




भारतीय पोलीस सेवतेील ववशेष पोलीस 
महाविरीक्षक श्रणेीतील दर्जाच्या अविकाऱयाांच्या 
बदलीिे पदस्थापिेबाबत.......  

महाराष्ट्र शासि 
गृह ववभाग 

शासि आदेश क्रमाांकः आयपीएस- 2020/प्र.क्र.158/पोल-1 
गृह ववभाग, 2 रा मर्जला, मांत्रालय, 

हुतात्मा रार्जगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुांबई-400 032. 
वदिाांक :- 02 सप्टेंबर, 2020 

शासि आदेश-  
 

महाराष्ट्र पोलीस अविवियम मिील कलम 22 (ि) च्या तरतुदीिुसार भारतीय पोलीस सवेतेील खाली 

िमूद केलेले अविकारी याांची त्याांच्या िावासमोर दशशववलेल्या विकाणी बदलीिे पदस्थापिा करण्यात येत 

आहे:- 

अ.क्र अविकाऱयाांचे िाव सध्याची पदस्थापिा बदलीिांतरची पदस्थापिा 

1. श्री.यशस्वी यादव, 
भापोस े

ववशेष पोलीस महाविरीक्षक, 
सागरी सुरक्षा व ववशेष सुरक्षा 
ववभाग, मुांबई 

सह पोलीस आयुक्त, वाहतूक, 
पोलीस आयकु्तालय, मुांबई शहर. 

2. श्री.मिुकर पाण्डये, 
भापोस े

सह पोलीस आयकु्त, वाहतूक, 
पोलीस आयकु्तालय, मुांबई शहर. 

ववशेष पोलीस महाविरीक्षक, 
सागरी सुरक्षा व ववशेष सरुक्षा 
ववभाग, मुांबई 

3. श्री.वदपक वशवािांद 
पाांडये,भापोस े

ववशेष पोलीस महाविरीक्षक,  
सुिार सेवा, मुांबई 

पोलीस आयकु्त, िावशक शहर 

4. श्री.रार्जकुमार एम. 
व्हटकर,भापोस े

सह पोलीस आयुक्त,पोलीस 
आयुक्तालय, िवी मुांबई. 

सह पोलीस आयकु्त, प्रशासि, 
पोलीस आयकु्तालय, मुांबई शहर. 

5. श्री.छेररग दोर्ज,े 
भापोस े

ववशेष पोलीस महाविरीक्षक, 
िावशक पवरक्षेत्र, िावशक 

ववशेष पोलीस महाविरीक्षक,  
सुिार सेवा, मुांबई 

6. श्री.मिोर्ज एस. 
लोवहया,भापोस े

ववशेष पोलीस महाविरीक्षक, िाांदेड 
पवरक्षेत्र, िाांदेड 

ववशेष पोलीस महाविरीक्षक, 
कोल्हापरू पवरक्षेत्र, कोल्हापरू 

7. श्री.प्रताप आर. 
वदघावकर, भापोस े

ववशेष पोलीस महाविरीक्षक, 
मवहला अत्याचार प्रवतबांि, पोलीस 
महासांचालक कायालय, मुांबई. 

ववशेष पोलीस महाविरीक्षक, 
िावशक पवरक्षेत्र, िावशक 
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अ.क्र अविकाऱयाांचे िाव सध्याची पदस्थापिा बदलीिांतरची पदस्थापिा 

8. श्री.सुहास मिुकर 
वारके, भापोस े

ववशेष पोलीस महाविरीक्षक, 
कोल्हापरू पवरक्षेत्र, कोल्हापरू 

ववशेष पोलीस महाविरीक्षक, 
कायदा व सवु्यवस्था, पोलीस 
महासांचालक कायालय, मुांबई 

9. श्री.वमरलद भारांब,े 
भापोस े

ववशेष पोलीस महाविरीक्षक, 
कायदा व सवु्यवस्था, पोलीस 
महासांचालक कायालय, मुांबई 

सह पोलीस आयुक्त, गुन्हे, 
पोलीस आयकु्तालय मुांबई शहर. 

10. श्री.ववश्वास िारायण 
िागरे पाटील, भापोस े

पोलीस आयकु्त, िावशक शहर सह पोलीस आयकु्त, कायदा व 
सुव्यस्था, पोलीस आयकु्तालय, 
मुांबई शहर. 

11. श्री. कृष्ट्णा प्रकाश, 
भापोसे  

ववशेष पोलीस महाविरीक्षक 
(प्रशासि), पोलीस महासांचालक 
कायालय,  मुांबई. 

पोलीस आयकु्त, रपपरी रचचवड 
(सध्याचे अपर पोलीस 
महासांचालक श्रेणीतील पद 
ववशेष पोलीस महाविरीक्षक 
श्रेणीमध्ये अवित करूि) 

 
2. श्री. सांवदप वबश्नोई, भापोस,े पोलीस आयकु्त, रपपरी रचचवड  पोलीस आयकु्तालय, याांची पोलीस 
आयुक्त, रपपरी रचचवड या पदावरुि बदली करण्यात येत  असिू त्याांचे पदस्थापिेबाबतचे आदेश स्वतांत्रपणे 
काढण्यात येतील. 
3. पोलीस महासांचालक याांच्या आदेशािांतर सांबांिीत वियांत्रक अविकारी याांिी कायदा व सुव्यवस्थेची 
पवरस्स्थती ववचारात घेऊि, उपरोक्त अविकारी याांिा बदलीच्या  विकाणी हर्जर होण्याकरीता कायशमुक्त 
कराव ेव त्यािांतर सांबांवित  अविकारी याांिी  बदलीच्या पदावर रुरू्ज होऊि तसा अहवाल  शासिास सादर 
करावा.  

4. सदर शासि आदेश महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असिू त्याचा सांकेताक 202009022044119829 असा आहे. हा आदेश वडर्जीटल स्वाक्षरीिे 
साक्षाांवकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िावािे.  

 

 ( कैलास गायकवाड ) 
           उप सवचव, महाराष्ट्र शासि 

प्रवत, 

 महासांचालक व पोलीस महाविरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 

 

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


शासि आदेश क्रमाांकः आयपीएस- 2020/प्र.क्र.158/पोल-1 
 

पृष्ट्ि 3 पैकी 3 

प्रत :- 
1. मा.मुख्यमांत्री याांच ेअपर मुख्य सवचव, मांत्रालय, मुांबई. 
2. मा.मांत्री (गृह )याांचे खार्जगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई. 
3. मा.राज्यमांत्री, गृह (शहरे/ ग्रामीण) याांचे खार्जगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई. 
4. मुख्य सवचव याांच ेवरीष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई. 
5. अ.मु.स.(गृह) याांच ेवरीष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, गृह ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
6. अ.मु.स. (अ. व सु.) याांच ेवरीष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, गृह ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
7. प्रिाि सवचव (ववशेष) याांच ेवरीष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, गृह ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
8. महासांचालक व पोलीस महाविरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
9. पोलीस आयुक्त, मुांबई शहर /िागपरू शहर/ िवी मुांबई /वपपांरी रचचवड / वमरा भाईांदर वसई ववरार/  

िावशक शहर  
10. महासांचालक, लाचलूचपत प्रवतबांिक ववभाग,महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 
11. महासांचालक, सिुारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,मुांबई 
12. अपर पोलीस महासांचालक, रेल्व,े  महाराष्ट्र  राज्य, मुांबई 
13. अपर पोलीस महासांचालक, ववशेष अवभयाि, पोलीस महासांचालक कायालय, मुांबई अपर पोलीस 

महासांचालक, लाचलुचपत प्रवतबांिक ववभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
14. आयुक्त, राज्य गपु्तवाता ववभाग, मुांबई 
15. अपर पोलीस महासांचालक, वाहतूक, पोलीस महासांचालक कायालय, मुांबई 
16. अपर पोलीस महासांचालक, प्रवशक्षण व खास पथके, पोलीस महासांचालक कायालय, मुांबई 
17. अपर पोलीस महासांचालक, कायदा व सवु्यवस्था, पोलीस महासांचालक कायालय, मुांबई 
18. अपर पोलीस महासांचालक, आस्थापिा, पोलीस महासांचालक कायालय, मुांबई 
19. अपर पोलीस महासांचालक, प्रशासि, पोलीस महासांचालक कायालय, मुांबई 
20. ववशेष पोलीस महाविरीक्षक, महीला अत्याचार प्रवतबांि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
21. ववशेष पोलीस महाविरीक्षक, सागरी सरुक्षा व ववशेष सरुक्षा ववभाग, मुांबई 
22. ववशेष पोलीस महाविरीक्षक, िावशक पवरक्षेत्र/ िाांदेड पवरक्षेत्र/ कोल्हापरू पवरक्षेत्र/ िागपरू पवरक्षते्र. 
23. महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञेयता)- 1/2, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई /िागपरू. 
24. सांबांवित अविकारी ( पोलीस महासांचालक याांचेमार्श त) 
25. अविदाि व लेखा अविकारी, मुांबई. 
26. वर्जल्हा कोषागार अविकारी औरांगाबाद, िावशक, िागपरू, िाांदेड, कोल्हापरू, पणेु 
27. सहाय्यक सांचालक, भापोसे कक्ष, गृह ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
28. विवड िस्ती, कायासि पोल-1, गृह ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
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