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भाग – 1 

नेमणुक/पदोन्नती/बदली/�िशक्षण/रजा 
नेमणुक 

1.जा.�.पोआअ/पशा-/नेमणुक आदेश-पो.अिध/754/2018           अमरावती शहर िद. 18.01.2018 

      आदेश 
 खालील नमुद पोलीस अिधकारी यांना पो.स्टे. �ेजरपुरा येथे �शासकीय कारणास्त्व तात्पुरत्या स्व�पात 
कतर्व्याथर् नेमण्यांत आल ेहोत. आता सदर पोलीस अिधकारी यांना पो.स्टे. सायबर सेल येथे �शासकीय कारणास्त्व 
त्वरीत �भावाने तात्पुरत्या स्व�पात पुढील आदेशापय�त कतर्व्याथर् नेमण्यांत येत आहे. 
 

अ.�. पोलीस अिधकारी 
यांचे नाव 

पदनाम सध्याचे नेमणुकीच े
िठकाण 

तात्पुरत्या स्व�पात पुढील 
आदेशापय�त कतर्व्याथर् नेमण्यांत 
येत असलेल ेिठकाण 

1 �ी. कांचन पदमाकर 
पांडे 

सपोिन पो.स्ट.े �ेजरपुरा पो.स्ट.े सायबर, अमरावती शहर 

 
2.जा.�.पोआअ/पशा-/नेमणुक आदेश-पो.अिध/755/2018           अमरावती शहर िद. 18.01.2018 

      आदेश 
 खालील नमुद पोलीस अिधकारी यांना त्यांच े नावासमोर दशर्िवण्यात आलेल्या िठकाणी �शासकीय 
कारणास्त्व त्वरीत तात्पुरत्या स्व�पात पुढील आदेशापय�त कतर्व्याथर् नेमण्यांत येत आहे. 
 

अ.�. पोलीस अिधकारी 
यांचे नाव 

पदनाम सध्याचे नेमणुकीच े
िठकाण 

तात्पुरत्या स्व�पात पुढील 
आदेशापय�त कतर्व्याथर् नेमण्यांत 
येत असलेल ेिठकाण 

1 �ी. रिंव� नरिंसग 
देशमुख  

पोिन गुन्ह े�ितबंधक िवभाग पो.स्ट.े गाडगेनगर, अमरावती शहर 

2 �ी. सलीमखान तडवी पोिन गुटखा �ितबंधक िवभाग पो.स्ट.े राजापेठ, अमरावती शहर 
         

 3.जा.क. पोआअ/आस्था-1/गुअिव �ितिनयुक्ती-परत/817/2018  अमरवती  शहर िद. 19.01.2018  

          िवषय :- �ाितिनयुक्तीवर मुळ आस्थापनेवर परत आलेल्या पोलीस कमर्चाऱ्यांना हजर करणेबाबत. 

                                                                    आदेश      

  पोलीस अिध�क, गुन्ह ेअन्वेषण िवभाग, अमरावती येथे �ितिनयुक्तीवर कायर्रत असलेल्या पोलीस 

कमर्चाऱ्यांना त्यांचा �ितिनयुक्तीवरील कालावधी ¯ÖãÞÖÔ —ÖÖ»µÖÖ®Öê ´Öãôû †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 
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¿ÖÆü¸ü µÖê£Öê ×¤ü. 17.01.2018 “Öê ´Ö¬µÖÖ®ÆüÖê¢Ö¸ü ¯Ö¸üŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ †Ö»µÖÖ®Öê ÃÖ¤ü Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯Ö¤üÝÖÏÆüÞÖ †¾Ö¬Öß ®Ö 
ˆ¯Ö³ÖÖêÝÖŸÖÖ †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü ‘Ö™üÛúÖ´Ö¬µÖê ×¤ü. 17.01.2018 “Öê ´Ö¬µÖÖê®ÆüÖê¢Ö¸ü Æü•Ö¸ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. †ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Öê¾Ö¸ü 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ ®ÖÖ‡ÔÛú µÖÖ ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖ´Ö¬µÖê ¹ý•Öã Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“Öß ®Öê´ÖÞÖãÛú ŸµÖÖÓ“µÖÖ ®ÖÖ¾ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»µÖÖ 
×šÛúÖÞÖß Ûú¸üÞµÖÖÓŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.   

†.ÛÎú. ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ÆãüªÖ ÝÖã.†.×¾Ö.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 
µÖê£Öæ®Ö ÛúÖµÖÔ´ÖãŒŸÖ 
Ûêú»µÖÖ“ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 

´Öãôû ‘Ö™üÛú 
†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü 
µÖê£Öê Æü•Ö¸ü 
Ûêú»µÖÖ“ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 

†ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Öê¾Ö¸üß»Ö 
×¤ü»Öê»ÖÖ ×¸üŒŸÖ 
²Ö.®ÖÓ. 

ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß 
®Öê´ÖÞÖãÛúß“Öê 
×šüÛúÖÞÖ 

1 ¯ÖÖê®ÖÖ/–ÖÖ®ÖêÀ¾Ö 
ÃÖãÜÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö †¾ÖÖ¸êü 

×¤ü. 17.01.2018 ×¤ü. 18.01.2018 1612 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 
´ÖãÜµÖÖ»ÖµÖ 

 

                       वेतन/वेतनवाढ/वेतन िन�श्चती/सुधारीत वेतन 

िनरंक 

िशक्षा/िनलंबन/पुन:स्थापना/बिक्षस 
बिक्षस 

 
1.�मांक -: पोआअ/आस्था-8 /788  / 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 अन्वये �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. िनलीमा आरज िवशेष शाखा िद. 01.12.2017 रोजी ईद-ए-िमलाद च्या 
बंदोबस्ताची आखणी, व संगणकीय 
कामकाज, विरष्ठांना महत्वाची मािहती 
वेळोवेळी कळिवण े तसेच आयोजीत 
कायर्�माची आगाव ू मािहती काढणे ई. 
बंदोबस्तासंबधी कामकाज िवशेष 
बंदोबस्त् चांगल्या�कारे पार पाडल्याबाबत. 

सी नोट 
2 पोिश. रिव/59 िवशेष शाखा 1000/-जीएसटी 
3 नापोिश. बंशी  /1111 िवशेष शाखा 200/-जीएसटी 
4 नापोिश. भारत/1273 िवशेष शाखा 200/-जीएसटी 

5 पोिन. िनलीमा आरज िवशेष शाखा िद. 02.09.2017 रोजी बकरी ईद च्या सी नोट 
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6 सपोउपिन. सुरेश/547 िवशेष शाखा बंदोबस्ताची बंदोबस्ताची आखणी, व 
संगणकीय कामकाज, विरष्ठांना महत्वाची 
मािहती वेळोवेळी कळिवण ेतसेच आयोजीत 
कायर्�माची आगाव ू मािहती काढणे ई. 
बंदोबस्तासंबधी कामकाज िवशेष 
बंदोबस्त् चांगल्या�कारे पार पाडल्याबाबत. 

200/-जीएसटी 
7 पोिश. रिव/59 िवशेष शाखा 1000/-जीएसटी 
8 पोना. िवकास/810 िवशेष शाखा 200/-जीएसटी 

9 पोिन. िनलीमा आरज िवशेष शाखा िद. 01.10.2017 रोजी मोहरम च्या 
बंदोबस्ताची बंदोबस्ताची आखणी, व 
संगणकीय कामकाज, विरष्ठांना महत्वाची 
मािहती वेळोवेळी कळिवण ेतसेच आयोजीत 
कायर्�माची आगाव ू मािहती काढणे ई. 
बंदोबस्तासंबधी कामकाज िवशेष 
बंदोबस्त् चांगल्या�कारे पार पाडल्याबाबत. 

सी नोट 
10 पोिश. रिव/59 िवशेष शाखा 1000/-जीएसटी 
11 पोना. संजय/894 िवशेष शाखा 200/-जीएसटी 
12 पोना. �शांत/1065 िवशेष शाखा 200/-जीएसटी 

13 पोिन. िनलीमा आरज िवशेष शाखा सन 2017 मधील कायदा व सुव्यवस्था 
तसेच राजकीय गुन्हेगारी बाबत वाष�क 
अहवाल, तयार क�न वेळेत विरष्ठांना 
सादर केल्याबाबत. 

800/-सी नोट 
14 मपोिश. पुजा/1574 िवशेष शाखा 500/-जीएसटी 

15 सपोउपिन. िदलीप 
मानकर/576 

पोमुख्या िद. 31.11.2017 रोजी मा. �ी. रावसाहेब 
दानवे पाटील अध्यक्ष भारतीय जनता पाट�, 
अमरावती दौऱ्याबाबत कायर्�म एस.स्कॉड 
डयुटी करीता हजर राहुन कोणताही अनुिचत 
�कार होव ूिदला नाही याबाबत. 

50/-जीएसटी 

16 सपोउपिन. िदलीप 
मानकर/576 

पोमुख्या िद. 23.11.2017 रोजी मा. �ी. िब.क.ेिंसग 
भा.पो.से. अपर महासंचालक, लाचलुचपत 
�ितबंधक िवभाग, महाराष्� राज्य् मुंबई यांच े
अमरावती दौऱ्याबाबत कायर्�म एस.स्कॉड 
डयुटी करीता हजर राहुन कोणताही अनुिचत 
�कार होव ूिदला नाही याबाबत. 

50/-जीएसटी 

17 सपोउपिन. िदलीप 
मानकर/576 

पोमुख्या िद. 25.11.2017 रोजी मा. रणिजत पाटील 
गृहराज्यमं�ी, महाराष्� राज्य् अकोला यांचे 
अमरावती दौऱ्याबाबत कायर्�म एस.स्कॉड 
डयुटी करीता हजर राहुन कोणताही अनुिचत 
�कार होव ूिदला नाही याबाबत. 

50/-जीएसटी 

18 पोिन. िनलीमा आरज िवशेष शाखा िद. 14.12.2017 ते 21.12.2017 पय�त 
िवश्वस्थ �ी. गाडगेबाबा समाधी मंिदर �स्ट 
गाडगेनगर, अमरावती यांचेवतीने �ी. संत 
गाडगेबाबा यांचा 61 वा पुण्यितथी महोत्सव 
साजरा करण्याच्या अनुषंगान े वेळोवेळी 
बंदोबस्त योजना तयार केल्याबाबत. 

500/-सी नोट 
19 पोहवा. संजय/894 िवशेष शाखा 200/-जीएसटी 
20 पोहवा. जयराज/788 िवशेष शाखा 200/-जीएसटी 
21 पोना. �िवण/984 िवशेष शाखा 200/-जीएसटी 
22 पोना. िवकास/810 िवशेष शाखा 200/-जीएसटी 
23 मपोिश. पुजा/1574 िवशेष शाखा 200/-जीएसटी 
24 पोिश. चेतन/535 िवशेष शाखा 200/-जीएसटी 
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 एकुण रक्क्म अक्षरी �पय े-  सात हजार ितनशे पन्नास �पय ेफक्त् 7,350/- 
 
 
2.�मांक -: पोआअ/आस्था-8 /747 / 2018,        अमरावती शहर,         िदनांक 25.01.2018 
                                        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 अन्वये �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 वपोिन. मिनष ठाकरे गाडगेनगर पो.स्ट.े गाडगेनगर िद. 15/07/2017, 
अप �. 467/17 कलम 307,143, 
147, 148,149 भादिव मधील सदर 
आरोपी स मोठया िशताफीन े
तात्काळ गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 
शोध घेवुन त्यांना अटक 
केल्याबाबत. 

सी नोट 
2 सपोिन. ए.एस.काकड े गाडगेनगर 1000/-सी नोट 
3 पोना. साहेबराव मांडोकार/30 गाडगेनगर 700/-जीएसटी 
4 पोिश. िनलेश पोकळ/े582 गाडगेनगर 700/-जीएसटी 
5 पोिश. आिशष बांगड/े1671 गाडगेनगर 700/-जीएसटी 

6 वपोिन. मिनष ठाकरे गाडगेनगर पो.स्ट.े गाडगेनगर िद. 18/09/2017, 
अप �. 642/17 कलम 307,34,  
भादिव सह कलम 4/25 आमर् ॲक्ट 
135 म.ुपो.का मधील सदर आरोपी 
स मोठया िशताफीन े तात्काळ गुन्हा 
दाखल झाल्यानंतर शोध घेवुन त्यांना 
अटक केल्याबाबत. 

सी नोट 
7 सपोिन. ए.एस.काकड े गाडगेनगर 1000/-सी नोट 
8 पोना. साहेबराव मांडोकार/30 गाडगेनगर 700/-जीएसटी 
9 पोिश. िनलेश पोकळ/े582 गाडगेनगर 700/-जीएसटी 

10 पोिश. आिशष बांगड/े1671 गाडगेनगर 700/-जीएसटी 

11 पोहवा. सतीश/644 मोपिव िद. 17.12.2017 रोजीचा मा. 
मुख्यमं�ी महोदय यांचा दौरा 
कायर्�म बंदोबस्त् योग्य् �कार ेकेला 
तसेच बंदोबस्ता दरम्यान कोणत्याही 
�कारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा 
�श्न् िनम�ण होवु िदला नाही 
याबाबत. 

500/-जीएसटी 
12 पोिश. केशव/10 मोपिव 500/-जीएसटी 
13 पोिश. राहुल/1846 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
14 पोिश. सिचन/1861 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
15 पोिश. धम�/320 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 

16 पोहवा. सतीश/644 मोपिव िद. 06.12.2017 रोजीचा डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकरिनव�न िदनी  
बंदोबस्त् योग्य् �कार े केला तसेच 
बंदोबस्ता दरम्यान कोणत्याही 
�कारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा 
�श्न् िनम�ण होवु िदला नाही 
याबाबत. 

500/-जीएसटी 
17 पोिश. केशव/10 मोपिव 500/-जीएसटी 
18 पोिश. राहुल/1846 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
19 पोिश. सिचन/1861 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
20 पोिश. धम�/320 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
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21 पोहवा. सतीश/644 मोपिव िद. 02.12.2017 रोजीचा ईद-ए-
िमलाद िदनी  बंदोबस्त् योग्य् �कार े
केला तसेच बंदोबस्ता दरम्यान 
कोणत्याही �कारचा कायदा व 
सुव्यवस्थेचा �श्न् िनम�ण होवु िदला 
नाही याबाबत. 

500/-जीएसटी 
22 पोिश. केशव/10 मोपिव 500/-जीएसटी 
23 पोिश. राहुल/1846 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
24 पोिश. सिचन/1861 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 
25 पोिश. धम�/320 पोमुख्या. 500/-जीएसटी 

26 सपोउपिन.राजकुमार/360 राजापेठ पो.स्ट.े भातकुली येथील वाष�क 
िनरीक्षण िद. 21.12.2017 ते िद. 
26.12.2017 पावेतो घेवून पो.स्ट.े 
संपुणर् अिभलेखाची तपासणी क�न 
वाष�क िनरीक्षण िटपणी तयार क�न 
विरष्ठांना सादर करण्यांत 
आल्याबाबत. 

500/-जीएसटी 
27 पोहवा. शारदाचरण/641 राजापेठ 500/-जीएसटी 
28 पोहवा. मोहन/759 शवाशा (प.) 500/-जीएसटी 

29 सपोउपिन. राजकुमार 
व�डकर/360 

राजापेठ िभमा कोरेगांव येथे घडलेल्या 
घटनेच्या अनुषंगांनेिद. 03.01.2018 
रोजी महाराष्� बंद व अमरावती येथे 
घटनेचा िनषेधाथर् मोच� बंदोबस्ता 
िजल्हािधकारी काय�लय जवळ 
चांगल्या �कार े व शांततेत पार 
पाडल्याबाबत. 

500/-जीएसटी 

30 पोहवा. शारदाचरण ितवारी /641 राजापेठ 500/-जीएसटी 
31 पोहवा. मोहन राजुस्�/759 शवाशा (प.) 500/-जीएसटी 

 एकुण रक्क्म अक्षरी �पय े-  सोळा हजार सातशे �पय ेफक्त् 16,700/- 
 

3. �मांक:- पोआअ/आस्था-8/िनवडणुक मानधन/1053 /2018     अमरावती शहर िद. 25.1.2018 

               आदेश 

         महाराष्� शासन, गृह िवभाग, शासन िनणर्य �मांक : िनभ�ा -0414 / �. �. 65/ िवशा-1 अ िदनांक 
21.3.2017 अन्वय ेमहाराष्� राज्यातील िवधानसभा सावर्ि�क िनवडणुका-2014 ची अिधसुचना जारी झाल्यापासुन 
त े िनवडणुकीची ��ीया पुणर् होई पय�तच्या कालावधीमध्य े पुणर् वेळ �त्यक्ष िनवडणुकीच्या कामासाठी 
िनयुक्त् केलेल्या पोलीस अिधकारी व कमर्चारी यांच्यावर पडलेल्या िनवडणुकीच्या कामाचा ताण, व कामाची व्याप्ती 
व कामाचे िदवस इत्यादी बाबी िवचारात घेवून त्यांना माहे ऑक्टोंबर-2014 या महीण्यातील सहाव्या वेतन 
आयोगानुसार, अनुज्ञेय मुळ वेतन (Basic Pay) + �ेड वेतन(Grade Pay) एवढ ेपािर�िमक/मानधन शासनान ेमंजुर 
केलेल ेहोत.े परंत,ु अनुदान उपलब्ध् न झाल्यामुळे िनवडणुक भत्याची रक्क्म पारीत केलेली नाही.  

         परंतु, सदर शासन िनणर्याच्या अनुषंगान ेपोलीस महासंचालक, महाराष्� राज्य् यांच्या अखत्यारीतील अनुदान 
उपलब्ध् न झाल्यामुळे िनवडणुक भत्त्याची रक्क्म पारीत केलेली नाही.  त्याअनुषंगाने शासन िनणर्य, गृह िवभाग 
�. िनभ�ा-0414/ �.�. 65/ िवशा-1अ, िद. 16.11.2017 अन्वय े पोलीस अिधकारी व कमर्चारी यांना 
त्यांच्या माहे ऑक्टोबर 2014 या महीन्यातील 6 व्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय मुळ वेतन (Basic Pay) + �ेड 
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वेतन (Grade Pay) पिर�मीक/मानधन देण्यांबाबत तरतुद केलेली आहे. सदर �लंिबत पािर�िमक/ मानधन 
देण्यास शासनान ेमंजुरी देण्यांत आलेली आह.े  

           पोलीस आयुक्तालय अमरावती शहर, येथील खालील पोलीस अिधकारी यांना िवधानसभा सावर्ि�क 
िनवडणुका -2014 ची अिधसुचना जारी झाल्यापासुन ते िनवडणुकीची ��ीया पुणर् होई पय�तच्या कालावधीमध्य े30 
िदवसापेक्षा जास्त् पुणर् वेळ �त्यक्ष िनवडणुकीच्या कामासाठी िनयुक्त् केलेल ेहोत.े त्या �माणे त्यांनी िनवडणुकीच े
कामकाज पुणर् केलेले आहे. करीता त्यांना एक महीण्याच ेवेतन (मुळ वेतन + �ेड पे फक्त्) मानधन म्हणुन मंजुर 
करण्यांत येत आहे. 

अ.�. पोलीस अिधकारी यांच ेनांव व पदनाम  मुळ वेतन �ेड वेतन मंजुर 
पिर�मीक / 
मानधन 

1  �ी.  द�ा�य यादव मंडिलक,पोलीस आयुक्त्,  
अमरावती शहर (तत्कालीन पोलीस अिधक्षक, सोलापुर 
�ामीण) 

�. 31520 �. 7600 �. 39120/- 

एकुण अक्षरी �पय-े एकोणचाळीस हजार एकश ेिवस �पय ेफक्त्. �. 39,120/- 

 

िनवासस्थान/इमारत संबधी/संकीणर् 

                                      िनरंक 

                           वाढिदवसाच्या हाद�क शुभेच्छा 
         खालील नमुद पोलीस अिधकारी/ कमर्चारी यांचा काय�लयीन अिभलेखानुसार त्यांचे 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.नं अिधकारी व कमर्चारी 

यांचे नांव 

नेमणुक 

पो.स्टे. 

वाढिदवसाचा 

िदनांक 

1 पोिन.  �ी. �मेश आ�ाम गुन्ह ेशाखा 25.01.2018 
2 मसपोउपिन. 364 �ीमती. अनपुरणा 

मानमोड े
पोमुख्या. 25.01.2018 

3 पोहवा. 792 �ी. �तापिंसग चव्हाण पोमुख्या 25.01.2018 
4 पोना 757 �ी. राजेश घुरडे पोमुख्या 25.01.2018 
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5 पोना 1264 �ी. सुभाष खंडार े वलगांव 25.01.2018 
6 पोना 1068 �ी. िवनोद वानखड े बडनेडा 25.01.2018 
7 पोना 234 �ी. संजय गावंड े शवाशा 

�ेजरपुरा 
25.01.2018 

8 पोना 1397 �ी. िवजय भायनानकर राजापेठ 25.01.2018 
9 पोिश 1836 �ी. �ताप लोखंड े पोमुख्या. 25.01.2018 

 
 
 

                                                                                                           (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.. 
 

 


