
2) शासन धनणणय, धित्त धिभाग क्र.असंक-1001/प्र.क्र.29/2001/धिधत्तय स िारणा-1, धदनाकं 10 
सप्टेंबर 2001 आधण क्र.असंक-1004/प्र.क्र.12/2004/धिधत्तय स िारणा-1, धदनाकं 19 ऑगस्ट 
2004 न सार पदाचं्या आढाव्याची कायणिाही तातडीने पूणण करुन कायालयाचा स िाधरत आकृतीबंि 
उच्चस्तरीय सधचि सधमतीकडून अंधतमत:  मान्य करुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताि तात्काळ शासनास 
सादर करण्यात यािा. 
3) आस्थापनेिरील मंजूर पदाचंा आढािा घेताना शासनाच्या कायणपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा िाढता 
िापर, काळान रुप शासनाच्या मन ष्ट्यबळात बदल ि मन ष्ट्यबळाचा पधरणामकारक िापराची 
आिश्यकता या बाबींचा धिचार करुन अनािश्यक पदे कमी करण्याचाही धिचार करािा. 
4) कोणत्याही पधरस्स्थतीत धदनाकं 30 एधप्रल, 2017 पयंत पदाचंा आढािा उच्चस्तरीय 
सधमतीसमोर ठेिून मान्यता घेण्याबाबत धित्त धिभागाने संदभाधिन क्र.10 येथील धदनाकं 10 
फेब्र िारी, 2017 च्या शासन धनणणयान सार सूधचत केलेले आहे. आकृतीबंि धनधित कराियाची 
कायणिाही उधशरात उधशरा धदनाकं 30 एधप्रल, 2017 पयंत प णण कराियाची आहे. ही बाब धिचारात 
घेता धदनाकं 30 एधप्रल, 2017 अखेर पयंत पदाचं्या आढाव्याची कायणिाही पूणण न झाल्यास, 
उपरोक्त  अस्थायी पदानंा त्या प ढील कालाििीसाठी  म दतिाढ न धमळाल्यास  ि त्याम ळे 
अधिकारी/ कमणचारी याचं्या ितेन ि भत्याचा प्रश्न धनमाण झाल्यास याबाबतची सिणस्िी जबाबदारी 
संबंधित कायालयाची राधहल. 
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5) उपरोक्त संदभाधिन क्र.1, 2 ि 3 येथे नमूद धदनाकं 01 सप्टेंबर, 2014 शासन धनणणयामंिील 
अट क्र.1 ते 9 ह्या अन क्रमे प णे महानगरपाधलका, धमरा-भाईंदर महानगरपाधलका ि ठाणे 
महानगरपाधलकेिर ि संदभाधिन क्र.7 येथे नमूद धदनाकं 20 मे, 2015 च्या शासन धनणणयामंिील 
अट क्र.1 ते 11 ह्या निी म ंबई महानगरपाधलकेिर बंिनकारक राहतील. सदर अटींचे पालन होत 
असल्याबाबत संबंिीत महानगरपाधलकेचे आय क्त ि पोलीस प्रम ख यानंी संय क्तपणे तपास न 
सादर केलेला तपशील प ढील म दतिाढीच्या प्रस्तािासोबत सादर करािा. सदर तपधशल सादर 
केल्याधशिाय सदरहू पदानंा प ढील म दतिाढ धमळणार नाही. 
6) गृह धिभागाच्या क्र.सीटीई-3115/प्र.क्र.2/पोल-3, धदनाकं 2 जानेिारी 2015 च्या पत्रातील 
माधहतीसह याप ढील म दतिाढीचा एकच प्रस्ताि सादर करण्यात यािा.  

3.   सदरचा खचण खालील संबंधित लेखाशीर्षाखाली खची टाकण्यात यािा ि तो सन 2016-17 या 
धित्तीय िर्षाच्या मंजूर अन दानातून भागधिण्यात यािा. 

 1) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, (00) 109 धजल्हा पोलीस (00)(01) धजल्हा पोलीस बल 
(20550168) 

 2) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, (00) 003 धशक्षण ि प्रधशक्षण, (00)(01) पोलीस प्रधशक्षण 
धिद्यालये (20550023) 

 3) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, (00) 001 संचालन ि प्रशासन, (00)(01) पोलीस   
धनरीक्षणालय (20550014) 

 4) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, (00) 101 ग न्हे अन्िरे्षण ि दक्षता, (00)(0४)ग प्तिाता 
धिभाग (20550435) 

5) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, (00) 111 रेल्ि ेपोलीस (00)(03) रेल्ि ेपोलीस (दत्तमत) 
(20550444) 

 6) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, (00) 101 ग न्हे अन्िरे्षण ि दक्षता, (00)(03) लाचल चपत 
धिरोिी कें द्र (2055 0052) 

7) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, (00) 101 ग न्हे अन्िरे्षण ि दक्षता, (00)(05) दहशतिाद 
धिरोिी (20550571) 
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 8) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, 108 राज्य म ख्यालय पोलीस, (02)(01) शहर पोलीस- 
आस्थापना (20550097) 

 9) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, 112 बंदर पोलीस, (00)(01) नदी, बंदर ि सागरी 
पोलीस  (20550257) 

10) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, (00) 118 धिशेर्ष स रक्षा गट, (00) (01) भारत राखीि  
बटाधलयन (20550471) 

4. हा शासन धनणणय, धित्त धिभाग क्रमाकं-पदधन 2016/प्र.क्र.8/16/आ.प .क., धदनाकं 10 फेब्र िारी, 
2017 अन्िये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा िापर करुन धनगणधमत करण्यात येत आहे. 
5. सदर शासन धनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201703181156251729 असा आहे. हा आदेश 
धडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाधंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशान सार ि नािाने.  

 

           

                  ( कैलास गायकिाड )         
                      उप सधचि, गृह धिभाग 

            प्रत, 
1. पोलीस  महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई. ( सदर शासन धनणणयाची प्रत पोलीस 

महासंचालक यानंी त्याचं्या कायालयामाफण त सिण संबंधित कायालयानंा उपलब्ि करुन 
द्यािी.) 

2. प्रिान सधचि, नगर धिकास धिभाग, मंत्रालय, म ंबई.  
3. महासंचालक, लाचल चपत प्रधतबंिक धिभाग, िरळी, म ंबई. 
4. व्यिस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहधनमाण ि कल्याण महामंडळ, म ंबई. 
5. समादेशक, गृहरक्षक ि नागरी संरक्षण दल, म ंबई. 
6. महासंचालक ि व्यिस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य स रक्षा महामंडळ, म ंबई. 
7. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाधशक. 
8. सिण अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई. 
9. सिण पोलीस आय क्त. (लोहमागणसह) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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10. आय क्त, प णे महानगरपाधलका/ धमरा-भाईंदर महानगरपाधलका/ ठाणे महानगरपाधलका / 
निी म ंबई महानगरपाधलका. 

11. सिण धिशेर्ष पोलीस महधनरीक्षक. 
12. पोलीस महाधनरीक्षक (नक्षलग्रस्त धिरोिी अधभयान), नागपूर 
13. सिण पोलीस उपमहाधनरीक्षक. 
14. सिण पोलीस अिीक्षक. (लोहमागणसह) 
15. सिण पोलीस प्रधशक्षण धिद्यालये. 
16. सिण समादेशक, राज्य राखीि पोलीस बल. 
17. महालेखापाल (लेखा ि अन ज्ञयेता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1/२, म ंबई/नागपूर.  
18. अधिदान ि लेखाधिकारी, म ंबई. 
19. धनिासी लेखा परीक्षा अधिकारी, म ंबई. 
20.  सिण धजल्हा कोर्षागार अधिकारी. 
21.  कक्ष अधिकारी (व्यय-7) / (धित्तीय स िारणा-1), धित्त धिभाग, मंत्रालय, म ंबई. 
22. धनिड नस्ती / पोल-3. 

 



पोलीस  महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
म ंबई याचं्या अधिनस्त धिधिि 
कायालयासंाठी धनमाण केलले्या 
76,801 अस्थायी पदानंा म दतिाढ 
देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
गृह धिभाग 

शासन धनणणय क्रमांक : सीटीई 3617/प्र.क्र. 20 /पोल-3 
मंत्रालय, द सरा मजला, म ख्य इमारत, 

मादाम कामा रोड, ह तात्मा राजग रु चौक, म ंबई-400 032. 
धदनाकं : 18 माचण, 2017 

 
िाचा:- 

1) शासन धनणणय,गृह धिभाग क्र.अेपीओ-0314/प्र.क्र.59/पोल-3, धद. 01 सप्टेंबर,201४  
2) शासन धनणणय,गृह धिभाग क्र.अेपीओ-0814/प्र.क्र.08/पोल-3, धद. 01 सप्टेंबर,201४  
3) शासन धनणणय,गृह धिभाग क्र.अेपीओ-0314/प्र.क्र.07/पोल-3, धद. 01 सप्टेंबर,201४ 
4) शासन धनणणय,गृह धिभाग क्र.अेपीओ-3111/प्र.क्र.107 (अ)/भाग-1/प .बां.2/पोल-3, 

 धद.20 नोव्हेंबर,2014  
5) शासन धनणणय, गृह धिभाग.क्र.अेपीओ-0314/प्र.क्र.47/पोल-3, धद. 13 ऑगस्ट 2015 
6) शासन धनणणय, गृह धिभाग क्र.अेपीओ-0314/प्र.क्र.47/पोल-3, धद. 22 एधप्रल 2015 
7) शासन धनणणय, गृह धिभाग क्र.अेपीओ-3514/प्र.क्र.10/पोल-3, धद. 20 मे, 2015 
8) शासन श द्धीपत्रक, गृह धिभाग क्र.अेपीओ-0814/प्र.क्र.08/पोल-3, धद. 30 मे 2015 
9) शासन धनणणय, गृह धिभाग सीटीई 3616/ प्र.क्र.131/पोल-3, धद. 17 ऑक्टोबर, 2016 
10) शासन धनणणय, धित्त धिभाग क्र.पदधन-2016/प्र.क्र.8/16/आ.प .क., धद.10 फेब्र िारी,2017 
11)  पोलीस महासंचालक,म ंबई याचं ेपत्र क्रमाकं-पोमसं/26-ब/6143/76695 पदे म दतिाढ/ 

60/ 2016, धदनाकं 15 माचण, 2017 
 

शासन धनणणय:-   
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई याचं्या अधिनस्त धिधिि कायालयासंाठी धनमाण 

केलेल्या खालील तक्त्यातील अ.क्र.1 ते 16 येथील 76,694 अस्थायी पदानंा गृह धिभागाच्या उपरोक्त 
संदभािीन क्रमाकं 9 येथे नमूद धदनाकं 17 ऑक्टोबर, 2016 च्या शासन धनणणयानं्िये धदनाकं 01 
ऑक्टोबर, 2016 ते धदनाकं 28 फेब्र िारी, 2017 पयंत म दतिाढ  देण्यात आलेली होती.  
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अ.
क्र. 

पदधनर्ममती केलले्या 
शासन धनणणयाचा क्रमांक ि धदनांक 

एकूण पदांची 
धनर्ममती 

मागील म दतिाढ धदलले्या 
शासन धनणणयाचा क्रमांक ि धदनांक 

1 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-3109/ 
251/प्र.क्र.85/पोल-3, धद. 8 धडसेंबर 2010  

1,007 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

2 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-3110/ 
प्र.क्र.428/पोल-3,धद.15 जून 2011 ि 25 ज लै 2011  

8,450 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

3 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-3109/ 
836/प्र.क्र.340/पोल-3, धद. 31 धडसेंबर 2009 

7,663 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

4 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-3605/ 
प्र.क्र.3(अ)/पोल-3, धद.17 फेब्र िारी 2006 

8,692 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

5 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-3108/ 
697/प्र.क्र.284/पोल-3, धद. 7 ऑगस्ट 2008 

9,627 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

6 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-3106/ 
1214/प्र.क्र.311/पोल-3, धद.14 जून 2007 

9,721 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

7 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-3106/ 
प्र.क्र.227/पोल-3, धद. 21 ऑगस्ट 2006 

442 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

8 सन 2006 पूिी धनमाण करण्यात आलेली सिण पदे  19,830 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

9 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-3106/ 
प्र.क्र.295/पोल-3, धद. 11 ऑक्टोबर 2006 

131 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

10 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-3111/ 
प्र.क्र.107(अ)/पोल-3, धद. 4 माचण 2014 

10,443 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

11 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-0314/ 
प्र.क्र.47/पोल-3, धद. 13 ऑगस्ट,2014 

01 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

12 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-0314/ 
प्र.क्र.47/पोल-3, धद.22 एधप्रल,2015 

253 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

13 गृह धिभाग शासन धनणणय क्रमांक.अेपीओ-3111/ 
प्र.क्र.107(अ)/प .बां.2/भाग-1/पोल-3,धद.20 नोव्हेंबर, 
2014 

100 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

14 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-0314/ 
प्र.क्र.59/ पोल-3, धदनांक 01 सप्टेंबर,2014 

158 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

15 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-0814/ 
प्र.क्र.08/ पोल-3, धदनांक 01 सप्टेंबर,2014. 
गृह धिभाग, शासन श द्धीपत्रक क्रमांक-अेपीओ-0814/ 
प्र.क्र.08/ पोल-3, धदनांक 30 मे,2015 

70 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

16 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-अेपीओ-0314/ 
प्र.क्र.07/ पोल-3, धदनांक 01 सप्टेंबर,2014 

106 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक-सीटीई-3616/ 
प्र.क्र.131/पोल-3, धद.17.10.2016  

17 सन 2006 पूिी समादेशक, रा.रा.पो.बल, गट क्र.1 
यांच्या आस्थापनेिर धनमाण करण्यात आलेले पद 

01 यािर्षी म दतिाढ द्याियाची आहे. 

18 गृह धिभाग, शासन धनणणय क्रमांक अेपीओ-
3514/प्र.क्र.10/पोल-3, धदनांक 20 मे, 2015 

106 नव्याने पद धनमाण झाले असल्याने, यािर्षी 
म दतिाढ द्याियाची आहे. 

-- --- 76,801 --- 
 



शासन धनणणय क्रमांक : सीटीई-३617/प्र.क्र.20/पोल-३ 

 

                पृष्ट्ठ 6 पैकी 3  

2. आता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई याचं्या अधिनस्त धिधिि कायालयासंाठी उक्त 
तक्त्यात नमूद केलेल्या अ.क्र.01 ते 18 येथील एकूण 76,801 अस्थायी पदानंा धदनाकं 01 माचण, 2017 
ते धदनाकं 30 सप्टेंबर, 2017 पयंत खालील अटींच्या अिीन राहून म दतिाढ देण्यास शासन मंजूरी 
देण्यात येत आहे.  

1) सहा मधहन्यापेक्षा जास्त काळ धरक्त पदे िगळून उिणधरत पदानंा म दतिाढ देण्यात यािी. तसेच 
पदे ज्या कारणास्ति ज्या अटी ि शतीच्या अिीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन करण्यात 
याि.े 
2) शासन धनणणय, धित्त धिभाग क्र.असंक-1001/प्र.क्र.29/2001/धिधत्तय स िारणा-1, धदनाकं 10 
सप्टेंबर 2001 आधण क्र.असंक-1004/प्र.क्र.12/2004/धिधत्तय स िारणा-1, धदनाकं 19 ऑगस्ट 
2004 न सार पदाचं्या आढाव्याची कायणिाही तातडीने पूणण करुन कायालयाचा स िाधरत आकृतीबंि 
उच्चस्तरीय सधचि सधमतीकडून अंधतमत:  मान्य करुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताि तात्काळ शासनास 
सादर करण्यात यािा. 
3) आस्थापनेिरील मंजूर पदाचंा आढािा घेताना शासनाच्या कायणपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा िाढता 
िापर, काळान रुप शासनाच्या मन ष्ट्यबळात बदल ि मन ष्ट्यबळाचा पधरणामकारक िापराची 
आिश्यकता या बाबींचा धिचार करुन अनािश्यक पदे कमी करण्याचाही धिचार करािा. 
4) कोणत्याही पधरस्स्थतीत धदनाकं 30 एधप्रल, 2017 पयंत पदाचंा आढािा उच्चस्तरीय 
सधमतीसमोर ठेिून मान्यता घेण्याबाबत धित्त धिभागाने संदभाधिन क्र.10 येथील धदनाकं 10 
फेब्र िारी, 2017 च्या शासन धनणणयान सार सूधचत केलेले आहे. आकृतीबंि धनधित कराियाची 
कायणिाही उधशरात उधशरा धदनाकं 30 एधप्रल, 2017 पयंत प णण कराियाची आहे. ही बाब धिचारात 
घेता धदनाकं 30 एधप्रल, 2017 अखेर पयंत पदाचं्या आढाव्याची कायणिाही पूणण न झाल्यास, 
उपरोक्त  अस्थायी पदानंा त्या प ढील कालाििीसाठी  म दतिाढ न धमळाल्यास  ि त्याम ळे 
अधिकारी/ कमणचारी याचं्या ितेन ि भत्याचा प्रश्न धनमाण झाल्यास याबाबतची सिणस्िी जबाबदारी 
संबंधित कायालयाची राधहल. 
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5) उपरोक्त संदभाधिन क्र.1, 2 ि 3 येथे नमूद धदनाकं 01 सप्टेंबर, 2014 शासन धनणणयामंिील 
अट क्र.1 ते 9 ह्या अन क्रमे प णे महानगरपाधलका, धमरा-भाईंदर महानगरपाधलका ि ठाणे 
महानगरपाधलकेिर ि संदभाधिन क्र.7 येथे नमूद धदनाकं 20 मे, 2015 च्या शासन धनणणयामंिील 
अट क्र.1 ते 11 ह्या निी म ंबई महानगरपाधलकेिर बंिनकारक राहतील. सदर अटींचे पालन होत 
असल्याबाबत संबंिीत महानगरपाधलकेचे आय क्त ि पोलीस प्रम ख यानंी संय क्तपणे तपास न 
सादर केलेला तपशील प ढील म दतिाढीच्या प्रस्तािासोबत सादर करािा. सदर तपधशल सादर 
केल्याधशिाय सदरहू पदानंा प ढील म दतिाढ धमळणार नाही. 
6) गृह धिभागाच्या क्र.सीटीई-3115/प्र.क्र.2/पोल-3, धदनाकं 2 जानेिारी 2015 च्या पत्रातील 
माधहतीसह याप ढील म दतिाढीचा एकच प्रस्ताि सादर करण्यात यािा.  

3.   सदरचा खचण खालील संबंधित लेखाशीर्षाखाली खची टाकण्यात यािा ि तो सन 2016-17 या 
धित्तीय िर्षाच्या मंजूर अन दानातून भागधिण्यात यािा. 

 1) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, (00) 109 धजल्हा पोलीस (00)(01) धजल्हा पोलीस बल 
(20550168) 

 2) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, (00) 003 धशक्षण ि प्रधशक्षण, (00)(01) पोलीस प्रधशक्षण 
धिद्यालये (20550023) 

 3) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, (00) 001 संचालन ि प्रशासन, (00)(01) पोलीस   
धनरीक्षणालय (20550014) 

 4) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, (00) 101 ग न्हे अन्िरे्षण ि दक्षता, (00)(0४)ग प्तिाता 
धिभाग (20550435) 

5) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, (00) 111 रेल्ि ेपोलीस (00)(03) रेल्ि ेपोलीस (दत्तमत) 
(20550444) 

 6) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, (00) 101 ग न्हे अन्िरे्षण ि दक्षता, (00)(03) लाचल चपत 
धिरोिी कें द्र (2055 0052) 

7) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, (00) 101 ग न्हे अन्िरे्षण ि दक्षता, (00)(05) दहशतिाद 
धिरोिी (20550571) 



शासन धनणणय क्रमांक : सीटीई-३617/प्र.क्र.20/पोल-३ 

 

                पृष्ट्ठ 6 पैकी 5  

 8) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, 108 राज्य म ख्यालय पोलीस, (02)(01) शहर पोलीस- 
आस्थापना (20550097) 

 9) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, 112 बंदर पोलीस, (00)(01) नदी, बंदर ि सागरी 
पोलीस  (20550257) 

10) मागणी क्रमाकं बी-1, 2055-पोलीस, (00) 118 धिशेर्ष स रक्षा गट, (00) (01) भारत राखीि  
बटाधलयन (20550471) 

4. हा शासन धनणणय, धित्त धिभाग क्रमाकं-पदधन 2016/प्र.क्र.8/16/आ.प .क., धदनाकं 10 फेब्र िारी, 
2017 अन्िये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा िापर करुन धनगणधमत करण्यात येत आहे. 
5. सदर शासन धनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201703181156251729 असा आहे. हा आदेश 
धडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाधंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशान सार ि नािाने.  

 

           

                  ( कैलास गायकिाड )         
                      उप सधचि, गृह धिभाग 

            प्रत, 
1. पोलीस  महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई. ( सदर शासन धनणणयाची प्रत पोलीस 

महासंचालक यानंी त्याचं्या कायालयामाफण त सिण संबंधित कायालयानंा उपलब्ि करुन 
द्यािी.) 

2. प्रिान सधचि, नगर धिकास धिभाग, मंत्रालय, म ंबई.  
3. महासंचालक, लाचल चपत प्रधतबंिक धिभाग, िरळी, म ंबई. 
4. व्यिस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहधनमाण ि कल्याण महामंडळ, म ंबई. 
5. समादेशक, गृहरक्षक ि नागरी संरक्षण दल, म ंबई. 
6. महासंचालक ि व्यिस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य स रक्षा महामंडळ, म ंबई. 
7. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाधशक. 
8. सिण अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई. 
9. सिण पोलीस आय क्त. (लोहमागणसह) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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10. आय क्त, प णे महानगरपाधलका/ धमरा-भाईंदर महानगरपाधलका/ ठाणे महानगरपाधलका / 
निी म ंबई महानगरपाधलका. 

11. सिण धिशेर्ष पोलीस महधनरीक्षक. 
12. पोलीस महाधनरीक्षक (नक्षलग्रस्त धिरोिी अधभयान), नागपूर 
13. सिण पोलीस उपमहाधनरीक्षक. 
14. सिण पोलीस अिीक्षक. (लोहमागणसह) 
15. सिण पोलीस प्रधशक्षण धिद्यालये. 
16. सिण समादेशक, राज्य राखीि पोलीस बल. 
17. महालेखापाल (लेखा ि अन ज्ञयेता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1/२, म ंबई/नागपूर.  
18. अधिदान ि लेखाधिकारी, म ंबई. 
19. धनिासी लेखा परीक्षा अधिकारी, म ंबई. 
20.  सिण धजल्हा कोर्षागार अधिकारी. 
21.  कक्ष अधिकारी (व्यय-7) / (धित्तीय स िारणा-1), धित्त धिभाग, मंत्रालय, म ंबई. 
22. धनिड नस्ती / पोल-3. 

 



पोलीस  महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
म ंबई यांच्या अधिनस्त धिधिि 
कायालयासंाठी धनमाण केलले्या 76,801 
अस्थायी पदांना म दतिाढ देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
गृह धिभाग 

शासन श द्धीपत्रक क्रमाकं : सीटीई 3617/प्र.क्र. 20 /पोल-3 
मंत्रालय, द सरा मजला, म ख्य इमारत, 

मादाम कामा रोड, ह तात्मा राजग रु चौक, म ंबई-400 032. 
धदनांक : 20 माचच, 2017 

िाचा:- 
शासन धनणचय,गृह धिभाग क्र.सीटीई-3617/प्र.क्र.20/पोल-3, धद. 18.03.2017  

शासन श द्धीपत्रक:-   
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई यांच्या अधिनस्त धिधिि कायालयासंाठी धनमाण केलेल्या 

76,801 अस्थायी पदांना गृह धिभागाच्या उपरोक्त संदभािीन धदनाकं 18 माचच, 2017 च्या शासन धनणचयान्िये 
धदनांक 01 माचच, 2017 ते धदनांक 30 सप्टेंबर, 2017 पयंत म दतिाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
2.  उपरोक्त संदभािीन शासन धनणचय धदनांक 18 माचच, 2017 मिील अ.क्र.3 मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 
लेखाधशर्षाखालील खचच सन 2016-17 या धित्तीय िर्षाच्या मंजूर अन दानातनू भागधिण्यात यािा  याऐिजी 
सदर खचच सन 2016-17 ि सन 2017-18 या धित्तीय िर्षाच्या मंजूर अन दानातून भागधिण्यात यािा  असे 

िाचाि.े 
3. सदर शासन श द्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ि 
करण्यात आले असनू त्याचा संकेताक 201703201723407129 असा आहे. हे श द्धीपत्रक धडजीटल स्िाक्षरीने  
साक्षांधकत करुन काढण्यात येत आहे.   

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशान सार ि नािाने.  

 

           

                       ( िीरज कां. अभंग )         
                         कायासन अधिकारी, गृह धिभाग 

             प्रत, 
1. पोलीस  महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई. ( सदर शासन धनणचयाची प्रत पोलीस महासंचालक 

यांनी त्यांच्या कायालयामार्च त सिच संबधंित कायालयानंा उपलब्ि करुन द्यािी.) 
2. प्रिान सधचि, नगर धिकास धिभाग, मंत्रालय, म ंबई.  
3. महासंचालक, लाचल चपत प्रधतबिंक धिभाग, िरळी, म ंबई. 
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4. व्यिस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहधनमाण ि कल्याण महामंडळ, म ंबई. 
5. समादेशक, गृहरक्षक ि नागरी संरक्षण दल, म ंबई. 
6. महासंचालक ि व्यिस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य स रक्षा महामंडळ, म ंबई. 
7. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाधशक. 
8. सिच अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई. 
9. सिच पोलीस आय क्त. (लोहमागचसह) 
10. आय क्त, प णे महानगरपाधलका/ धमरा-भाईंदर महानगरपाधलका/ ठाणे महानगरपाधलका / निी म ंबई 

महानगरपाधलका. 
11. सिच धिशेर्ष पोलीस महधनरीक्षक. 
12. पोलीस महाधनरीक्षक (नक्षलग्रस्त धिरोिी अधभयान), नागपरू 
13. सिच पोलीस उपमहाधनरीक्षक. 
14. सिच पोलीस अिीक्षक. (लोहमागचसह) 
15. सिच पोलीस प्रधशक्षण धिद्यालये. 
16. सिच समादेशक, राज्य राखीि पोलीस बल. 
17. महालेखापाल (लेखा ि अन ज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1/२, म ंबई/नागपरू.  

18. अधिदान ि लेखाधिकारी, म ंबई. 
19. धनिासी लेखा परीक्षा अधिकारी, म ंबई. 

20.  सिच धजल्हा कोर्षागार अधिकारी. 
21.  कक्ष अधिकारी (व्यय-7) / (धित्तीय स िारणा-1), धित्त धिभाग, मंत्रालय, म ंबई. 
22. धनिड नस्ती / पोल-3. 
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