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 भारतीय पोलीस सेवतेील अधिकाऱयाांची  

पदस्थापना करणेबाबत......  
 

महाराष्ट्र शासन 
गृह धवभाग 

शासन आदेश क्रमाांक : आयपीएस-2020/प्र.क्र.205 /पोल-1 
गृह धवभाग, 2 रा मजला, मांत्रालय, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुांबई-400 032,   
                         धदनाांक :  30 सप्टेंबर, 2020 

  शासन आदेश :-   
महाराष्ट्र पोलीस (सुिारणा) अधिधनयम, 2014 मिील कलम 22 (न) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 

प्राधिकाऱयाांच्या मान्यतेने पधरधवक्षािीन कालाविी पुणण केलेल्या खालील नमूद भारतीय पोलीस 
सेवतेील अधिकाऱयाांची त्याांच्या नावासमोर दशणधवलेल्या धिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे :-  

 

अ.क्र. भापोसे अधिकाऱयाचे नाव सध्याची पदस्थापना / 
प्रधशक्षणासािी धनयकु्तीचा 

धजल्हा 

बदलीनांतरची पदस्थापना 

1. श्री.धनतीन दत्तात्रय बगाटे सहायक पोलीस अिीक्षक/ उप 
धवभागीय पोलीस अधिकारी, 
परभणी शहर  उपधवभाग, 
परभणी 

सहायक पोलीस अिीक्षक/ 
उप धवभागीय पोलीस 
अधिकारी, धचमूर  
उपधवभाग, चांद्रपरू 

2 श्रीमती आांचल दलाल  पणेु ग्रामीण  
(धजल्हा प्रधशक्षण) 

सहायक पोलीस अिीक्षक/ 
उप धवभागीय पोलीस 
अधिकारी, सातारा ग्रामीण  
उपधवभाग,  सातारा 

3 श्री. अधबनाश कुमार कोल्हापरू (धजल्हा प्रधशक्षण) सहायक पोलीस अिीक्षक/ 
उप धवभागीय पोलीस 
अधिकारी, परभणी शहर 
उपधवभाग, परभणी 

4 श्री. देशमुख यतीश 
धवजयराव 

चांद्रपरू (धजल्हा प्रधशक्षण) सहायक पोलीस अिीक्षक/ 
उप धवभागीय पोलीस 
अधिकारी, हहगोली शहर  
उपधवभाग,  हहगोली 

5 श्री. कुमार हचथा, अमरावती (धजल्हा प्रधशक्षण) सहायक पोलीस अिीक्षक/ 
उप धवभागीय पोलीस 
अधिकारी, अांमळनेर  
उपधवभाग,  जळगाव 

6 श्री. ताांब ेधनलेश पे्रमदास जालना (धजल्हा प्रधशक्षण) सहायक पोलीस अिीक्षक/ 
उप धवभागीय पोलीस 
अधिकारी, महाड 
उपधवभाग,  रायगड  
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2. उपरोक्त अधिकाऱयाांना पदस्थापनेच्या धिकाणी हजर होण्याकरीता धनयांत्रक अधिकारी याांनी 
तात्काळ कायणमुक्त  कराव ेव सांबांिीत अधिकारी याांनी त्याांच्या धिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल 
शासनास सादर करावर. 
 

3. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 202009302301293029 असा आहे. हा आदेश 
धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाहकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

   

( कैलास गायकवाड ) 
उप सधचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रधत :- महासांचालक व पोलीस महाधनरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
 

प्रत :- 
1. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सधचव, मांत्रालय, मुांबई  
2. मा.राज्यमांत्री (गृह) (शहरे/ग्रामीण) याांचे खाजगी सधचव, मांत्रालय, मुांबई 
3. मुख्य सधचव याांचे वधरष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई. 
4. अ.मु.स.(गृह) याांचे वधरष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई. 
5. अ.मु.स. (अ. व सु.) याांचे वधरष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई. 
6. प्रिान सधचव (धवशेष) याांचे वधरष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई. 
7. पोलीस अिीक्षक, सातारा, जळगाांव, हहगोली,  परभणी, रायगड आधण चांद्रपूर 
8. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता)-1 / 2, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई/ नागपूर. 
9. सांबिीत अधिकारी 
10. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुांबई 
11. धजल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा, जळगाव, हहगोली, परभणी, रायगड आधण चांद्रपूर 
12. सहाय्यक सांचालक ( भापोसे कक्ष), गृह धवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
13. धनवड नस्ती, कायासन पोल-1, गृह धवभाग, मांत्रालय, मुांबई    

          ध    
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राज्य पोलीस सेवतेील पोलीस उप अधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्त  (नि:शस्त्र) या 
संवर्गातील अनधकाऱ्याची बदलीिे पदस्थापिा  
करण्याबाबत... 

 

महाराष्ट्र शासि 
रृ्गह नवभार्ग 

शासि आदेश क्र.रापोसे-17२०/प्र.क्र.९५ /पोल-1(अ) 
मंत्रालय, मंुबई-400032. 

नदिाकं :-३० सप्टेंबर, २०२०. 

शासि आदेश :-  
 

  महाराष्ट्र पोलीस अनधनियम, १९५१ च्या कलम 22 (ि) मधील तरतुदीिुसार राज्य 
पोलीस सेवतेील पोलीस उप अधीक्षक /सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) या संवर्गातील खालील 
पोलीस अनधकाऱ्याचंी बदलीिे पदस्थापिा तयाचं्या िावासमोर दशशनवलेल्या निकाणी करण्यात येत  
आहे :- 

अ.क्र. अनधकाऱ्यांच ेिांव सध्या नियुक्तीच ेनिकाण िवीि नियकु्तीचे निकाण 
1.  श्री. सनचि शंकरराव 

सावतं  
पोलीस उप अधीक्षक, निल्हा िात 
प्रमाणपत्र पडताळणी सनमती, 
उस्मािाबाद 

सहायक पोलीस  आयुक्त,  
िवी मंुबई  

2.  श्री. धिंिय ह. पाटील  उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
इतवारा उपनवभार्ग, िांदेड   

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, भोर उपनवभार्ग, 
नि. पणेु  

3.  श्री.सुहास नशवािी 
भोसल े

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
रािापेि नवभार्ग, अमरावती    

सहायक पोलीस आयकु्त, 
सोलापरू शहर 

4.  श्री.प्रनदप नभवसि 
मैराळे 

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
आवी उपनवभार्ग, वधा  

उप नवभार्गीय पोलीस  
अनधकारी, साक्री उपनवभार्ग, 
नि. धुळे  

5.  श्री.प्रशातं बाबासो ढोले उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
देवरी उपनवभार्ग, नि.र्गोंनदया  

सहायक पोलीस आयकु्त, 
िाणे शहर 

6.  श्री.नववके रामचदं्र 
सराफ  

पोलीस उप अधीक्षक, (मुख्यालय) 
औरंर्गाबाद  ग्रामीण,  
 

सहायक पोलीस आयकु्त, 
औरंर्गाबाद शहर 

7.  श्री.पोपट राविी यादव पोलीस उप अधीक्षक, आथीक र्गुन्हे 
शाखा,लातूर 

सहायक पोलीस आयकु्त,  
मंुबई शहर 

8.  श्री.लक्ष्मण हरी भोर्गण सहायक पोलीस आयकु्त, 
(प्रशासि),  अमरावती शहर   

सहायक पोलीस आयकु्त,  
मंुबई शहर 
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9.  श्री. बलराि नशवराि 
लंनिले   

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
रं्गर्गाखेड उपनवभार्ग, नि. परभणी   

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, अहमदपरू 
उपनवभार्ग, नि. लातरू 

10.  श्रीमती पौर्णणमा 
शंकरराव तावरे 

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
उमरेड उपनवभार्ग, िार्गपरू-ग्रामीण  

सहायक पोलीस आयकु्त,  
पणेु शहर 

11.  श्री. सरेुश आप्पासाहेब 
पाटील 

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
कळंब उपनवभार्ग, नि. उस्मािाबाद  

उप नवभार्गीय पोलीस  
अनधकारी, मािलर्गांव 
उपनवभार्ग, नि. बीड  

12.  डॉ.शीतल बाबरुाव 
िािव े(खराडे) 

उप प्राचायश , पोलीस प्रनशक्षण 
नवद्यालय, तरुची, सांर्गली  

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, वाई उपनवभार्ग, 
नि. सातारा  

13.  श्री. सोमिाथ 
व्दारकािाथ तांब े 

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
चांदूर रेल्व ेपोलीस उप नवभार्ग, 
अमरावती (ग्रा.)   

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, निफाड 
उपनवभार्ग, नि. िानशक 

14.  श्री. िंदनकशोर सदानशव 
भोसले - पाटील  

सहायक पोलीस आयकु्त, सोलापरू 
लोहमार्गश  

सहायक पोलीस आयकु् त, 
पपपरी पचचवड शहर 

15.  श्री.अनभनित फस्के उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
िांदेड शहर उपनवभार्ग, िांदेड 

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, बाशी उपनवभार्ग, 
नि. सोलापरू 

16.  श्री. संिय रं्गर्गाराम 
पिुलवार 

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
कामिी उपनवभार्ग, नि. िार्गपरू  

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, वणी उपनवभार्ग, 
नि. यवतमाळ 

17.  श्री. सनचि नहरे उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
धुळे शहर उपनवभार्ग, धुळे  

पोलीस उप अनधक्षक, िार्गरी 
हक्क सरंक्षण, िार्गपरू  

18.  श्री. नवलास सािप पोलीस उप अधीक्षक, निल्हा िात 
प्रमाणपत्र पडताळणी सनमती, 
अकोला  

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, मीरा रोड 
उपनवभार्ग, िाणे ग्रामीण 

19.  र्गुणािी सदानशव 
सावतं 

सहायक पोलीस आयकु्त, कॅन्टोंमेंट 
नवभार्ग, औरंर्गाबाद शहर 

सहायक पोलीस आयकु् त,  
मंुबई शहर 

20.  श्री. रािेंद्र मुरलीधर 
चव्हाण  

सहायक पोलीस आयकु्त, वाहतूक, 
िवीमंुबई  

सहायक पोलीस आयकु् त,  
मंुबई शहर 

21.  श्री. मोहि उत्तमराव 
िाकूर 

सहायक संचालक, महाराष्ट्र 
पोलीस अकादमी, िानशक  

सहायक पोलीस आयकु् त, 
िानशक शहर 

22.  श्री. नशवािी यशवतं 
मुळीक 

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
सावतंवाडी, नि. पसधुदूर्गश  

पोलीस उप अनधक्षक, निल्हा 
िात प्रमाणपत्र पडताळणी 
सनमती, रतिानर्गरी 
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23.  श्री. राहुल रावसाहेब 
धस 

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
अंबिेोर्गाई, नि. बीड 

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, दौंड उपनवभार्ग, 
नि. पणेु  

24.  श्री. सुनिल पुंडनलक 
िायभाय  

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
भोकरधि उपनवभार्ग, नि. िालिा   

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, अंबिेोर्गाई 
उपनवभार्ग, नि. बीड 

25.  श्री. र्गणेश रामचंद्र पकदे्र  पोलीस उप अधीक्षक, दहशतवाद 
नवरोधी पथक, औरंर्गाबाद  

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, कोरेर्गांव 
उपनवभार्ग, नि. सातारा  

26.  श्री. रामेश्वर रािेंद्र 
वैंििे 

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
पहर्गोली शहर उपनवभार्ग, पहर्गोली  

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, ियपसर्गपरू 
उपनवभार्ग, नि. कोल्हापरू 

27.  श्री. िंदकुमार ियवत 
पपिण 

अपर पोलीस उप आयकु्त, राज्य 
र्गुप्तवाता नवभार्ग, पणेु  

सहायक पोलीस आयकु् त, 
पपपरी पचचवड   

28.  श्री. र्गिािि तुळसीराम 
रािोड 

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी,, 
भसुावळ उपनवभार्ग, िळर्गांव  

सहायक पोलीस आयकु् त, 
िवी मंुबई  

29.  श्रीमती नदपाली खन्ना  उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
िुन्नर उप नवभार्ग, पणेु   

सहायक पोलीस आयकु् त, 
िानशक शहर 

30.  श्री. िविाथ एकािी 
ढवळे 

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
नचपळूण उपनवभार्ग, रतिानर्गरी 

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, शहापरू 
उपनवभार्ग, नि. िाणे  

31.  श्री. धिािी िलावडे पोलीस उप अधीक्षक, निल्हा िात 
प्रमाणपत्र पडताळणी सनमती, मंुबई 
नवभार्ग (उपिर्गर)  

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, डहाण ूउपनवभार्ग, 
नि. पालघर 

32.  श्री.नकशोरकुमार 
दत्तात्रय िाधव  

सहायक पोलीस आयकु्त, िार्गपरू 
शहर  

सहायक पोलीस आयकु् त, 
पणेु शहर 

33.  श्री. रािेंद्र वसतं र्गलांडे  सहायक पोलीस आयकु्त,नवशेष 
शाखा, िार्गपरू शहर  

सहायक पोलीस आयकु् त, 
पणेु शहर 

34.  श्रीमती सुषमा शैलेंद्र 
चव्हाण  

अपर पोलीस अधीक्षक, 
लाचलुचपत प्रनतबधंक नवभार्ग, पणेु  

सहायक पोलीस आयकु् त, 
पणेु शहर 

35.  श्री. सदानशव शरणाप्पा 
वाघमारे  

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी 
कळवण उपनवभार्ग, िानशक  

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, रतिानर्गरी 
उपनवभार्ग, नि. रतिानर्गरी 

36.  श्री. अमोल नवलास 
र्गायकवाड 

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
परभणी ग्रामीण उपनवभार्ग, नि. 
परभणी   

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, कळवण 
उपनवभार्ग, नि. िानशक 
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37.  श्री. श्रीकांत नडसल े उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
मािलर्गाव,  बीड  

पोलीस उप अनधक्षक, पोलीस 
प्रनशक्षण नवद्यालय, िार्गपरू 

38.  श्री. नवक्रम रमाकांत 
कदम 

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
अक्कलकुवा, िंदुरबार   

उपनवभार्गीय पोलीस 
अधीकारी, पंढरपरू  
उपनवभार्ग, नि. सोलापरू  

39.  श्री. भार्गवत सोिावणे  उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
िव्हार उपनवभार्ग, नि. पालघर  

सहायक पोलीस आयकु् त, 
िवी मंुबई शहर 

40.  श्री. संिय आकाराम 
पाटील  

अपर पोलीस अनधक्षक, 
लाचलुचपत प्रनतबधंक नवभार्ग, पणेु 

सहायक पोलीस आयकु्त, 
मंुबई शहर 

41.  डॉ. अिुशि िरपसहराव 
भोसल े 

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
मुतीिापरू, नि. अकोला   

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, िानशक ग्रामीण 
उपनवभार्ग, नि. िानशक  

42.  श्री. नवशाल शरद ढुमे पोलीस उप अधीक्षक, टी. आर. टी. 
आय. र्गडनचरोली  

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, अहमदिर्गर शहर 
उपनवभार्ग, नि. अहमदिर्गर 

43.  डॉ. रोनहणी सोळंके उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
बाळापरू उपनवभार्ग, अकोला  

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, सावतंवाडी 
उपनवभार्ग, नि. पसधुदूर्गश 

44.  श्रीमती सुनिता 
अनविाश िानशककर  

पोलीस उप अनधक्षक, निल्हा िात 
प्रताणपत्र पडताळणी  सनमती, मंुबई 
शहरे      

पोलीस उप अधीक्षक 
(मुख्यालय), कोल्हापरू  

45.  श्री. शैलेश काळे  पोलीस उप अनधक्षक, निल्हा िात 
प्रमाणपत्र पडताळणी सनमती, 
िंदुरबार       

पोलीस उप अनधक्षक, 
मुख्यालय, पालघर 

46.  श्रीमती नवभा नविोद 
चव्हाण 

पोलीस उप अनधक्षक, निल्हा िात 
प्रमाणपत्र पडताळणी सनमती 
अमरावती 

उपनवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, पेण उपनवभार्ग, 
नि. रायर्गड 

47.  श्री.श्रीकृष्ट्ण नवश्विाथ 
कर्णडले 

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी,पणुा उपनवभार्ग, परभणी 

पोलीस उप अनधक्षक, िार्गरी 
हक्क सरंक्षण, िाणे  

48.  श्री.राकेश साहेबराव 
िाधव 

अप्पर उप आयकु्त, (सरुक्षा) राज्य 
र्गुप्त वाता नवभार्ग, दादर, मंुबई       

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, अमळिेर 
उपनवभार्ग, नि.िळर्गाव 

49.  श्री. नदपक फटांर्गरे  सहायक पोलीस आयकु्त, कल्याण 
नवभार्ग, मंुबई रेल्व े 

सहायक पोलीस आयकु्त,  
मंुबई शहर 

50.  श्री. सुिील सरेुश 
पाटील  

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
धमाबाद उपनवभार्ग, नि. िांदेड   

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
अंबड उपनवभार्ग, नि. िालिा  
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51.  श्री. रपवद्रिाथ 
लक्ष्मणराव पवार  

सहायक संचालक महाराष्ट्र 
पोलीस अकादमी, िानशक 

सहायक पोलीस आयकु् त,  
मंुबई शहर 

52.  श्री. रािशे दुदलवार  अपर पोलीस अनधक्षक, 
लाचलुचपत प्रनतबधंक नवभार्ग, 
िार्गपरू  

सहायक संचालक, महाराष्ट्र 
पोलीस अकादमी,  िानशक 

53.  श्री. सुनिल नवष्ट्ण ुपवार  पोलीस उप अनधक्षक, िात 
प्रमाणपत्र पडताळणी सनमती, 
बलुडाणा  

सहायक पोलीस आयकु् त, 
पणेु शहर 

54.  श्री. प्रनदप पाटील  उपनवभार्गीय पोलीस  अनधकारी, 
खामर्गांव उपनवभार्ग, नि. बलुडाणा  

उपनवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, पांढरकवडा 
उपनवभार्ग , नि. यवतमाळ  

55.  सौ.अश्वीिी र्गणेश राख सहायक पोलीस आयकु्त , पपपरी 
पचचवड, पणेु 

अपर पोलीस अनधक्षक, 
एम.आय.ए. (M.I.A.), पणेु  

56.  श्री. नितीि 
सदानशवराव भोसल-े
पाटील  

सहायक पोलीस आयकु्त, 
अमरावती शहर      

सहायक पोलीस आयकु् त, 
िवी मंुबई शहर 

57.  श्री. रतिाकर ऐिीिाथ 
िवले  

उप नवभार्गीय पोलीस  अनधकारी, 
मालेर्गांव उपनवभार्ग, िानशक शहर  

उप नवभार्गीय पो. अनधकारी, 
ित उपनवभार्ग, नि. सांर्गली  

58.  श्री. हेमंत सावतं पोलीस उप अनधक्षक , नवशेष 
पोलीस महानिरीक्षक यांच ेवाचक, 
िार्गपरू पनरक्षेत्र  

अपर पोलीस अनधक्षक, मंुबई 
युिीट, लाचलुचपत 
प्रनतबधंक नवभार्ग, मंुबई 

59.  श्रीमती अरंधती राणे  उपनवभार्गीय पो. अनधकारी, िानशक 
ग्रामीण उपनवभार्ग  

सहायक पोलीस आयकु् त, 
मंुबई शहर 

60.  श्रीमती अनश्विी रामचदं्र 
शेंडरे्ग  

पोलीस उप अनधक्षक, पविी 
उपनवभार्ग, नि. भंडारा     

उपनवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, तासर्गांव 
उपनवभार्ग, नि. सांर्गली  

61.  श्रीमती सोिाली प्रशातं 
ढोले (कदम)  

पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
र्गोंनदया     

सहायक पोलीस आयकु् त, 
िाणे शहर 

62.  श्री. अण्णासाहेब 
मारती िाधव  

उप नवभार्गीय पोलीस  अनधकारी 
भोर उपनवभार्ग, पणेु ग्रा. 

उपनवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, किशत उपनवभार्ग, 
नि. अहमदिर्गर 

63.  श्री. सरुि पांडुरंर्ग र्गरुव  उप नवभार्गीय पोलीस  अनधकारी, 
कराड, नि. सातारा     

सहायक पोलीस आयकु्त, 
िार्गपरू शहर 

64.  श्री. अनित रािाराम 
नटके 

उप नवभार्गीय पो. अनधकारी, वाई, 
नि. सातारा  

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, सांर्गली 
उपनवभार्ग, नि. सांर्गली 
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65.  श्री. मंदार मल्लीकािुशि 
िवळे 

उपनवभार्गीय पो. अधीकारी, 
शेवर्गांव उपनवभार्ग,नि. अहमदिर्गर  

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, िुन्नर उपनवभार्ग, 
नि. पणेु  

66.  श्री. िर्गदीश दत्तात्रय 
सातव 

उपनवभार्गीय पो. अनधकारी, कन्नड 
उपनवभार्ग, औरंर्गाबाद ग्रा.  

सहायक पोलीस आयकु् त, 
िाणे शहर 

67.  श्री.र्गणेश इंर्गळे उप नवभार्गीय पोलीस  अनधकारी, 
रतिानर्गरी उपनवभार्ग, रतिानर्गरी 

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, र्गडपहग्लि 
उपनवभार्ग, नि. कोल्हापरू 

68.  श्री.संिय शुक्ला पोलीस उप अनधक्षक,  पोलीस 
प्रनशक्षण नवद्यालय, अकोला  

उपनवभार्गीय अनधकारी, 
खालापरू उपनवभार्ग, 
नि.रायर्गड 

69.  श्री. एम.व्ही. िवळकर  उपनवभार्गीय पो अनधकारी, 
उदर्गीर, नि. लातूर   

सहायक पोलीस आयकु् त, 
मंुबई शहर 

70.  श्री. सनचि बाप ूसांर्गळे  उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
लातूर उपनवभार्ग, नि. लातूर 

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, शेवर्गांव 
उपनवभार्ग, नि. अहमदिर्गर 

71.  श्री. नविय धोपावकर  सहायक पो. आयकु्त, सक्करदरा 
नवभार्ग, िार्गपरू शहर   

सहायक पोलीस आयकु् त, 
मंुबई शहर 

72.  श्री. इंदल मोहि बहुरे  पोलीस उप अधीक्षक, निल्हा िात 
प्रमाणपत्र पडताळणी सनमती, 
परभणी 

उपनवभार्गीय पो. अनधकारी, 
भोकरदि उपनवभार्ग, नि. 
िालिा 

73.  श्री. शेख सोहेल 
िुरमोहम्मद 

सहायक पो. आयकु्त, फे्रझरपरुा 
उपनवभार्ग, अमरावती  

सहायक पोलीस आयकु्त. 
िानशक शहर 

74.  श्री. रमेश र्गणपतराव 
र्गलांडे  

पोलीस उपअनधक्षक, आर्णथक र्गुन्हे 
शाखा, चंद्रपरू  

सहायक पोलीस आयकु् त, 
पणेु शहर  

75.  श्रीमती संनर्गता पशदे 
अल्फान्सो 

पोलीस उप अधीक्षक, निल्हा िात 
प्रमाणपत्र पडताळणी सनमती, िाणे    

सहायक पोलीस आयकु् त, 
िाणे शहर 

76.  श्री. र्गोपाळ र्गोपवदराव 
रांिणकर    

उपनवभार्गीय पो. अनधकारी, विैापरू 
उपनवभार्ग, नि. औरंर्गाबाद 

उपनवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, भोकर उपनवभार्ग, 
नि. िांदेड 

77.  श्री.सतंोश नशवािी 
वाळके 

सहायक पोलीस आयकु्त, आझाद 
मैदाि नवभार्ग, मंुबई  

पोलीस उप अनधक्षक, बीड 

78.  श्री.अमोल नवलास 
कोळी 

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
पांढरकवडा,नि.यवतमाळ  

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, खामर्गांव 
उपनवभार्ग, नि.बलुढाणा  
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79.  श्री. नशवािी लहू 
पाटील 

पोलीस उप अनधक्षक, (मुख्यालय) 
अकोला  

पोलीस उप अनधक्षक, 
मुख्यालय, रतिानर्गरी 

80.  श्री. प्रमोद नदिकर 
साईल 

पोलीस उप अनधक्षक, िार्गरी हक्क 
संरक्षण, िांदेड  

सहायक पोलीस आयकु् त, 
मंुबई शहर 

81.  श्री.नितीि िाधव उप नवभार्गीय पोलीस  अनधकारी 
पेण उपनवभार्ग, नि. रायर्गड      

सहायक पोलीस आयकु् त, 
मंुबई शहर 

82.  डॉ. निलेश देशमुख  उपनवभार्गीय पो. अनधकारी,  
निलंर्गा उपनवभार्ग, लातूर 

उपनवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, दनहवडी 
उपनवभार्ग, नि. सातारा 

83.  श्री. सुनिल परसराम 
सोिवणे  

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
अकोट उपनवभार्ग, नि. अकोला  

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, देऊळर्गांव रािा 
उपनवभार्ग, नि. बलुडाणा  

84.  श्री. संिय पाटील  उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
कारंिा उपनवभार्ग, नि. वानशम  

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, भंडारा उपनवभार्ग, 
नि. भंडारा  

85.  श्री. संिय सातव  उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
किशत उपनवभार्ग, नि. अहमदिर्गर  

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, नशडी उपनवभार्ग, 
नि. अहमदिर्गर 

86.  श्री.मुक्तार मेहबबु 
बार्गबाि  

पोलीस उप अनधक्षक, मुख्यालय, 
यवतमाळ   

सहायक पोलीस आयकु् त, 
मंुबई शहर 

87.  श्री. रामचदं्र िाधव  सहायक पोलीस आयकु्त, पपपरी 
पचचवड    

पोलीस उप अनधक्षक, पोलीस 
प्रनशक्षण नवद्यालय, िालिा 

88.  श्री. अशोक नवरकर उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
सांर्गली शहर उपनवभार्ग, सारं्गली 

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, नमरि उपनवभार्ग, 
नि. सांर्गली  

89.  श्री. मंदार वसंत 
धमानधकारी 

उप नवभार्गीय अनधकारी, डहाण ू
नवभार्ग, पालघर  

सहायक पोलीस आयकु् त, 
िाणे शहर 

90.  श्री. नसताराम र्गणपत 
र्गायकवाड 

पोलीस उप अनधक्षक (मुख्यालय), 
िंदूरबार  

सहायक पोलीस आयकु् त, 
िानशक शहर 

91.  श्री. नवठ्ठल यामावार उप नवभार्गीय पोलीस  अनधकारी 
र्गडचादूंर उपनवभार्ग, चंद्रपरू  

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, मेहकर उपनवभार्ग, 
नि. बलुढाणा  

92.  श्रीमती सुिाता पाटील  सहायक पोलीस आयकु्त, वसई 
नवभार्ग, लोहमार्गश, मंुबई  

सहायक पोलीस आयकु् त, 
मंुबई शहर 

93.  श्री. अशोक बिकर उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
तासर्गांव, नि. सांर्गली  

सहायक पोलीस आयकु् त, 
औरंर्गाबाद शहर 
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94.  श्री. अनिल लंभाते पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय, 
पणेु  

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, खेड उपनवभार्ग, 
नि. पणेु  

95.  श्री. र्गिािि टोंप े उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
खेड उपनवभार्ग, पणेु  

सहायक पोलीस आयकु्त, 
पणेु शहर  

96.  श्रीमती ज्योतस्िा 
नवलास रासम 

सहायक पोलीस आयकु्त, हडपसर 
नवभार्ग, पणेु शहर  

सहायक पोलीस आयकु् त, 
मंुबई शहर 

97.  श्रीमती कल्पिा 
र्गाडेकर 

पोलीस उप अनधक्षक, िक्षलवाद 
नवरोधी पथक (S.A.G.), िार्गपरू 

सहायक पोलीस आयकु् त, 
मंुबई शहर 

98.  श्रीमती मृदुला िावकेर 
(लाड) 

पोलीस उप अनधक्षक, आर्णथक र्गुन्हे 
शाखा, वानशम   

सहायक पोलीस आयकु् त, 
मंुबई शहर 

99.  श्री. प्रनवण पाटील  उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
खेड उपनवभार्ग, नि. रतिानर्गरी  

उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, बसमत उपनवभार्ग, 
नि. पहर्गोली 

100.  श्री. नवकास सपंत 
िाईक 

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
पालघर उपनवभार्ग, नि.पालघर 

सहायक पोलीस आयकु्त, 
िार्गपरू शहर 

101.  श्री. र्गणेश नबरािदार उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
इचलकरंिी उपनवभार्ग, 
नि.कोल्हापरू 

सहायक पोलीस आयकु्त, 
िार्गपरू शहर 

102.  श्रीमती प्ररेणा कटे्ट उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
करवीर उपनवभार्ग, नि. कोल्हापरू 

सहायक पोलीस आयकु्त, 
िार्गपरू शहर 

103.  श्री. शशीनकरण 
काशीद 

 उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
माणर्गाव उपनवभार्ग, नि.रायर्गड 

सहायक पोलीस आयकु्त, 
िार्गपरू शहर 

104.  श्रीमती नप्रया ढाकणे उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
मलकापरू उपनवभार्ग, नि. बलुढाणा 

सहायक पोलीस आयकु्त, 
िार्गपरू शहर 

105.  श्री. नभमराव िलावडे उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
देऊळर्गाव रािा, नि. बलुढाणा 

सहायक पोलीस आयकु्त, 
िार्गपरू शहर 

2. 1) श्री. श्रीकातं भालचंद्र घुमरे, उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, साक्री उपनवभार्ग, नि. धुळे,               
2) श्रीमती अनश्विी पाटील, उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, अहमदपूर, नि. लातूर ३) श्री. माधव 
पनडले, उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, निफाड उपनवभार्ग, नि. िानशक, ४) श्री. नसदे्धश्वर भोरे, 
उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी , बाशी उपनवभार्ग, नि. सोलापूर, ५) श्री. सुशीलकुमार काशीिाथ 
िायक, उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, वणी उपनवभार्ग, नि. यवतमाळ, ६) श्री. शातंाराम कोटा वळवी, 
उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, नमरारोड उपनवभार्ग, नि. िाणे, ७) श्री. नकशोर मोहिराव काळे, 
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उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, ियपसर्गपूर उपनवभार्ग, नि. कोल्हापूर, ८) डॉ. सार्गर कवडे, 
उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, पंढरपूर उपनवभार्ग, नि. सोलापूर ९) श्री. संदीप बाबुराव नमटके, 
उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, अहमदिर्गर शहर उपनवभार्ग, नि. अहमदिर्गर, १०) श्री. अंर्गद 
रामभाऊ िाधवर, उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, र्गडपहग्लि उपनवभार्ग, नि. कोल्हापूर, ११) श्री. 
रणनित िर्गन्नाथ पाटील, उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, खालापूर उपनवभार्ग, नि. रायर्गड, १२) श्री. 
भाऊराव भाऊसो महामुिी, उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, दहीवडी उपनवभार्ग, नि. सातारा, १३) 
श्रीमती रीिा यादवराविी ििबंधू, उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, भडंारा उपनवभार्ग, नि. भडंारा, १४) 
श्री. सोमिाथ फनकरा वाकचौरे, उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, नशडी उपनवभार्ग, नि. अहमदिर्गर, 
१५) श्री. संदीपपसह नर्गल, (भा.पो.से.) उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, नमरि उपनवभार्ग, नि. सारं्गली 
या अनधकाऱ्याचंी या आदेशान्वये तयाचंी कायशरत असलेल्या पदावरि इतरत्र बदली करण्यात येत आहे. 
तयाचं्या पदस्थापिेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गशनमत करण्यात येतील. 

3. वर िमूद अनधकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरण अथवा अन्य मा. 
न्यायालयाचे आदेश, तसचे निवडणकू आचारसंनहता असल्यास, कायदा व सुव्यवस्था नवचारात घेऊि 
पोलीस महासंचालक यािंी पुढील कायशवाही करावी. 

४. पोलीस महासंचालक, मंुबई याचं्या आदेशािंतर सबंंनधत अनधकाऱ्यासं बदलीच्या निकाणी हिर 
होण्यासािी नियंत्रक अनधकारी यािंी कायशमुक्त करण्याबाबतची आवश्यक कायशवाही करावी व संबंनधत 
अनधकारी यािंी  बदलीच्या निकाणी रिू होऊि तसा अहवाल शासिास सादर करावा. 

५. सदर शासि आदेश महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि, तयाचा संकेताकं 202009302323464229 असा आहे. हा आदेश 
नडिीटल स्वाक्षरीिे साक्षानंकत करूि निर्गशनमत करण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे,  

 
 

          (कैलास र्गायकवाड) 
         उप सनचव, रृ्गह नवभार्ग 
प्रनत, 
 महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
 

प्रत :- 
1. महालेखापाल-1/2(लेखा व अिुज्ञयेता / लेखा पनरक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मंुबई/िार्गपूर. 
2. मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रधाि सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मा. उपमुख्यमंत्री याचंे सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. मा. मंत्री (र्गृह) याचंे खािर्गी सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
5. मा. राज्यमंत्री (रृ्गह) (शहरे/ग्रानमण) याचंे खािर्गी सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
6. अपर मुख्य सनचव (रृ्गह) याचंे स्वीय सहायक, र्गृह नवभार्ग, मंत्रालय, मंुबई. 
7. अपर मुख्य सनचव (अपील व सुरक्षा) याचंे स्वीय सहायक, र्गृह नवभार्ग, मंत्रालय, मंुबई. 
8. प्रधाि सनचव (नवशेष) याचंे स्वीय सहायक, र्गृह नवभार्ग, मंत्रालय, मंुबई. 
9. पोलीस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मंुबई 
10. महासंचालक, लाचलुचपत प्रनतबंध क नवभार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
11. अपर पोलीस महासंचालक, रु्गन्हे अन्वषेण नवभार्ग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
12. अपर पोलीस महासंचालक, आर्णथक रु्गन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
13. अपर पोलीस महासंचालक,  दहशतवाद नवरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
14. आयुक्त, राज्य र्गुप्तवाता नवभार्ग, मंुबई, 
15. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, िानशक, 
16. सवश पोलीस आयुक्त, 
17. सवश पोलीस अधीक्षक, 
18. अनधदाि व लेखा परीक्षा अनधकारी, मंुबई, 
19. निवासी लेखा परीक्षा अनधकारी,मंुबई, 
20. सवश निल्हा कोषार्गार अनधकारी, 
21. अवर सनचव( काया. पोल-1), र्गृह नवभार्ग, मंत्रालय, मंुबई 
22. सहायक संचालक (भापोसे कक्ष), र्गृह नवभार्ग, मंत्रालय, मंुबई, 
23. संबंनधत अनधकारी (पोलीस महासंचालक याचंेमाफश त), 
24. निवडिस्ती / पोल-1(अ). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 




