भारतीय पोलीस सेवत
े ील अप्पर पोलीस
महासंचालक संवर्गातील अधिकाऱयांच्या
बदल्या.
महाराष्ट्र शासन
र्गृह धवभार्ग
शासन आदे श क्रमांक: आयपीएस-1718/प्र.क्र.259/पोल-1,
दु सरा मजला, मंत्रालय,
हु तात्मा राजर्गुरु चौक, मादाम कामा रोड,
मुंबई-400 032.
धदनांक : 30 जुलै, 2018
शासन आदे शमहाराष्ट्र पोलीस सुिारणा अधिधनयम 2014 च्या कलम 22 (न) च्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकारी
यांच्या पूवव मान्यतेने भारतीय पोलीस सेवत
े ील खालील नमूद केलेल्या अधिकारी यांची त्यांच्या नांवासमोर
दशवधवलेल्या धिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे.
अ.क्र.

अधिकाऱयाचे नांव

सध्याच्या नेमणूकीचे

बदलीने पदस्थापनेचे धिकाण

धिकाण
1

श्री. हे मंत नामदे वराव नर्गराळे ,

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई.

अप्पर पोलीस महासंचालक

भापोसे

(सामुग्री व तरतूद) पोलीस
महासंचालक

कायालय,

मुंबई.
2

श्री. परम बीर ससह, भापोसे

पोलीस आयुक्त िाणे.

अप्पर पोलीस महासंचालक,
(कायदा आधण सुव्यवस्था),
पोलीस

महासंचालक

कायालय, मुंबई.
3

श्री. रजधनश शेि, भापोसे

प्रिान सधचव (धवशेष) र्गृह अप्पर पोलीस महासंचालक,
धवभार्ग.

लाचलुचपत

प्रधतबंिक

धवभार्ग, म.रा. मुंबई.
4

डॉ. भुषणकुमार उपाध्याय, भापोसे

अप्पर पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त, नार्गपूर
कारार्गृह

महाधनरीक्षक

व

सुिारसेवा, म.रा. पुणे.
5

श्री. संजय कुमार, भापोसे

अप्पर पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई.
र्गुन्हे

अन्वेषण

धवभार्ग,

महाराष्ट्र राज्य पुणे.
6

श्री. संजीव के. ससघल भापोसे

अप्पर पोलीस महासंचालक, अप्पर पोलीस महासंचालक,
राज्य र्गुन्हे अधभलेख केंद्र, र्गुन्हे
र्गुन्हे

अन्वेषण

अन्वेषण

धवभार्ग, महाराष्ट्र राज्य पुणे.

महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
7

श्री. धववेक वसंत फणसळकर,

अप्पर पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त, िाणे.

भापोसे

लाचलुचपत
धवभार्ग,
मुंबई.

महाराष्ट्र

प्रधतबंिक
राज्य,

धवभार्ग,

शासन आदे श क्रमांकः आयपीएस-1718/प्र.क्र.259/पोल-1

8

डॉ. के. व्यंकटे शम्, भापोसे

पोलीस आयुक्त नार्गपूर.

पोलीस आयुक्त, पुणे

9

श्री.आर.के.पदमनाभन्, भापोसे

अप्पर पोलीस महासंचालक, पोलीस

आयुक्त,

सपपरी

(वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, सचचवड.
पोलीस

महासंचालक

कायालय, मुंबई.
10

श्री. अधमताभ र्गुप्ता, भापोसे

अप्पर पोलीस महासंचालक, प्रिान सधचव (धवशेष) र्गृह
धनयंत्रक, वैि मापन शास्त्र, धवभार्ग.
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

11

श्रीमती रश्मी शुक्ला, भापोसे

पोलीस आयुक्त, पुणे.

अप्पर पोलीस महासंचालक,
(वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य,
पोलीस

महासंचालक

कायालय, मुंबई.

2.

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी कायदा आधण सुव्यवस्थेची पधरस्स्थती धवचारात

घेऊन उपरोक्त अधिकारी यांना बदलीच्या धिकाणी हजर होण्याकधरता कायवमुक्त करावे व त्यानंतर
संबंिीत अधिकारी यांनी बदलीच्या धिकाणी रुजू होवून तसा अहवाल शासनास सादर करावा.
3.

सदर शासन आदे श महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि

करण्यात आला असून त्याचा संर्गणक संकेतांक क्रमांक 201807301455420029 असा आहे. हा आदे श
धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांधकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

( कैलास र्गायकवाड )
उप सधचव, महाराष्ट्र शासन
प्रधत,
महासंचालक व पोलीस महाधनरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
प्रत,
1.

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सधचव, मंत्रालय, मुंबई.

2.

मा. राज्यमंत्री, र्गृह (शहरे/ग्रामीण) यांचे खाजर्गी सधचव, मंत्रालय, मुंबई.

3.

मुख्य सधचव यांचे वरीष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
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4.

अ.मु.स. (र्गृह) यांचे वरीष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, र्गृह धवभार्ग, मंत्रालय, मुंबई.

5.

अ.मु.स. (अ.व सु.) यांचे वरीष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, र्गृह धवभार्ग, मंत्रालय, मुंबई.

6.

प्रिान सधचव (धवशेष) यांचे वरीष्ट्ि स्वीय सहाय्यक, र्गृह धवभार्ग, मंत्रालय, मुंबई.

7.

महासंचालक, लाचलुचपत प्रधतबंिक धवभार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

8.

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई.

9.

पोलीस आयुक्त, पुणे/िाणे/नार्गपूर/नवी मुंबई/सपपरी सचचवड.

10.

अपर पोलीस महासंचालक, सामुग्री व तरतूद, पोलीस महासंचालक कायालय, मुंबई.

11.

अपर पोलीस महासंचालक, राज्य र्गुन्हे अन्वेषण धवभार्ग, म.रा. पुणे.

12.

अपर पोलीस महासंचालक, कायदा व सुव्यवस्था, म.रा. मुंबई.

13.

अपर पोलीस महासंचालक, वाहतूक, म.रा. मुंबई.

14.

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता-1/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

15.

संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक, म.रा. मुंबई यांचे माफवत).

16.

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.

17.

धजल्हा कोषार्गार अधिकारी, िाणे/पुणे/नार्गपूर.

18.

सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, र्गृह धवभार्ग, मंत्रालय, मुंबई.

19.

धनवड नस्ती, पोल-1.

पृष्ट्ि 3 पैकी 3

