




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.११४/पोल-1(अ) 
मंत्रालय, मंुबई-400032. 

नदिाकं :-२८ ऑक्टोबर, २०२०. 

शासि आदेश :-  
 

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

अ.क्र. अनधकाऱ्याचे िांव सध्या कायशरत निकाण बदलीचे निकाण 
(१) (२) (३) (४) 
1 श्री. सनचि नहरे  उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 

मोशी उपनवभार्ग, निल्हा 
अमरावती (बदली आदेशाधीि)   

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
िंदुरबार 

2 श्री. नसध्देश्वर भोरे  प्रनतक्षाधीि  उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
इतवारा, नि.िादेंड 

3 श्री. मंरे्गश शातंाराम 
चव्हाण  

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
मालेर्गावं कॅम्प, िानशक 

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
करवीर शहर, नि.कोल्हापूर 

4 श्रीमती सुरेखा बाबुराव 
कपील े 

सहायक पोलीस आयुक्त, 
लोहमार्गश, मंुबई  

सहायक पोलीस आयुक्त, मंुबई 
शहर  

5 श्री. प्रशातं 
अशोकससह परदेशी  

पोलीस उप अनधक्षक, आर्थथक 
रु्गन्हे शाखा, पालघर 

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
िव्हार, नि. पालघर  

6 श्री. संदीप नमटके  प्रनतक्षाधीि उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
श्रीरामपूर, निल्हा अहमदिर्गर 

7 श्री. नवक्रातं 
र्गायकवाड 

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
धािोरा, नि. र्गडनचरोली  

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
धमाबाद  नि. िादेंड 

8 श्री. शनशनकरण 
कानशद 

सहायक पोलीस आयुक्त, 
िार्गपूर शहर (बदली आदेशाधीि)   

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
कळंब, नि. उस्मािाबाद 

9 श्री. सुरेश एकिाथराव 
वािखेडे  

पोलीस उप अधीक्षक, नवशेष 
पोलीस महानिरीक्षक, िादेंड 
याचंे वाचक, िादेंड पनरक्षते्र 

सहायक पोलीस आयुक्त, 
औरंर्गाबाद शहर 
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अ.क्र. अनधकाऱ्याचे िांव सध्या कायशरत निकाण बदलीचे निकाण 
(१) (२) (३) (४) 
1० श्री. नभमराव सावळा 

टेळे  
उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
सहर्गणघाट, नि. वधा 

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
उमरेड, नि. िार्गपूर 

1१ श्री. राहुल ज्ञािदेव 
मदिे 

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
श्रीरामपूर, नि. अहमदिर्गर 

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
संर्गमिेर, नि.अहमदिर्गर 

1२ श्री. रािेंद्र रायससर्ग  पोलीस उप अधीक्षक, निल्हा 
िात प्रमाणपत्र पडताळणी 
सनमती , िळर्गावं 

उपनवभार्गीय पोलीस अधीकारी, 
चोपडा , निल्हा िळर्गावं 

1३ श्री. तुकाराम काटे  उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
साकोली,  नि. भडंारा  

पोलीस उपअनधक्षक  (मुख्यालय), 
अकोला 

1४ श्री.नदिेशकुमार 
कोल्हे 

सहायक पोलीस आयुक्त, 
वाहतूक, औरंर्गाबाद शहर 

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
निलंर्गा, नि. लातूर 

1५ श्री.सुदशशि मंुडे उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
नसल्लोड, नि. औरंर्गाबाद ग्रामीण 

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
शेवर्गांव, नि.अहमदिर्गर 

1६ श्री.नदलदार तडवी पोलीस उप अनधक्षक  आर्थथक 
रु्गन्हे शाखा, नि. बुलढाणा 

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
मलकापूर, नि.बुलढाणा 

1७ श्रीमती तृप्ती िाधव उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
पुलर्गाव, नि.वधा 

सहायक पोलीस आयुक्त, िार्गपूर 
शहर 

1८ श्री.सनतश रावराणे पोलीस प्रनशक्षण कें द्र, मरोळ, 
मंुबई 

सहायक पोलीस आयुक्त,  मंुबई 
शहर 

१९ श्री.मुक्तार बार्गबाि सहायक पोलीस आयुक्त, मंुबई 
शहर (बदली आदेशाधीि)  

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
कामिी, नि. िार्गपूर 

2० श्री. भास्कर सावतं  प्रनतक्षाधीि उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
केि, नि. बीड  

2१ श्री. माधव पडीले  प्रनतक्षाधीि  सहायक पोलीस आयुक्त, सोलापूर 
शहर  

2२ श्री. सनचि सारं्गळे  उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
शेवर्गांव, नि. अहमदिर्गर (बदली 
आदेशाधीि) 

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
देर्गलूर, नि. िादेंड  

2३ श्री.संिय रघुिाथ 
मथुरे 

पोलीस उप अधीक्षक, िाती 
प्रमाणपत्र पडताळणी सनमती, 
धुळे  

पोलीस उप अनधक्षक, आर्थथक रु्गन्हे 
शाखा, िानशक ग्रा. 

2४ श्री. बाबुराव महामुिी  उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
कोल्हापूर शहर (बदली 
आदेशाधीि)   

उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
इचलकरंिी 
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अ.क्र. अनधकाऱ्याचे िांव सध्या कायशरत निकाण बदलीचे निकाण 
(१) (२) (३) (४) 
2५ श्री.शातंाराम वळवी प्रनतक्षाधीि  पोलीस उप अनधक्षक, िार्गरी हक्क 

संरक्षण,  िाणे 
2६ श्री.अशोक बिकर सहायक पोलीस आयुक्त, 

औरंर्गाबाद शहर (बदली 
आदेशाधीि)   

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
देवरी, नि.र्गोंनदया 

2७ श्री. नसध्दाथश सशदे सहायक पोलीस आयुक्त, 
अंबाझरी नवभार्ग, िार्गपूर 

सहायक पोलीस आयुक्त, मंुबई 
शहर  

2८ श्री.रमेश सरवदे उप नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
देर्गलूर, नि.िादेंड 

पोलीस उप अनधक्षक, मुख्यालय, 
िादेंड 

२९ श्री.श्रीकातं घुमरे प्रनतक्षाधीि उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
शहादा, नि.िंदुरबार 

3० श्री.आप्पासाहेब शेवाळे सहायक पोलीस आयुक्त, 
खेरवाडी, मंुबई 

पोलीस उप अनधक्षक, पोलीस 
प्रनशक्षण कें द्र, खंडाळा, नि.पुणे 

3१ श्री.वालचंद मंुडे सहायक पोलीस आयुक्त, 
लकडरं्गि, िार्गपूर शहर 

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
उमरखेड, नि.यवतमाळ 

3२ श्री. बिरंर्ग देसाई उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
अहेरी उपनवभार्ग, नि. 
र्गडनचरोली 

सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे शहर 

3३ श्री. स्वप्िील िाधव उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
रािुरा उपनवभार्ग, 
नि.र्गडनचरोली 

उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
धािोरा उपनवभार्ग, नि.र्गडनचरोली 

३४ श्री. रोशि पंनडत उपनवभार्गीय पोलीस अनधकारी, 
संर्गमिेर उपनवभार्ग, नि. 
अहमदिर्गर 

पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
अहमदिर्गर 

३५ श्री. शातंीलाल िाधव सहायक पोलीस आयुक्त,  
मंुबई शहर 

सहायक पोलीस आयुक्त,  
मीरा भाईंदर-वसई नवरार पोलीस 
आयुक्तालय. 

2.   श्रीमती प्रािंली सोिावणे याचंी नद. ०९ ऑक्टोबर, २०२० रोिीच्या आदेशान्वये उप 
नवभार्गीय पोलीस अनधकारी, आर्थथक रु्गन्हे शाखा, अहमदिर्गर या पदावरूि उप नवभार्गीय पोलीस 
अनधकारी, िंदूरबार येथे झालेली बदली या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे.  

३.   वर िमूद अनधकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरण अथवा अन्य 
मा. न्यायालयाचे आदेश, निवडणकू आचारसंनहता, कायदा व सुव्यवस्था नवचारात घेऊि पोलीस 
महासंचालक यािंी पुढील कायशवाही करावी. 
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४.  पोलीस महासंचालक, मंुबई याचं्या आदेशािंतर संबंनधत अनधकाऱ्यासं बदलीच्या 
निकाणी हिर होण्यासािी नियंत्रक अनधकारी यािंी कायशमुक्त करण्याबाबतची आवश्यक कायशवाही 
करावी व संबंनधत अनधकारी यािंी  बदलीच्या निकाणी रुिू होऊि तसा अहवाल शासिास सादर 
करावा. 

५.  सदर शासि आदेश महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि, तयाचा संकेताकं 202010282319252329 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. 
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, आर्थथक 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, 
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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 याचंेमार्श त), 
24. निवडिस्ती / पोल-1(अ). 
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