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शासन आदेश- 
 महाराष्ट्र पोलीस अधधधनयम (1951 चा 22) याच्या कलम 22न यामधील तरतुदींनुसार, पढुील 
तक्तत्यातील स्तांभ (2) मध्ये नमूद भा.पो.से./रा.पो.स.े अधधका-याांची, स्तांभ (3) मध्ये नमदू पदाांिरुन, स्तांभ 
(4) मध्ये धनर्ददष्ट्ट पदाांिर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 
 

अ.क्र. पोलीस अधधका-याच ेनाि धिद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(1) (2) (3) (4) 
1. श्री. ्परपर मांचक ञानानोबा पोलीस उप आयुक्तत, 

पधरमांडळ-1, 
पपपरी पचचिड 

पोलीस अधीक्षक, 
गुन्हे अन्िषेण धिभाग, 
नाधशक 

2. श्री. अधभनि धदलीपराि 
देशमुख 

पदस्थापनेच्या प्रधतक्षते पोलीस उप आयुक्तत, 
मुांबई शहर 

3. श्री.अधनल सुभाष पारसकर उप आयुक्तत, 
राज्य गुपरतिाता धिभाग, 
मुांबई 

पोलीस उप आयुक्तत, 
मुांबई शहर 

4. श्री. एम. रामकुमार सहायक पोलीस 
महाधनरीक्षक 
(का. ि. सु), 
पोलीस महासांचालक, 
महाराष्ट्र राज्य,  
याांचे कायालय, मुांबई. 

पोलीस उप आयुक्तत, 
मुांबई शहर 

5. श्री. ए.एच. चािधरया पदस्थापनेच्या प्रधतक्षते पोलीस अधीक्षक, 
गुन्हे अन्िषेण धिभाग, पणेु 

6. श्री. मनोर्ज पाटील पदस्थापनेच्या प्रधतक्षते पोलीस उप आयुक्तत, 
मुांबई शहर 
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अ.क्र. पोलीस अधधका-याच ेनाि धिद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(1) (2) (3) (4) 
7. श्री. प्रणय अशोक पोलीस उप आयुक्तत,  

पधरमांडळ-5, मुांबई 
समादेशक, 
रा. रा. पोलीस बल, 
गट क्र.11, निी मुांबई. 

8. श्री. अमोघ र्जीिन गाांिकर पोलीस अधीक्षक, 
गुन्हे अन्िषेण धिभाग, 
अमरािती 

पोलीस उप आयुक्तत, 
मुांबई शहर 

9. श्री. मांरु्जनाथ पसगे पोलीस उप आयुक्तत,  
पधरमांडळ-9, मुांबई 

सहायक पोलीस  
महाधनरीक्षक 
(का. ि. सु), 
पोलीस महासांचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, 
याांचे कायालय, मुांबई.  

10. श्री. राकेश चांद्र कलासागर पदस्थापनेच्या प्रधतक्षते   समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र.9, अमरािती 

11. श्रीम. धप्रयांका नारनिरे पोलीस उप आयकु्तत, 
पधरमांडळ-1, पणेु शहर 

समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र. 4, नागपरू 

12. श्री. गौरि पसग पोलीस अधीक्षक, 
महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
नाधशक 

पोलीस उप आयुक्तत, 
मुांबई शहर 

13. श्रीम.तेर्जस्िी बाळासाहेब 
सातपतेु 

पदस्थापनेच्या प्रधतक्षते   पोलीस उप आयुक्तत, 
मुांबई शहर 

14. श्री. प्रधिण मुांढे पदस्थापनेच्या प्रधतक्षते   पोलीस उप आयुक्तत, 
मुांबई शहर 

15. श्री.दीधक्षतकुमार अशोक 
गेडाम 

पदस्थापनेच्या प्रधतक्षते   पोलीस उप आयुक्तत, 
मुांबई शहर 

16. श्री. मांगेश पशदे समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र. 2, पणेु 

पोलीस उप आयुक्तत, 
मुांबई शहर 

17. श्री. अर्जय कुमार बन्सल पदस्थापनेच्या प्रधतक्षते   पोलीस उप आयुक्तत, 
मुांबई शहर 

18. श्री. मोधहत कुमार गगग पदस्थापनेच्या प्रधतक्षते   पोलीस उप आयुक्तत, 
मुांबई शहर 

19. श्रीम. भाग्यश्री निटके पोलीस उप आयुक्तत, आर्दथक 
गुन्हे शाखा, 
पणेु शहर 

समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र.17, चांद्रपरू 
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अ.क्र. पोलीस अधधका-याच ेनाि धिद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(1) (2) (3) (4) 
20. श्री. सांदीप पसह धगल्ल समादेशक, रा.रा. पोलीस 

बल, गट क्र.12, पहगोली 
पोलीस उप आयुक्तत, 
पणेु शहर 

21. श्री. मुमक्तका सुदशगन अपर पोलीस अधीक्षक, 
परभणी 

पोलीस उप आयुक्तत, 
नागपरू शहर 

22. श्री. सरेुशकुमार एस. मेंगडे पोलीस उप आयुक्तत, 
गुन्हे, निी मुांबई 

पोलीस उप आयुक्तत, 
मीरा-भाईांदर-िसई-धिरार 

23. श्री. रार्जशे बनसोडे पोलीस अधीक्षक,  
लाचलुचपत प्रधतबांधक 
धिभाग, पणेु 

पोलीस अधीक्षक, 
पोलीस धबनतारी, पणेु 

24. श्री. धिश्वास द. पाांढरे उप आयुक्तत, 
राज्य गुपरतिाता धिभाग, मुांबई 

पोलीस अधीक्षक, 
नागरी हक्तक सांरक्षण, नागपरू 

25. श्री.रार्जेंद्रकुमार र्जी. दाभाडे पदस्थापनेच्या प्रधतक्षते   पोलीस उप आयुक्तत, 
ठाणे शहर 

26. श्री. अशोक दुधे पदस्थापनेच्या प्रधतक्षते   उप आयुक्तत, 
राज्य गुपरतिाता धिभाग, 
मुांबई 

27. श्री. सदानांद िायस-ेपाटील पोलीस अधीक्षक, 
लोहमागग, पणेु 

उप आयुक्तत, 
राज्य गुपरतिाता धिभाग, मुांबई 

28. श्रीम. शीला डी. साईल सहायक पोलीस 
महाधनरीक्षक, 
दक्षता/ धोरण, 
पोलीस महासांचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, 
याांचे कायालय, मुांबई 

उप आयुक्तत, 
राज्य गुपरतिाता धिभाग, 
मुांबई 

29. श्री. एस.एस. बरुस े उप आयुक्तत, 
राज्य गुपरतिाता धिभाग, 
मुांबई 

पोलीस उप आयुक्तत, 
ठाणे शहर 

30. श्रीम. सुधनता व्ही. साळुांके-
ठाकरे 

पोलीस अधीक्षक,  
महामागग सुरक्षा पथक 
(मुख्यालय) मुांबई 

उप आयुक्तत, 
राज्य गुपरतिाता धिभाग, 
मुांबई 

31. श्री. परुुषोत्तम कराड पोलीस उप आयुक्तत, 
िाहतूक, निी मुांबई 

पोलीस उप आयुक्तत, 
मुांबई शहर 

32. श्री. सुधनल डी. कडासने  पोलीस अधीक्षक, 
लाचलुचपत प्रधतबांधक 
धिभाग, नाधशक 
 

पोलीस अधीक्षक, लोहमागग, 
नागपरू 

33. श्री. धिश्वा पी. पानसरे पदस्थापनेच्या प्रधतक्षते   पोलीस अधीक्षक, 
गुन्हे अन्िषेण धिभाग, नागपरू 
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अ.क्र. पोलीस अधधका-याच ेनाि धिद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(1) (2) (3) (4) 
34. श्री. िसांत उ. र्जाधि पदस्थापनेच्या प्रधतक्षते   उप आयुक्तत, 

राज्य गुपरतिाता धिभाग, 
मुांबई 

35. श्रीम. स्मातगना एस. पाटील पोलीस अधीक्षक, 
पोलीस धबनतारी, पणेु 

पोलीस उप आयुक्तत, 
पणेु शहर 

36. श्री. प्रशाांत एम. मोधहते पोलीस उप आयुक्तत, 
पधरमांडळ-4, ठाणे शहर 

पोलीस अधीक्षक, 
लाचलुचपत प्रधतबांधक 
धिभाग, ठाणे 

37. श्री. धोडोपांत एस. स्िामी पोलीस उप आयुक्तत, 
पधरमांडळ-8, मुांबई 

पोलीस उप आयुक्तत, 
नागपरू शहर 

38. श्री. अमोल एस. ताांब े पोलीस उप आयुक्तत, 
पधरमांडळ-1,नाधशक शहर 

पोलीस अधीक्षक, 
लाचलुचपत प्रधतबांधक 
धिभाग, पणेु  

39. श्री. सुहेल शमा  पदस्थापनेच्या प्रधतक्षते   पोलीस उप आयुक्तत, 
पणेु शहर 

40. श्री. अनुराग र्जनै अपर पोलीस अधीक्षक, 
लातूर 

पोलीस उप आयुक्तत, 
नागपरू शहर 

41. श्री. गोरख सरेुश भामरे अपर पोलीस अधीक्षक, 
िाधशम  

पोलीस उप आयुक्तत, 
नागपरू शहर 

42. श्री. श्रिण दत अपर पोलीस अधीक्षक, 
खामगाांि, बलुढाणा 

पोलीस उप आयुक्तत, 
नागपरू शहर 

43. श्री. प्रधिण पाटील पदस्थापनेच्या प्रधतक्षते   समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र.1, पणेु 

44. श्रीम. पौर्दणमा गायकिाड पोलीस उप आयुक्तत, 
पधरमांडळ-३, पणेु शहर 

समादेशक, 
रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र.१२, पहगोली. 

45. श्रीम. नम्रता र्जी. पाटील 
(चव्हाण) 

पोलीस उप आयुक्तत,  
पणेु शहर. 

पोलीस अधीक्षक, 
आर्दथक गुन्हे शाखा, 
महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 

46. श्री. अधिनाश एम. अांबरेु पोलीस उप आयुक्तत,  
पधरमांडळ-१, ठाणे शहर 

पोलीस उप आयुक्तत, मीरा-
भाईांदर-िसई-धिरार. 

47. श्री. यशिांत आर. सोळांके अपर पोलीस अधीक्षक, िधा. पोलीस अधीक्षक, 
महामागग सुरक्षा पथक, 
नागपरू 

48. श्री. सांदीप आर. डोईफोडे पोलीस अधीक्षक,  
फोसग िन [U.C.T.C.], 
महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 

पोलीस उप आयुक्तत, मीरा-
भाईांदर-िसई-धिरार. 
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अ.क्र. पोलीस अधधका-याच ेनाि धिद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(1) (2) (3) (4) 
49. श्री. राहुल उत्तम श्रीरामे पोलीस उप आयुक्तत, 

िाहतूक, पणेु शहर. 
पोलीस अधीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा 
महामांडळ, मुांबई. 

50. श्री. भरत एस. ताांगडे उप आयुक्तत,  
राज्य गुपरतिाता धिभाग, 
मुांबई. 

अपर पोलीस अधीक्षक, 
िाधशम. 

51. श्रीम. रुपाली आय. खैरमोडे 
(अांबरेु) 

पोलीस उप आयुक्तत, धिशेष 
शाखा, निी मुांबई. 

पोलीस उप आयुक्तत, 
ठाणे शहर. 

52. श्री. दीपक पी. देिरार्ज पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य सरुक्षा महामांडळ, 
मुांबई. 

समादेशक,  
रा.रा. पोलीस बल,  
गट क्र.२, पणेु. 

53. श्री. सुधनल पी. लोखांडे पोलीस उप आयुक्तत, आर्दथक 
गुन्हे शाखा, 
ठाणे शहर 

पोलीस उप आयुक्तत, 
नागपरू शहर. 

54. श्री. धकरणकुमार बाबाराि 
चव्हाण 

पोलीस अधीक्षक, 
फोसग िन, महाराष्ट्र राज्य, 
मुांबई. 

पोलीस उप आयुक्तत, 
नाधशक शहर. 

55. श्री. प्रशाांत रामदास खैरे पोलीस अधीक्षक, 
नागरी हक्तक सांरक्षण, 
नागपरू. 

अपर पोलीस अधीक्षक, 
अहमदनगर. 

56. श्री. पांकर्ज धदलीपराि डहाणे समादेशक, 
रा.रा.पोलीस बल, 
गट क्र.४, नागपरू. 

पोलीस उप आयुक्तत, 
निी मुांबई. 

57. श्री. राहुल अरपिदराि 
माकधनकर 

अपर पोलीस अधीक्षक, 
नागपरू (ग्रा.) 

पोलीस अधीक्षक, 
लाचलुचपत प्रधतबांधक 
धिभाग, नागपरू. 

58. श्रीम. गीता श्यामराि चव्हाण पोलीस उप आयुक्तत, 
बांदरे पधरमांडळ,  
मुांबई शहर 

उप आयुक्तत, 
राज्य गुपरतिाता धिभाग, 
नाधशक. 

59. श्री. सांभार्जी सुदाम कदम पोलीस अधीक्षक, 
ताांधत्रक सेिा, 
गुन्हे अन्िषेण धिभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
 

पोलीस उप आयुक्तत, 
अमरािती शहर. 

60. श्री. धशिरार्ज बापसुाहेब 
पाटील 

पोलीस उप आयुक्तत, 
पधरमांडळ-२, निी मुांबई. 

पोलीस उप आयुक्तत, 
ठाणे शहर. 

61. श्री. प्रशाांत र्जगन्नाथ बच्छाि अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे. पोलीस उप आयुक्तत, नाधशक 
शहर. 
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(1) (2) (3) (4) 
62. श्री. शधशकाांत देिराि बोराटे प्राचायग, 

पोलीस प्रधशक्षण कें द्र, 
खांडाळा. 

पोलीस उप आयुक्तत, 
पणेु शहर. 

63. श्री. सांदीप गुलाबराि पखाले पोलीस उप आयुक्तत, 
मुख्यालय, नागपरू शहर 

अपर पोलीस अधीक्षक, 
नागपरू (ग्रा.) 

64. श्री. अधमत काधशनाथ काळे पोलीस उप आयुक्तत, 
पधरमांडळ-१, 
मीरा-भाईांदर-िसई-धिरार. 

पोलीस उप आयुक्तत, 
निी मुांबई. 

65. श्रीम. धदपाली रार्जेंद्र धाटे पोलीस उप आयुक्तत, 
मुख्यालय, 
सोलापरू शहर. 

अपर पोलीस अधीक्षक, ठाणे 
(ग्रा.) 

66. श्री. प्रकाश सांपतराि 
गायकिाड 

अपर पोलीस अधीक्षक, 
पालघर. 

पोलीस उप आयुक्तत, 
सोलापरू शहर. 

67. श्री. सांर्जयकुमार सरुगौडा-
पाटील 

पोलीस उप आयुक्तत, 
पधरमांडळ-२, 
मीरा-भाईांदर-िसई-धिरार 

पोलीस उप आयुक्तत, 
निी मुांबई. 

68. श्री. धमलींद एल. मोधहते अपर पोलीस अधीक्षक, 
बारामती, धर्जल्हा-पणेु. 

अपर पोलीस अधीक्षक, 
पहगोली. 

69. श्री. धतरुपती एल. काकडे अपर पोलीस अधीक्षक, 
कोल्हापरू 

पोलीस अधीक्षक,  
फोसग िन [U.C.T.C.], 
महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 

70. श्री. सुहास पी. बािच े उप आयुक्तत, 
राज्य गुपरतिाता धिभाग, 
मुांबई. 

पोलीस उप आयुक्तत, 
मीरा-भाईांदर-िसई-धिरार 

71. श्री. धिर्जय एम. खरात पोलीस उप आयुक्तत, 
पधरमांडळ-२, 
नाधशक शहर. 

सहायक पोलीस 
महाधनरीक्षक, दक्षता, 
पोलीस महासांचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, याांच े
कायालय, मुांबई 

72. श्री. योगेश ए. चव्हाण पोलीस उप आयुक्तत, 
पधरमांडळ-२, ठाणे शहर. 

पोलीस उप आयुक्तत, 
निी मुांबई. 

73. श्री.मारुती नारायण र्जगताप पोलीस अधीक्षक, 
गुन्हे अन्िषेण धिभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, 
निी मुांबई. 
 

पोलीस अधीक्षक, 
लाचलुचपत प्रधतबांधक 
धिभाग, अमरािती. 

74. श्री. सागर नेतार्जी पाटील पोलीस उप आयुक्तत, 
पधरमांडळ-२, पणेु शहर. 

पोलीस उप आयुक्तत, 
अमरािती शहर. 
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(1) (2) (3) (4) 
75. श्री. बाप ुधिठ्ठल बाांगर पोलीस उप आयुक्तत, 

गुन्हे शाखा/ धिशेष शाखा, 
सोलापरू शहर 

अपर पोलीस अधीक्षक, 
सातारा 

76. श्री. गर्जानन एस. रार्जमाने पोलीस उप आयुक्तत, 
पधरमांडळ-3, 
नागपरू शहर 

पोलीस अधीक्षक,  
फोसग िन, मुांबई. 

77. श्री. आनांद ए. भोईटे पोलीस उप आयुक्तत, 
पधरमांडळ-2,  
पपपरी पचचिड 

अपर पोलीस अधीक्षक, 
बारामती, पणेु (ग्रामीण) 

78. श्री. सधचन सुरेश पाांडकर पोलीस अधीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य मानिी हक्तक 
आयोग, मुांबई 

अपर पोलीस अधीक्षक, बीड 

79. श्री. अर्जय लक्ष्मण देिरे  पोलीस अधीक्षक, 
गुन्हे अन्िषेण धिभाग, 
नाधशक. 

अपर पोलीस अधीक्षक, 
लातूर 

80. श्री. यशिांत अशोक काळे अपर पोलीस अधीक्षक, 
पहगोली 

अपर पोलीस अधीक्षक, 
परभणी 

81. श्री. राहुल धमगरार्ज खाडे पोलीस अधीक्षक, 
लाचलुचपत प्रधतबांधक 
धिभाग, औरांगाबाद 

पोलीस अधीक्षक,  
गुन्हे अन्िषेण धिभाग, 
अमरािती. 

82. श्री. खांडेराि आपरपा धरणे अपर पोलीस अधीक्षक, 
यितमाळ 

अपर पोलीस अधीक्षक, 
भोकर, धर्जल्हा-नाांदेड 

83. श्रीम. र्जयश्री कोंडीबा र्जाधि  
(र्जयश्री तानार्जी गायकिाड) 

अपर पोलीस अधीक्षक, 
गडपहग्लर्ज,  
धर्जल्हा-कोल्हापरू. 

अपर पोलीस अधीक्षक, 
रत्नाधगरी. 

84. श्री. दीपक धिठ्ठलराि धगहहे पदस्थापनेच्या प्रधतक्षते समादेशक,  
रा.रा.पोलीस बल, 
गट क्र.3, र्जालना 

85. श्री. अधभर्जीत सरेुश धशिथरे पोलीस उप आयुक्तत, 
मुख्यालय, निी मुांबई 

अपर पोलीस अधीक्षक, 
र्जालना 

86. श्री. धिर्जय व्यांकटराि कबाडे अपर पोलीस अधीक्षक, 
भोकर, धर्जल्हा-नाांदेड 

अपर पोलीस अधीक्षक, 
िधा 

87. श्री. सुधनल कृष्ट्णा लाांर्जिेार अपर पोलीस अधीक्षक, 
बीड. 

अपर पोलीस अधीक्षक, 
औरांगाबाद (ग्रामीण). 

88. श्री. धिक्राांत धिश्वास देशमुख अपर पोलीस अधीक्षक, 
र्जालना. 

पोलीस उप आयुक्तत, 
पणेु शहर 

89. श्रीम. र्जयश्री डी. देसाई अपर पोलीस अधीक्षक, 
रत्नाधगरी. 

अपर पोलीस अधीक्षक, 
कोल्हापरू. 
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90. श्रीम. रार्जलक्ष्मी सधतश 

धशिणकर 
पोलीस अधीक्षक, 
गुन्हे अन्िषेण धिभाग, 
नागपरू. 

पोलीस अधीक्षक, लोहमागग, 
पणेु. 

91. श्री. चांद्रकाांत खाांडिी अपर पोलीस अधीक्षक, 
मालेगाांि, 
नाधशक (ग्रामीण). 

पोलीस उप आयुक्तत, 
नाधशक शहर 

92. श्री. एम.एम. मकानदार पोलीस उप आयुक्तत, 
अमरािती शहर 

प्राचायग, पोलीस प्रधशक्षण 
कें द्र, खांडाळा, धर्जल्हा-पणेु. 

93. श्री. धीरर्ज पाटील पदस्थापनेच्या प्रधतक्षते प्राचायग, 
पोलीस प्रधशक्षण कें द्र, 
तुरची, धर्जल्हा- साांगली 

94. श्री. धनकेश प्रकाश खाटमोडे पदस्थापनेच्या प्रधतक्षते अपर पोलीस अधीक्षक, 
गडपहग्लर्ज,  
धर्जल्हा-कोल्हापरू 

95. श्री. अमरपसग र्जाधि अपर पोलीस अधीक्षक,  
फोसग िन [U.C.T.C.], 
महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 

पोलीस उप आयुक्तत, 
ठाणे शहर 

96. श्री. अमोल भाऊसाहेब झेंडे पोलीस अधीक्षक, 
नागरी हक्तक सांरक्षण, ठाणे 

पोलीस उप आयुक्तत, 
पणेु शहर 

97 श्रीम. स्िपरना एच. गोरे प्राचायग, 
पोलीस प्रधशक्षण कें द्र,  
सोलापरू 

पोलीस उप आयुक्तत, पपपरी-
पचचिड 

98 श्री. अकबर पठाण पोलीस अधीक्षक, 
नागरी हक्तक सांरक्षण, 
नाधशक 

पोलीस उप आयुक्तत, 
मुांबई शहर 

99 श्री. सांदीप अनांतराि आटोळे पोलीस उप आयुक्तत, 
मुांबई शहर 
 

पोलीस अधीक्षक, 
लाचलुचपत प्रधतबांधक 
धिभाग, औरांगाबाद 
 

100 श्री. शर्दमला घागे  
(शर्दमष्ट्ठा िालािलकर) 

उप आयुक्तत, 
राज्य गुपरतिाता धिभाग, 
नाधशक  

पोलीस अधीक्षक, 
लाचलुचपत प्रधतबांधक 
धिभाग, नाधशक 

101. श्री. अशोक रमेश थोरात  प्राचायग, 
पोलीस प्रधशक्षण कें द्र, 
अकोला 

अपर पोलीस अधीक्षक, 
खामगाांि,  
धर्जल्हा- बलुढाणा 
 

102. श्रीम. दीपाली प्रमोद काळे पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र 
पोलीस अकादमी, नाधशक 

पोलीस उप आयुक्तत, 
सोलापरू शहर 
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103. श्री. धिर्जय मगर  पदस्थानेच्या प्रधतक्षेत  पोलीस उप आयुक्तत,  
पणेु शहर 

104. श्री. धििके पाटील  पोलीस उप आयुक्तत, 
पणेु शहर 

पोलीस उप आयुक्तत,  
पपपरी-पचचिड 

 

2. तसेच, (1) श्री. प्रसाद अक्तकानारु, भा.पो.से., आधण (2) श्रीम. श्वेता खेडकर, (3) श्री.धिर्जयकाांत 
मांगेश सागर, (4) श्री. प्रशाांत धिर्जयकुमार िाघुांडे, (5) श्री. धिशाल गायकिाड, (6) श्री.अधर्जत बोराडे, (7) 
श्री. दत्ता धकसन नलािडे, (8) श्री. दत्तात्रय बाप ुकाांबळे ि (9) श्रीम. ज्योती धक्षरसागर या रा.पो.से. अधधका-
याांची महाराष्ट्र पोलीस अधधधनयम याच्या कलम 22न यामधील तरतुदींनुसार, याद्वारे, बदली करण्यात 
येत असनू त्याांच्या पदस्थापनेचे आदेश स्ितांत्रपणे काढण्यात येतील. 
3. त्या अनुसार, पोलीस महासांचालक, महाराष्ट्र राज्य, याांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधधकरण/न्यायालय याांचे आदेश, धनिडणकुीची आदशग आचारसांधहता, कायदा ि सुव्यिस्था, ्त्यादी 
लक्षात घेऊन पढुील उधचत कायगिाही करािी. 
4. हा शासन आदेश, पोलीस आस्थापना मांडळ क्रमाांक 1 याांच्या धशफारशीचा यथायोग्य धिचार करुन 
आधण महाराष्ट्र पोलीस अधधधनयम याच्या कलम 22न मध्ये धनर्ददष्ट्ट सक्षम प्राधधकारी याांच्या मान्यतेने 
धनगगधमत करण्यात येत आहे. 
5. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या िबेसाईटिर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 202211071929059629 असा आहे. हा शासन आदेश धडर्जीटल 
स्िाक्षरीने साक्षाांधकत करुन धनगगधमत करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 
  

              ( व्यांकटेश भट ) 
                 शासनाच ेसह सधचि. 

प्रधत, 
1) मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सधचि, मांत्रालय, मुांबई. 
2) मा. उप मुख्यमांत्री याांचे सधचि, मांत्रालय, मुांबई. 
3) पोलीस महासांचालक ि महाधनरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 

 

प्रत- 
1) पोलीस महासांचालक, प्रधशक्षण ि खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
2) पोलीस महासांचालक, लोहमागग, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
3) महासांचालक, लाचलुचपत प्रधतबांधक धिभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
4) व्यिस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामांडळ, मुांबई. 
5) आयुक्तत, राज्य गपुरतिाता धिभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
6) अपर पोलीस महासांचालक. गुन्हे अन्िषेण धिभाग, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
7) अपर पोलीस महासांचालक, रा.रा. पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
8) अपर पोलीस महासांचालक, दहशतिाद धिरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
9) अपर पोलीस महासांचालक, फोसग िन, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
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10) अपर पोलीस महासांचालक, फोसग िन, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
11) अपर पोलीस महासांचालक, नागरी हक्तक सांरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
12) सांचालक, दळणिळण ि पधरिहन धिभाग, महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
13) सिग पोलीस आयुक्तत. 
14) सांचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाधशक. 
15) सिग पधरक्षेत्रीय धिशेष पोलीस महाधनरीक्षक/ पोलीस उप महाधनरीक्षक. 
16) सिग धर्जल्हा पोलीस अधीक्षक. 
17) प्रधान महालेखापाल (लेखा ि हकदारी/ लेखा परीक्षा)-1/2, महाराष्ट्र, मुांबई/ नागपरू. 
18) अधधदान ि लेखा अधधकारी, मुांबई. 
19) धनिासी लेखा परीक्षा अधधकारी, मुांबई. 
20) सिग धर्जल्हा कोषागार अधधकारी. 
21) सांबांधधत पोलीस अधधकारी (पोलीस महासांचालक, महाराष्ट्र राज्य, याांच्यामाफग त). 
22) अिर सधचि, पोल-1अ, गृह धिभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
23) सहायक सांचालक, भा.पो.से. कक्ष, मांत्रालय, मुांबई. 
24) धनिड नस्ती, पोल-1. 
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