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शासन आदेश. 

 महाराष्ट्र पोलीस अधिधनयम (1951 चा 22) याच्या कलम 22न यामिील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्तत्यातील स्तांभ (2) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-याांची, स्तांभ (3) मध्ये नमूद पदाांिरुन, 
स्तांभ (4) मध्ये धनर्ददष्ट्ट पदाांिर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 
 

अ.क्र. भा.पो.से. अधिका-याच ेनाि धिद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(1) (2) (3) (4) 

अपर पोलीस महासांचालक 

1. श्री. धरतेश कुमार  अपर पोलीस महासांचालक, 
गुन्हे अन्िषेण धिभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 

पोलीस आयकु्तत, पणेु शहर 

2. श्री. मिुकर पाांिे अपर पोलीस महासांचालक, 
आर्दथक गुन्हे, 
महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 

पोलीस आयकु्तत, 
मीरा-भाईांदर-िसई-धिरार 
 

3. श्री. प्रशाांत बरुिे अपर पोलीस महासांचालक ि 
मुख्य दक्षता अधिकारी, 
म्हािा, मुांबई 

अपर पोलीस महासांचालक, 
गुन्हे अन्िषेण धिभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
 

धिशेष पोलीस महाधनरीक्षक 

4. श्री. सत्यनारायण चौिरी धिशेष पोलीस महाधनरीक्षक, 
सागरी सरुक्षा, महाराष्ट्र 
राज्य, मुांबई 

पोलीस सह आयकु्तत,  
कायदा ि सवु्यिस्था, 
बहृन्मुांबई 

5. श्री. धनधशत धमश्रा धिशेष पोलीस महाधनरीक्षक, 
दहशतिाद धिरोिी पथक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 

पोलीस सह आयकु्तत, 
आर्दथक गुन्हे, बहृन्मुांबई 

6. श्री. प्रिीण पििळ पोलीस सह आयकु्तत, 
आर्दथक गुन्हे, बहृन्मुांबई 

पोलीस सह आयकु्तत,  
िाहतूक, बहृन्मुांबई 

7. श्री. लखमी गौतम धिशेष पोलीस महाधनरीक्षक, 
(आस्थापना),  
पोलीस महासांचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, याांचे 
कायालय, मुांबई. 

पोलीस सह आयकु्तत,  
गुन्हे, बहृन्मुांबई 
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अ.क्र. भा.पो.से. अधिका-याच ेनाि धिद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(1) (2) (3) (4) 
8. श्री. एस. जयकुमार  धिशेष पोलीस महाधनरीक्षक, 

(प्रशासन),  
पोलीस महासांचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, याांचे 
कायालय, मुांबई. 

पोलीस सह आयकु्तत,  
प्रशासन, बहृन्मुांबई 

9. श्री. अांकुश शशदे पोलीस आयकु्तत,  
शपपरी शचचिि 

पोलीस आयकु्तत,  
नाधशक शहर 

10. श्री. प्रिीण पिार सांचालक, 
महाराष्ट्र गुप्तिाता प्रबोधिनी, 
पणेु 

धिशेष पोलीस महाधनरीक्षक, 
कोकण पधरक्षते्र, कोकण 

11. श्री. सुधनल फुलारी धिशेष पोलीस महाधनरीक्षक, 
मोटार पधरिहन, पणेु 

धिशेष पोलीस महाधनरीक्षक, 
नाधशक पधरक्षेत्र, नाधशक 

पोलीस उप महाधनरीक्षक 

12. श्री. अधनल कुां भारे अपर पोलीस आयकु्तत,  
सांरक्षण ि सुरक्षा, बहृन्मुांबई 

अपर पोलीस आयकु्तत, 
मध्य प्रादेधशक धिभाग, 
बहृन्मुांबई 

13. श्री. परमजीत दधहया पोलीस उप महाधनरीक्षक, 
दहशतिाद धिरोिी पथक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.  

अपर पोलीस आयकु्तत, 
पधिम प्रादेधशक धिभाग, 
बहृन्मुांबई 

14. श्री. धिनायक देशमुख अपर पोलीस आयकु्तत, 
पधिम प्रादेधशक धिभाग, 
बहृन्मुांबई 

अपर पोलीस आयकु्तत, 
पिूग प्रादेधशक धिभाग, 
बहृन्मुांबई 

15. श्री. राजीि जनै अपर पोलीस आयकु्तत, 
धिशेष शाखा, बहृन्मुांबई 

अपर पोलीस आयकु्तत, 
उत्तर प्रादेधशक धिभाग, 
बहृन्मुांबई 

2. (1) श्री. सुहास िारके, (2) श्री. राजकुमार व्हटकर, (3) श्री. जयांत नाईकनिरे, (4) श्री. 
बी.जी. शेखर, (5) श्री.सांजय दरािे आधण (6) श्री. धिरेंद्र धमश्रा याांची महाराष्ट्र पोलीस 
अधिधनयमाच्या कलम 22न मिील तरतुदींनुसार याद्वारे बदली करण्यात यते असून त्याांच्या 
पदस्थापनेचे आदेश स्ितांत्रपणे काढण्यात येतील. 

3. त्या अनुसार, पोलीस महासांचालक, महाराष्ट्र राज्य, याांनी मा.कें द्रीय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय याांचे आदेश, धनििणकुीची आदशग आचारसांधहता, कायदा ि सुव्यिस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उधचत कायगिाही करािी. 

4. हा शासन आदेश, महाराष्ट्र पोलीस अधिधनयम याच्या कलम 22न(2) मिील 
परांतुकानुसार, सिोच्च सक्षम प्राधिकारी याांच्या मान्यतेने धनगगधमत करण्यात येत आहे. 
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5. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या िबेसाईटिर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 202212132038490929 असा आहे. हा शासन 
आदेश धिजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांधकत करुन धनगगधमत करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 
  

               ( व्यांकटेश भट ) 
                 शासनाचे सह सधचि. 

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

 

प्रत- 
1) पोलीस आयुक्तत, बृहन्मुांबई. 
2) महासांचालक, लाचलुचपत प्रधतबांिक धिभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
3) पोलीस महासांचालक, प्रधशक्षण ि खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
4) मुख्य कायगकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहधनमाण ि क्षते्रधिकास महामांिळ, मुांबई. 
5) अपर पोलीस महासांचालक, गुन्हे अन्िषेण धिभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
6) अपर पोलीस महासांचालक, दळणिळण ि पधरिहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
7) आयुक्तत, राज्य गुप्तिाता धिभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
8) अपर पोलीस महासांचालक, दहशतिाद धिरोिी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
9) अपर पोलीस महासांचालक, आर्दथक गुन्हे, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
10) सिग पोलीस आयुक्तत   
11) सिग धिशेष पोलीस महाधनरीक्षक/ पोलीस उप महाधनरीक्षक 
12) सिग धजल्हा पोलीस अिीक्षक 
13) प्रिान महालेखापाल (लेखा ि हकदारी/ लेखा परीक्षा)-1/2, महाराष्ट्र, मुांबई/ नागपूर. 
14) अधिदान ि लेखा अधिकारी, मुांबई. 
15) धनिासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुांबई. 
16) धजल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पुणे/नाधशक. 
17) सांबांधित पोलीस अधिकारी (पोलीस महासांचालक, महाराष्ट्र राज्य, याांच्यामाफग त). 
18) सहायक सांचालक, भा.पो.से. कक्ष, मांत्रालय, मुांबई. 
19) धनिि नस्ती, पोल-1. 
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