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महाराष्ट्र ाचे गृहमंत्री 

 
दिलीप ित्ता वळसे (जन्म 30 ऑक्टोबर 1956) हे आंबेगाव, महाराष्ट्र  येथील एक भारतीय राजकारणी आहेत आदण 

राष्ट्र वािी कााँगे्रस पार्टी (NCP) कडून सात वेळा महाराष्ट्र  दवधानसभेचे सिस्य आहेत. ते सध्या महाराष्ट्र  सरकारमधे्य गृहमंत्री 

म्हणून काम पाहत आहेत. त्ांनी यापूवी 1999 ते 2009 पयंत कॅदबनेर्ट मंत्री म्हणून दवत्त आदण दनयोजन मंत्रालय, ऊजाा 

मंत्रालय, उच्च आदण तंत्रदिक्षण मंत्रालय आदण वैद्यकीय दिक्षण मंत्रालयाचे नेतृत्व केले. 

महाराष्ट्र ाचे गृहराज्य मंत्री 

सतेज पाटील, कााँगे्रस (शहरी):  

 
• सतेज ज्ञानिेव पार्टील (जन्म 12 एदिल 1972) हे राज्य दवधान पररषिेचे (MLC) सिस्य आदण गृह (िहरी), गृहदनमााण, 

वाहतूक, मादहती तंत्रज्ञान, संसिीय काया आदण माजी सैदनक कल्याण, महाराष्ट्र  सरकारचे राज्यमंत्री आहेत. ते 

कोल्हापूर दजल्ह्याचे दवद्यमान पालकमंत्री आहेत. ते 2010-2014 महाराष्ट्र ाचे माजी गृह (िहरी आदण ग्रामीण), ग्रामीण 

दवकास, अन्न व औषध ििासन राज्यमंत्री िेखील आहेत. 

शंभूराज देसाई, एस.एस.(ग्रामीण)  
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• िंभूराज दिवाजीराव िेसाई हे महाराष्ट्र ातील सातारा दजल्ह्यातील एक भारतीय राजकारणी आदण दिवसेना नेते आहेत. 

ते 14 व्या महाराष्ट्र  दवधानसभेचे सिस्य आहेत. ते पार्टण दवधानसभा मतिारसंघाचे िदतदनदधत्व करतात. ते 2004, 

2014 आदण 2019 मधे्य तीन वेळा दवधानसभेवर दनवडून गेले होते. 

महाराष्ट्र ाचे पूर्वीचे गृहमंत्री 

खाली दिलेल्या सारणी मधे्य महाराष्ट्र  राज्यातील पूवीचे गृहमंत्री व त्ांचा कायाकाल िेण्यात आलेला आहे: 

Sr. No नार्व कार्यकाल सुरू कार्यकाल समाप्त 

1 गोपीनाथ म ंडे 14 माचा 1995 17 ऑक्टोबर 1999 

2 छगन भ जबळ 18 ऑक्टोबर 1999 23 दडसेंबर 2003 

3 आर.आर. पार्टील 25 दडसेंबर 2003 1 दडसेंबर 2008 

4 जयंत पार्टील 1 नोव्हेंबर 2008 1 दडसेंबर 2008 

5 आर.आर. पार्टील 9 ऑक्टोबर 2009 26 सप्टेंबर 2014 

6 िेवेंद्र फडणवीस 31 ऑक्टोबर 2014 8 नोव्हेंबर 2019 

7 एकनाथ दिंिे (िभारी) 28 नोव्हेंबर 2019 29 दडसेंबर 2019 

8 अदनल िेिम ख 30 दडसेंबर 2019 5 एदिल 2021 

9 दिलीप वळसे-पार्टील 5 एदिल 2021 पिावर असलेले 

महाराष्ट्र  गृह मंत्रालर् अंतगयत वर्वभाग 

• महाराष्ट्र  राज्य पोलीस 

• महाराष्ट्र  राज्य ग ने्ह अने्वषण दवभाग 

• म ंबई पोलीस 

• म ंबई वाहत क पोलीस 

• महाराष्ट्र  से्टर्ट पोलीस हाऊदसंग ॲन्ड वेले्फअर कॉरपोरेिन 

• महाराष्ट्र  लाचल चपतदवरोधी दवभाग 
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• महाराष्ट्र  स रक्षा बल 
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