




अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या 
पदावर भारतीय पोलीस सेवतेील 
अधिकारी यांच्या पदोन्नती / बदलीने 
पदस्थापनेबाबत.......  

महाराष्ट्र शासन 
गृह धवभाग 

शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-1519 /प्र.क्र.307/भाग-1/पोल-1 
गृह धवभाग, 2 रा मर्जला, मंत्रालय, 

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

शासन आदेश-  
महाराष्ट्र पोलीस अधिधनयम मिील कलम 22 (न) च्या तरतुदीनुसार भारतीय पोलीस सवेतेील खाली 

नमूद केलेले अधिकारी याचंी त्यांच्या नावासमोर दशशधवलेल्या धिकाणी पदोन्नती / बदलीने पदस्थापना 
करण्यात येत आहे:- 

अ.क्र अधिकाऱयांचे नांव सध्याची पदस्थापना पदोन्नती/बदली नंतरची 
पदस्थापना 

1. श्री.रार्जेंद्र ससह, भापोस े अपर पोलीस महासंचालक (धवशेष 
अधभयान), पोलीस महासचंालक 
कायालय, मंुबई.  

अपर पोलीस महासंचालक, 
कायदा व सवु्यवस्था, पोलीस 
महासंचालक कायालय, मंुबई   

2. श्री. आशुतोष डंुबरे, 
भापोस े

अपर पोलीस महासंचालक, 
लाचलुचपत प्रधतबिंक धवभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मंुबई.  

आयुक्त, राज्य गुप्तवाता धवभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 

3. श्री.अधमतेश कुमार, 
भापोस े

सह आयकु्त, राज्य गुप्तवाता 
धवभाग,  मंुबई. 

पोलीस आयुक्त, नागपरू शहर                
( पदोन्नतीने)  

4. श्री.र्जय र्जीत ससह, 
भापोस े

अपर पोलीस महासचंालक, रेल्व,े 
महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 

अपर पोलीस महासंचालक, 
लाचलुचपत प्रधतबिंक धवभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 

5. श्री. व्व्ह. के. चौब,े 
भापोस े

सह पोलीस आयकु्त, कायदा व 
सुव्यस्था, मंुबई शहर (अपर 
पोलीस महासंचालक दर्जा) 

अपर पोलीस महासंचालक, 
लाचलुचपत प्रधतबिंक धवभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 

6. श्री.सदानंद दाते, 
भापोस े

कें धद्रय प्रधतधनयकु्तीवरुन परत  
आल्याने  प्रधतक्षािीन 

पोलीस आयुक्त, धमरा भाईदंर 
वसई धवरार, पोलीस 
आयुक्तालय 

7. श्री. भषुण कुमार 
उपाध्याय, भापोस े

पोलीस आयकु्त, नागपरू शहर अपर पोलीस महासंचालक, 
वाहतूक, पोलीस महासंचालक 
कायालय,  मंुबई.  
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अ.क्र अधिकाऱयांचे नांव सध्याची पदस्थापना पदोन्नती/बदली नंतरची 
पदस्थापना 

8. श्री. संर्जय कुमार, 
भापोस े

पोलीस आयकु्त, नवी मंुबई  अपर पोलीस महासंचालक, 
प्रधशक्षण व खास पथके, पोलीस 
महासंचालक कायालय, मंुबई. 

9.  श्री. धबधपन कुमार ससह, 
भापोस े

अपर पोलीस महासंचालक, 
लाचलुचपत प्रधतबिंक धवभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 

पोलीस आयकु्त, नवी मंुबई 

 

2. श्री. धवनय कारगावकर, भापोसे, अपर पोलीस महासचंालक (वाहतकू) यांची अपर पोलीस 
महासंचालक (वाहतूक) या पदावरुन बदली करण्यात येत  असनू त्यांचे पदस्थापनेबाबतच ेआदेश स्वतंत्रपणे 
काढण्यात येतील. 

3. तसेच श्री. देवने भारती, भापोसे, अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद धवरोिी पथक याचंी  अपर 
पोलीस महासंचालक, दहशतवाद धवरोिी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई  या पदावरुन बदली करण्यात येत  
असून त्याचंे पदस्थापनेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील. 

4. पोलीस महासचंालक यांच्या आदेशानंतर संबिंीत धनयंत्रक अधिकारी यानंी कायदा व सुव्यवस्थेची 
पधरव्स्थती धवचारात घेऊन, उपरोक्त अधिकारी यानंा पदोन्नतीच्या/बदलीच्या  धिकाणी हर्जर होण्याकरीता 
कायशमुक्त कराव े व त्यानंतर सबंधंित अधिकारी यांनी पदोन्नतीच्या/बदलीच्या पदावर रुरू्ज होऊन तसा 
अहवाल  शासनास सादर करावा.  

5. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असनू त्याचा संकेताक 202009022008287029 असा आहे. हा आदेश धडर्जीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांधकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

   ( कैलास गायकवाड ) 
             उप सधचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रधत, 

 महासंचालक व पोलीस महाधनरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 

प्रत :- 
1. मा.मुख्यमंत्री यांच ेअपर मुख्य सधचव, मंत्रालय, मंुबई. 
2. मा.मंत्री (गृह )याचंे खार्जगी सधचव, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे/ ग्रामीण) याचंे खार्जगी सधचव, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. मुख्य सधचव यांच ेवरीष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंुबई. 
5. अ.मु.स.(गृह) यांच ेवरीष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, गृह धवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
6. अ.मु.स. (अ. व सु.) यांच ेवरीष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, गृह धवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
7. प्रिान सधचव (धवशेष) यांच ेवरीष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, गृह धवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
8. महासंचालक व पोलीस महाधनरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
9. महासंचालक, लाचलूचपत प्रधतबिंक धवभाग,महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
10. पोलीस आयकु्त, धमरा भाईंदर वसई धवरार, पोलीस आयुक्तालय 
11. अपर पोलीस महासचंालक, दहशतवाद धवरोिी पथक, महाराष्ट्र राज्य,  मंुबई 
12. अपर पोलीस महासचंालक, रेल्व,े  महाराष्ट्र  राज्य, मंुबई 
13. अपर पोलीस महासचंालक, धवशेष अधभयान, मंुबई 
14. अपर पोलीस महासचंालक, लाचलुचपत प्रधतबिंक धवभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
15. आयुक्त, राज्य गपु्तवाता धवभाग, मंुबई 
16. सह आयुक्त, राज्य गुप्तवाता धवभाग, मंुबई 
17. पोलीस आयकु्त, नागपरू शहर 
18. पोलीस आयकु्त, नवी  मंुबई 
19. अपर पोलीस महासचंालक, राज्य महामागश सरुक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
20. अपर पोलीस महासचंालक, प्रधशक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
21. अपर पोलीस महासचंालक, कायदा व सवु्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
22. अपर पोलीस महासचंालक, आस्थापना, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
23. सह पोलीस आयकु्त, कायदा व सवु्यवस्था, मंुबई शहर 
24. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- 1/2, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई /नागपरू. 
25. संबधंित अधिकारी ( पोलीस महासंचालक याचंेमार्श त) 
26. अधिदान व लेखा अधिकारी, मंुबई. 
27. धर्जल्हा कोषागार अधिकारी, नागपरू  
28. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह धवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
29. धनवड नस्ती, कायासन पोल-1, गृह धवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
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