
1 
 

 

³ÖÖÝÖ - 1 
®Öê´ÖÞÖãÛú/¯Ö¤üÖê®®ÖŸÖß/²Ö¤ü»Öß/¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ/ ¸ü•ÖÖ 
     ¸ü•ÖÖ 

     1.•ÖÖ.ÛÎú.¯ÖÖê†Ö†/¯Ö¿ÖÖ-1/¸ü•ÖÖ/1560/2018          †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü ×¤ü. 12.02.2018 
            †Ö¤êü¿Ö 
 ÜÖÖ»Öß»Ö ®Ö´Öã¤ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß µÖÖÓ®ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾ÖÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê †Ù•ÖŸÖ ¸ü•ÖÖ ´ÖÓ•Öã¸ü Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ  
µÖêŸÖ †ÖÆêü. 
†
.ÛÎ
ú. 
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¯ÖÓ›üßŸÖ, ³ÖÖ.¯ÖÖê.ÃÖê. 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
ˆ¯ÖÖµÖãŒŸÖ-2 

 
2.•ÖÖ.ÛÎú. ¯ÖÖê†Ö†/¯Ö¿ÖÖ-1/¸ü•ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ/1561/ 2018 †´Ö¸ü¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü ×¤ü. 12.02.2018 
      †Ö¤êü¿Ö 
 ´Ö¯ÖÖêˆ¯Ö×®Ö.ÃÖã•ÖÖŸÖÖ ²ÖÓÃÖÖê›ü, ®Öê´ÖÞÖãÛú ¯ÖÖê.Ã™êü. ÛúÖêŸÖ¾ÖÖ»Öß, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü µÖÖÓ®ÖÖ ÜÖÖ»Öß»Ö ®Ö´Öã¤ü Ûêú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 
Ûãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖßÃÖÆü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤ü¿ÖÔ®Ö ¸ü•ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ †´Ö¸ü¾ÖŸÖß ŸÖê ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ¾ÖÖ›üß ×•Ö»ÆüÖ ØÃÖ¬Öã¤ãüÝÖÔ µÖê£Öê 
•ÖÖÞµÖÖÛú¸üŸÖß ×¤ü. 13.02.2018 ŸÖê ×¤ü. 17.02.2018 ¯ÖµÖÕŸÖ 05 ×¤ü¾ÖÃÖ †Ù•ÖŸÖ ¸ü•ÖÖ ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÃÖã™üßÃÖÆü ÃÖ®Ö 2017-
2020 µÖÖ ÝÖ™ü ¾ÖÂÖÖÔÛú¸üßŸÖÖ ´ÖÓ•Öã¸ü Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 
  

¾ÖêŸÖ®Ö/ ¾ÖêŸÖ®Ö¾ÖÖœü/¾ÖêŸÖ®Ö ×®Ö×¿“ÖŸÖß/ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¾ÖêŸÖ®Ö 
1.•ÖÖ.ÛÎú.¯ÖÖê†Ö†/¾Öê.×®Ö./ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¾Öê.×®Ö./¯ÖÖêÆü¾ÖÖ-742/1551/2018     †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ×¤ü. 12.02.2018 
  

               ×¾ÖÂÖµÖ :- ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ÝÖÏê›ü ¾ÖêŸÖ®ÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ †Ö»µÖÖ®Öê ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¾ÖêŸÖ®Ö  
                           ×®Ö×¿“ÖŸÖ  ²ÖÖ²ÖŸÖ. 
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                   †Ö¤êü¿Ö 
  ¿ÖÖÃÖ®Ö †×¬ÖÃÖã“Ö®ÖÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ÛÎú. ¾Öê¯Öã¸ü -1209/¯ÖÏ.ÛÎú.27/ÃÖê¾ÖÖ-9/×¤ü. 22.04.2009 †®¾ÖµÖê ×®ÖÝÖÔ´ÖßŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ®ÖÖÝÖ¸üß ÃÖê¾ÖÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¾ÖêŸÖ®Ö) ×®ÖµÖ´Ö 2009 “µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ †®ÖãÃÖæ“ÖßŸÖ ÝÖéÆü 
×¾Ö³ÖÖÝÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú µÖÖÓ“Öê †ÖÃ£ÖÖ¯Öê¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¯Ö¤üÖ“µÖÖ ÝÖÏê›ü ¾ÖêŸÖ®ÖÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö 
†×¬ÖÃÖã“Ö®ÖÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ÛÎú. ¾Öê¯Öã¸ü-2017/¯ÖÏ.ÛÎú.-12/ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ-87/ÃÖê¾ÖÖ-9/×¤ü. 19.05.2007 †®¾ÖµÖê ×¤ü. 
01.01.2006 ¯ÖÖÃÖã®Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¾ÖêŸÖ®Ö ÃÖÓ¸ü“Ö®ÖÖ ¾ÖêŸÖ®Ö ²ÖÑ›ü ¹ý. 5200-20200, ÝÖÏê›ü ¾ÖêŸÖ®Ö ¹ý. 2500/- †×¬ÖÛú 
×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖêŸÖ®Ö ¹ý. 500/- ´ÖÓ•Öã¸ü Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ †Ö»Öê.  
 

 ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ÁÖßü, †»Öß †ÃÖÝÖ¸ü ÃÖ••ÖÖ¸ü ÆãüÃÖê®Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü ²Ö.®ÖÓ. 742 ®Öê´ÖÞÖãÛú, 
×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ ÛúõÖ, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü  µÖÖÓ“Öß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖ¸üŸÖã¤üß®ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¾ÖêŸÖ®Ö ×®Ö×¿“ÖŸÖß Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ µÖêˆ®Ö ŸµÖÖÓ®ÖÖ 
ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¾ÖÖÙÂÖÛú ¾ÖêŸÖ¾Ö®ÖÖœü ×®ÖÝÖÔ´ÖßŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü 
 
2.•ÖÖ.ÛÎú.¯ÖÖê†Ö†/¾Öê.×®Ö./ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¾Öê.×®Ö./¯ÖÖêÆü¾ÖÖ-308/1541/2018     †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ×¤ü. 12.02.2018 
  

               ×¾ÖÂÖµÖ :- ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ÝÖÏê›ü ¾ÖêŸÖ®ÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ †Ö»µÖÖ®Öê ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¾ÖêŸÖ®Ö  
                           ×®Ö×¿“ÖŸÖ  ²ÖÖ²ÖŸÖ. 
                   †Ö¤êü¿Ö 
  ¿ÖÖÃÖ®Ö †×¬ÖÃÖã“Ö®ÖÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ÛÎú. ¾Öê¯Öã¸ü -1209/¯ÖÏ.ÛÎú.27/ÃÖê¾ÖÖ-9/×¤ü. 22.04.2009 †®¾ÖµÖê ×®ÖÝÖÔ´ÖßŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ®ÖÖÝÖ¸üß ÃÖê¾ÖÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¾ÖêŸÖ®Ö) ×®ÖµÖ´Ö 2009 “µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ †®ÖãÃÖæ“ÖßŸÖ ÝÖéÆü 
×¾Ö³ÖÖÝÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú µÖÖÓ“Öê †ÖÃ£ÖÖ¯Öê¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ¯Ö¤üÖ“µÖÖ ÝÖÏê›ü ¾ÖêŸÖ®ÖÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö 
†×¬ÖÃÖã“Ö®ÖÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ÛÎú. ¾Öê¯Öã¸ü-2017/¯ÖÏ.ÛÎú.-12/ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ-87/ÃÖê¾ÖÖ-9/×¤ü. 19.05.2007 †®¾ÖµÖê ×¤ü. 
01.01.2006 ¯ÖÖÃÖã®Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¾ÖêŸÖ®Ö ÃÖÓ¸ü“Ö®ÖÖ ¾ÖêŸÖ®Ö ²ÖÑ›ü ¹ý. 5200-20200, ÝÖÏê›ü ¾ÖêŸÖ®Ö ¹ý. 2500/- †×¬ÖÛú 
×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖêŸÖ®Ö ¹ý. 500/- ´ÖÓ•Öã¸ü Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ †Ö»Öê.  
 

 ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ÁÖß. ÃÖîµÖ¤ü ´Öã´ÖŸÖÖ•Ö ÆãüÃÖê®Ö ÃÖî. ´Ö£Ö¸ü ÆãüÃÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Æü¾ÖÖ»Ö¤üÖ¸ü ²Ö.®ÖÓ. 308 ®Öê´ÖÞÖãÛú, 
´ÖÖê™üÖ¸ü ¯Ö×¸ü¾ÖÆü®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖü, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü  µÖÖÓ“Öß ¾Ö¸ü ®Ö´Öã¤ü ŸÖ¸üŸÖã¤üß®ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¾ÖêŸÖ®Ö ×®Ö×¿“ÖŸÖß Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ µÖêˆ®Ö 
ŸµÖÖÓ®ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¾ÖÖÙÂÖÛú ¾ÖêŸÖ¾Ö®ÖÖœü ×®ÖÝÖÔ´ÖßŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü 
 
ÛÎú´ÖÖÓÛú:- ¯ÖÖê†Ö†/¾Öê.×®Ö. ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×®Ö-1491/ÃÖã.¾Öê.¾ÖÖœü/18 1538/2018 †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ×¤ü. 12.02.2018 
      †Ö¤êü¿Ö 
 ÃÖ¯ÖÖêˆ¯Ö×®Ö. /1491, ×¾ÖÂÞÖã ¾ÖÖ´Ö®Ö ÛúÖôûÃÖ¯Öì ®Öê´ÖÞÖãÛú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖãÜµÖÖ»ÖµÖ, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü µÖÖÓ“Öß 
¿ÖÖ.†×¬ÖÃÖã“Ö®ÖÖ, ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ÛÎú.¾Öê¯Öã¸ü-1209/¯ÖÏ.ÛÎú.27/ÃÖê¾ÖÖ-9/×¤ü. 22.04.2009 ŸÖ¸üŸÖã¤üß®ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÆüÖµÖÛú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
ˆ¯Ö×®Ö¸üßõÖÛú ¯Ö¤üÖ´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¾ÖêŸÖ®Ö ÃÖÓ¸ü“Ö®ÖÖ ¾ÖêŸÖ®Ö ²ÖÑ›ü ¹ý. 5200-20200, ÝÖÏê›ü ¾ÖêŸÖ®Ö ¹ý. 2800 ´Ö¬µÖê ¾ÖêŸÖ®Ö 
×®Ö×¿“ÖŸÖß Ûú¹ý®Ö ¾ÖÖÂÖáÛú ¾ÖêŸÖ®Ö¾ÖÖœüß ´ÖÓ•Öã¸ü Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ †Ö»µÖÖ †ÖÆêü. 
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 ¯Ö¸ÓüŸÖã ¿ÖÖÃÖ®Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖÛú, ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ÛÎú. ¾Öê¯Öã¸ü 1209/¯ÖÏ.ÛÎú. 69/ÃÖê¾ÖÖ-9, ×¤ü®ÖÖÓÛú 05 ´Öê 2010 †®¾ÖµÖê 
¾ÖêŸÖ®Ö¾ÖÖœüß“Öß ¯Ö×¸üÝÖ®ÖÞÖÖ Ûú¸üŸÖÖÓ®ÖÖ 3 ™üŒÛêú ¸üŒÛú´Ö 10 “µÖÖ ¯Ö™üßŸÖ ‘ÖêŸÖÖÓ®ÖÖ ‹Ûú ¹ý¯ÖµÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖêõÖÖ †×¬ÖÛú ¸üŒÛú´Ö 
¯Öãœüß»Ö ¤üÆüÖ“µÖÖ ¯Ö™üßŸÖ ‘ÖêÞµÖÖÓŸÖ µÖÖ¾Öß, ´ÖÖ¡Ö 99 ¯ÖîÃÖê ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖêõÖÖ Ûú´Öß ¯ÖîÃÖê ¤ãü»ÖÔ×õÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ µÖÖ¾Öê. µÖÖ ¯ÖÏÖ´ÖÞÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ 
Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ †Ö»µÖÖ®Öê ŸµÖÖÓ“Öß ×¤ü. 01.07.2006 ¯ÖÖÃÖã®Ö ÜÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¾ÖêŸÖ®Ö ×®Ö×¿“ÖŸÖß Ûú¹ý®Ö ¾ÖÖÂÖáÛú 
¾ÖêŸÖ®Ö¾ÖÖœüß ´ÖÓ•Öã¸ü Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ µÖê¾Öæ®Ö ×®ÖÝÖÔ´ÖßŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. 
 

×¿ÖõÖÖ/×®Ö»ÖÓ²Ö®Ö/¯Öã®Ö:Ã£ÖÖ¯Ö¸üÖ/²Ö×õÖÃÖ 
    ²Ö×õÖÃÖ 

�मांक -: पोआअ/आस्था-8 /1513  / 2018,                     अमरावती शहर,         िदनांक 12.02.2018 
                                          आदेश 
              शासन िनणर्य ग̀ह िवभाग �. जीओआर-694/ सीआर-24/ पोल-10, िद.30.08.1996 आिण जीओआर-
1305 / �.�./509/ पोल-1, िदनांक 7.05.2008 अन्वय े�दान केलेल्या शक्तीच्या आधीन राहुन मी पोलीस आयुDत 
अमरावती शहर, खालील नमुद पोलीस अिधकारी /कमर्चारी यांना त्यांच्या नावासमोर दशर्िवलेल्या �माणे, पोलीस 
अिधकारी व कमर्चारी यांना त्यांच ेउत्कु"ट कामिगरी बाबत बिक्षस मंजुर करीत आहे. 
 

अ.
�. 

पोलीस अिधकारी व कमर्चा-यांचे  
नाव/ हु�ा 

नेमणुक  िववरण बिक्षस 

1 रापोिन. राजीव कनोजीया पोमुख्या.  िद. 02.01.2018 त े िद. 
06.01.2018 या कालावधी मध्ये 
महाराष्� पोलीस वध�पन िदन या 
िनम�त्याने िद. 05.01.2018 रोजी 
कवायत मैदानावर अमरवती 
शहरातील शाळा व कॉलेजच्या 
िवदयाथ�ना व िशक्षक वग�ला शस्� 
कवायत, व शस्�ाबदल माहीती व 
मॉक ि�ल बदल माहीती 
सांगीतल्याबाबत. 

सी नोट 
2 पोहव. शैलें� सोरत/े954 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
3 पोहवा. गुलाब पाटणकर/235 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
4 पोहवा. भास्� राउत/952 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
5 पोना. नंदिकशोर गग�/70 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
6 पोना. �िवण आखरे/268 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
7 पोना. उमेश माहुरे/48 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
8 पोना. मोहन ढेवल/े96 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
9 पोिश. दादाराव बावणथळे/1345 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 

10 सपोउपिन. राज ुराउत/236 पोमुख्या.  िद. 02.01.2018 त े िद. 
06.01.2018 या कालावधी मध्ये 
महाराष्� पोलीस वध�पन िदन या 
िनम�त्याने िद. 05.01.2018 रोजी 
कवायत मैदानावर अमरवती 
शहरातील शाळा व कॉलेजच्या 
िवदयाथ�ना व िशक्षक वग�ला शस्� 
कवायत, व शस्�ाबदल माहीती व 
मॉक ि�ल बदल माहीती 
सांगीतल्याबाबत. 

500/-जीएसटी 
11 पोहवा. अिनल िमरग/े821 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
12 पोहवा. सुधाकर त.ु गावंड/े741 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
13 पोहवा. तुळशीदास मा�े/811 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
14 पोना. राजु आकोलकर/342 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
15 पोना. सुधाकर उ. गावंड/े1268  पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
16 पोना. �मोद भुसाट/े1105 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 

17 पोहवा. गणेश/1498 पोमुख्या. िद. 19.01.2018 रोजी मा. पोलीस 50/-जीएसटी 



4 
 

18 पोिश. गुलाब/414 पोमुख्या. आयुक्त् साहेब यांना उत्कृष्ठ 
मानवंदना व उत्कृष्ठ गणवेश 
पिरधान केल्याबाबत. 

50/-जीएसटी 
19 पोिश. द�ा�य/332 पोमुख्या. 50/-जीएसटी 
20 पोिश. संतोष/1796 पोमुख्या. 50/-जीएसटी 
21 पोिश. �ीकांत/1408 पोमुख्या. 50/-जीएसटी 
22 पोना. राहुल/03 पोमुख्या. 50/-जीएसटी 
23 पोहवा. गणेश/1498 पोमुख्या. िद. 22.12.2017 रोजी मा. पोलीस 

आयुक्त् साहेब यांना उत्कृष्ठ 
मानवंदना व उत्कृष्ठ गणवेश 
पिरधान केल्याबाबत. 

50/-जीएसटी 
24 पोिश. आकाश/258 पोमुख्या. 50/-जीएसटी 
25 पोिश. नेताजी/1902 पोमुख्या. 50/-जीएसटी 
26 पोिश. िवनोद/1275 पोमुख्या. 50/-जीएसटी 
27 पोिश. राजेश/1161 पोमुख्या. 50/-जीएसटी 
28 पोना. राहुल/03 पोमुख्या. 50/-जीएसटी 
29 सपोउपिन. शरद/411 पोमुख्या. िद. 26.01.2018 रोजी 26 

जानेवारी गणराज्य् िदना िनमीत्याने 
िजल्हा नेह� स्टेडीयम येथे उत्कृष्ठ 
पण े�थम गणवेष पिरघान क�ण 

बॅन्डचा कायर्�म सादर 
केल्याबाबत. 

200/-जीएसटी 
30 पोहवा. बाळासाहेब वाघमार/े793 पोमुख्या. 200/-जीएसटी 
31 पोना. सुरेश वानखड/े290 पोमुख्या. 200/-जीएसटी 
32 पोना. बबन तांब/े97 पोमुख्या. 200/-जीएसटी 
33 पोना. उदय वानखडे/292 पोमुख्या. 200/-जीएसटी 
34 पोना. ओम�काश सुरकार/37 पोमुख्या. 200/-जीएसटी 
35 पोना. �काश लांडगे/935 पोमुख्या. 200/-जीएसटी 
36 पोना. रिंव� खडस/े29 पोमुख्या. 200/-जीएसटी 
37 पोिश. अजय चव्हाण/1730 पोमुख्या. 200/-जीएसटी 
38 पोिश. गोपाल जोंधळे/569 पोमुख्या. 200/-जीएसटी 
39 पोिश. सुिनल खडसे/ 138 पोमुख्या. 200/-जीएसटी 
40 पोिश. संिदप रडके/1725 पोमुख्या. 200/-जीएसटी 
41 पोिश. जानराव देहाडे/72 पोमुख्या. 200/-जीएसटी 
42 पोिश. पंकज सरकट/े1406 पोमुख्या. 200/-जीएसटी 
 एकुण रक्क्म अक्षरी �पय े-  दहा हजार नउुशे �पय ेफक्त् �. 10,900/- 
 
2.�मांक -: पोआअ/आस्था-8 / 1507 / 2018,                     अमरावती शहर,       िदनांक 12.02.2018 
                                          आदेश 
              शासन िनणर्य ग̀ह िवभाग �. जीओआर-694/ सीआर-24/ पोल-10, िद.30.08.1996 आिण जीओआर-
1305 / �.�./509/ पोल-1, िदनांक 7.05.2008 अन्वय े�दान केलेल्या शक्तीच्या आधीन राहुन मी पोलीस आयुDत 
अमरावती शहर, खालील नमुद पोलीस अिधकारी /कमर्चारी यांना त्यांच्या नावासमोर दशर्िवलेल्या �माणे, पोलीस 
अिधकारी व कमर्चारी यांना त्यांच ेउत्कु"ट कामिगरी बाबत बिक्षस मंजुर करीत आहे. 
 

अ.
�. 

पोलीस अिधकारी व कमर्चा-
यांचे  नाव/ हु�ा 

नेमणुक  िववरण बिक्षस 

1 पोउप�न. वैशाल� आठवले सीसीटीएनस रोटरी का�नव्हल मेगा �ेड फेअर, 
अमरावती येथे नागिरकांच्या 
सुिवधेकरीता सु� करण्यांत 

500/-सी नोट 

2 मपोहवा. लता गुल्हान/े885 सीसीटीएनस 300/-जीएसटी 
3 पोिश. िनखील माहुर/े130 सीसीटीएनस 300/-जीएसटी 
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4 पोिश. राहुल चासर्ल/451 सीसीटीएनस आलेले पोलीस िसटीझन 
पोटर्लच्या �िसध्दीकरीता केलेल्या 
कायर्वाहीबाबत.. 

300/-जीएसटी 
5 पोिश. राजेश टटेरे/1115 सीसीटीएनस 300/-जीएसटी 

6 पोउप�न. वैशाल� आठवले सीसीटीएनस महाराजस्व् अिभयान -2017 
अंतगर्त समाधान योजना 

राबिवण्यासाठी सीसीटीएनएस 
कक्षातफ� कामिगरी केल्याबाबत. 

500/-सी नोट 

7 मपोहवा. लता गुल्हान/े885 सीसीटीएनस 300/-जीएसटी 
8 पोिश. िनखील माहुर/े130 सीसीटीएनस 300/-जीएसटी 
9 पोिश. राजेश टटेरे/1115 सीसीटीएनस 300/-जीएसटी 
10 पोिश. राहुल चासर्ल/451 सीसीटीएनस 300/-जीएसटी 
11 पोउप�न. वैशाल� आठवले सीसीटीएनस पोलीस आयुक्तालय, अमरावती 

शहरामध्ये सीसीटीएनएस 
संगणक �णालीच्या �भावी 
अंमलबजावणी केल्याबाबत. 

500/-सी नोट 

12 मपोहवा. लता गुल्हान/े885 सीसीटीएनस 300/-जीएसटी 
13 पोना. राजेश गुलालकरी/512 सीसीटीएनस 300/-जीएसटी 
14 पोिश. िनखील माहुर/े130 सीसीटीएनस 300/-जीएसटी 
15 पोिश. राजेश टटेरे/1115 सीसीटीएनस 300/-जीएसटी 
16 पोिश. राहुल चासर्ल/451 सीसीटीएनस 300/-जीएसटी 
17 मपोिश. सपना साखरे/1825 सीसीटीएनस 300/-जीएसटी 
18 सपोिन. ल�म्ण गवंड कल्याण शाखा सन-2017-2018 करीता बी एम 

आय तपासणी कुटुंब 
आरोग्य् योजनेच्या पॅनलवरील 
हॉस्पीटल मध्य ेक�न घेण्यांत 
आली. सदर तपासणी िदलेल्या 
मुदतीत सादर केल्याबाबत. 

1000/-सी नोट 
19 पोना. रिव बाभुळकर/862 कल्याण शाखा 500/-जीएसटी 

20 सपोिन. ल�म्ण गवंड कल्याण शाखा िद. 31.01.2018 रोजी भव्य् रोग 
िनदान िशबीराच ेआयोजन करण्यांत 
आल.े आरोग्य् िशबीरा संदभ� बाबत 
विरष्ठांनी िदलेल्या आदेश व 
सुचने�माण े योजनाबध्दिरत्या पुवर् 
तयारी केल्याबाबत. 

500/-सी नोट 
21 रापोउपिन. रिव बांन्त े पोमुख्या. 500/-सी नोट 
22 सपोउपिन. गजानन उमाळ/े579 पोमुख्या. 300/-जीएसटी 
23 पोहवा. भास्� राउत/952 पोमुख्या. 300/-जीएसटी 
24 पोहवा. �मोद भुसाट/े1105 पोमुख्या. 300/-जीएसटी 
25 पोना. रिव बाभुळकर/862 पोमुख्या. 300/-जीएसटी 
26 पोना. मोहन ढेवल/े96 पोमुख्या. 300/-जीएसटी 
27 पोना. उमेश माहुरे/48 पोमुख्या. 300/-जीएसटी 
28 सपोिन. ल�म्ण गवंड कल्याण शाखा पोलीस पब्लीक स्कुल येथे 

होणाऱ्या वाष�क कायर्�माकरीता 
रंगमंच बांधण्यासाठी िनधी 
उपलब्ध क�न िदल्यबाबत. 

1000/-सी नोट 
29 पोना. रिव बाभुळकर/862 कल्याण शाखा 500/-जीएसटी 

30 मपोउपिन. िशतल िनमजे पोमुख्या िद. 22.01.2018 रोजी माहीती 
अिधकारी 2005 बाबतच े �िशक्षण 
सभागृह, काय�लयात आयोजीत 
करण्यांत आल े होत.े सदरच े
�िशक्षणाकरीता एकुण 84 पोलीस 
अिधकारी व कमर्चारी उप�स्थत 
असुन उत्कृष्ठ िरत्या पार 

500/-सी नोट 
31 पोना. िनतेश राठोड/1375 पोमुख्या 200/-जीएसटी 
32 पोिश. राम गावनेर/1782 पोमुख्या 200/-जीएसटी 
33 पोिश. अ�श्वन खाकर/े1885 पोमुख्या 200/-जीएसटी 
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पाडल्याबाबत. 
34 मपोउपिन. िशतल िनमजे पोमुख्या िद. 18.01.2018 त े 19.01.2018 

दोन िदवशीय रोजी दहशतवादी 
संघटना, दहशतवादी कारवाया, 
दहशतवादी हल्यात वापरण्यांत 
येणार े स्फोटक/दा�गोळा व इतर 
बाबतच े �िशक्षण सभागृह, 
आयोजीत करण्यांत आल ेहोत.े सदर 
�िशक्षण उत्कृष्ठ िरत्या पार 
पाडल्याबाबत. 

1000/-सी नोट 
35 पोना. िनतेश राठोड/1375 पोमुख्या 500/-जीएसटी 
36 पोिश. राम गावनेर/1782 पोमुख्या 500/-जीएसटी 
37 पोिश. अ�श्वन खाकर/े1885 पोमुख्या 500/-जीएसटी 

 एकुण रक्क्म अक्षरी �पय े-  पंधरा हजार शंभर �पय ेफक्त् �. 15,100/- 
 
3.�मांक -: पोआअ/आस्था-8 /1512   / 2018,          अमरावती शहर,         िदनांक 12.02.2018 
  

                                         आदेश 
              शासन िनणर्य ग̀ह िवभाग �. जीओआर-694/ सीआर-24/ पोल-10, िद.30.08.1996 आिण जीओआर-
1305 / �.�./509/ पोल-1, िदनांक 7.05.2008 अन्वय े�दान केलेल्या शक्तीच्या आधीन राहुन मी पोलीस आयुDत 
अमरावती शहर, खालील नमुद पोलीस अिधकारी /कमर्चारी यांना त्याचं्या नावासमोर दशर्िवलेल्या �माणे, पोलीस 
अिधकारी व कमर्चारी यांना त्यांच ेउत्कु"ट कामिगरी बाबत बिक्षस मंजुर करीत आहे. 
 

अ.
�. 

पोलीस अिधकारी व कमर्चा-
यांचे  नाव/ हु�ा 

नेमणुक  िववरण बिक्षस 

1 पोहवा.सतीश /644 मोपिव िद. 31.12.2017 रोजीचा थट�फस्ट 
(निवन वषर् बंदोबस्ता) योग्य् �कार े
केला तसेच बंदोबस्ता दरम्यान 
कोणत्याही �कारचा कायदा व 

सुव्य्वस्थेचा �श्न् िनम�ण होवू िदला 
नाही याबाबत. 

500/-जीएसटी 
2 पोिश.केशव/10 मोपिव 500/-जीएसटी 
3 पोिश. राहुल/1846 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
4 पोिश. सिचन/1861 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 

5 पोिश.केशव/10 मोपिव िद. 03.01.2018 रोजी िभमा कोरेगांव 
येथील झालेल्या घटनेच्या िनषेध 
बंदोबस्ता योग्य् �कार ेकेला . 

बंदोबस्ता दरम्यान कोणताही �कारचा 
अनुितच �कार होवु िदला नाही 

याबाबत. 

500/-जीएसटी 
6 पोिश. सिचन/1861 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 

7 सपोिन. रिव राठोड पिर-1 िद. 20.11.2017 ते 24.11.2017 
पय�त पो.स्ट.े �ेजरपुरा येथील वाष�क 

िनरीक्षण घेण्यांत आले. सदर 
िनरीक्षणाकरीता लागणारी मािहती 
संकलीत क�न संगणकावर तयार 
क�न वेळीच अचुक मािहती सादर 

केल्याबाबत. 

1000/-सी नोट 
8 सपोउपिन. केशवराव टेकाडे/376 पोमुख्या 500/-जीएसटी 
9 पोना. िवनोद चव्हाण/1160 ना.गेट 500/-जीएसटी 
10 पोिश. पवन मारोटकर/192 �ेजरपुरा 500/-जीएसटी 
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11 सपोिन. रिव राठोड पिर-1 सन-2018 मध्य ेपिर-1 मध्य ेहदीतील 
वास्ताव्यास असलेला गुन्हेगार याचे 
तडीपार �स्तावामध्य ेत्याचेिवरध्द 
दाखल गुन्हयांची मािहती संकलीत 
क�न मािहती तपासुन �स्ताव 
योग्य् �कार ेसादर केल्याबाबत. 

सी नोट 
12 सपोउपिन. केशवराव टेकाडे/376 पोमुख्या 250/-जीएसटी 
13 पोना. िवनोद चव्हाण/1160 ना.गेट 250/-जीएसटी 
14 पोिश. पवन मारोटकर/192 �ेजरपुरा 250/-जीएसटी 

15 सपोउपिन. िदलीप मानकर/576 पोमुख्या िद. 25.01.2018 रोजी ज्ञानेश्� 
सांस्कृतीक भवन येथे �ीडा संकुल 
रॅली राष्�ीय मतदार िदवस असल्यान े
रॅली मध्य ेकोणताही अडथळा होवू नये 

यासाठी िनयोजन केल्याबाबत. 

50/-जीएसटी 

16 सपोउपिन. िदलीप मानकर/576 पोमुख्या िद. 26.01.2018 �जास्ताक िदन 
असल्यामुळ ेनांदगांव पेठ येथे 

चारचाकीचा ॲक्सीडेट झालेला आहे. 
तसेचा पे�ोिंलग केल्याबाबत. 

50/-जीएसटी 

17 सपोउपिन. िदलीप मानकर/576 पोमुख्या िद. 09.12.2018 मा. जुगलिकशोर 
िगल्डा, महािधवक्ता छ�ीगढ राज्य् ह े
अमरावती दौरा असल्याने त्यांच्या 
करीता एस.स्कॅाड डयुटीकरीता 

िशवणगाव येथे बॉडर्रवर हजर राहुन 
त्यांना चांगल काम केल्याबाबत. 

50/-जीएसटी 

 एकुण रक्क्म अक्षरी �पय े-  सहा हजार नउुशे �पय ेफक्त् 6,400/- 
 
4.�मांक -: पोआअ/आस्था-8/ बिक्षस –मानधन/1513  / 2018,    अमरावती शहर,        िदनांक-: 12.02.2018 

आदेश 
 

मुंबई नागरी सेवा 1959 चा खंड 1 मधील िनयम �मांक 351 (ब) आणी तसेच 353 खंड 2 मधील अनु�मांक 2 
पिरिशष्ट1 �करण -12 अन्वय े�दान केलेल्या शक्तीच्या अिधन राहुन मी पोलीस आयुक्त्, अमरावती शहर  यांच ेआस्थापनेवरील 
खालील नमुद िलपीकवग�य कमर्चा-यांनी िनद�शत काम उत्कुष्ठरीत्या पार पाडल्यान े त्यांच्या नावासमोर दशर्िवल्या�माण े त्यांना 
�ोत्साहन मानधन मंजुर करण्यात येत आह.े   

 
 

अ.
�. 

िलपीक कमर्चा-यांच ेनाव व 
हुददा 

िववरण वेतन बँड/�ेड 
पे 

मानध
न 
मंजुर 
टक्के
वारी 

     
रक्कम 

1 �ीमती. सिवता ढेवल े
(�. िल., पशा) 

िब.डी.डी.एस. पथक येथील मागील 
03 वष�त झालेल्या खच�चा 
तपशील तसेच आवश्य्क यं�सामु�ी 
, व दु�स्तीदेखभाल बाबत माहीती 
वेळेवर िदल्याबाबत. 

12780+4200 5% 849/- 

2 �ी. जी. आर. डेहनकर 
(व�ेिल, पशा ) 

10610+2400 5% 650/- 

3 �ीमती. छाया िनस्तान े 7610+1300 5% 445/- 
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(कायालयीन िशपाई) 
4 �ीमती. सिवता ढेवल े

(�. िल., प�व्यवहार शाखा) 
आपल्या आस्थापनेवरील िवधी 
अिधकारी गट –ब 01 व िवधी 
अिधकारी 03 पद े कं�ाटी पध्दतीन े
भरण ेबाबतची �कीया व त्याबाबतची 
मािहती अितशय मेहनतीन े
केल्याबाबत. 

12780+4200 5% 849/- 

5 क.ु अिनता पुंड, (क�ेिल. पशा) 9740+2400 5% 607/- 

6 �ी. शाम साबळ,े (क�ेिल. पशा) 6560+1900 5% 423/- 

7 क.ु सोनाली साबळ,े (क�ेिल. 
पशा) 

6560+1900 5% 423/- 

8 क.ु वष� हरल,े (क�ेिल. िवचौ.) अत्यंत जुन्या व �क्लष्ट अशा �लंिबत 
�करणांचा अभ्यास क�न व िरतसर 
िटपणी विरष्ठांसमक्ष सादर क�न 
त्यावर योग्य् �करणांची माहीती 
तातडीन ेिनगर्मीत केल्याबाबत. 

6560+1900 5% 423/- 

9 �ीमती. सुवण� वडनेरकर 
(व�ेिल. पशा) 

विरष्ठ काय�लयाकडुन वेळोवळी 
मागिवण्यांत आलेली माहीती अचुक 
पण े व वेळेच्या आत सादर 
केल्याबाबत.  

10390+2400 10/- 1279/- 

10 �ी. शाम साबळ,े (क�ेिल. पशा) 6560+1900 10/- 846/- 

11 �ीमती. ज्योती आखर े(�.िल. 
िवचौ.) 

�लंिबत असलेल े कसुरी अहवाल, 
�ाथमीक चौकशी अहवाल, िवभागीय 
चौकशी अहवाल, अंतीम आदेश  
एकुण 1200 त े 1500 �लंिबत 
असलेल्या �करणांचा पाठपुरावा क�न 
संबधीतांकडुन आवश्य्क मािहती 
संकलीत क�न सदरच े �करण े
िनकाली काढल्याबाबत. 

13380+4200 5% 879/- 

12 �ी. सुभाष राउत (व�ेिल, 
िवचौ.) 

10440+2400 5% 642/- 

13 क.ु वष� हरल,े (क�ेिल. िवचौ.) 6560+1900 5% 423/- 

14 क.ु सारीका गावंड े(क�ेिल, 
आस्था) 

िद. 22.01.2018 रोजी माहीती 
अिधकारी 2005 बाबतच े �िशक्षण 
सभागृह, काय�लयात आयोजीत 
करण्यांत आल े होत.े सदरच े
�िशक्षणाकरीता एकुण 84 पोलीस 
अिधकारी व कमर्चारी उप�स्थत असुन 
उत्कृष्ठ िरत्या पार पाडल्याबाबत. 

- - 200/- 

15 क.ु सारीका गावंड े(क�ेिल, 
आस्था) 

िद. 18.01.2018 ते 19.01.2018 दोन 
िदवशीय रोजी दहशतवादी संघटना, 
दहशतवादी कारवाया, दहशतवादी 
हल्यात वापरण्यांत येणार े
स्फोटक/दा�गोळा व इतर बाबतच े
�िशक्षण सभागृह, आयोजीत करण्यांत 
आल े होत.े सदर �िशक्षण उत्कृष्ठ 
िरत्या पार पाडल्याबाबत. 

6560+1900 5% 423/- 

16 �ी. के.एल.शेंड े(�.िल., 
आस्थापना) 

िवधानसभा सावर्�ीक िनवडणुका-
2014 ची अिधसुचना जारी 
झाल्यापासुन त े िनवडणुकीच े
कामकाज पुणर् केल्याबाबत अनुज्ञेय 

13780+4200 5% 899/- 

17 क.ु िनशा कांबळ े(क�ेिल, 
आस्था) 

6560+1900 5% 423/- 
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मानधन संबधीतांना तात्काळ व 
वेळेच्या आत िनगर्मीत केल्याबाबत. 

18 काय�. चप. हरीकीसन मेटकर िद. 26.01.2018 रोजी गणराज्य् िदना 
िनमीत्य् पोलीस आयुक्त काय�लयात 
झेंडा वंदनाच े कायर्�म आयोजन 
करण्यांत आल ेहोत.े सदर कायर्�मात 
नास्ताची योग्य् िरत्या व्यवस्था 
केल्याबाबत. 

- - 200/- 

 एकुण रक्क्म अक्षरी �पय-े दहा हजार आठशे �यांशी �पय े
फक्त्. 

 �. 10,883/- 

              

   ×®Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖ®Ö/‡´ÖÖ¸üŸÖ ÃÖÓ²Ö¬Öß/ÃÖÓÛúßÞÖê 

वाढिदवसाच्या हाद�क शुभेच्छा 
         खालील नमुद पोलीस अिधकारी/ कमर्चारी यांचा काय�लयीन अिभलेखानुसार त्यांच ेनावासमोर दशर्िवलेल्या 

तारखेस वाढिदवस असल्यान ेत्यांना पोलीस आयुक्त्, अमरावती शहर तसेच पोलीस आयुक्त्◌ानलयातील सवर् अिधकारी 

व कमर्चारी यांचे तफ� वाढिदवसाच्या हाद�क शुभेच्छा देण्यांत येत आह.े तसेच वाढिदवस असलेल्या पोलीस अिधकारी 

व कमर्चाऱ्यांचे नांव पोलीस स्टेशनचे नोटीस बोडर्वर िलहुन हाद�क शुभेच्छा �ाव्यात. 
  

अ.�. हुद़दा ब.न ं अिधकारी व कमर्चारी यांच ेनांव नेमणुक वाढिदवसाचा 

िदनांक 

1 ¯ÖÖêÆü¾ÖÖ 723 ÁÖß. ˆ¤üµÖ¿ÖÓÛú¸ü ×ŸÖ¾ÖÖ¸üß ±Ïêú•Ö¸ü¯Öã¸üÖ 15.02.2018 
2 ¯ÖÖê®ÖÖ 877 ÁÖß. ¸ü´Öê¿Ö £Öã²ÖÖêÛúÖ¸ü ÛúÖêŸÖ¾ÖÖ»Öß 15.02.2018 
3 ¯ÖÖê®ÖÖ 1128 ÁÖß. ÛúÖÃÖ´Ö ¯Ö™êü»Ö ¿Ö¾ÖÖ¿ÖÖ ¸üÖ•ÖÖ¯Öêšü 15.02.2018 
4 ¯ÖÖê®ÖÖ 1211 ÁÖß. •ÖÖ´Öß»ÖÆêü´Ö¤ü †¤üß»Ö †Æü´Ö¤ü ¤üÆü¿ÖŸÖ¾ÖÖ¤üß ¯Ö£ÖÛú 15.02.2018 
5 ´Ö¯ÖÖê×¿Ö 1330 ÁÖß´ÖŸÖß. ÃÖã´Öß¡ÖÖ µÖÖ¾Ö»Öê ÝÖã®Æêü ¿ÖÖÜÖÖ 15.02.2018 
6 ¯ÖÖê×¿Ö 1407 ÁÖß. ÃÖ×“Ö®Ö ³ÖÖêµÖ¸ü ¿Ö¾ÖÖ¿ÖÖ ÝÖÖ. ®ÖÝÖ¸ü 15.02.2018 
7 ¯ÖÖê×¿Ö 1345 ÁÖß. ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö ²ÖÖ¾Ö®Ö£Ö›êü ×²Ö.›üß.›üß.‹ÃÖ. 15.02.2018 

 

 
 
   (एम.एच. बैस) 

                                                                                                         काय�लय अिधक्षक, 
                                                                                           पोलीस आयुक्त, अमरावती शहर किरता. 

 
 

�त, 
       प�व्यवहार शाखा /सेवापट नोंदणी िलपीक आस्थापना शाखा यांना माहीती व आवश्यक कायर्वाहीकरीता.. 
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