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भाग – 1 

नेमणुक/पदोन्नती/बदली/�िशक्षण/रजा 
नेमणुक 

 
1.जा.�. पोआअ/आस्था-1/गुअिव �ितिनयुक्ती-परत/1349/2018  अमरावती शहर िद. 03.02.2018 
 
     िवषय :- �ितिनयुक्तीव�न मुळ आस्थापनुवर परत आलेल्या पोलीस कमर्चारी यांना हजर करणेबाबत. 

        आदेश 
   पोलीस अिधक्षक, गुन्ह ेअन्वेषण िवभाग, अमरावती येथे �ितिनयुक्तीवर कायर्रत पोलीस कमर्चारी यांचा 
�ितिनयुक्तीवरील कालावधी पुणर् झाल्याने मुळ आस्थापना पोलीस आयुक्त्, अमरावती शहर येथे िद. 01.02.2018 
अन्वय े सदर कमर्चारी यांना िद. 01.02.2018 चे मध्यान्होत्� परत करण्यांत आल्याने त्यांनी पद�हण् अवधी न 
उपभोगता अमरावती शहर घटकामध्य े िदनांक 02.02.2018 च ेमध्यान्होत्� हजर झाल ेआहे. त्यांना अमरावती शहर 
आस्थापनेवर पोलीस नाईक या िरकत् पदामध्ये �जु करण्यांत येत असुन त्यांची नेमणुक त्यांच्या नावासमोर दशर्िवलेल्या  
िठकाणी करण्यांत येत आहे. 
 

अ.�. नाव व हुदा ग.ुअ.िव.अमरवती 
येथुन कायर्मुक्त 
केल्याचा िदनांक 

मुळ घटक 
अमरावती 
शहर येथे 
हजर केल्याचा 
िदनांक 

आस्थापनेवरील 
िदलेला 
िरक्त् ब.न.ं 

तात्पुरती 
नेमणुकीच े
िठकाण 

1 पोना/वसंत मािणक जोशी 01.02.2018 02.02.2018 541 पोलीस मुख्यालय, 
अमरावती शहर 

   
2.जा.�. पोआअ/आस्था-1/आंिजब/पोना-1373 पवार/1200/ 2018  अमरावती शहर िद. 01.02.2018 

                         आदेश 
 पोना/1373 सितश शाली�ाम पवार नेमणुक शहर वाहतुक शाखा (पुवर्), अमरावती शहर यांची िद. 
05.01.2018 अन्वय ेखुला �वर्गातुन पोलीस िशपाई या पदावर �स्वकारण ेबाबत �स्वकृती िदल्यामुळ ेत्यांची अमरावती 
शहर पोलीस दलातुन बुलढाणा पोलीस दलात त्यांच्या िवनंतीनुसार पोलीस िशपाई पदावर स्वखच�ने आंतर िजल्हा 
बदली करण्यांत येत आह. 
 
 पोना/1373, सितश शाली�ाम पवार यांना बुलढाणा पोलीस घटकांमध्य े हजर होण्यास अमरावती शहर 
आस्थापनेव�न िद. 31.01.2018 चे मध्यान्होत्� खालील अटी व शत�चे अिधन राहुन कायर्मुक्त करण्यांत येत आहे. 
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  3. जा.�. पोआअ /आस्था-1/आिंजब-हजर/पोिश-पटेल/1202/2018    अमरावती शहर िद. 01.02.2018  

 िवषय :-  पोलीस आयुक्त, बृहमुंबई ते पोलीस आयुक्त, अमरावती शहर यांच ेआस्थापनेवर आंतर िजल्हा  

                                बदली वर हजर होण ेबाबत. 

                                                                   -------------000-------------- 

 उपरोक्त् िवषयान्वय े खालील पोलीस कमर्चारी ह े आंतर िजल्हा बदली अंतगर्त िवनंतीव�न महाराष्� 

राज्य् पोलीस दलातील पोिश त ेसपोउपिन दज�पय�तच्या पोलीस कमर्चाऱ्यांच्या घटक आस्थापना बदली िनयमावली-

2017 मधील तरतुदीनुसार पोलीस आयुक्तालय, अमरावती शहर येथे बदलुन आलेल्या असल्यामुळ े त्यानंा त्यांच्या 

नावासमोर दशर्िवनेल्या तारखेला कतर्व्यावर हजर क�ण घेण्यांत आल ेअसुन पोलीस आयुक्तालय, अमरावती शहरच े

आस्थापनेवरील िरक्त् असलेला निवन बक्क्ल नंबर देण्यांत आला आहे. तो त्यांच ेनावासमोर दशर्िवलेला आह.े 

 

अ.�

. 

पदना

म 

ब.न.ं नांव पोलीस 

आयुक्त, 

बृहमुंबई येथुन 

बदलीवर 

रवाना 

झाल्याची 

तारीख व वेळ 

बदली 

िठकाणी हजर 

होण्यास 

आल्याची 

तारीख व वेळ 

बदलीवर 

हजर क�ण 

घेतल्याची 

तारीख व वेळ 

पोलीस 

आयुक्तालय 

अमरावती 

शहरच े

आस्थापनेव

र वरील 

देण्यांत 

आलेला 

ब.न.ं 

कोण

त्या 

पदावर 

हजर 

क�ण 

घेतल े

आह.े 

हजर 

केल्यानंतर 

कोठ े

नेमणुक 

केली 

आह.े 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 पोिश 08090

3 

जावेद 

कास

म 

पटेल 

िद. 

31.01.201

8 चे मा.नंतर 

िद. 

31.01.201

8 मा नंतर 

िद. 

31.01.201

8 मा नंतर 

352 पोलीस 

िशपाई 

पोलीस 

मुख्यालय 

अमराव

ती शहर 
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                                           �िशक्षण 

1.जा.�. पोआअ/पशा-1/संगणक �िशक्षण/1113/2018                   अमरावती शहर िद. 31.01.2018 

 िवषय :- संगणक �िशक्षणाबाबत… 

      आदेश 

 उपरोक्त् िवषयान्वये कळिवण्यांत येते की, �ी. शरद कुळकण�, पोलीस िनरीक्षक, िसटी कोतवाली, अमरवती 

शहर यांची संचालक, यशवंतराव चव्हाण िवकास �बोिधनी, पुण ेयेथे खालील नमुद कालावधीमध्य ेआयोजीत करण्यांत 

आलेल्या संगणक �िशक्षणकरीता िनवड करण्यांत आलेली आह.े 

वेतन/वेतनवाढ/वेतन िन�श्चती/सुधारीत वेतन 

िनरंक 

िशक्षा/िनलंबन/पुन:स्थापना/बिक्षस 
िशक्षा 

 
1.जा.�.पोआअ/िवचौ/न�मपोिश-349 धाकडे/925/2018       अमरावती शहर िद. 23.01.2018 
      आदेश 
 अपचारी नव�िवष्ठ मपोिश/349 �ीया रतन धाकडे, चेस्ट �.306 पोलीस मुख्यालय अमरावती श्हर येथे 
नेमणुकीस आहेत. त्या िद. 17.10.2017 पासुन पोलीस �िशक्षण कें�, सोलापुर येथे स� �. 21 स्कॅाड नं. 13 मध्ये 
पोलीस �िशक्षण घेत असतांना त्यांच्या वडीलांना हदिवकाराचा झटका आल्याचे कारणास्तव त्यांनी िद. 15.04.2017 
रोजी एक िदवस िकरकोळ रजा संबधीत �ािधकाऱ्या कडुन मंजुर घेवून वडीलांना भेटण्यास न जाता, पंढरपुर, जेजुरी, 
कोल्हापुर या िठकाणी िफरण्यासाठी जाउन तेथील लॉजवर मुक्क्काम केला. तसच े रजेव�न परततांना एक िदवस 
िवलंबान े �िशक्षण कें�ात हजर झाल्यात. अशा िशक्षेच्या अिधन राहुन अपचारी नव�िवष्ठ मपोिश/349, �ीया रतन 
धाकडे, अमरावती शहर यांना पुढील मुलभुत पोलीस �िशक्षणाकरीता पाठिवण्यांत याव.े 

  

िनवासस्थान/इमारत संबधी/संकीर्ण 

िनरंक 

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 
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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 सपोउपिन 311 �ी. िदपक देशमुख मोपिव 03.02.2018 
2 मपोना 885 क.ु लता गुल्हान े गुन्ह ेशाखा 03.02.2018 
3 पोना 946 �ी. कीरण िचचमाल नागपुरी गेट 03.02.2018 
4 मपोना 1077 �ीमती. संिगता तल्हांड े वलगांव 03.02.2018 
5 पोिश 1161 �ी. अजय कोठे पोमुख्या 03.02.2018 
6 पोना 1049 �ी. खुशाल तायवाड े राजापेठ 03.02.2018 
7 पोिश 419 �ी. शेषराव नेमान े राजापेठ 03.02.2018 
8 पोिश 1691 �ी. िवशाल गजिभय े

 
 

िनयं�ण कक्ष 03.02.2018 

 

 
 

                                                                                 (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.. 
 

 


