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भाग – 1 

नेमणुक/पदोन्नती/बदली/�िशक्षण/रजा 
रजा 

1.जा.�.पोआअ/आस्था-रजा/सेिन. पो.कमर्/अ.र.रोखीकरण/946/2018      अमरावती िद. 24.01.2018 
       आदेश 
 पोलीस आयुक्त्, अमरावती शहर आस्थापनेवरील खालील नमुद पोलीस कमर्चारी हे त्यांच्या नावासमोर 
दशर्िवलेल्या िदनांकास िनयत वयोमानान ेसेवािनवृत्त् झाल ेअसल्यान ेसेवािनवृ�ीच्या िदनांकास म.ना.सेवा (रजा) िनयम 
1981 मधील िनयम 68 (1) तरतुदी �माणे त्यांच्या रजा लेख्यात िशल्ल्क असलेल्या एकुण अ�जत रजेचे (कमाल मय�दा 
300 िदवस मय�देत) रोखीकरण करण्यांस मंजुरी देण्यांत येत आहे. 
 

अ.�. पोलीस कमर्चाऱ्यांचे नाव, 
पदनाम  व ब.नं. 

सेवािनवृत्त् िदनांक िशल्ल्क अ�जत 
रजा 

शेवटच ेवेतन �ेड पे 

1 �ी. राजु �ावण बुंदीले, सहायक 
पोलीस उपिनरीक्षक, ब.नं. 589 

िनयत वयोमानान े
सेवािनवृ� िदनांक 
31.12.2017 च े
म.नंतर 

300 शेवटच ेवेतन बँड 
�. 13,770/- 
�ेड प े2,800/- 

�िशक्षण 
  1.जा.�.पोआअ/पशा-1/संगणक �िशक्षण/862/2018           अमरावती शहर िद. 20.01.2018 
 
          िवषय :- Training Programme on e-Governance Projects Life Cycle  
                           22 th To 24 th January 2018 
      आदेश 
 उपरोक्त् िवषयानव्य ेकळिवण्यांत येते की, �ी. िदगांबर नाग,े पोलीस िनरीक्षक, सीएमसीसेल अमरावती शहर 
यांची Training Programme on e-Governance Projects Life Cycle या िवषयाच्या िद. 22.01.2018 त े
24.01.2018 या कालावधीत संचालक, यशवंतराव चव्हाण िवकास �बोिधनी, पुणे येथे आयोजीत करण्यांत आलेल्या 
संगणक �िशक्षणाकरीता िनवड करण्यांत आलेली आहे. 
 
2.�. पोआअ/आस्था-1/पोउपिन-मिवस्प्प -2016 (स�-115)/�िश. कायर्मुक्त्/1050/18 अम. िद. 25.01.18 
 
 िवषय :-    पोलीस उप-िनरीक्षक मय�िदत िवभागीय स्पध� परीक्षा -2016 
                 पोलीस उपिनरीक्षक पदासाठी 828 उमेदवारांच्या िशफारशी. 
        आदेश 
 उपरोक्त् िवषयान्वय ेपोलीस उपिनरीक्षक पदावरील िनयुक्तीसाठी महाराष्� लोकसेवा आयोगामाफर्त घेण्यात 
आलेल्या मय�दीत िवभागीय पिरक्षा-2016 च्या िद. 12.12.2017 रोजीच्या सुधारीत िनकालाच्या आधारे महाराष्� 
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लोकसेवा आयोगान े828 उमेदवारांची पोलीस उपिनरीक्षक पदावरील िनयुक्तीसाठी िशफारस केली आह.े उपरोक्त् 828 
उमेदवारांपैकी 786 उमेदवारांच ेपोलीस उपिनरीक्षक पदाच ेमुलभुत �िशक्षण महाराष्� पोलीस अकादमी, नािशक येथ े
खात्यांतगर्त सरळसेवा स� �मांक 115 पाठिवण्यांत आले आहे. 
 
   सदर पोिश/1510, राजेश अशोकराव वरठे, अमरावती शहर यांना पोलीस उपिनरीक्षक पदाच े मुलभुत 
�िशक्षणास हजर होण्यास या काय�लयाच ेआस्थापनेव�न िद. 25.01.2018 चे मध्यान्होत्� कायर्मुक्त् करण्यांत येत 
आहे. त्यांनी  पुढील �िशक्षण कामी मा. संचालक, महाराष्� पोलीस अकादमी, नािशक येथे िदलेल्या वेळेत न चुकता 
िरपोटर् करावा. 

अ.�. पिरिशष्� –अ यादीतील 
अ.�. 

उमेदवार पोलीस कमर्चाऱ्यांचे नाव नेमणुक 

1 13 पोिश/1510 राजेश अशोकराव वरठे पो.स्ट.े नांदगांव पेठ 
 
3. �मांक:- पोआअ/आस्था-4/�िशक्षण/आय.सी.टी.स�-04/18 अमरावती शहर िद. 23.01.2018 

 

 िवषय :- िदनांक 29.01.2018 ते 02.02.2018 पय�त इंन्टेिलजीअन्स् कलेक्शन टेक्नीक्स (आय.सी.टी)  

                          कोसर् करीता पोलीस कमर्चारी पाठिवणेबाबत. 

       आदेश 

 उपरोक्त् िवषयास अनुस�न , िदनांक 29.01.2018 त े02.02.2018 पय�त महाराष्� राज्य् गुप्तवात� �बोिधनी 

राज्य् राखीव पोलीस बल, रामटेकडी, हडपसर, पुण ेयेथे आयोजीत इंन्टेिलजीअन्स् कलेक्शन टेक्नीक्स (आय.सी.टी)  

कोसर् करीता मपोिश/1590 स्वाती कळसकर, नेमणुक िवशेष शाखा, यांची िनवड करण्यांत येत आह े

वेतन/वेतनवाढ/वेतन िन�श्चती/सुधारीत वेतन 

1.जा.�.पोआअ/पशा-1/सपोिन त ेपोिन /पाटील/1006/2018         अमरावती शहर िद. 24.01.2018 

                आदेश 

    �ी. हेमंत पाटील, पोलीस िनरीक्षक यांची पदोन्नती पदावरील वेतन िन�श्चती म.ना.सेवा (वतर्न) िनयम 1981 मधील 

िनयम 11 (1) (ए) व शासन अिधसुचना, िवत्त् िवभाग �. वेपुर-1009/�.�.-27/सेवा-9, िदनांक 22.04.2009 मधील 

िनयम 13 (ब) (1) �माणे पोलीस िनरीक्षक पदोन्नती पदामध्य ेवेतन िन�श्चती करण्यांत येत आह.े 

पदनाम वेतन�ेणी/वेतन बँड �ेड वेतन 
सहायक पोलीस िनरीक्षक �. 9300-34800 4400 
पोलीस िनरीक्षक �. 9300-34800 5000 

 

तपशील वेतनवाढीचा िदनांक वेतनवाढी नंतरचे वेतन 
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  वेतन बँड/वेतन�ेणी मधील वेतन �ेड वेतन 
सपोिन. पदावरील िव�मान 
वेतन 

01.07.2017 �. 19500 4400 

पोिन. पदावर वेतन 
िन�श्चती 

08.09.2017 19500+720 --20220 5000 

पुढील वेतनवाढीचा िदनांक 01.07.2018 ---------- ---- 
 

2.जा.�.पोआअ/पशा-1/सपोिन त ेपोिन /चोरमल/े1005/2018         अमरावती शहर िद. 24.01.2018 

                आदेश 

    �ी. आसाराम चोरमल,े पोलीस िनरीक्षक यांची पदोन्नती पदावरील वेतन िन�श्चती म.ना.सेवा (वतर्न) िनयम 1981 

मधील िनयम 11 (1) (ए) व शासन अिधसुचना, िवत्त् िवभाग �. वेपुर-1009/�.�.-27/सेवा-9, िदनांक 22.04.2009 

मधील िनयम 13 (ब) (1) �माणे पोलीस िनरीक्षक पदोन्नती पदामध्ये वेतन िन�श्चती करण्यांत येत आहे. 

पदनाम वेतन�ेणी/वेतन बँड �ेड वेतन 
सहायक पोलीस िनरीक्षक �. 9300-34800 4400 
पोलीस िनरीक्षक �. 9300-34800 5000 

 

तपशील वेतनवाढीचा 
िदनांक 

वेतनवाढी नंतरच ेवेतन 

  वेतन बँड/वेतन�ेणी मधील वेतन �ेड वेतन 
सपोिन. पदावरील िव�मान 
वेतन 

01.07.2017 �. 17130 4400 

पोिन. पदावर वेतन िन�श्चती 08.09.2017 17130+650 --17780 5000 
पुढील वेतनवाढीचा िदनांक 01.07.2018 ---------- ---- 
4. �मांक:- पोआअ/आस्था-4/�िशक्षण/आय.सी.टी.स�-04/18 अमरावती शहर िद. 23.01.2018 

 िवषय :- िदनांक 29.01.2018 ते 02.02.2018 पय�त इंन्टेिलजीअन्स् कलेक्शन टेक्नीक्स (आय.सी.टी)  

                          कोसर् करीता पोलीस कमर्चारी पाठिवणेबाबत. 

       आदेश 

 उपरोक्त् िवषयास अनुस�न , िदनांक 29.01.2018 त े02.02.2018 पय�त महाराष्� राज्य् गुप्तवात� �बोिधनी 

राज्य् राखीव पोलीस बल, रामटेकडी, हडपसर, पुण ेयेथे आयोजीत इंन्टेिलजीअन्स् कलेक्शन टेक्नीक्स (आय.सी.टी)  

कोसर् करीता मपोिश/1590 स्वाती कळसकर, नेमणुक िवशेष शाखा, यांची िनवड करण्यांत येत आह े

िशक्षा/िनलंबन/पुन:स्थापना/बिक्षस 

बिक्षस 
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  1. �मांक -: पोआअ/आस्था-8 /749  / 2018,        अमरावती शहर,         िदनांक 18.01.2018 
                                         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 पोिन. िववेक अिहरे गा.नगर िद. 24.12.2017 रोजी पो.स्ट.े गाडग ेनगर 
येथे दाखल झालेला अप.�. 890/17 
कलम 379 भादिव आिण 
अप.�.932/17 कलम 
302,307,326,147,148,149 भादिव 
3/27 आमर् ॲक्ट 135 मपोका या 
गुन्हयातील सदर आरोपीस मोठया 
िशताफीने तात्काळ गुन्हा दाखल झाल्या 
नंतर 24 तासाचे आतच आरोपींचा शोध 
घेवून त्यांना अटक केल्याबाबत. 

सी नोट 
2 पोहवा. महें�िंसग 

येवतीकर/804 
गा.नगर 1000/-जीएसटी 

3 पोना. उमेश नैताम/1058 गा.नगर 1000/-जीएसटी 
4 पोिश. जिहर/1117 गा.नगर 1000/-जीएसटी 
5 पोिश. रंजीत गावंडे/438 गा.नगर 1000/-जीएसटी 
6 पोिश. �शांत वानखड/े1532 गा.नगर 1000/-जीएसटी 
7 पोिश. िनलेश पोकळ/े582 गा.नगर 1000/-जीएसटी 
8 मपोिश. सुरेखा ठाकरे/304 गा.नगर 1000/-जीएसटी 

9 सपोिन. रिव राठोड पिर-1 सन-2018 मध्य े पिर-1 हदीतील 
वास्तव्यास असलेला गुन्हेगार यांना 
तडीपार �स्तावामध्य े त्यांचेिवरध्द दाखल 
गुन्हयाची माहीती संकलीत क�न माहीती 
तपासुन �स्ताव योग्य् �कार े सादर 
केल्याबाबत. 

सीनोट 
10 सपोउपिन. केशव टेकाडे/376 पोमुख्या 250/-जीएसटी 
11 पोना. िवनोद चव्हाण/1160 नागपुरी गेट 250/-जीएसटी 
12 पोिश. पवन मारोटकर/192 �ेजरपुरा 250/-जीएसटी 

13 सपोउपिन. संतोष िभसे/1493 मोपिव िद. 16.12.2017 रोजी मा. मुख्यमं�ी 
म.रा.मुंबई व कें�ीय मं�ी मा. िनतीन 
गडकरी यांचा अमरावती दौरा कायर्�म 
बंदोबस्तामध्ये हजर राहुन 
बंदोबस्त् चांगल्या�कारे पार 
पाडल्याबाबत. 

500/-जीएसटी 
14 पोिश. रामकृष्ण भोम/े566 शवाशा पूवर् 500/-जीएसटी 

15 सपोउपिन. संतोष िभसे/1493 मोपिव िद. 31.12.2017 रोजी निवन वष�चा 
बंदोबस्त अहोरा� पय�त केला कोणताही 
अनुिचत �कार घडला नाही याबाबत. 

500/-जीएसटी 
16 पोिश. रोहीत वंजारी 1774 पोमुख्या 500/-जीएसटी 

17 सपोउपिन. संतोष िभसे/1493 मोपिव िद. 19.12.2017 रोजी  न्य ु ईगल पान 
मटेिरयल रेल्वे स्टेशन चौक येथे 
िमळालेल्या मािहती व�न  अवैदय गुटखा 
रेड केली 11 लाख �पये िकमंतीचा गुटखा 
पकडण्यात आला याबाबत. 

500/-जीएसटी 
18 पोिश. रामकृष्ण भोम/े566 शवाशा पूवर् 500/-जीएसटी 

19 पोना. �ीकृष्ण केवतकर/647 मोपिव िभमा कोरेगोव चे अनुषंगान े िद. 
03.01.2018 रोजी महाराष्� बंद व इ�वन 

500/-जीएसटी 
20 पोिश. रामकृष्ण भोम/े566 शपाशा पू. 500/-जीएसटी 
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चौक त े िजल्हािधकारी काय�लया पय�त 
िनघालेल्या मोच� बंदोबस्त केला. 
कोणताही अनुिचत �कार घडु िदला नाही 
याबाबत. 

21 सपोउपिन. संतोष िभसे/1493 पोमुख्या िद. 02.10.2017 त े िद. 04.10.2017 
पावेतो दुग�देवी िवसजर्न बंदोबस्त चांगल्या 
�कार ेव शांततेत पार पाडल्याबाबत. 

500/-जीएसटी 
22 पोना. �ीकृष्ण् केवतकर/647 पोमुख्या 500/-जीएसटी 
23 पोिश. रामकृष्ण भोम/े566 शवाशा पु. 500/-जीएसटी 
24 पोिश. रोहीत/1774 पोमुख्या 500/-जीएसटी 
25 पोिश. राहुल चासर्ल/451 पोमुख्या 500/-जीएसटी 
26 सपोउपिन. संतोष िभसे/1493 पोमुख्या िद. 30.09.2017 रोजी रावन दहन 

बंदोबस्त् चांगल्या �कार े व शांततेत पार 
पाडला कोणताही अनुिचत �कार घडु 
िदला नाही याबाबत. 

500/-जीएसटी 
27 पोिश. रामकृष्ण भोम/े566 शवाशा पु. 500/-जीएसटी 

 एकुण रक्क्म अक्षरी �पय े–पंधरा हजार दोनश ेपन्नास �पय ेफक्त् 15,250/- 

                          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 पो.स्टे. वाढिदवसाचा 

िदनांक 

1 पोिश 1390 �ी. संदीप राठोड- राजापेठ 31.01.2018 
2 पोिश 170 �ी. िव� लोखंड े गाडग ेनगर 31.01.2018 
3 पोिश 1539 �ी. िनलेश चंदेल े �ेजरपुरा 31.01.2018 
4 मपोिश 1618 �ीमती. िमनल चाहुरकर गाडग ेनगर 31.01.2018 
5 पोिश 1681 �ी. चेतन टीकार शवाशा राजापेठ 31.01.2018 
6 मपोिश 1622 �ीमती. सुरेखा ढोक े शवाशा राजापेठ 31.01.2018 

 
 

                                                                                                           (एम.एच. बैस) 
                                                                                                         काय�लय अिधक्षक, 
                                                                                           पोलीस आयुक्त, अमरावती शहर किरता. 
�त,  
          मा. पोलीस आयुक्त,/पोलीस उपायुक्त (मुख्यालय) / पोलीस उपायुक्त पिर-1,2/ सहाय्य्क पोलीस आयुक्त/ �स्वय   
सहायक/�शासकीय अिधकारी/ प�व्यवहार शाखा /सेवापट नोंदणी िलपीक आस्थापना शाखा यांना माहीती व आवश्यक 
कायर्वाहीकरीता.. 
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