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शासन आदेश- 

 महािाष्र पोलीस अधिधनयम (1951 चा 22) याच्या कलम 22न यामिील तितुदींनुसाि, 
पुढील तक्तत्यातील स्तांभ (2) मध्य ेनमूद भा.पो.से. अधिका-याांची, स्तांभ (4) मध्ये धनर्ददष्ट पदाांवि 
(वधिष्ठ समय श्रेणी), याद्वािे, पदस्थापना किण्यात यते आहे:- 

अ.क्र. भा.पो.से. अधिका-याच ेनाव धवद्यमान पदस्थापना पदोन्नतीने पदस्थापना 
(1) (2) (3) (4) 
1. श्रीम. आांचल दलाल उप धवभागीय पोलीस 

अधिकािी, सातािा 
अपि पोलीस अिीक्षक, 
साांगली 

2. श्री. अधबनाश कुमाि  उप धवभागीय पोलीस 
अधिकािी, पिभणी 

अपि पोलीस अिीक्षक, 
नाांदेड 

3. श्री. धनलेश ताांब े उप धवभागीय पोलीस 
अधिकािी, महाड, 
धजल्हा-िायगड 

अपि पोलीस अिीक्षक, 
मालेगाांव, नाधशक (ग्रा.) 

4. श्री. कुमाि चचता उप धवभागीय पोलीस 
अधिकािी, जळगाांव 

अपि पोलीस अिीक्षक, 
गडधचिोली 

5. श्री. यधतश देशमुख उप धवभागीय पोलीस 
अधिकािी, चहगोली 

अपि पोलीस अिीक्षक, 
गडधचिोली 

 

2. तसेच, श्री. धनलेश मोिे, िा.पो.से., याांची “अपि पोलीस अिीक्षक, नाांदेड” या पदावरुन, 
महािाष्र पोलीस अधिधनयम याच्या कलम 22न यामिील तितुदींनुसाि, याद्वािे, बदली किण्यात 
येत असून त्याांच्या पदस्थापनेचे आदेश स्वतांत्रपणे काढण्यात येतील. 

3. त्या अनुसाि, पोलीस महासांचालक, महािाष्र िाय,य, याांनी मा.महािाष्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकिण/न्यायालय याांचे आदेश, धनवडणकुीची आदशग आचािसांधहता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उधचत कायगवाही किावी. 

4. हा शासन आदेश, पोलीस आस्थापना मांडळ क्रमाांक 1 याांच्या धशफािशीचा यथायोग्य 
धवचाि करुन आधण महािाष्र पोलीस अधिधनयम याच्या कलम 22न मध्ये धनर्ददष्ट सक्षम प्राधिकािी 
याांच्या मान्यतेने धनगगधमत किण्यात येत आहे. 
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5. हा शासन आदेश महािाष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वबेसाईटवि 
उपलब्ि किण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 202211071936056529 असा आहे. हा शासन 
आदेश धडजीटल स्वाक्षिीने साक्षाांधकत करुन धनगगधमत किण्यात येत आहे. 

महािाष्राचे िाय,यपाल याांच्या आदेशानुसाि व नावाने, 
 
  

              ( व्यांकटेश भट ) 
              शासनाचे सह सधचव. 

प्रधत, 
1) मा. मुख्यमांत्री याांचे अपि मुख्य सधचव, मांत्रालय, मुांबई. 
2) मा. उप मुख्यमांत्री याांचे सधचव, मांत्रालय, मुांबई. 
3) पोलीस महासांचालक व महाधनिीक्षक, महािाष्र िाय,य, मुांबई. 

 

प्रत- 
1) धवशेष पोलीस महाधनिीक्षक, कोकण/कोल्हापूि/नागपूि पधिक्षते्र. 
2) पोलीस उप महाधनिीक्षक, नाांदेड पधिक्षते्र. 
3) पोलीस अिीक्षक, सातािा/साांगली/नाधशक/ जळगाांव/नाांदेड/पिभणी/ चहगोली/ 

गडधचिोली. 
4) प्रिान महालेखापाल (लेखा व हकदािी/ लेखा पिीक्षा)-2, महािाष्र, नागपूि. 
5) धजल्हा कोषागाि अधिकािी, सातािा/साांगली/नाधशक/जळगाांव/नाांदेड/पिभणी/ 

चहगोली/गडधचिोली. 
6) सांबांधित पोलीस अधिकािी (पोलीस महासांचालक, महािाष्र िाय,य, याांच्यामाफग त). 
7) अवि सधचव, पोल-1अ, गृह धवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
8) सहायक सांचालक, भा.पो.से. कक्ष, मांत्रालय, मुांबई. 
9) धनवड नस्ती, पोल-1. 

 
 

 

http://www.maharashtra.gov.in/

		2022-11-07T19:38:48+0530
	VENKATESH BHAT




