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                   ज्ञापन क्र. वेतन-0115/प्र.क्र.1/भापोसे कक्ष, 
                      गहृ ववभाग, मंत्रालय, म ंबई-400 032, 

विनांक : 8 ज लै, 2015. 
 
 
  ववषय :- भारतीय पोलीस सेवेत काययरत असणा-या अविका-यांना   
                             वि.1.7.2015 रोजी अन जे्ञय वेतनवाढी म क्त करण्याबाबत. 
 

संिभय :- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई यांचे पत्र क्रमांक                                                                                
           पोमसं 1/18/भापोसे वा.वे.वा/203/2015, वि. 25 ज न, 2015.         
   

  
ज्ञापन :- भापोसे (वेतन) ि रुस्ती वनयम, 2008 अन्वये भापोसे (वेतन) वनयम, 2007 मिील वनयम 6 उपवनयम 1 च्या 

तरत िींमध्ये करण्यात आलेल्या स िारणांन सार महाराष्ट्र संवगातील भारतीय पोलीस सेवेतील अविका-यांना खालील 

तक््यात नमिू केल्याप्रमाणे ्यांच्या नावासमोर िर्यववण्यात आलेल्या रकाना क्र. 3 मिील वेतन संरचनेमध्ये िेय 

वेतनवाढी ्यांना इतर कारणास्तव अन जे्ञय असल्यास रकाना क्र. 5 मध्ये िर्यववलेल्या विनाकंास म क्त करण्यास र्ासन 

मान्यता िेण्यात येत आहे. सिर वेतनवाढ म क्त केल्यानंतर ्यांचे मळू वेतन रकाना क्र. 4 मध्ये िर्यववण्यात आलेल्या 

वेतनावरुन रकाना क्र. 5 मध्ये िर्यववल्याप्रमाणे होईल. 

अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

1 2 3 4 5 6 
1 श्री. एस. एस. ियाल, 

1977  
महासंचालक व पोलीस 
महावनरीक्षक, म.रा., म ंबई. 

ॲपेक्स श्रेणी 
रु. 80000/- 
(वनश्चचत)  
रु. वनरंक 

31.7.2012         
रु.80000/- 
(वनश्चचत) 

-  
ॲपेक्स श्रेणीत वेतन 
अन जे्ञय असल्याने 
वेतनवाढ िेय नाही. 

2 श्री. पी. एन. िीवक्षत, 
1977 
महासंचालक, लाचल चपत 
प्रवतबंिक ववभाग, म.रा., 
म ंबई. 
 

एचएजी प्लस श्रेणी 
रु. 75500-80000  

रु. वनरंक 
 

1.10.2011 
रु.80000/- 

-  
 
 
 
भापोसे (वेतन) चौथी 
ि रुस्ती वनयम, 2009 
मिील तरत िींन सार वेतन 
एचएजी प्लस श्रेणीच्या 
कमाल वेतनास वसमीत. 

3 श्री. ए. एम. पटनायक, 
1979  
महासंचालक व 
व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गहृ 
वनमाण व कल्याण 
महामंडळ मयावित, म ंबई.                                                                                                                                                                                                                           
  

एचएजी प्लस श्रेणी 
रु. 75500-80000  

रु. वनरंक 

25.8.2012 
रु.80000/- 

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

4 श्री. अहमि जावेि, 1980 
महासमािेर्क, गहृ रक्षक 
िल व संचालक, नागरी 
संरक्षण, म.रा., म ंबई. 

एचएजी प्लस श्रेणी 
रु. 75500-80000  

रु. वनरंक 

11.3.2014 
रु.80000/- 

-  
 
 
 
भापोसे (वेतन) चौथी 
ि रुस्ती वनयम, 2009 
मिील तरत िींन सार वेतन 
एचएजी प्लस श्रेणीच्या 
कमाल वेतनास वसमीत. 

 

5 श्री. व्ही. आर. कांबळे, 
1980 
महासंचालक व  
व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य ववरे्ष 
स रक्षा महामंडळ, म.रा., 
म ंबई. 
 

एचएजी प्लस श्रेणी 
रु. 75500-80000  

रु. वनरंक 

1.3.2015 
रु.80000/- 

- 

6 श्री. सतीर् माथ र, 1981 
महासंचालक (न्यावयक व 
तांवत्रक), म.रा., म ंबई. 
 

एचएजी प्लस श्रेणी 
रु. 75500-80000  

रु. वनरंक 

23.4.2015 
रु.80000/- 

- 

7 श्री. राकेर् मावरया, 1981 
पोलीस आय क्त, बहृन्म ंबई. 

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.79000/- 

-  
 
भापोसे (वेतन) चौथी 
ि रुस्ती वनयम, 2009 
मिील तरत िींन सार वेतन 
एचएजी श्रेणीच्या कमाल 
वेतनास वसमीत. 

8 श्रीमती एम. सी. 
बोरवणकर, 1981  
अपर पोलीस महासंचालक, 
कारागहृ, म.रा., प णे. 
 

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.79000/- 

- 

9 
 

श्री. डी. डी. पडसळगीकर, 
1982 
 

- -   
कें द्रीय प्रवतवनय क्तीवर 

10 श्री. के. के. पाठक, 1983 
पोलीस आय क्त, प णे 
र्हर. 

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.79000/- 

-  
भापोसे (वेतन) चौथी 
ि रुस्ती वनयम, 2009 
मिील तरत िींन सार वेतन 
एचएजी  श्रेणीच्या कमाल 
वेतनास वसमीत. 

11 श्री. प्रभात रंजन, 1984 
पोलीस आय क्त, नवी 
म ंबई. 

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

  रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.79000/- 

- 

12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      श्री. व्ही. डी. वमश्रा, 1984  
अपर पोलीस महासंचालक 
(आस्थापना), म.रा., म ंबई. 

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

रु. 1440/- 

1.7.2014 
रु.77560/- 

 
 

1.7.2015 
 रु.79000/- 

- 

13 श्री. एस. पी. ग प्ता, 1984  
अपर पोलीस महासंचालक 
व म ख्य िक्षता अविकारी, 
महाराष्ट्र राज्य, ववद्य त 
ववतरण कंपनी, म ंबई.  

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

रु. 1440/- 

1.7.2014 
रु.77560/- 

1.7.2015 
 रु.79000/- 

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

14 श्री. एस. के. जयस्वाल, 
1985 
 

-  - -  
कें द्रीय प्रवतवनय क्तीवर 

15 श्री. के. एल. वबचनोई, 
1985 
अपर पोलीस महासंचालक 
(का. व स .), म.रा., म ंबई. 

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

रु. 2230/- 

1.7.2014 
रु.74240/- 

1.7.2015 
रु.76470/- 

- 

16 श्री. एस. पी. यािव, 
1986 
पोलीस आय क्त, नागपरू 
र्हर. 

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

रु. 2230/- 

1.7.2014 
रु.74220/- 

1.7.2015 
रु.76450/- 

- 

17 श्री. संजय पांडे, 1986 
अपर पोलीस महासंचालक 
तथा वनयंत्रक, वैि मापन 
र्ास्त्र, म.रा., म ंबई. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 10000 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
 रु.59920       
+ 10000 

- 
 

गहृ ववभाग र्ा.आ.क्र. 
आयपीएस 0315/ 
प्र.क्र.78(3)/पोल-1, वि. 
5.5.2015 अन्वये 
वमळालले्या पिोन्नतीच्या 
अन षंगाने वेतनवनश्चचतीचे 
स्वतंत्र आिेर् वनगयवमत 
करण्यातं येतील. 

18 श्री. एस. एस. बवे, 1987 
अपर पोलीस महासंचालक, 
लाचल चपत प्रवतबंिक 
ववभाग, म.रा., म ंबई. 
 

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

रु. 2230/- 

1.7.2014 
रु.74090/-      

  

1.7.2015 
रु.76320/-      

 

- 

19 श्री. वबपीन वबहारी, 1987 
अपर पोलीस महासंचालक 
(ववरे्ष कृती), म.रा., 
म ंबई. 

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

रु. वनरंक 

4.11.2014 
रु.74020/-      

  

- गहृ ववभाग र्ा.अ.क्र. 
आयपीएस-2715/ 
प्र.क्र.127/पोल-1, वि. 
26.5.2015 अन्वये 
वमळालले्या पिोन्नतीच्या  
अन षंगाने वेतनवनश्चचतीचे 
स्वतंत्र आिेर् वनगयवमत 
करण्यातं येतील. 
 

20 श्री. एस. एन. पांडे, 1987 
अपर पोलीस महासंचालक 
(वाहत क), म.रा., म ंबई. 

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

रु. 2230/- 

1.7.2014 
रु.74090/-      

  

1.7.2015 
रु.76320/-      

 

- 

21 श्री. डी. कनकर्नम, 
1987 
अपर पोलीस महासंचालक, 
लोहमागय, म.रा., म ंबई. 
 

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

रु. 2230/- 

1.7.2014 
रु.74090/-      

  

1.7.2015 
रु.76320/-      

 

- 

22 श्री. एच. एन. नगराळे, 
1987  
अपर पोलीस महासंचालक 
तथा म ख्य िक्षता 
अविकारी, म्हाडा, म ंबई. 
 

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

रु. 2180/- 

1.7.2014 
रु.72400/-      

  

1.7.2015 
रु.74580/-      

 

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

23 
 
 

श्री. हहमार् ूरॉय िासोंिी, 
1988  
अपर पोलीस महासंचालक 
व व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गहृ 
वनमाण व कल्याण 
महामंडळ मयावित, म ंबई. 

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

रु. 2180/- 

1.7.2014 
रु.72400/-      

  

1.7.2015 
रु.74580/-      

 

- 

24 श्री. पी. बी. हसह, 1988 
पोलीस आय क्त, 
ठाणे र्हर. 

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

रु. 2180/- 

1.7.2014 
रु.72400/-      

  

1.7.2015 
रु.74580/-      

 

- 

25 श्रीमती रश्चम र् क्ला, 
1988 
आय क्त, राज्य ग प्तवाता 
ववभाग, म.रा., म ंबई. 

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

रु. 2180/- 

1.7.2014 
रु.72400/-      

  

1.7.2015 
रु.74580/-      

 

- 

26 श्री. रजनीर् रे्ठ, 
1988 
अपर महासंचालक, 
ॲन्टी करप्र्न ब्य रो, 
म.रा., म ंबई. 
 

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

रु. 2180/- 

5.8.2014 
रु.72400/-      

  

1.7.2015 
रु.74580/-      

 

- 

27 डॉ. के. व्यंकटेर्म,  
1988  
अपर पोलीस महासंचालक, 
प्रवर्क्षण व खास पथके, 
म.रा., म ंबई. 
 

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

रु. 2180/- 

5.8.2014 
रु.72400/-      

  

1.7.2015 
रु.74580/-      

 

- 

28 श्री. जगन नाथ, 1988 
अपर पोलीस महासंचालक 
व संचालक, वबनतारी 
संिेर् ववभाग, म.रा., प णे. 
 

एचएजी श्रेणी 
रु. 67000-79000 

रु. वनरंक 

19.11.2014 
रु.67000/- 

 

- एतिथय मंडळाची मराठी व 
हहिी भाषा भाषा परीक्षा 
उत्तीणय झाल्याबाबत अथवा 
सिर परीक्षा उत्तीणय 
होण्यापासनू सटू 
वमळाल्याबाबतचे र्ासन 
आिेर् प्राप्त झाल्यानंतर 
अन जे्ञय वार्षषक वेतनवाढी 
म क्त करण्यात येतील. 

29 श्री. संिीप वबचनोई, 1989 
अपर पोलीस महासंचालक, 
राज्य राखीव पोलीस बल, 
म.रा., म ंबई. 
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000         

+ 10000 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.58310 
 + 10000 

-  
 
गहृ ववभाग र्ा.आ.क्र. 
आयपीएस-0315/ 
प्र.क्र.78/पोल-1, वि. 
8.5.2015 अन्वये 
वमळालले्या पिोन्नतीच्या  
अन षंगाने वेतनवनश्चचतीचे 
स्वतंत्र आिेर् वनगयवमत 
करण्यातं येतील. 

30 श्री. व्ही. व्ही. फणसाळकर, 
1989      
अपर पोलीस महासंचालक, 
ए.टी.एस., म.रा., म ंबई. 
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000         

+ 10000 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.58310 
 + 10000 

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

31 डॉ. बी. के. उपाध्याय, 
1989 
प्रिान सवचव (ववरे्ष), गहृ 
ववभाग, मंत्रालय, म ंबई. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000         

+ 10000 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.58310 
 + 10000 

-  
गहृ ववभाग र्ा.आ.क्र. 
आयपीएस-0315/ 
प्र.क्र.78/पोल-1, वि. 
8.5.2015 अन्वये 
वमळालेल्या पिोन्नतीच्या  
अन षंगाने 
वेतनवनश्चचतीचे स्वतंत्र 
आिेर् वनगयवमत करण्यांत 
येतील. 

32 श्री. संजय क मार, 1989 
अपर पांलीस महासंचालक, 
ग न्हे अन्वेषण ववभाग,  
म.रा., प णे. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000         

+ 10000 
रु. वनरंक 

 

1.7.2014 
रु.58310 
 + 10000 

- 
 

33 श्री. राजेंद्र हसह, 1989 
अपर पोलीस महासंचालक 
(वन. व स.), म.रा., म ंबई. 
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000         

+ 10000 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.58310 
 + 10000 

- 

34 डॉ. प्रज्ञा सरविे, 1989 
अपर पोलीस महासंचालक 
व म ख्य िक्षता अविकारी, 
वसडको, नवी म ंबई. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.58310 
 + 10000 

- 

35 श्री. जयजीत हसह, 1990 
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक, नावर्क 
पवरके्षत्र, नावर्क. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000             
रु. 2050/- 

1.7.2014 
रु.58270 
 + 10000  

1.7.2015 
रु.60320  
 + 10000 

- 

36 श्री. सिानंि िाते, 1990     कें द्रीय प्रवतवनय क्तीवर  
      

37 श्री. ए.एम.क लकणी, 
1990 
सह पोलीस आय क्त 
(ग न्हे), बहृन्म ंबई. 

पीबी-4  
रु. 37400-67000   

+ 10000 
रु. 2010/-  

1.7.2014 
रु.57010 
 + 10000 

1.7.2015 
रु.59020  
+ 10000 

- 

38 श्री. व्ही.व्ही. 
लक्ष्मीनारायण, 
1990 
सह पोलीस आय क्त,  
ठाणे र्हर. 

  पीबी-4 
रु. 37400-67000   

+ 10000 
रु. 2010/- 

1.7.2014 
रु.57010 
+ 10000 

 

 1.7.2015 
 रु.59020 
 + 10000 

- 
 
 
 

39 
 

श्री. वबपीन क मार हसह, 
1990 
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक (कारागहृ), 
म ंबई. 

  पीबी-4 
रु. 37400-67000   

+ 10000 
रु. 2010/-  

1.7.2014 
रु.57010 
+ 10000 

 

 1.7.2015 
रु.59020  
+ 10000 

- 
 

40 श्री. संजय क मार वमा, 
1990 
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक,  कोल्हापरू 
पवरके्षत्र, कोल्हापरू. 
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000   

+ 10000 
रु. 2010/-  

1.7.2014 
रु.57010 
+ 10000 

1.7.2015 
रु.59020  
+ 10000 

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

41 
 

श्री. क लवंत के. सारंगल, 
1990 
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक (तरतूि), 
म.रा., म ंबई 

पीबी-4 
रु. 37400-67000   

+ 10000 
रु. 2010/-  

1.7.2014 
रु.57010 
+ 10000 

  1.7.2015 
  रु.59020 
   + 10000 

 

. 

42 
 

श्री. व्ही. एम. कारगावंकर, 
1990  
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक व म ख्य 
िक्षता अविकारी, ववक्रीकर 
ववभाग, म.रा., म ंबई. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000   

+ 10000 
रु. 2010/-  

1.7.2014 
रु.57010 
+ 10000 

  1.7.2015 
  रु.59020 
   + 10000 

 

-   

43 श्री. आर. के. पद्मनाभन, 
1991  

- - - कें द्रीय प्रवतवनय क्तीवर 

44 श्री. एस. जगन्नाथन, 
1991 
पोलीस आय क्त, 
नावर्क र्हर. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000   

+ 10000 
 रु. 2010/-  

1.7.2014 
रु.57010 
 + 10000 

1.7.2015 
रु.59020  
+ 10000 

- 

45 श्रीमती  एम. फनांवडस, 
1991 (पोलीस अिीक्षक). 

- - - वि. 15.8.2005पासनू 
गैरहजर 

46 श्री. वरतेर् क मार, 1992 
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक, ग .अ.वव., 
म.रा., प णे. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000   

+ 10000 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.55330   
 + 10000 

- सामान्य प्रर्ासन ववभाग, 
र्ासन वनणयय वि. 
17.12.2011 न सार 
अविनस्त अविकारी 
/कमयचा-यांचे गोपनीय 
अहवाल प्रवतवेिीत 
/प नर्षवलोकीत 
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतर अन जे्ञय 
वेतनवाढ म क्त करण्यात 
येईल. 

47 श्री. अवमताभ ग प्ता, 1992 
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक, 
व्ही.आय.पी. स रक्षा, म.रा., 
म ंबई. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000 
रु. 1960/- 

1.7.2014 
रु.55320  
+ 10000 

1.7.2015 
रु.57280 
 + 10000 

- 

48 श्री. डी. डी. कमलाकर, 
1992  
सह पोलीस आय क्त, 
आर्षथक ग न्हे र्ाखा, 
ग .अ.वव., बहृन्म ंबई. 

  पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000 
रु. 1960/- 

1.7.2014 
रु.55320  
+ 10000 

1.7.2015 
रु.57280 
 + 10000 

- 

49 श्री. एस. के. हसघल, 
1992 
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक, महाराष्ट्र 
ग प्तवाता प्रबोिनी, 
रा.ग .वव., प णे. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000 
रु. 1960/- 

1.7.2014 
रु.55320  
+ 10000 

1.7.2015 
रु.57280 
 + 10000 

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

50 श्रीमती अचयना ्यागी, 
1993 
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक (प्रर्ासन), 
म.रा., म ंबई. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000  
रु. 1960/- 

1.7.2014 
रु.55320 
+ 10000 

1.7.2015 
रु.57280 
 + 10000 

- 

51 
 

श्री. संजय सक्सेना, 1993 
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक,  
फोसय वन, म.रा., म ंबई. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000 
रु. 1960/- 

1.7.2014 
रु.55320  
+ 10000 

1.7.2015 
रु.57280 
 + 10000 

- 

52 श्री. प्रभात क मार, 1993  
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक (का. व स ), 
म.रा., म ंबई. 
 

  पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000 
रु. 1960/- 

1.7.2014 
रु.55320  
+ 10000 

1.7.2015 
रु.57280 
 + 10000 

- 

53 श्री. प्रर्ांत ब रडे, 1993 
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक, 
कोंकण पवरके्षत्र, नवी 
म ंबई. 

  पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000 
रु. 1960/- 

1.7.2014 
रु.55320  
+ 10000 

1.7.2015 
रु.57280 
 + 10000 

- 

54 श्री. अे. के. ड ंबरे, 1994 
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक, 
(आस्थापना) म.रा., म ंबई. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 10000 
रु. वनरंक 

- - कें द्रीय प्रवतवनय क्तीवरुन 
मळू संवगात प्र्यावतीत 
झाल्याने 
प्रवतवनयोक््याकड न 
सेवावभलेख प्राप्त 
झाल्यानंतर तसेच 
प्रवतक्षािीन कालाविी 
वनयवमत झाल्यानंतर 
भापोसे मिील वेतन 
प न:स्थापना व 
वेतनवाढीचे स्वतंत्र आिेर् 
वनगयवमत  करण्यांत 
येतील. 
 

55 डॉ. स खहविर हसह, 1994 
सह आय क्त, राज्य 
ग प्तवाता ववभाग, म.रा., 
म ंबई. 

   पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000 
रु. 1910/- 

1.7.2014 
रु.53410 
 + 10000 

1.7.2015 
रु.55320 
 + 10000  

- 

56 श्री. िेवेन भारती, 1994 
सह पोलीस आय क्त (का. 
व स .), बहृन्म ंबई. 

      पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000 
रु. 1910/- 

1.7.2014 
रु.53410 
 + 10000 

1.7.2015 
रु.55320 
 + 10000  

- 

57 श्री. अन प क मार हसह, 
1994 
सह पोलीस आय क्त, 
(प्रर्ासन), बहृन्म ंबई. 
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000 
रु. 1910/- 

1.7.2014 
रु.53410 

  + 10000 

1.7.2015 
रु.55320 
 + 10000  

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

58 श्री. ववनीत अग्रवाल, 
1994, 
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक व म ख्य 
िक्षता अविकारी,  
महाराष्ट्र राज्य मागय 
पवरवहन महामंडळ, म ंबई. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000 
       रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.53410 
 + 10000 

1.7.2015 
रु.55320 
 + 10000  

- 

59 श्री. स वनल रामानंि, 
1994 
सह पोलीस आय क्त प णे 
र्हर. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000 
रु. 1910/- 

1.7.2014 
रु.53410 
 + 10000 

1.7.2015 
रु.55320 
 + 10000  

- 

60 श्री. सी. एस. उघडे, 1994  
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक, 
मोटार पवरवहन, म.रा., 
प णे.  

पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000 
रु. 1910/- 

1.7.2014 
रु.53410 
 + 10000 

1.7.2015 
रु.55320 
 + 10000  

- 

61 श्री. व्ही. के. चौबे, 1995 - - - कें द्रीय प्रवतवनय क्तीवर 
 

62 श्री. अवमतेर् क मार, 
1995  
पोलीस आय क्त, 
औरंगाबाि र्हर.  

पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000             
रु. 1850/- 

1.7.2014 
रु.51520 
 + 10000  

1.7.2015 
रु.53370  
 + 10000 

- 

63 श्री. नवल बजाज, 1995 
संचालक, महाराष्ट्र पोलीस 
अकािमी, नावर्क. 

  पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000             
रु. 1850/- 

1.7.2014 
रु.51520 
 + 10000  

1.7.2015 
रु.53370  
 + 10000 

- 

64 श्री. पी. एस. साळ ं के, 
1995 
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक, ववरे्ष स रक्षा 
व सागरी स रक्षा, ग .अ.वव., 
म ंबई. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000             
रु. 1850/- 

1.7.2014 
रु.51520 
 + 10000  

1.7.2015 
रु.53370  
 + 10000 

- 

65 श्री. वनकेत कौवर्क, 
1995  
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक, िहर्तवाि 
ववरोिी पथक, म.रा., 
म ंबई. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 10000 
रु. वनरंक 

 
 

1.7.2014 
रु.41700 
 + 10000 

- एतिथय मंडळाची 
मराठी/हहिी भाषा परीक्षा 
उत्तीणय झाल्याबाबत अथवा 
सिर परीक्षा उत्तीणय 
होण्यापासनू सटू 
वमळाल्याबाबतचे र्ासन 
आिेर् प्राप्त झाल्यानंतर 
अन जे्ञय वार्षषक वेतनवाढी 
म क्त करण्यात येतील. 

66 श्री. एस. के. तरवडे, 
1995 
अपर पोलीस आय क्त, 
उत्तर प्रािेवर्क ववभाग, 
नागपरू र्हर. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 8900 
रु. 1760/- 

 1.7.2014 
रु.49760    
 + 8900 

1.7.2015 
रु.51520  
 + 8900 

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

67 श्री. अे. डी. हर्िे, 1995 
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक, 
ग .अ.वव., म.रा., प णे. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000             
रु. 1850/- 

1.7.2014 
रु.51520 
 + 10000  

1.7.2015 
रु.53370  
 + 10000 

- 

68 श्री. आर. जी. किम, 
1995 
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक, नागपरू 
पवरके्षत्र, नागपरू. 
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000             
रु. 1800/- 

1.7.2014 
रु.49770 
 + 10000  

1.7.2015 
रु.51570  
 + 10000 

- 

69 डॉ. एन. जे. ग प्ता, भापोसे, 
1996 

- - - कें द्रीय  प्रवतवनय क्तीवर 

70 श्री. मि कर पांडे, 1996 
पोलीस आय क्त, लोहमागय, 
म ंबई. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000             
रु. 1800/- 

13.8.2014 
रु.49760 
 + 10000  

1.7.2015 
रु.51560  
 + 10000 

- 

71 श्री. विजेर् हसह, 1996 
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक, 
ग .अ.वव., म.रा., प णे.  
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000             
रु. 1800/- 

14.8.2014 
रु.49760 
 + 10000  

1.7.2015 
रु.51560  
 + 10000 

- 

72 श्री. वचरंजीव प्रसाि, 
1996 

- - - कें द्रीय  प्रवतवनय क्तीवर 
 

73 डॉ. आर. के. हसगल, 
1996 
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक, प्रवर्क्षण व 
खास पथके, म.रा., म ंबई. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000    

+ 10000             
रु. 1800/- 

5.8.2014 
रु.49760 
 + 10000  

1.7.2015 
रु.51560  
 + 10000 

- 

74 श्री. राजवियन, 1997 
सह पोलीस आय क्त,  
नागपरू र्हर. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 8900 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.46390 
 + 8900 

 

-  
 
गहृ ववभाग र्ा.आ.क्र. 
आयपीएस-0315/ 
प्र.क्र.78(5)/पोल-1 वि. 
5.5.2015 अन्वये 
वमळालेल्या पिोन्नतीच्या 
अन षंगाने 
वेतनवनश्चचतीचे स्वतंत्र 
आिेर् वनगयवमत करण्यांत 
येतील. 

75 श्री. व्ही. एन. नांगरे-
पाटील, 1997  
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक, 
औरंगाबाि पवरके्षत्र, 
औरंगाबाि. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 8900 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.46390 
 + 8900 

- 

76 श्री. एम. आर. भारंबे, 
1997 
सह पोलीस आय क्त 
(वाहतूक), म ंबई.  
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 8900 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.46390 
 + 8900 

-  
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

 77 श्री. मो. कैसर खवलि, 
1997 
अपर पोलीस आय क्त,  
सर्स्त्र पोलीस, बहृन्म ंबई.  

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 8900 
रु. 1570/- 

1.7.2014 
 रु.43220   
 + 8900 

1.7.2015 
रु.44790 
 + 8900 

- 

78 श्री. अब्िरू रेहमान, 1997 
पोलीस उप महावनरीक्षक, 
वबनतारी संिेर् ववभाग, 
प णे. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 8900 
रु. 1660/- 

1.7.2014 
रु.46390 
 + 8900 

1.7.2015 
रु.48050  
+ 8900  

- 

79 डॉ. स रेर् क मार मेकला, 
1997 
ववरे्ष पोलीस 
महावनरीक्षक, 
रा.रा.पो. बल, प णे. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 8900 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.46390 
 + 8900 

 गहृ ववभाग र्ा.आ.क्र. 
आयपीएस-0315/ 
प्र.क्र.78(5)/पोल-1, वि. 
5.5.2015 अन्वये 
वमळालले्या पिोन्नतीच्या  
अन षंगाने वेतनवनश्चचतीचे 
स्वतंत्र आिेर् वनगयवमत 
करण्यातं येतील. 

80 श्री. एस. आर. पारसकर, 
1997  
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 8900      
रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.46390 
 + 8900 

-  
वनलंवबत 

81 श्री. संतोष रस्तोगी, 1998 - - - कें द्रीय  प्रवतवनय क्तीवर 
 

82 श्री. आर. एम. व्हटकर, 
1998 
पोलीस आय क्त, अमरावती 
र्हर. 

- - - कें द्रीय प्रवतवनय क्तीवरुन 
मळू संवगात प्र्यावतीत 
झाल्याने 
प्रवतवनयोक््याकड न 
सेवाप स्तक/सेवावभलेख 
प्राप्त झाल्यानंतर भापोसे 
मिील वेतन प न:स्थापना व 
वेतनवाढीचे स्वतंत्र आिेर् 
वनगयवमत  करण्यातं येतील. 
 

83 श्री. राजेर् क मार मोर, 
1998 

- - - कें द्रीय  प्रवतवनय क्तीवर 
 

84 श्री. कृष्ट्ण प्रकार्, 1998 
पोलीस उप महावनरीक्षक, 
ग .अ.वव., म.रा., प णे. 
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 8900 
रु. 1610/- 

1.7.2014 
रु.44780  
+ 8900 

1.7.2015 
रु.46390  
+ 8900 

- 

85 श्री. एफ. के. पाटील, 
1998 
अपर पोलीस आय क्त,  
उत्तर प्रािेवर्क ववभाग, 
बहृन्म ंबई. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 8900 
रु. 1610/- 

1.7.2014 
रु.44780  
+ 8900 

1.7.2015 
रु.46390  
+ 8900 

 

- 

86 श्री. एस. ई. हर्िे, 1998 
कारागहृ उप महावनरीक्षक, 
कारागहृ, नागपरू. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000   

+ 8900 
रु. 1570/- 

1.7.2014 
रु.43220 
 + 8900 

1.7.2015 
रु.44790  
+ 8900 

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

87 श्री. आर. एस. खैरे, 1998  
पोलीस उप महावनरीक्षक, 
िहर्तवाि ववरोिी पथक 
(2), प णे. 
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 8900 
रु. 1610/- 

1.7.2014 
रु.44780  
+ 8900 

1.7.2015 
रु.46390  
+ 8900 

- 

88 श्री. एस. टी. बोडखे, 
1998 
अपर पोलीस आय क्त, 
पवरमंडळ, ठाणे र्हर. 
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000  

+ 8900 
रु. 1610/- 

7.8.2014 
 रु.44770    
 + 8900 

1.7.2015 
 रु.46380    
 + 8900 

- 

89 श्री. ए. व्ही. पाटील, 1998 
पोलीस उपमहावनरीक्षक, 
ग .अ.वव., म.रा., प णे. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 8900 
रु. 1610/- 

1.7.2014 
रु.44780  
+ 8900 

1.7.2015 
रु.46390  
+ 8900 

- 

90 श्री. पी. पी. म ् याल, 
1998 
अपर पोलीस आय क्त, 
उत्तर प्रािेवर्क ववभाग,  
प णे र्हर.  
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 8900 
रु. 1610/- 

1.7.2014 
रु.44780  
+ 8900 

1.7.2015 
रु.46390  
+ 8900 

- 

91 श्री. व्ही. एन. जािव, 
1998 
अपर पोलीस आय क्त, पवूय 
प्रािेवर्क ववभाग, 
बहृन्म ंबई. 
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000  

+ 8900 
रु. 1570/- 

1.7.2014 
 रु.43220    
 + 8900 

1.7.2015 
 रु.44790    
 + 8900 

- 

92 श्री. पी. एन. रासकर, 
1998  
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 8900 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.44780  
+ 8900 

- अपर पोलीस आय क्त 
(ग न्हे), प णे र्हर या 
पिावर बिली आिेर्ािीन. 
 
(सामान्य प्रर्ासन ववभाग, 
र्ासन वनणयय वि. 
17.12.2011 न सार 
अविनस्त 
अविकारी/कमयचा-यांचे 
गोपनीय अहवाल 
प्रवतवेिीत/प नर्षवलोकीत 
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतर अन जे्ञय 
वेतनवाढ म क्त करण्यात 
येईल). 
 

93 श्री. एस. एस. सोळ ं के, 
1998 
कारागहृ उप महावनरीक्षक, 
प णे. 
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 8900 
रु. 1610/- 

1.7.2014 
रु.44780  
+ 8900 

1.7.2015 
रु.46390  
+ 8900 

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

94 श्री. के. ई. जािव, 1998 
पोलीस उपमहावनरीक्षक, 
ए.सी.बी., म.रा., म ंबई. 
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000     

+ 8700 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.40220 
 + 8700 

  

- गहृ ववभाग र्ा.अ.क्र. 
आयपीएस 3212/ 
प्र.क्र.323/पोल-1 
 वि. 5.7.2014अन्वये 
वमळालेल्या पिोन्नतीच्या  
अन षंगानेवेतनवनश्चचतीचे 
स्वतंत्र आिेर् वनगयवमत 
करण्यांत येतील.- 

95 श्री. व्ही. आर. चव्हाण, 
1998 
अपर पोलीस आय क्त,  
म ख्यालय, नवी म ंबई. 
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 8900 
रु. 1610/- 

1.7.2014 
रु.44780  
+ 8900 

1.7.2015 
रु.46390  
+ 8900 

- 

96 श्री. सी. जी. िैठणकर, 
1998  
अपर पोलीस आय क्त,  
िवक्षण प्रािेवर्क ववभाग,  
प णे र्हर. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 8900 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.44780  
+ 8900 

- अपर पोलीस आय क्त 
िवक्षण प्रािेवर्क ववभाग, 
नागपरू र्हर या पिावर 
बिली आिेर्ािीन. 

97 श्री. सी. एच. वाकडे, 
1998  
अपर पोलीस आय क्त,  
ववरे्ष र्ाखा-1, ग अवव, 
बहृन्म ंबई. 
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 8900 
रु. 1610/- 

1.7.2014 
रु.44780  
+ 8900 

1.7.2015 
रु.46390  
+ 8900 

- 

98 श्री. विपक पांडे, 1999 
अपर पोलीस आय क्त, 
नागप र र्हर. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000  

+ 8900 
रु. 1570/- 

1.7.2014 
 रु.43210    
 + 8900 

1.7.2015 
 रु.44780    
 + 8900 

- 

99 श्री. वर्रीष जैन, 1999 
 

- - -  
कें द्रीय प्रवतवनय क्तीवर 

100 श्री. एस. आर. रे्लार, 
1999, 
अपर पोलीस आय क्त,  
पवूय प्रािेवर्क ववभाग,  
ठाणे र्हर. 

- - - म.ना.से. (स िावरत वेतन) 
वनयम, 2009 अन्वये 
रापोसे कालाविीतील वि. 
1.1.2006 रोजीची 
वेतनवनश्चचती व 
वेतनपडताळणी करुन 
मळू सेवाप स्तक प्राप्त 
झाल्यानंतर भापोसे मिील 
वेतनवनश्चचती करण्यात 
येईल. 
 

101 श्री. व्ही. एम. जािव, 
1999 
पोलीस उप महावनरीक्षक, 
रा.रा.पो.बल, म.रा., म ंबई. 
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000  

+ 8900 
रु. 1570/- 

1.7.2014 
 रु.43210    
 + 8900 

1.7.2015 
 रु.44780    
 + 8900 

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

102 श्री. के. आर. रे्लार, 
1999 
अपर पोलीस आय क्त 
(संरक्षण व स रक्षा), 
बहृन्म ंबई. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000  

+ 8900 
रु. वनरंक 

 

1.7.2014 
 रु.43210    
 + 8900 

- सामान्य प्रर्ासन ववभाग, 
र्ासन वनणयय वि. 
17.12.2011 न सार 
अविनस्त 
अविकारी/कमयचा-यांचे 
गोपनीय अहवाल 
प्रवतवेिीत/प नर्षवलोकीत 
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतर अन जे्ञय 
वेतनवाढ म क्त करण्यात 
येईल. 

103 श्री. पी. एस. पाटणकर, 
1999 
अपर पोलीस आय क्त, 
पश्चचम प्रािेवर्क ववभाग, 
ठाणे र्हर. 
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000  

+ 8900 
रु. 1570/- 

 

1.7.2014 
 रु.43210    
 + 8900 

1.7.2015 
 रु.44780    
 + 8900 

- 

104 श्री. एन. बी. वायंगणकर, 
1999 
उप संचालक, महाराष्ट्र 
पोलीस अकािमी, नावर्क. 

पीबी-4  
रु. 37400-67000  

+ 8900 
रु. 1570/- 

1.7.2014 
रु.43210 
 + 8900 

1.7.2015 
रु.44780 
 + 8900 

- 

105 श्री. यर्स्वी यािव, 2000 - - - अंतर संवगय 
प्रवतवनय क्तीवर 

106 डॉ. एस. एम. वारके, 
2000 

- 
 

- - कें द्रीय प्रवतवनय क्तीवर 

107 श्रीमती अचवती िोजे, 
2000 

- - - कें द्रीय प्रवतवनय क्तीवर 
 

108 
 

श्री. छेहरग िोजे, 2000 
अपर पोलीस आय क्त, 
पश्चचम प्रािेवर्क ववभाग, 
बहृन्म ंबई. 
 

 

पीबी-4 
रु. 37400-67000  

+ 8900 
रु. वनरंक 

 

5.8.2014 
 रु.41690    
 + 8900 

- सामान्य प्रर्ासन ववभाग, 
र्ासन वनणयय वि. 
17.12.2011 न सार 
अविनस्त अविकारी 
/कमयचा-यांचे गोपनीय 
अहवाल प्रवतवेिीत 
/प नर्षवलोकीत 
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतर अन जे्ञय 
वेतनवाढ म क्त करण्यात 
येईल. 

109 श्री. के. एम. एम. प्रसन्ना, 
2000  
अपर पोलीस आय क्त 
(ग न्हे), बहृन्म ंबई. 
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000  

+ 8900 
रु. वनरंक 

 

3.8.2014 
 रु.41690    
 + 8900 

- सामान्य प्रर्ासन ववभाग, 
र्ासन वनणयय वि. 
17.12.2011 न सार 
अविनस्त अविकारी 
/कमयचा-यांचे गोपनीय 
अहवाल प्रवतवेिीत 
/प नर्षवलोकीत 
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतर अन जे्ञय 
वेतनवाढ म क्त करण्यात 
येईल. 



 14  
 

h:\increment july 2015.docx 

अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

110 श्री. आर. डी. हर्िे, 2000 
अपर पोलीस आय क्त, 
मध्य प्रािेवर्क ववभाग, 
बहृन्म ंबई. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000  

+ 8900 
रु. 1520/- 

13.8.2014 
 रु.41690    
 + 8900 

1.7.2015 
 रु.43210    
 + 8900 

- 

111 श्री. वचकटला स्टलॅीन 
बाब,ू 2001   

- - - 
 

कें द्रीय प्रवतवनय क्तीवर 

112 श्री. पी. आर. विघावकर, 
2001  
अपर पोलीस आय क्त,  
वाहतूक, बहृन्म ंबई. 

 पीबी-4 
रु. 37400-67000  

+ 8700 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
 रु.38790     
+ 8700 

-  
 
गहृ ववभाग र्ा.आ.क्र. 
आयपीएस-0315/ 
प्र.क्र.78/पोल-1 वि. 
13.5.2015 अन्वये 
वमळालेल्या पिोन्नतीच्या 
अन षंगाने वेतनवनश्चचती 
व वेतनवाढीचे स्वतंत्र 
आिेर् वनगयवमत 
करण्यात येतील. 

113 
 

श्री. एम. एस. लोवहया,  
2001 
अपर पोलीस आय क्त,  
बहृन्म ंबई. 
 

पीबी-4 
रु. 37400-67000  

+ 8700 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
 रु.38790     
+ 8700 

- 

114 
 

श्री. आर. पी. सेनगांवकर, 
2001 
पोलीस आय क्त, सोलापरू 
र्हर. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000 

+ 8700 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.38790    
 + 8700 

- 

115 डॉ. रहवद्र वर्सवे, 2002 
पोलीस उप आय क्त,  
पवरमंडळ-1, बहृन्म ंबई. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000                                                         
     + 8700 

रु. 1390/- 

1.1.2015 
 रु.37400     
+ 8700 

1.7.2015 
रु.38790 
 + 8700 

- 

116 श्री. डी. वाय. मंडवलक, 
2002 
पोलीस उप आय क्त, 
ग .अ.वव., म ंबई. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000                                                         
     + 8700 

रु. वनरंक 
 

1.1.2015 
 रु.37400     
+ 8700 

- पोलीस अिीक्षक, ग अवव, 
म.रा., प णे या पिावर 
बिली आिेर्ािीन. 
 
(सामान्य प्रर्ासन ववभाग, 
र्ासन वनणयय वि. 
17.12.2011 न सार 
अविनस्त 
अविकारी/कमयचा-यांचे 
गोपनीय अहवाल 
प्रवेिीत/प नर्षवलोकीत 
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतर अन जे्ञय 
वेतनवाढ म क्त करण्यात 
येईल). 

117 श्री. मकरंि एम. रानडे, 
2002 
पोलीस उप आय क्त, 
म ख्यालय-1, प णे र्हर. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000                                                         
     + 8700 

रु. 1390/- 

1.1.2015 
 रु.37400     
+ 8700 

1.7.2015 
रु.38790 
 + 8700 

- 

118 
 

श्री. के. जी. पाटील, 
2002    
पोलीस उप आय क्त, ठाणे 
र्हर. 

पीबी-4 
रु. 37400-67000                                                         
     + 8700 

रु. वनरंक 

1.1.2015 
 रु.37400  
 + 8700 

- पोलीस उप आय क्त, 
आर्षथक ग न्हे र्ाखा, ठाणे 
र्हर या पिावर बिली 
आिेर्ािीन. 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

119 श्री. राजेर् प्रिान, 2003 
पोलीस अिीक्षक,   
ठाणे ग्रामीण. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 7600 
रु. 970/- 

1.7.2014 
 रु.24550    
+ 7600 

1.7.2015 
रु.25520     
+ 7600 

- 
 

120 श्री. एम. के. भोसले, 
2003 
पोलीस उप आय क्त, 
आर्षथक ग न्हे र्ाखा, ठाणे 
र्हर. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100   

+ 7600 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.32300  
 + 7600 

- सामान्य प्रर्ासन ववभाग, 
र्ासन वनणयय वि. 
17.12.2011 न सार 
अविनस्त अविकारी 
/कमयचा-यांचे गोपनीय 
अहवाल प्रवतवेिीत 
/प नर्षवलोकीत 
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतर अन जे्ञय 
वेतनवाढ म क्त करण्यात 
येईल. 

121 
 

 श्री. पी. व्ही. िेर्पांडे, 
2003 
पोलीस अिीक्षक, ग .अ.वव., 
नावर्क. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 7600 
रु. 1180/- 

1.7.2014 
  रु.31490       
+ 7600 

1.7.2015 
 रु.32670   
  + 7600 

- 
 

 

122 श्री. संिीप कर्षणक, 2004 
पोलीस उप आय क्त, 
पवरमंडळ-2, बहृन्म ंबई. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 7600 
रु. 960/- 

1.7.2014 
रु.24350 
 + 7600 

1.7.2015 
रु.25310    
 + 7600 

- 

123 
 

श्री. प्रववणक मार पडवळ, 
2004 
पोलीस उपाय क्त, आर्षथक 
ग न्हे र्ाखा, बहृन्म ंबई. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 7600 
रु. 930/- 

1.7.2014 
रु.23240  
+ 7600 

1.7.2015 
रु.24170 
 + 7600 

- 

124 
 

श्री. वनर्ीथ वमश्रा, 2004     कें द्रीय प्रवतवनय क्तीवर 

125 
 

श्री. एस. जयक मार, 2004 
पोलीस उप आय क्त, 
पवरमंडळ-3, बहृन्म ंबई. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 7600 
रु. 950/- 

1.7.2014 
रु.24090  
+ 7600 

1.7.2015 
रु.25040  
+ 7600 

- 

126 
 

श्री. स्य नारायण, 2004 
पोलीस उप आय क्त  
पवरमंडळ-9, बहृन्म ंबई. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 7600 
रु. 950/- 

1.7.2014 
रु.24090  
+ 7600 

1.7.2015 
रु.25040  
+ 7600 

- 

127 श्री. लख्मी गौतम, 2004 
पोलीस  अिीक्षक,  
अमरावती (ग्रामीण). 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 7600 
रु. 950/- 

1.7.2014 
रु.24090  
+ 7600 

1.7.2015 
रु.25040  
+ 7600 

- 

128 श्री. एम. बी. तांबडे, 2004 
पोलीस अिीक्षक, 
ग न्हे अन्वेषण ववभाग, 
म.रा., प णे. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1130/- 

1.7.2014 
रु.31070   
   + 6600 

 

1.7.2015 
रु.32200    
 + 6600 

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

129 श्री. एस. आर. विघावकर, 
2004 
समािेर्क, राज्य राखीव  
पोलीस बल गट-6, ि ळे. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1130/- 

1.7.2014 
रु.31070   
   + 6600 

 

1.7.2015 
रु.32200    
 + 6600 

- 

130 डॉ. जय वसंतराव जािव,  
2004 
पोलीस अिीक्षक, प णे 
ग्रामीण. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
 रु. 1110/- 

1.7.2014 
रु.30290      
+ 6600 

1.7.2015 
रु.31400    
 + 6600 

- 

131 
 

श्री. अंक र् आर. हर्िे, 
2004, 
पोलीस उप आय क्त, 
म ंबई र्हर. 

- - - म.ना.से. (स िावरत वेतन) 
वनयम, 2009 अन्वये 
रापोसे कालाविीतील वि. 
1.1.2006 रोजीची 
वेतनवनश्चचती व 
वेतनपडताळणी करुन मळू 
सेवाप स्तक प्राप्त 
झाल्यानंतर भापोसे मिील 
वेतनवनश्चचती करण्यात 
येईल. 

132 श्री. एस. एच. पाटील, 
2004  
पोलीस अिीक्षक, ि ळे. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1130/- 

1.7.2014 
रु.31070   
   + 6600 

 

1.7.2015 
रु.32200    
 + 6600 

- 

133 
 

श्री. संगणकल ववरेर् प्रभ , 
2005 
पोलीस अिीक्षक,  
सोलापरू ग्रामीण. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100    

 + 7600 
रु. 960/- 

1.7.2014 
रु.24390  
+ 7600 

1.7.2015 
रु.25350 
 + 7600                                                                                                                                                     

- 

134 
 

डॉ. मनोज क मार र्मा, 
2005 
पोलीस अिीक्षक, कोल्हापरू. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100     

+ 7600 
रु. 950/- 

1.7.2014   
रु.23960  
+ 7600 

 

1.7.2015 
रु.24910   
+ 7600 

- 

135 
 

श्री. मोहमि स वेझ हक्क, 
2005  
पोलीस अिीक्षक, रायगड. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100     

+ 7600 
रु. 950/- 

1.7.2014   
रु.23960  
+ 7600 

 

1.7.2015 
रु.24910   
+ 7600 

- 

136 
 

श्रीमती र्ारिा राऊत, 
2005  
पोलीस अिीक्षक, पालघर. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 7600      
रु. 950/- 

1.7.2014 
रु.23960 
 + 7600 

1.7.2015 
रु.24910 
+ 7600 

- 

137 
 

श्री. संजय िराडे, 2005 
समािेर्क राज्य राखीव  
पोलीस बल, गट 4,  
नागपरू. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100     

+ 7600 
रु. 930/- 

1.7.2014   
रु.23110  
+ 7600 

 

1.7.2015 
रु.24040   
+ 7600 

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

138 श्री. बी. जी. गायकर, 
2005  
पोलीस अिीक्षक, महाराष्ट्र 
पोलीस अकािमी, नावर्क. 

- - - म.ना.से. (स िावरत वेतन) 
वनयम, 2009 अन्वये रापोसे 
कालाविीतील वि. 
1.1.2006 रोजीची 
वेतनवनश्चचती व 
वेतनपडताळणी करुन मळू 
सेवाप स्तक प्राप्त झाल्यानंतर 
भापोसे मिील 
वेतनवनश्चचती करण्यात 
येईल. 

139 श्री. एस. बी. फ लारी, 
2005 
पोलीस अिीक्षक, 
सांगली. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1110/-  

1.7.2014 
रु.30290 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.31400 
+ 6600 

- 

140 श्री. एस. व्ही. मोवहते, 
2005 
पोलीस अिीक्षक, नावर्क 
ग्रामीण. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1110/-  

1.7.2014 
रु.30290 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.31400 
+ 6600 

- 
 

141 श्री. एस. व्ही. कोल्हे, 
2005 
पोलीस अिीक्षक,  
ए.टी.एस, औरंगाबाि. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1110/-  

1.7.2014 
रु.30290 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.31400 
+ 6600 

 

142 श्री. डी. आर. कराळे, 
2005 
पोलीस अिीक्षक, 
लाचलूचपत प्रवतबंिक 
ववभाग, ठाणे. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1110/-  

1.7.2014 
रु.30290 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.31400 
+ 6600 

- 

143 श्री. अमर व्ही. जािव, 
2005 
 (असािारण रजा) 

- - - म.ना.से. (स िावरत वेतन) 
वनयम, 2009 अन्वये रापोसे 
कालाविीतील वि. 
1.1.2006 रोजीची 
वेतनवनश्चचती व 
वेतनपडताळणी करुन मळू 
सेवाप स्तक प्राप्त झाल्यानंतर 
भापोसे मिील 
वेतनवनश्चचती करण्यात 
येईल. 

144 श्री. पी. आर. पवार, 2005 
पोलीस उप आय क्त,  
म ंबई. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. वनरंक  

1.7.2014 
रु.30290 
+ 6600 

- पोलीस उप आय क्त, 
बहृन्म ंबई या पिावर बिली 
आिेर्ािीन. 
 
(सामान्य प्रर्ासन ववभाग, 
र्ासन वनणयय वि. 
17.12.2011 न सार 
अविनस्त अविकारी/कमयचा-
यांचे गोपनीय अहवाल 
प्रवतवेिीत/प नर्षवलोकीत 
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतर अन जे्ञय 
वेतनवाढ म क्त करण्यात 
येईल). 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

145 डॉ. प्रभाकर ब ध्िवंत, 
2005 
पोलीस उप आय क्त, 
पवरमंडळ-1, ठाणे र्हर. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1130/- 

1.7.2014 
रु.31070   
   + 6600 

 

1.7.2015 
रु.32200    
 + 6600 

- 

146 श्रीमती स वप्रया पाटील-
यािव, 2005 
पोलीस उप आय क्त, 
एस.बी.-1, ग .अ.वव., 
बहृन्म ंबई. 

- - - म.ना.से. (स िावरत वेतन) 
वनयम, 2009 अन्वये रापोसे 
कालाविीतील वि. 
1.1.2006 रोजीची 
वेतनवनश्चचती व 
वेतनपडताळणी करुन मळू 
सेवाप स्तक प्राप्त झाल्यानंतर 
भापोसे मिील 
वेतनवनश्चचती करण्यात 
येईल. 

147 श्री. अे. बी. रोकडे, 2005 
पोलीस अिीक्षक, 
लोहमागय, नागपरू. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1110/-  

1.7.2014 
रु.30290 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.31400 
+ 6600 

- 

148 श्री. बी. जी. रे्खर, 2005 
पोलीस उप आय क्त,  
सर्स्त्र पोलीस, ल.वव.-1, 
बहृन्म ंबई. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1110/-  

1.7.2014 
रु.30290 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.31400 
+ 6600 

- 

149 श्री. एस. डी. बाववस्कर, 
2005 
पोलीस अिीक्षक, 
ब लढाणा. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1110/-  

1.7.2014 
रु.30290 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.31400 
+ 6600 

- 

150 श्री. जे. जे. नाईकनवरे, 
2005  
पोलीस उप आय क्त, 
वाहतूक, बहृन्म ंबई. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. वनरंक 

 

1.7.2014 
रु.30290   
   + 6600 

 

- सामान्य प्रर्ासन ववभाग, 
र्ासन वनणयय वि. 
17.12.2011 न सार 
अविनस्त अविकारी/कमयचा-
यांचे गोपनीय अहवाल 
प्रवतवेिीत/प नर्षवलोकीत 
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतर अन जे्ञय 
वेतनवाढ म क्त करण्यात 
येईल. 

151 
 

श्री. ववरेंद्र वमश्र, 2006              
पोलीस उप आय क्त, 
पवरमंडळ-8, बहृन्म ंबई 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 870/- 

1.7.2014 
रु.22210   
 + 6600 

1.7.2015 
रु.23080  
+ 6600 

- 

152 
 

श्रीमती मैवथली झा, 2006 - - - कें द्रीय प्रवतवनय क्तीवर 
 

153 
 

श्री. सवचन पाटील, 2006  
पोलीस उप आय क्त, 
वव.र्ा., 
ठाणे र्हर. 
   

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 840/- 

1.7.2014 
रु.21370 
 + 6600 

1.7.2015 
रु.22210 
 + 6600 

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

154 
 
 

श्री. रंजन क मार र्मा, 
2006 
पोलीस उप आय क्त, 
नागपरू र्हर. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 870/- 

 

1.7.2014 
रु.22210   
 + 6600 

1.7.2015 
रु.23080  
+ 6600 

- 
 
 
 

155 श्री. चंद्रवकर्ोर मीना, 
2006 
पोलीस अिीक्षक, 
अकोला.  

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 880/- 

1.7.2014 
 रु.22630  
 + 6600 

1.7.2015 
रु.23510  
+ 6600 

- 
 

156 
 

डॉ. आरती हसह, 2006 
पोलीस अिीक्षक,  
नागप र ग्रामीण. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 870/- 

1.7.2014 
रु. 22210   
 + 6600 

1.7.2015 
रु.23080  
+ 6600 

- 
 
 
 

157 श्री. संिीप पाटील, 2006 
पोलीस अिीक्षक, 
गडवचरोली. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 800/- 

 

1.7.2014 
रु.19800 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.20600 
 + 6600 

- 

158 श्री. अे. डी. क ं भारे, 2006 
पोलीस उप आय क्त, 
वाहतूक (र्हरी), बहृन्म ंबई. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1090/-  

1.7.2014 
रु.29470 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.30560 
+ 6600 

- 

159 श्री. एम. आर. घ ये, 2006 
पोलीस अिीक्षक, 
नंि रबार. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1090/-  

 

1.7.2014 
रु.29470 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.30560 
+ 6600 

- 

160 श्री. एस. एच. हर्िे, 2006 
पोलीस अिीक्षक, र्नावगरी. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1110/- 

1.7.2014 
रु.30290   
   + 6600 

 

1.7.2015 
रु.31400    
 + 6600 

- 

161 श्री. डी. एस. चव्हाण, 
2006 
पोलीस अिीक्षक, लातूर. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1090/-  

1.7.2014 
रु.29470 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.30560 
+ 6600 

- 

162 श्री. डी. आर. सावंत, 
2006 
पोलीस उप आय क्त, 
म ख्यालय, नवी म ंबई. 

- - - म.ना.से. (स िावरत वेतन) 
वनयम, 2009 अन्वये 
रापोसे कालाविीतील वि. 
1.1.2006 रोजीची 
वेतनवनश्चचती व 
वेतनपडताळणी करुन मळू 
सेवाप स्तक प्राप्त 
झाल्यानंतर भापोसे मिील 
वेतनवनश्चचती करण्यात 
येईल. 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

163 श्री. आर. बी. डहाळे, 
2006 
प्राचायय, पोलीस प्रवर्क्षण 
ववद्यालय, मरोळ, म ंबई. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1090/- 

1.7.2014 
रु.29470 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.30560 
+ 6600 

- 
 
 

 

164 श्री. एस. एच. महावरकर, 
2006 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. वनरंक  

 

1.7.2014 
रु.29470 
+ 6600 

- पोलीस उप आय क्त, 
राज्य ग प्तवाता ववभाग, म ंबई 
या पिावर बिली 
आिेर्ािीन. 
 
(सामान्य प्रर्ासन ववभाग, 
र्ासन वनणयय वि. 
17.12.2011 न सार 
अविनस्त अविकारी/कमयचा-
यांचे गोपनीय अहवाल 
प्रवतवेिीत/प नर्षवलोकीत 
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतर अन जे्ञय 
वेतनवाढ म क्त करण्यात 
येईल). 

165 श्री. एस. जी. िाभाडे, 
2006 
पोलीस उप आय क्त, 
पवरमंडळ-2, ठाणे र्हर. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1180/- 

1.7.2014 
रु.32550 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.33730 
+ 6600 

- 

166 श्री. वनसार तांबोळी, 2006 
समािेर्क, आय.आर.बी., 
गट-15, औरंगाबाि. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. वनरंक 

1.7.2014 
रु.29100 
+ 6600 

- सामान्य प्रर्ासन ववभाग, 
र्ासन वनणयय वि. 
17.12.2011 न सार 
अविनस्त अविकारी/कमयचा-
यांचे गोपनीय अहवाल 
प्रवेिीत/प नर्षवलोकीत 
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतर अन जे्ञय 
वेतनवाढ म क्त करण्यात 
येईल. 

167 श्री. एस. डी. येनप रे, 
2006 
समािेर्क, राज्य राखीव 
पोलीस बल गट-3, जालना. 
 

- 
 
 

- - म.ना.से. (स िावरत वेतन) 
वनयम, 2009 अन्वये रापोसे 
कालाविीतील वि. 
1.1.2006 रोजीची 
वेतनवनश्चचती व 
वेतनपडताळणी करुन मळू 
सेवाप स्तक प्राप्त झाल्यानंतर 
भापोसे मिील 
वेतनवनश्चचती करण्यात 
येईल. 

168 श्री. जे. डी. स पेकर, 2006 
पोलीस अिीक्षक, जळगावं. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1080/- 

1.7.2014 
रु.29110   
   + 6600 

1.7.2015 
रु.30190    
 + 6600 

- 

169 श्री. एन. डी. रेडडी, 2006 
पोलीस अिीक्षक, 
औरंगरबाि ग्रामीण. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1080/-  

1.7.2014 
रु.29100 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.30180 
+ 6600 

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

170 श्री. आर. एल. पोकळे, 
2006 
पोलीस अिीक्षक, 
ग .अ.वव.,प णे. 

- - -  
 
म.ना.से. (स िावरत वेतन) 
वनयम, 2009 अन्वये 
रापोसे कालाविीतील वि. 
1.1.2006 रोजीची 
वेतनवनश्चचती व 
वेतनपडताळणी करुन मळू 
सेवाप स्तक प्राप्त 
झाल्यानंतर भापोसे मिील 
वेतनवनश्चचती करण्यात 
येईल. 

171 श्री. आनंि व्ही. मंडया, 
2006 
पोलीस उप आय क्त, 
व्ही.व्ही.आय.पी. स रक्षा, 
बहृन्म ंबई. 

- - - 

172 श्री. एन. डी. चव्हाण, 
2006 
पोलीस उप आय क्त, अंमली 
पिाथय ववरोिी पथक, 
बहृन्म ंबई. 

- - - 

173 
 

श्री. अवभनार् क मार, 
2007  
पोलीस उपाय क्त,  
पवरमंडळ-1, नागपरू र्हर. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 840/- 

1.7.2014 
रु.21370 
 + 6600 

1.7.2015 
रु.22210 
 + 6600 

- 

174 
 

श्री. राजीव जैन, 2007 
पोलीस अिीक्षक,  
लाचल चपत प्रवतबंिक 
ववभाग, नागपरू. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 840/- 

1.7.2014 
रु.21370 
 + 6600 

1.7.2015 
रु.22210 
 + 6600 

- 

175 
 

श्री. ईर्  हसि , 2007 
पोलीस उप आय क्त, 
पवरमंडळ-4, नागपरू र्हर. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 840/- 

1.7.2014 
रु.21370 
 + 6600 

1.7.2015 
रु.22210 
 + 6600 

- 

176 
 

श्री. वहरेमठ स विर कलैय्या, 
2007 
पोलीस उप आय क्त, 
प णे र्हर. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 840/- 

1.7.2014 
रु.21370 
 + 6600 

1.7.2015 
रु.22210 
 + 6600 

- 

177 
 

श्री. अवभषेक वत्रम खे,  
2007 
पोलीस अिीक्षक, 
उस्मानाबाि. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 840/- 

1.7.2014 
रु.21370 
 + 6600 

1.7.2015 
रु.22210 
 + 6600 

- 

178 श्री. ए. आर. मोराळे, 
2007 
समािेर्क, रा.रा.पो.बल, 
गट क्र. 8, म ंबई. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
 रु. 1090/- 

8.1.2014 
रु.29470   

     + 6600 
 

1.7.2015 
रु.30560   

     + 6600 
 

- 

179 
 

श्री. परमजीत हसह िवहया, 
2008. 
पोलीस अिीक्षक, नांिेड. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100    

+ 6600 
रु. 840/- 

1.7.2014 
रु.21330   
 + 6600 

1.7.2015 
रु.22170   
 + 6600 

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

180 
 

श्रीमती ज्योती वप्रया हसह, 
2008 
पोलीस अिीक्षक, जालना. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 800/- 

1.7.2014 
रु.19800 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.20600 
 + 6600 

- 

181 श्री. अवखलेर् क मार हसह, 
2008 
पोलीस अिीक्षक, 
यवतमाळ. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 800/- 

1.7.2014 
रु.19800 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.20600 
 + 6600 

- 

182 श्री. आर. एस. माने, 2008  
पोलीस उप आय क्त, 
ग .अ.वव., प णे. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1080/-  

8.1.2014 
रु.29110 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.30190    
 + 6600 

- 

183 श्री. व्ही. बी. िेर्म ख, 
2008 
पोलीस उप आय क्त, 
बहृन्म ंबई. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. वनरंक 

 

8.1.2014 
रु.29100   
   + 6600 

 

-  
सामान्य प्रर्ासन ववभाग, 
र्ासन वनणयय वि. 
17.12.2011 न सार 
अविनस्त 
अविकारी/कमयचा-यांचे 
गोपनीय अहवाल 
प्रवतवेिीत/प नर्षवलोकीत 
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतर अन जे्ञय 
वेतनवाढ म क्त करण्यात 
येईल. 

184 श्री. एम. य . पाटील, 2008 
पोलीस उप आय क्त, 
पवरमंडळ-5, बहृन्म ंबई. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. वनरंक  

 

8.1.2014 
रु.29110 
+ 6600 

- 

185 श्री. एस. बी. जािव, 
2008 
पोलीस उप आय क्त, 
पवरमंडळ-3, ठाणे र्हर. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1070/- 

8.1.2014 
रु.29050   
   + 6600 

 

1.7.2015 
रु.30120    
 + 6600 

- 

186 श्री. कैलास कणसे, 2008 
पोलीस अिीक्षक, हहगोली. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1080/- 

8.1.2014 
रु.29110 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.30190    
 + 6600 

- 
 

 

187 श्री. पी. व्ही. उगले, 2008 
पोलीस उप आय क्त, 
वाहतूक (म ख्यालय), 
बहृन्म ंबई. 

- - - म.ना.से. (स िावरत वेतन) 
वनयम, 2009 अन्वये 
रापोसे कालाविीतील वि. 
1.1.2006 रोजीची 
वेतनवनश्चचती व 
वेतनपडताळणी करुन मळू 
सेवाप स्तक प्राप्त 
झाल्यानंतर भापोसे मिील 
वेतनवनश्चचती करण्यात 
येईल. 

188 श्री. एस. व्ही. पाठक, 
2008 
पोलीस उप आय क्त, 
वव.र्ा., 
प णे र्हर. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 6600 
रु. 1050/- 

 

8.1.2014 
रु.28400   
   + 6600 

 

1.7.2015 
रु.29450    
 + 6600 

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

189 श्री. व्ही. जी. पाटील, 
2008 
पोलीस उप आय क्त, 
नावर्क र्हर. 

- - - म.ना.से. (स िावरत वेतन) 
वनयम, 2009 अन्वये रापोसे 
कालाविीतील वि. 
1.1.2006 रोजीची 
वेतनवनश्चचती व 
वेतनपडताळणी करुन मळू 
सेवाप स्तक प्राप्त झाल्यानंतर 
भापोसे मिील 
वेतनवनश्चचती करण्यात 
येईल. 

190 श्रीमती विपाली मावसरकर 
(NL:2008)  
पोलीस उप आय क्त, 
आर्षथक ग न्हे र्ाखा, नागपरू  

- - - सेवावभलखे/सेवाप स्तक 
अप्राप्त 

191 श्री. अवभनव  विलीपराव 
िेर्म ख, 2009 
पोलीस अिीक्षक, सातारा. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100  

+ 6600 
रु. 820/- 

1.7.2014 
रु.20510 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.21330   
 + 6600                       

- 

192 श्री. अवनल स भाष 
पारसकर, 2009 
पोलीस अिीक्षक, बीड. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100  

+ 6600 
रु. 770/- 

    1.7.2014 
रु.19030 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.19800  
 + 6600 

- 

193 श्रीमती वनमयलािेवी एस., 
2009 
पोलीस  उपाय क्त 
पवरमंडळ-3, नागपरू र्हर. 
 
  

पीबी-3 
रु. 15600-39100  

+ 6600 
रु. वनरंक 

14.3.2013 
रु.17550 
+ 6600 

- गहृ ववभाग, र्ा.आ.क्र. 
आयपीएस-2713/सीआर-
58/पोल-1, वि. 
16.4.2015 अन्वये 
वमळालले्या पिोन्नतीच्या 
अन षंगाने वेतन वनश्चचतीचे 
स्वतंत्र आिेर् वनगयवमत 
करण्यातं येतील. 

194 श्री. प्रर्ांत ववलासराव 
होळकर, 2009 
पोलीस उप आय क्त, 
सर्स्त्र पोलीस, ल.वव.-3, 
वरळी, बहृन्म ंबई. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100  

+ 6600 
रु. 770/- 

 

1.7.2014 
रु.19030 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.19800 
+ 6600 

- 

195 श्री. एम. रामक मार, 2009 
पोलीस उप आय क्त, 
पवरमंडळ-12, बहृन्म ंबई. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100  

+ 6600 
रु. 770/- 

1.7.2014 
रु.19030 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.19800 
+ 6600 

 

196 श्रीमती एन. अंवबका, 
2009  
पोलीस उप आय क्त, 
नावर्क र्हर. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100  

+ 6600 
रु. 770/- 

1.7.2014 
रु.19030 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.19800 
+ 6600 

- 

197 श्री. र्र्ी क मार मीना, 
2009 
पोलीस अिीक्षक, 
गोंविया. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100  

+ 6600 
रु. 820/- 

1.7.2014 
रु.20510 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.21330   
 + 6600 

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

198 डॉ. सौरभ वत्रपाठी, 2010 
पोलीस अिीक्षक, 
अहमिनगर. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 6600 
रु. 770/- 

1.7.2014 
रु.18990 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.19760 
+ 6600 

-    

199 श्रीमती वववनता साहू, 2010  
पोलीस अिीक्षक,  
वावर्म. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 6600 
रु. 770/- 

1.7.2014 
रु.18990 
+ 6600 

1.7.2015       
रु.19760 
+ 6600 

-    

200 श्रीमती वनयती ठाकर, 
2010  
पोलीस अिीक्षक, परभणी.  

पीबी-3 
रु. 15600-39100  

+ 6600 
रु. वनरंक 

1.1.2014 
रु.17550 
+ 6600 

-  
 
सेवेत स्थायीकरण 
झाल्यानंतर अन जे्ञय वार्षषक 
वेतनवाढी म क्त करण्यात 
येतील. 

   

201 श्री. अंवकत गोयल, 2010 
पोलीस अिीक्षक,  
विा. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100  

+ 6600 
रु. वनरंक 

1.1.2014 
रु.17550 
+ 6600 

-    

202 श्री. रै्लेर् उन्मेर् 
बलकवडे, 2010 
पोलीस उप आय क्त,  
नागपरू र्हर. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100  

+ 6600 
रु. 770/- 

1.7.2014 
रु.18990 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.19760 
+ 6600 

 

-    

203 श्री. एम. राज क मार, 2010 
अपर पोलीस अिीक्षक, 
अहेरी, वज. गडवचरोली. 

पीबी-3 
रु.15600-39100 

 + 6600  
रु.वनरंक 

1.1.2014 
रु. 17550 
+ 6600 

 

- सेवेत स्थायीकरण 
झाल्यानंतर अन जे्ञय वार्षषक 
वेतनवाढी म क्त करण्यात 
येतील. 
 

204 श्री. विपक आ्माराम 
साळ ं के, 2010  
सहायक पोलीस अिीक्षक/ 
उपववभागीय पोलीस 
अविकारी, रामटेक 
उपववभाग, वजल्हा नागप र. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100  

+ 5400 
रु. वनरंक 

1.7.2012 
रु.16880 
+ 5400 

-  सेवेत स्थायीकरण 
झाल्यानंतर तसेच एतिथय 
मंडळाची मराठी/हहिी भाषा 
परीक्षा उत्तीणय झाल्याबाबत 
अथवा सिर परीक्षा उत्तीणय 
होण्यापासनू सटू 
वमळाल्याबाबतचे र्ासन 
आिेर् प्राप्त झाल्यानंतर 
अन जे्ञय वार्षषक वेतनवाढी  
म क्त करण्यात येतील. 

205 श्री. बसवराज तेली, 2010 
पोलीस उप आय क्त, 
प णे र्हर. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100  

+ 6600 
रु. वनरंक 

1.1.2014 
रु.17550 
+ 6600 

 

- सेवेत स्थायीकरण 
झाल्यानंतर तसेच एतिथय 
मंडळाची मराठी भाषा 
परीक्षा उत्तीणय झाल्याबाबत 
अथवा सिर परीक्षा उत्तीणय 
होण्यापासनू सटू 
वमळाल्याबाबतचे र्ासन 
आिेर् प्राप्त झाल्यानंतर 
अन जे्ञय वार्षषक वेतनवाढी  
म क्त करण्यात येतील. 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

206  श्री. अक्कानोरु प्रसाि 
प्रल्हाि, 2011,  
पोलीस अिीक्षक,  
ग न्हे अन्वेषण ववभाग, प णे. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 5400 
रु. वनरंक  

1.7.2013 
रु.16880 
+ 5400 

- सेवेत स्थायीकरण 
झाल्यानंतर तसेच एतिथय 
मंडळाची मराठी/हहिी भाषा 
परीक्षा उत्तीणय झाल्याबाबत 
अथवा सिर परीक्षा उत्तीणय 
होण्यापासनू सटू 
वमळाल्याबाबतचे र्ासन 
आिेर् प्राप्त झाल्यानंतर 
अन जे्ञय वार्षषक वेतनवाढी 
म क्त करण्यात येतील. 

207 श्री. अमोघ जीवन गांवकर, 
2011 
अपर पोलीस अिीक्षक, 
परभणी. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 5400 
रु. वनरंक 

1.7.2013 
रु.16880 
+ 5400 

- 

208 श्रीमती वप्रयंका नवनाथ 
भगत, 2011 
प्रवर्क्षणाथी भापोसे 
अविकारी, (सन 2013 च्या 
भापोसे त कडीतील 
अविकाऱयांबरोबर वजल्हा 
प्रवर्क्षण घेत आहेत). 

- - -  
 

सेवावभलखे/सेवाप स्तक 
अप्राप्त 

209 श्री. पंकज अर्ोकराव 
िेर्म ख, 2011, 
अपर पोलीस अिीक्षक, 
अहमिनगर. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 5400 
रु. वनरंक 

1.7.2012 
रु.16230 
+ 5400 

- ववभागीय परीक्षा भाग-1 
उत्तीणय झाल्यानंतर तसेच 
सेवेत स्थायीकरण 
झाल्याबाबतची र्ासन 
अविस चना प्राप्त झाल्यानंतर 
अन जे्ञय वार्षषक वेतनवाढी  
म क्त करण्यात येतील. 

210 श्री. मंज नाथ हसगे, 2011 
अपर पोलीस अिीक्षक, 
गडवचरोली. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100  

+ 5400 
रु. वनरंक 

1.7.2013 
रु.16880 
+ 5400 

-  
 
 
 
सेवेत स्थायीकरण 
झाल्यानंतर तसेच एतिथय 
मंडळाची मराठी/हहिी भाषा 
परीक्षा उत्तीणय झाल्याबाबत 
अथवा सिर परीक्षा उत्तीणय 
होण्यापासनू सटू 
वमळाल्याबाबतचे र्ासन 
आिेर् प्राप्त झाल्यानंतर 
अन जे्ञय वार्षषक वेतनवाढी  
म क्त करण्यात येतील. 

211 श्रीमती मोक्षिा अवनल 
पाटील, 2011 
उप ववभागीय पोलीस 
अविकारी, जळगावं (ग्रा) 
उपववभाग, जळगावं. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100  

+ 5400 
रु. वनरंक 

1.7.2013 
रु.16880 
+ 5400 

- 

212 श्री. प्रणय अर्ोक, 2011 
अपर पोलीस अिीक्षक, 
गडवचरोली. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 5400 
रु. वनरंक  

1.7.2013 
रु.16880 
+ 5400 

- 

213 श्री. राकेर् चंद्र कलासागर, 
2011 
अपर पोलीस अिीक्षक, 
सातारा. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100  

+ 5400 
रु. वनरंक 

1.7.2012 
रु.16230 
+ 5400 

- ववभागीय परीक्षा भाग-1 
उत्तीणय झाल्यानंतर, सेवेत 
स्थायीकरण झाल्याबाबतची 
र्ासन अविस चना तसेच 
एतिथय मंडळाची मराठी/हहिी  
भाषा परीक्षा उत्तीणय 
झाल्याबाबत अथवा सिर 
परीक्षा उत्तीणय होण्यापासनू 
सटू वमळाल्याबाबतचे र्ासन 
आिेर् प्राप्त झाल्यानंतर 
अन जे्ञय वार्षषक वेतनवाढी  
म क्त करण्यात येतील. 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

214 श्री. एस. चैतन्य, 2011 
अपर पोलीस अिीक्षक, 
कोल्हापरू. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 5400 
रु. वनरंक  

 

1.7.2012 
रु.16230 
+ 5400 

- ववभागीय परीक्षा भाग-2 
उत्तीणय झाल्यानंतर, सेवेत 
स्थायीकरण झाल्याबाबतची 
र्ासन अविस चना तसेच 
एतिथय मंडळाची मराठी 
भाषा परीक्षा उत्तीणय 
झाल्याबाबत अथवा सिर 
परीक्षा उत्तीणय होण्यापासनू 
सटू वमळाल्याबाबतचे र्ासन 
आिेर् प्राप्त झाल्यानंतर 
अन जे्ञय वार्षषक वेतनवाढी  
म क्त करण्यात येतील. 

215 श्री. श्रीिर जी., 2011  
अपर पोलीस अिीक्षक, 
औरंगाबाि (ग्रामीण). 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

+ 5400 
रु. वनरंक  

1.7.2012 
रु.16230 
+ 5400 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ववभागीय परीक्षा उत्तीणय 
झाल्यानंतर, सेवेत 
स्थायीकरण 
झाल्याबाबतची र्ासन 
अविस चना तसेच एतिथय 
मंडळाची मराठी/हहिी 
भाषा परीक्षा उत्तीणय 
झाल्याबाबत अथवा सिर 
परीक्षा उत्तीणय होण्यापासनू 
सटू वमळाल्याबाबतचे 
र्ासन आिेर् प्राप्त 
झाल्यानंतर अन जे्ञय वार्षषक 
वेतनवाढी म क्त करण्यात 
येतील. 

216 श्रीमती तेजस्वी बाळासाहेब 
सातप ते, 2012 
सहाय्यक पोलीस अिीक्षक/ 
उपववभागीय पोलीस 
अविकारी, पारतूर 
उपववभाग, जालना. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 5400 
रु. वनरंक  

 

1.7.2013 
रु.16230 
+ 5400 

- 

217 श्री. प्रवीण म ंढे, 2012 
सहायक पोलीस 
अिीक्षक/उपववभागीय 
पोलीस अविकारी, पेठ 
उपववभाग, नावर्क ग्रामीण. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 5400 
रु. वनरंक  

 

1.7.2013 
रु.16230 
+ 5400 

- 

218 श्री. कृष्ट्णकातं उपाध्याय, 
2012 
सहाय्यक पोलीस अिीक्षक/ 
उपववभागीय पोलीस 
अविकारी अक्कलकोट 
उपववभाग, 
सोलापरू ग्रामीण. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 5400 
रु. वनरंक  

 

1.7.2013 
रु.16230 
+ 5400 

- 

219 श्री. योगेर् क मार, 2012 
सहाय्यक पोलीस अिीक्षक/ 
उपववभागीय पोलीस 
अविकारी, भोकर 
उपववभाग, नांिेड. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 5400 
रु. वनरंक  

 

1.7.2013 
रु.16230 
+ 5400 

- 

220 श्री. स हेल र्मा, 2012 
सहाय्यक पोलीस अिीक्षक/ 
उपववभागीय पोलीस 
अविकारी, मेहकर 
उपववभाग, ब लढाणा. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 5400 
रु. वनरंक  

 

1.7.2013 
रु.16230 
+ 5400 

- 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

221 श्री. िीक्षीतक मार अर्ोक 
गेडाम, 2012 
सहाय्यक पोलीस 
अिीक्षक/उपववभागीय 
पोलीस अविकारी, जालना 
उपववभाग, जालना. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 5400 
रु. वनरंक  

 

1.7.2013 
रु.16230 
+ 5400 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ववभागीय परीक्षा उत्तीणय 
झाल्यानंतर/सेवेत 
स्थायीकरण झाल्यानंतर 
तसेच एतिथय मंडळाची 
मराठी/हहिी भाषा परीक्षा 
उत्तीणय झाल्याबाबत अथवा 
सिर परीक्षा उत्तीणय 
होण्यापासनू सटू 
वमळाल्याबाबतचे र्ासन 
आिेर् प्राप्त झाल्यानंतर 
अन जे्ञय वार्षषक वेतनवाढी 
म क्त करण्यात येतील. 

222 श्री. गौरव हसह, 2012 
मा. राज्यपालांचे 
पवरसहाय्यक, राजभवन, 
मलबार-वहल, म ंबई. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 5400 
रु. वनरंक  

1.7.2013 
रु.16230 
+ 5400 

- 

223 श्री. एम. सी. व्ही. महेचवरी 
रेडडी, 2012 
पोलीस अिीक्षक/ 
उपववभागीय पोलीस 
अविकारी, श्रीवियन 
उपववभाग, रायगड. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 5400 
रु. वनरंक  

 

1.7.2013 
रु.16230 
+ 5400 

- 

224 श्री. राकेर् ओला, 2012 
पोलीस अिीक्षक/ 
उपववभागीय पोलीस 
अविकारी, श्रीरामपरू 
उपववभाग, अहमिनगर. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 5400 
रु. वनरंक  

 

1.7.2013 
रु.16230 
+ 5400 

- 

225 श्री. राजा रामसामी 2012 
पोलीस अिीक्षक/ 
उपववभागीय पोलीस 
अविकारी, मोरर्ी 
उपववभाग, अमरावती र्हर. 
 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 5400 
रु. वनरंक  

 

1.7.2013 
रु.16230 
+ 5400 

- 

226 श्री. वचन्मय स रेर् पंडीत 
2013 
प्रवर्क्षणाथी भापोसे 
अविकारी. 

- 
 

- -  
 
 
 
 
 
 

सेवावभलेख/सेवाप स्तक 
अप्राप्त 

 

227 श्री. महेंद्र कमलाकर पंडीत, 
2013 
प्रवर्क्षणाथी भापोसे 
अविकारी. 

- 
 

- - 

228 डॉ. हरीबालाजी एन., 
2013 
प्रवर्क्षणाथी भापोसे 
अविकारी. 

- 
 

- - 

229 श्री. हषय अे. पोद्दार, 2013 
प्रवर्क्षणाथी भापोसे 
अविकारी. 
 

- 
 

- - 
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अ.क्र. 
 

 

भापोसे अविकाऱयांचे नाव, 
वाटप वषय, पिनाम    

वेतन संरचना व अन जे्ञय 
वेतनवाढ 

 

मागील  
वेतनवाढीचा  

विनांक व वेतन + 
श्रेणी वेतन 

वेतनवाढ 
अन जे्ञयता विनाकं 
व वेतन + श्रेणी 

वेतन  

रे्रा 
 

 

230 श्री. राज वतलक रोर्न 
2013, 
प्रवर्क्षणाथी भापोसे 
अविकारी. 

- 
 

- -  
 
 
 
 

सेवावभलेख/सेवाप स्तक 
अप्राप्त 

231 श्री. मंगेर् पोपटराव हर्िे, 
2013 
प्रवर्क्षणाथी भापोसे 
अविकारी. 

- 
 

- - 

232 श्री. बच्चन हसह, 2013 
प्रवर्क्षणाथी भापोसे 
अविकारी. 

- 
 

- - 

233 श्री. एच. एम. बैजल, 
उपसंचालक, डी.टी.एस., 
नावर्क. 

- - - म.ना.से. (स िावरत वेतन) 
वनयम, 2009 अन्वये 
रापोसे कालाविीतील वि. 
1.1.2006 रोजीची 
वेतनवनश्चचती व 
वेतनपडताळणी करुन मळू 
सेवाप स्तक प्राप्त 
झाल्यानंतर भापोसे मिील 
वेतनवनश्चचती करण्यात 
येईल. 

234 श्री. पी. सी. पाटील, 
पोलीस उप आय क्त, टास्क 
फोसय, ग न्हे र्ाखा, 
बहृन्म ंबई. 

  पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 6600 
रु. 1090/- 

15.10.2014 
रु.29450 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.30540 
+ 6600 

- 

235 श्री. संजय बी. पाटील, 
पोलीस उप आय क्त, प णे 
र्हर. 

- - - म.ना.से. (स िावरत वेतन) 
वनयम, 2009 अन्वये रापोसे 
कालाविीतील वि. 
1.1.2006 रोजीची 
वेतनवनश्चचती व 
वेतनपडताळणी करुन मळू 
सेवाप स्तक प्राप्त झाल्यानंतर 
भापोसे मिील 
वेतनवनश्चचती करण्यात 
येईल. 

236 श्री. व्ही. के. परिेर्ी, 
पोलीस उप आय क्त, 
पवरमंडळ, औरंगाबाि र्हर. 

  पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 6600 
रु. 1090/- 

15.10.2014 
रु.29450 
+ 6600 

1.7.2015 
रु.30540 
+ 6600 

- 

237 श्री. एस. डी. आवाड,  
पोलीस उप आय क्त, 
वाहतूक, प णे र्हर. 

पीबी-3 
रु. 15600-39100 

 + 6600 
रु. वनरंक  

15.10.2014 
रु.30180 
+ 6600 

- सामान्य प्रर्ासन ववभाग, 
र्ासन वनणयय वि. 
17.12.2011 न सार 
अविनस्त अविकारी/कमयचा-
यांचे गोपनीय अहवाल 
प्रवतवेिीत/प नर्षवलोकीत 
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यानंतर अन जे्ञय 
वेतनवाढ म क्त करण्यात 
येईल. 
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24. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद ववरोधी पथक, म ंबई. 
25. पोलीस आय क्त, प णे शहर. 
26. आय क्त, राज्य ग प्तवाता ववभाग, म.रा. म ंबई. 
27. पोलीस आय क्त, नागपरू शहर. 
28. अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन), म.रा., म ंबई 
29. उप महासमादेशक, गहृरक्षक दल व संचालक, नागरी संरक्षण, म.रा., म ंबई. 
30. अपर पोलीस महासंचालक, नक्षलवाद ववरोधी अवभयान, नागप र. 
31. अपर पोलीस महासंचालक, लोहमागग, म ंबई. 
32. अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना), म.रा., म ंबई. 
33. अपर पोलीस महासंचालक कारागहृ, म.रा., प णे. 
34. अपर पोलीस महासंचालक, ए.सी.बी., म.रा., म ंबई. 
35. अपर पोलीस महासंचालक, ववशेष कृती, म.रा. म ंबई. 
36. अपर पोलीस महासंचालक तथा म ख्य दक्षता अवधकारी, म्हाडा, म ंबई. 
37. म ख्य दक्षता व स रक्षा अवधकारी, राज्य पवरवहन महामंडळ, म ंबई. 
38. अपर पोलीस महासंचालक, ग .अ.वव., म.रा., म ंबई. 
39. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, कारागहृ, म ंबई. 
40. सह पोलीस आय क्त (प्रशासन), बहृनम ंबई. 
41. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, वबनतारी संदेश, म.रा., प णे. 
42. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नावशक.  
43. उप महावनरीक्षक, कारागहृ, नागपरू. 
44. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, ववशेष स रक्षा, म.रा., म ंबई. 
45. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, ग नहे अनवेषण ववभाग, म.रा., प णे. 
46. संचालक, महाराष्ट्र राज्य ग प्त वाता प्रबोवधनी, प णे. 
47. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक (प्रशासन), म.रा., म ंबई. 
48. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, ग .अ.वव., प णे. 
49. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, (का व स .), म.रा., म ंबई. 
50. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, रा.रा.पो.बल, प णे. 
51. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, अमरावती पवरके्षत्र, अमरावती. 
52. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, औरंगाबाद पवरके्षत्र, औरंगाबाद. 
53. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, कोकण पवरके्षत्र, नवी म ंबई. 
54. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, कोल्हापरू पवरके्षत्र, कोल्हापरू. 
55. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, नागपरू पवरके्षत्र, नागपरू. 
56. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, नावशक पवरके्षत्र, नावशक. 
57. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, एस.सी.आर.बी., म.रा., प णे. 
58. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक व दक्षता अवधकारी ववक्रीकर ववभाग म.रा., म ंबई. 
59. महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गहृवनमाण व कल्याण महामंडळ मयावदत, म ंबई. 
60. सह पोलीस आय क्त (ग नहे), बहृनम ंबई. 
61. सह आय क्त, रा.ग .वव. म.रा., म ंबई. 
62. सह पोलीस आय क्त (का.व स .), बहृनम ंबई.  
63. संचालक, दक्षता व स रक्षा, महाराष्ट्र राज्य वीज ववतरण कंपनी, मयावदत, म ंबई. 
64. वनयंत्रक, वैधमापन शास्त्र, म ंबई. 
65. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक मवहला अत्याचार प्रवतबंध ववभाग, म.रा., प णे. 
66. सह पोलीस आय क्त, वाहत क, बहृनम ंबई. 
67. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, (आस्था) म.रा., म ंबई. 
68. पोलीस आय क्त, औरंगाबाद शहर. 
69. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, फोसग-1, म ंबई. 
70. सह पोलीस आय क्त, ठाणे शहर. 
71. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, कारागहृ, प णे. 
72. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, व्हीआयपी स रक्षा, म.रा., म ंबई. 
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73. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक व म ख्य दक्षता अवधकारी, म्हाडा, म ंबई. 
74. ववशेष पोलीस महावनरीक्षक, प्रवशक्षण व खास पथके, म. रा. म ंबई. 
75. पोलीस उप महावनरीक्षक, अे.टी.एस.1, म.रा., म ंबई. 
76. अपर पोलीस आय क्त (ग नहे), बहृनम ंबई. 
77. अपर पोलीस आय क्त, मध्य प्रादेवशक ववभाग, बहृनम ंबई. 
78. पोलीस उप महावनरीक्षक, गडवचरोली पवरके्षत्र, गडवचरोली. 
79. अपर पोलीस आय क्त, उत्तर प्रादेवशक ववभाग, बहृनम ंबई. 
80. अपर पोलीस आय क्त, दवक्षण प्रादेवशक ववभाग, ठाणे शहर. 
81. अपर पोलीस आय क्त, नवी म ंबई. 
82. अपर पोलीस आय क्त, पश्चचम प्रादेवशक ववभाग, ठाणे शहर. 
83. पोलीस उप महावनरीक्षक, दहशतवाद ववरोधी पथक-2, प णे. 
84. पोलीस आय क्त, अमरावती शहर. 
85. अपर पोलीस आय क्त, दवक्षण प्रादेवशक ववभाग, बहृनम ंबई. 
86. पोलीस उप महावनरीक्षक अे. सी. बी., म ंबई. 
87. पोलीस उपमहावनरीक्षक, ग .अ.वव., प णे. 
88. अपर पोलीस आय क्त, ग नहे, प णे शहर. 
89. अपर पोलीस आय क्त, ग नहे, नागपरू शहर. 
90. सह आय क्त (दक्षता) अनन व औषध प्रशासन, म.रा., म ंबई. 
91. उप संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नावशक. 
92. अपर पोलीस आय क्त, (संरक्षण व स रक्षा), बहृनम ंबई. 
93. अपर पोलीस आय क्त, वाहत क, बहृनम ंबई. 
94. अपर पोलीस आय क्त, नागप र शहर. 
95. पोलीस आय क्त, सोलाप र शहर. 
96. अपर पोलीस आय क्त, ग नहे, ग .अ.वव., बहृनम ंबई. 
97. अपर पोलीस आय क्त, पश्चचम प्रादेवशक ववभाग, बहृनम ंबई. 
98. अपर पोलीस आय क्त, ग नहे, ठाणे शहर. 
99. अपर पोलीस आय क्त, पवूग प्रादेवशक ववभाग, बहृनम ंबई 
100. पोलीस अवधक्षक, लोहमागग, प णे. 
101. अपर पोलीस आय क्त, प णे शहर. 
102. अपर पोलीस आय क्त, ववशेष शाखा, एसबी-1, बहृनम ंबई. 
103. अपर पोलीस आय क्त, पवूग प्रादेवशक ववभाग, प णे शहर. 
104. पोलीस अधीक्षक, ठाणे (ग्रामीण), रायगड, रत्नावगरी, पालघर, ससधदूगूग, प णे (ग्रामीण), कोल्हापरू, 

सातारा, सांगली, लातूर, नांदेड, सोलापरू (ग्रामीण), नावशक (ग्रामीण), पीसीआर नांदेड, लोहमागग-
नागपरू, गडवचरोली, जळगाव, अहमदनगर, बीड, नक्षलवाद ववरोधी अवभयान- नागपरू, उस्मानाबाद, 
नंदरूबाद, अमरावती, सहगोली, वबनतारी संदेश ववभाग म ख्यालय, प णे, ग नहा अनवेषण ववभाग, प णे,  
ठाणे, औरंगाबाद, वधा, परभणी,  चंद्रपरू, नागरी हक्क संरक्षण, म ंबई, जालना, ध ळे, लोहमागग- प णे, 
यवतमाळ, गडवचरोली, अमरावती (ग्रामीण), अकोला, ब लढाणा, यवतमाळ, वावशम, औरंगाबाद 
(ग्रामीण), बीड, उस्मानाबाद, लातूर, ग .अ.वव., प णे. 

105. पोलीस उप आय क्त, प णे, शहर. 
106. म ख्य स रक्षा अवधकारी, महाराष्ट्र ववधानसभा सवचवालय, म ंबई. 
107. समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.1- प णे./क्र.11-नवी म ंबई,/क्र.2-प णे,/क्र.8/क्र.9, 

नागपरू, म ंबई. 
108. पोलीस उप आय क्त, बहृनम ंबई, लोहमागग- म ंबई, नागपरू, ठाणे (शहर), प णे. 
109. उपववभागीय पोलीस अवधकारी, मालेगाव-नावशक, भ सावळ, जळगांव, अकोला, नांदेड, लात र, 

अहमदनगर, केज-बीड. 
110. संबंवधत भापोसे अवधकारी (पोलीस महासंचालक कायालयामाफग त). 
111. अवर सवचव, पोल-1, गहृ ववभाग, मंत्रालय, म ंबई. 
112. अवर सवचव, रोख शाखा, गहृ ववभाग, मंत्रालय, म ंबई. 
113. वैयश्क्तक नस्ती/वनवड नस्ती. 
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