






पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस 
आयुक्त  (नि:शस्त्र) या संवर्गातील पदावर  
पदोन्नतीिे पदस्थापिा....  

 

महाराष्ट्र शासि 
रृ्गह नवभार्ग 

शासि आदेश क्र. रापोसे-0120/प्र.क्र.14 /पोल-1(अ) 
मंत्रालय, मंुबई - 400 032 

नदिाकं :- 24 निसेंबर, 2020. 
शासि आदेश :-  
  “पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र)” या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी 
तयार करण्यात आलेल्या सि २०१7-१8, सि २०१8-१9 आनि सि 2019-2020 च्या निविसूचीमध्य े
समानवष्ट्ट करण्यात आलेल्या “नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षक” या संवर्गातील खालील अनधकाऱयािंा  
“पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र)” या संवर्गातील पदावर  तात्पुरत्या स्वरुपात 
खुल्या प्रवर्गातील पदावर पदोन्नती देण्यात येत असूि, खालीलप्रमािे त्याचं्या िावासमोर दशशनवलेल्या 
नठकािी  पदस्थापिा देण्यात येत आहे :-  
 

अ.क्र. अ.क्र. अनधकाऱयाचे िाव सध्याच्या नियकु्तीचे 
नठकाि 

पदोन्नतीिे पदस्थापिेच ेनठकाि. 

1.  श्री. संजयकुमार र्गिपतराव 
बोठे 

पोलीस निरीक्षक, वधा पोलीस उप अधीक्षक, आर्थथक र्गुन्हे 
शाखा, सोलापरू ग्रामीि 

2.  श्रीमती सुजाता शरद शेवाळे पोलीस निरीक्षक, मंुबई 
शहर 

पोलीस उप अधीक्षक, नजल्हा जात 
प्रमािपत्र पिताळिी सनमती, मंुबई 

3.  श्री.  मारुती श्यामराव पाटील पोलीस निरीक्षक, रायर्गि वाचक, नवशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
कोल्हापरू पनरक्षेत्र 

4.  श्री.अशोक सदानशवराव चौधरी  पोलीस निरीक्षक, वधा उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
कांरजा उपनवभार्ग, वानशम 

5.  (श्रीमती) कुरववदर  कौर  
परेुवाल  

पोलीस निरीक्षक, मंुबई 
शहर 

सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर  
 
 

6.  श्री.श्रीकांत सदानशव नक्षरसार्गर पोलीस निरीक्षक, 
टी.आर. टी. आय, पिेु 

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, पिेु 
रेल्व ेउपनवभार्ग, पिेु 

7.  श्री.प्रनवि अप्पासाहेब चौर्गुले  पोलीस निरीक्षक, 
कोल्हापरू 

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
सोलापरू रेल्व ेउपनवभार्ग, सोलापरू 

8.  श्री.सधुीर र्गिपत निर्गुिकर पोलीस निरीक्षक, मंुबई 
शहर 

सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर 

9.  श्रीमती निता निनशकांत फिके पोलीस निरीक्षक, मंुबई 
शहर 

सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर 

10. 7 श्री.अरूि नशवाजी वायकर पोलीस निरीक्षक, पिेु 
शहर 

 उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
साकोली उपनवभार्ग, भंिारा  

11. 8 श्री.संजय शामसुंदर कुरंूदकर पोलीस निरीक्षक, पिेु 
शहर 

सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर 
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अ.क्र. अ.क्र. अनधकाऱयाचे िाव सध्याच्या नियकु्तीचे 
नठकाि 

पदोन्नतीिे पदस्थापिेच ेनठकाि. 

12. 9 श्री.शनशकातं पांिूरंर्ग वाखारे पोलीस निरीक्षक, पोलीस 
प्रनशक्षि कें द्र, खंिाळा 

पोलीस उप अधीक्षक, नजल्हा जात 
प्रमािपत्र पिताळिी सनमती, 

अमरावती 
13. 1

0 
श्री.रमेश बाबरुाव िांर्गरे पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर 

14. 1
1 
श्री. सुयशकांत तुकाराम 
र्गायकवाि 

पोलीस निरीक्षक, मंुबई 
शहर 

सहायक पोलीस आयकु्त, नमरा 
भाईंदर 

15. 1
2 
श्री.राजेंद्र र्गिपती पाटील पोलीस निरीक्षक, पिेु 

शहर 
पोलीस उप अधीक्षक, र्गुन्हे अन्वषेि 

नवभार्ग (र्गुन्हे), पिेु 
16. 1

3 
श्री.हारूि पापानमया मुलािी पोलीस निरीक्षक,पोलीस 

प्रनशक्षि कें द्र, सोलापरू 
पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस 

प्रनशक्षि कें द्र िािवीज 
17. 1

4 
श्री.कैलासचदं्र भास्कर आव्हाि पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर 

18. 1
5 
श्री.संदीप वसंत भार्गिीकर पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
पोलीस उप अधीक्षक, महामार्गश सरुक्षा 

पोलीस, रायर्गि 
19. 1

6 
श्री.नितीि रामचंद्र अलकिुरे  पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर 

 
20. 1

7 
श्री.नववकेािंद तुकाराम 
वाखारे 

पोलीस निरीक्षक, पिेु 
शहर 

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
वहर्गोली ग्रामीि 

21. 1
8 
श्री.कैलास मुन्नालाल प्रजापती पोलीस निरीक्षक, 

औरंर्गाबाद शहर 
उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 

वजैापरू उपनवभार्ग, औरंर्गाबाद ग्रामीि 
22. 1

9 
श्री.रामचंद्र बाबरुाव देशमुख पोलीस निरीक्षक, िवी 

मंुबई 
सहायक पोलीस आयकु्त, नमरा 

भाईंदर 
23. 2

0 
श्री.नवजयवसह आप्पासाहेब 
घाटरे्ग 

पोलीस निरीक्षक, मंुबई 
शहर 

वाचक, अपर पोलीस महासचंालक, 
लोहमार्गश, मंुबई 

24. 2
1 
श्री.िॅिीयल जॉि बिे पोलीस निरीक्षक, िार्गरी 

हक्क सरंक्षि, कोल्हापरू 
उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 

उदर्गीर उपनवभार्ग, लातूर 
25. 2

2 
श्री.अनजत शंकरराव बारटक्के पोलीस निरीक्षक, 

लोहमार्गश मंुबई 
सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर 

26. 2
3 
श्री.अमतृ वसंतराव देशमुख पोलीस निरीक्षक, पोलीस 

प्रनशक्षि कें द्र, तासर्गांव 
सांर्गली 

पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय, पिेु 
ग्रामीि 

27. 2
4 
श्री.अभय सदािंद धुरी पोलीस निरीक्षक, ठािे 

शहर 
सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर 

28. 2
5 
श्री.व्यंकट रामभाऊ आंधळे पोलीस निरीक्षक, ठािे 

ग्रामीि 
सहायक पोलीस आयकु्त, ठािे शहर 

29. 2
6 
श्री.चदं्रकातं महादेव जाधव पोलीस निरीक्षक, ठािे 

ग्रामीि 
सहायक पोलीस आयकु्त, नमरा 

भाईंदर 
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अ.क्र. अ.क्र. अनधकाऱयाचे िाव सध्याच्या नियकु्तीचे 
नठकाि 

पदोन्नतीिे पदस्थापिेच ेनठकाि. 

30. 2
7 
श्री.रामदास सुखदेव पाटील पोलीस निरीक्षक, 

िी.टी.एस., िानशक 
पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय, 

िंदुरबार 
31. 2

8 
श्री.संजीव मोरेश्वर भोळे पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
अपर पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत 

प्रनतबधंक नवभार्ग, मंुबई 
32. 2

9 
श्री.संजय मोतीराम दळवी पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
पोलीस उप अधीक्षक, राज्य पोलीस 

नियंत्रि कक्ष, मंुबई 
33. 3

0 
श्री.नजतेंद्र लक्ष्मीकांत भोब े पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
पोलीस उप अधीक्षक, िार्गरी हक्क 

संरक्षि, मंुबई 
34. 3

1 
श्री.नफरोज जाफरभाई बार्गवाि पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर 

35. 3
2 
श्री.अमर तात्यासाहेब देसाई पोलीस निरीक्षक, िवी 

मंुबई 
सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर 

 
36. 3

3 
श्री.र्गजािि बबि कुऱहािे पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
पोलीस उप अधीक्षक, नजल्हा जात 
प्रमािपत्र पिताळिी सनमती, ठािे 

37. 3
4 
श्री.राजशे शांताराम काििे पोलीस निरीक्षक, 

दहशतवाद नवरोधी पथक, 
मंुबई 

पोलीस उप अधीक्षक, आर्थथक र्गुन्हे 
शाखा, रत्िानर्गरी 

38. 3
5 
श्री.नशवाजी ज्ञािदेव फितरे पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
वाचक, पोलीस उप महानिरीक्षक, 

कोकि पनरक्षते्र 
39. 3

6 
श्री.िवलिाथ लक्ष्मि तांब े पोलीस निरीक्षक, 

टी.आर.टी.आय., िानशक 
सहायक पोलीस आयकु्त, िानशक 

शहर 
40. 3

7 
श्री.कुबरे धोंिीबा चवरे  पोलीस निरीक्षक, धुळे पोलीस उप अधीक्षक, र्गुन्हे अन्वषेि 

नवभार्ग (र्गुन्हे), पिेु 
41. 3

8 
श्री.महेश सुयंकात नथटे पोलीस निरीक्षक, 

एम.आय.ए. पिेु 
पोलीस उप अधीक्षक, र्गुन्हे अन्वषेि 

नवभार्ग (र्गुन्हे), पिेु 
42. 3

9 
श्री.नदिकर मुरलीधर वपर्गळे  पोलीस निरीक्षक, 

लाचलुचपत प्रनतबधंक 
नवभार्ग 

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, धुळे 
शहर 

43. 4
0 
श्री.नमवलद नदवाकर खोिव े पोलीस निरीक्षक, लातरू उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 

रं्गर्गाखेि उपनवभार्ग, परभिी 
44. 4

1 
श्री.प्रदीप चंद्रकांत नर्गरीधर पोलीस निरीक्षक, ठािे 

शहर 
सहायक पोलीस आयकु्त, नमरा 

भाईंदर 
45. 4

2 
श्री.संजय सोपाि कें दे्र पोलीस निरीक्षक, नजल्हा 

जात प्रमािपत्र पिताळिी 
सनमती, िांदेि 

पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय, 
औरंर्गाबाद ग्रामीि 

46. 4
3 
श्री.प्रदीप परशुराम कदम पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
 

सहायक पोलीस आयकु्त, लोहमार्गश, 
मंुबई 
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अ.क्र. अ.क्र. अनधकाऱयाचे िाव सध्याच्या नियकु्तीचे 
नठकाि 

पदोन्नतीिे पदस्थापिेच ेनठकाि. 

47. 4
4 
श्री.िरवसर्ग र्गिपत अकुसकर पोलीस निरीक्षक, िांदेि पोलीस उप अधीक्षक, नजल्हा जात 

प्रमािपत्र पिताळिी सनमती, िांदेि 
 

48. 4
5 
श्री.नववके एकिाथ लाविं पोलीस निरीक्षक, वपपरी 

वचचवि 
उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 

मुक्ताईिर्गर, जळर्गाव 
 

49. 4
6 
श्री.महेश पांिूरंर्ग देसाई पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
पोलीस उप अधीक्षक, नजल्हा जात 

प्रमािपत्र पिताळिी सनमती, िार्गपरू 
 

50. 4
7 
श्री.सतंोष आत्माराव राऊत पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
मुर्थतजापरू उपनवभार्ग, अकोला 

51. 4
8 
श्री.नजतेंद्र ज्ञािेश जर्गदाळे पोलीस निरीक्षक, पोलीस 

प्रनशक्षि कें द्र खंिाळा 
उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 

लातूर शहर 
52. 4

9 
श्री.सुनिल जयवसर्ग तांब े पोलीस निरीक्षक, पिेु 

शहर 
पोलीस उप अधीक्षक, दहशतवाद 

नवरोधी पथक, औरंर्गाबाद 
53. 5

0 
श्री.जर्गनदश नशवाजी काकिे पोलीस निरीक्षक, वसधुदुर्गश पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय, 

रायर्गि 
54. 5

1 
श्री.सयुशकातं बलनभम पाटील पोलीस निरीक्षक, 

सोलापरू शहर 
पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय, 

सोलापरू ग्रामीि 
55. 5

2 
श्री.नकशोर सोन्याबाप ूिवले पोलीस निरीक्षक, 

िंदुरबार 
सहायक पोलीस आयकु्त, औरंर्गाबाद 

शहर 
56. 5

3 
श्री.नमवलद सुधाकर तोतरे पोलीस निरीक्षक, 

लाचलुचपत प्रनतबधंक 
नवभार्ग, िार्गपरू 

 अपर पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत 
प्रनतबधंक नवभार्ग, िार्गपरू 

57. 5
4 
श्री.कैलास पुंिलीक वपर्गळे पोलीस निरीक्षक, 

दहशतवाद नवरोधी पथक, 
मंुबई 

पोलीस उप अधीक्षक, र्गुन्हे अन्वषेि 
नवभार्ग (र्गुन्हे), पिेु 

58. 5
5 
श्री.राजेंद्र दत्ताजीराव देशमखु पोलीस निरीक्षक, पिेु 

शहर 
पोलीस उप अधीक्षक, र्गुन्हे अन्वषेि 

नवभार्ग (र्गुन्हे), पिेु 
59. 5

6 
श्री.पंढरीिाथ शंकरराव वाव्हल पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर 

60. 5
7 
श्री.भास्कर प्रभाकर िेरे पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
पोलीस उप अधीक्षक, आर्थथक र्गुन्हे 

शाखा, जळर्गाव 
61. 5

8 
श्री.राजकुमार शंकर वशदे पोलीस निरीक्षक, वपपरी 

वचचवि 
पोलीस उप अधीक्षक, नजल्हा जात 
प्रमािपत्र पिताळिी सनमती, धुळे 

62. 5
9 
श्री.संजय मुरलीधर िारकर पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
पोलीस उप अधीक्षक, टी. आर. टी. 

आय. र्गिनचरोली 
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अ.क्र. अ.क्र. अनधकाऱयाचे िाव सध्याच्या नियकु्तीचे 
नठकाि 

पदोन्नतीिे पदस्थापिेच ेनठकाि. 

63. 6
0 
श्री.सयाजी आिंदराव र्गवारे पोलीस निरीक्षक, पिेु 

शहर 
पोलीस उप अधीक्षक, र्गुन्हे अन्वषेि 

नवभार्ग (र्गुन्हे), पिेु 
64. 6

1 
श्री.कैलास दंर्गल पाटील पोलीस निरीक्षक, िानशक 

शहर 
पोलीस उप अधीक्षक, नजल्हा जात 

प्रमािपत्र पिताळिी सनमती, िानशक 
65. 6

2 
श्री.संजय वसंत परंुदरे   पोलीस निरीक्षक, िार्गपरू 

ग्रामीि 
पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय, 

िार्गपरू ग्रामीि 
66. 6

3 
श्री.नववके व्यागे्रश्वर जोशी पोलीस निरीक्षक, 

लाचलुचपत प्रनतबधंक 
नवभार्ग 

सहायक पोलीस आयकु्त, नमरा 
भाईंदर 

67. 6
4 
श्री.निळकंठ दामोदर पाटील पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर 

68. 6
5 
श्री.मोहम्मद हनिफ मोहम्मद 
युिूस मुजावर 

पोलीस निरीक्षक, मंुबई 
शहर 

सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर 

69. 6
6 
श्री.लक्ष्मि रे्गिभाऊ िंुबरे पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
सहायक पोलीस आयकु्त, अमरावती 

शहर 
70. 6

7 
श्री.बाळासाहेब तुकाराम 
र्गायधिी 

पोलीस निरीक्षक, 
िंदुरबार 

पोलीस उप अधीक्षक, महाराष्ट्र 
पोलीस अकादमी, िानशक 

71. 6
8 
श्री.सोपाि नभकाजी निघोट पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर 

72. 6
9 
श्री.कलर्गौंिा सतर्गौिा हेर्गाज े पोलीस निरीक्षक, 

लाचलुचपत प्रनतबधंक 
नवभार्ग 

पोलीस उप अधीक्षक, आर्थथक र्गुन्हे 
शाखा, पालघर 

73. 7
0 
श्री.संजय बाळकृष्ट्ि सावतं पोलीस निरीक्षक, ठािे 

शहर 
पोलीस उप अधीक्षक, 
टी.आर.टी.आय., धुळे 

74. 7
1 
श्री.संजयकुमार दामोदर 
पाटील 

पोलीस निरीक्षक, पोलीस 
प्रनशक्षि कें द्र, मरोळ, 
मंुबई 

सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर 

75. 7
2 
श्री.राजा शेरवसर्ग पवार पोलीस निरीक्षक, 

महामार्गश सुरक्षा पोलीस  
उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 

राजुरा उपनवभार्ग, चदं्रपरू 
76. 7

3 
श्री.नदपक र्गोववद काजव े पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 

मिमाि लोहमार्गश 
77. 7

4 
श्री.अनिल िारायि र्गायकवाि पोलीस निरीक्षक, 

औरंर्गाबाद शहर 
 पोलीस उप अधीक्षक, नजल्हा 

जात प्रमािपत्र पिताळिी सनमती, 
जालिा 

78. 7
5 
श्री.जॉजश नपटर फिांिीस  पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
पोलीस उप अधीक्षक, िी.टी.एस., 

िानशक 
79. 7

6 
श्री.सरेुश नदिकर जाधव पोलीस निरीक्षक, ठािे 

शहर 
सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर 
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अ.क्र. अ.क्र. अनधकाऱयाचे िाव सध्याच्या नियकु्तीचे 
नठकाि 

पदोन्नतीिे पदस्थापिेच ेनठकाि. 

80. 7
7 
श्री.नदिेश परशुराम कदम पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 

वहर्गिघाट उपनवभार्ग, वधा 
81. 7

8 
श्री.प्रदीप ज्ञािेश्वर जाधव  पोलीस निरीक्षक, 

सोलापरू ग्रामीि 
उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
मालेर्गाव कॅम्प, िानशक ग्रामीि 

82. 7
9 
श्री.बाळकृष्ट्ि ज्ञािेश्वर वाघ पोलीस निरीक्षक, ठािे 

शहर 
सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर 

83. 8
0 
श्री.अरूि साहेबराव सावतं पोलीस निरीक्षक, 

सोलापरू ग्रामीि 
अपर पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत 

प्रनतबधंक नवभार्ग, अमरावती 
84. 8

1 
श्री.खंिेराव दशरथ खैरे पोलीस निरीक्षक, वपपरी 

वचचवि 
पोलीस उप अधीक्षक, र्गुन्हे अन्वषेि 

नवभार्ग (र्गुन्हे), पिेु 
85. 8

2 
श्री.राजेंद्र नजजाबा मोनहते पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
सहायक पोलीस आयकु्त, मंुबई शहर 

86. 8
3 
श्री.प्रकाश र्गिपतराव धस  पोलीस निरीक्षक, वपपरी 

वचचवि 
पोलीस उप अधीक्षक, र्गुन्हे अन्वषेि 

नवभार्ग (र्गुन्हे), पिेु 
87. 8

4 
श्री.संजय नभकाजी पांिे पोलीस निरीक्षक, िार्गपरू 

मेरो 
पोलीस उप अधीक्षक, महामार्गश सरुक्षा 

पोलीस, िार्गपरू  
88. 8

5 
श्री.राजेंदर रामकरि पाल पोलीस निरीक्षक, 

लोहमार्गश, मंुबई 
उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, सेल ू

उपनवभार्ग, परभिी 
89. 8

6 
श्री.आप्पासाहेब उत्तमराव 
चव्हाि 

पोलीस निरीक्षक, मंुबई 
शहर 

अपर उप आयकु्त, राज्य र्गुप्तवाता 
नवभार्ग, मंुबई 

90. 8
7 
श्री.पषु्ट्पराज र्गोववदराव 
सुयशवशंी 

पोलीस निरीक्षक, मंुबई 
शहर 

पोलीस उप अधीक्षक, 
टी.आर.टी.आय., िंदुरबार 

91. 8
8 
श्री.नवश्वांबर नभमराव र्गोल्िे पोलीस निरीक्षक, 

सोलापरू ग्रामीि 
 सहायक पोलीस आयुक्त, औरंर्गाबाद 

शहर 
92. 8

9 
श्री.नकशोर लक्ष्मि सावतं पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
पोलीस उप अधीक्षक, िार्गरी हक्क 

संरक्षि, िानशक 
93. 9

0 
श्री.कैलास संपत चव्हाि पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
सहायक पोलीस आयकु्त, नमरा 

भाईंदर 
94. 9

1 
श्री.नितीिकुमार नवजयवसह 
पोंदकुले 

पोलीस निरीक्षक, मंुबई 
शहर 

पोलीस उप अधीक्षक, 
टी.आर.टी.आय., िानशक 

95. 9
2 
श्री.नदिकर िामदेव मोनहते  पोलीस निरीक्षक, िवी 

मंुबई  
सहायक पोलीस आयकु्त, ठािे शहर 

 
96. 9

3 
श्री.सुनिल त्र्यंबक भामरे  पोलीस निरीक्षक, मंुबई 

शहर 
पोलीस उप अधीक्षक, नजल्हा जात 

प्रमािपत्र पिताळिी सनमती, 
अहमदिर्गर 
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10. महासंचालक, लाचलुचपत प्रनतबंध क नवभार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
11. अपर पोलीस महासंचालक, रु्गन्हे अन्वषेि नवभार्ग, महाराष्ट्र राज्य, पुिे, 
12. अपर पोलीस महासंचालक, आर्थथक रु्गन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
13. अपर पोलीस महासंचालक,  दहशतवाद नवरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
14. अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्गश, मंुबई, 
15. अध्यक्ष, नजल्हा जात प्रमािपत्र पिताळिी सनमती, 
16.  सनचव, अिुसूनचत जमाती प्रमािपत्र पिताळिी सनमती 
17. आयुक्त, राज्य र्गुप्तवाता नवभार्ग, मंुबई, 
18. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, िानशक, 
19. सवश पोलीस आयुक्त, 
20. सवश पोलीस अधीक्षक, 
21. उप सनचव, सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभार्ग, मंत्रालय, मंुबई, 
22.  उप सनचव, आनदवासी नवकास नवभार्ग, मंत्रालय, मंुबई 
23. अनधदाि व लेखा परीक्षा अनधकारी, मंुबई, 
24. निवासी लेखा परीक्षा अनधकारी,मंुबई, 
25. सवश नजल्हा कोषार्गार अनधकारी, 
26. संबंनधत अनधकारी (पोलीस महासंचालक याचंेमाफश त), 
27. निवििस्ती / पोल-1(अ). 
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