
अ.क्र. ब.नं. हुद्दा पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचे नांव नेर्णकु धिकाण अपात्र होण्याचे कारण
1 2020 पोहवा नरेश जयदेव रार्टेके पो .स्टे. ब्रम्हपरुी धब.एर्.आय. अपात्र
2 389 पोहवा अशोक आत्र्ारार् र्ांदाडे पो .स्टे. ब्रम्हपरुी धब.एर्.आय. अपात्र
3 - सपोधन अधजत देवरे पो स्टे र्ाजरी धब.एर्.आय. अपात्र
4 1462 सफौ िनश्यार् हौसजुी गरुनलेु पो स्टे र्ाजरी धब.एर्.आय. अपात्र
5 1725 सफौ आकाश बबाराव पढाल पो स्टे र्ाजरी धब.एर्.आय. अपात्र
6 1694 नापोधश गौरव पांडूरंग दाते पो स्टे र्ाजरी धब.एर्.आय. अपात्र
7 2321 नापोधश अतलु रार्दास गरुनलेु पो स्टे र्ाजरी धब.एर्.आय. अपात्र
8 2151 नापोधश हधरचंद्र सारगंिर देउळकर पो स्टे र्ाजरी धब.एर्.आय. अपात्र
9 1535 र्पोधश कु. वदंना वसंत भोयर पो स्टे र्ाजरी धब.एर्.आय. अपात्र
10 125 पोहवा िनराज गोपाळ गेडार् पो स्टे वरोरा धब.एर्.आय. अपात्र
11 1924 पोहवा धवलास नानाजी बरुांडे पो स्टे भद्रावती धब.एर्.आय. अपात्र
12 487 पोहवा नानाजी बाबरुाव अंगरवार पो स्टे भद्रावती धब.एर्.आय. अपात्र
13 794 नापोधश धदनेश ररे्श ताटेवार पो स्टे धभसी धब.एर्.आय. अपात्र
14 200 सफौ शेख सलीर् शेख धपरर्ोहम्र्द पो.स्टे.बल्लारशाह धब.एर्.आय. अपात्र
15 169 नापोधश रतन वार्न लेनगरेु पो स्टे पाथरी धब.एर्.आय. अपात्र
16 755 पोहवा धकशोर धक्रष्णाजी र्ांडवगडे पो स्टे कोिारी धब.एर्.आय. अपात्र
17 1701 र्पोहवा ज्योती धभर्राव आकतोटवार पो स्टे कोिारी धब.एर्.आय. अपात्र
18 689 र्नापोधश कु.  तारा बाळकृष्ण कुर्रे पो स्टे कोिारी धब.एर्.आय. अपात्र
19 2466 र्नापोधश कु. र्धनषा बबन जैयस्वार पो स्टे कोिारी धब.एर्.आय. अपात्र
20 1527 सफौ प्रकाश रार्दास हुलके पो स्टे कोिारी धब.एर्.आय. अपात्र
21 1845 पोहवा गजानन आसन्नाजी ताटेवार पो स्टे कोिारी धब.एर्.आय. अपात्र
22 581 नापोधश र्हेश रार्धक्रष्ण रे्श्रार् पो स्टे पडोली धब.एर्.आय. अपात्र
23 132 पोधश अंगद सायसराव कंुडगीर पो स्टे पडोली धब.एर्.आय. अपात्र
24 2219 नापोधश रार्दास सभुाष आडे पो स्टे घगु्घसु धब.एर्.आय. अपात्र
25 940 पोहवा बंडू दौलतराव पोयार् धब डी एस प.चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
26 1317 सफौ राजेंद्र तळुशीरार् खनके स्थागशुा चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
27 1989 पोहवा अरूण धदगांबर खारकर स्थागशुा चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
28 680 नापोधश अनपु शालीकग्रार् डांगे स्थागशुा चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
29 2579 पोधश गोपाल र्िकुर अतकुलवार स्थागशुा चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
30 518 पोधश गोपीनाथ पाराजी नरोिे स्थागशुा चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
31 243 पोधश र्यरु लक्ष्र्ीकांत येरने स्थागशुा चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
32 135 सफौ वसंत पांडूरंग गुंडो पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
33 234 सफौ धवलास झावरुजी उराडे पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
34 1662 सफौ पालीकरार् कान ू बनसोड पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
35 1680 सफौ तकुारार् गोर्ाजी पवार पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र

क्रर्ांक - पोअचं/एसबी-8/पो.अधि-कर्म/प्रोत्साहन भत्ता/2022                   चंद्रपरू                  धदनांक -         /04/2022

आदेश

            शासन धनणमय गहृ धवभाग - धपडब्लएूफ-1204/143/प्र.क्र.2/पोल-7 धदनांक 06/11/2006 अन्वये खालील नर्दु धवहीत
पोलीस अधिकारी / कर्मचारी आधण तांत्रीक कर्मचारी शारीधरक क्षर्तािारक धवहीत अटी व शतीर्ध्ये येत नसल्याने त्यांना धदनांक
01/04/2022 ते 31/03/2023 पयमतच्या कालाविीकरीता रू 250 दरर्हा याप्रर्ाणे प्रोत्सहान भत्ता नारं्जरू करण्यात येत आहे.
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36 1865 सफौ बंडू राजेरार् कुळरे्थे पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
37 670 पोहवा र्िकूर देवराव गरुूनलेु पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
38 768 पोहवा रार्चंद्र धशवरार् ढेंगळे पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
39 873 पोहवा धदगांबर धविोबा  धसडार् पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
40 995 पोहवा सरेुश हरीदास उईके पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
41 2233 पोहवा धवजय भाऊरावजी झोडे पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
42 2240 पोहवा सरुेंद्र गणपतराव भोयर पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
43 1052 नापोधश धववकेानंद अंबादास आत्रार् पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
44 2381 नापोधश धवकास गणपतराव गंिेवार पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
45 90 पोधश रार्ससह राजपतु पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
46 366 पोधश रूपेश गोंधवदराव धनरसकर पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
47 615 पोधश प्रर्ोद धकसनराव ढुर्णे पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
48 827 पोधश श्रीिर रार्ाजी भोयर पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
49 1010 पोधश अर्ोल लोनबले पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
50 1314 पोधश आनंद पुंडलीक आर्टे पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
51 2423 पोधश अजय र्िकुरराव धगरडकर पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
52 1002 र्नापोधश श्वतेा र्िकुर डाहुले पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
53 1410 र्पोधश कु. शभुांगी धकसन कोसे पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
54 2611 र्पोधश वशैाली ररे्श शेंडे पो. र्.ुचंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
55 819 सफौ शंकर लचर्य्या सापावार र्ो.प.धवभाग चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
56 2082 पोहवा कवडू बालाजी सातपतेु र्ो.प.धवभाग चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
57 र्ो.वा.जो.वगम 3 प्रसन्ना पांडे र्ो.प.धवभाग चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
58 र्ो.वा.जो.वगम 3 रसवद्र धपदरुकर र्ो.प.धवभाग चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
59 1951 पोहवा सरेुश गोटर्वार नक्षल सेल चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
60 - पोउपधन आर बी पाटील श्वान पथक चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
61 1475 सफौ संजय राजारार् हनवतें श्वान पथक चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
62 2160 पोहवा गणेश फकीराजी तारगे श्वान पथक चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
63 - सफौ प्रयंच व्हह एर् लोढे पो. धबनतारी संदेश चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
64 - पोहवा धवजतंत्रीएस. आर.धकन्नाके पो. धबनतारी संदेश चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
65 276 नापोधश लक्ष्र्ण परुूषोत्तर् रार्टेके पो.स्टे.चंद्रपरु शहर धब.एर्.आय. अपात्र
66 - पोउपधन धपलारे पो.धन.कक्ष चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
67 - पोउपधन धशवराज जािव पो.धन.कक्ष चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
68 393 सफौ अशोक र्हादेव र्ोढेकर पो.धन.कक्ष चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
69 1955 सफौ संतोष नारायण नैतार् पो.धन.कक्ष चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
70 1435 पोधश गणुवतं गलुाबराव िानफोले पो.धन.कक्ष चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
71 165 र्नापोधश कु. अधभता धकसनराव गरुपडेु पो.धन.कक्ष चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
72 748 र्नापोधश कु. सधवता उध्दवराव डोंगरे पो.धन.कक्ष चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
73 575 र्नापोधश सधवता र्िकुर कोडापे पो.धन.कक्ष चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
74 1768 पोहवा र्नोहर तळुशीरार् एकोनकर तक्रार शाखा चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
75 2021 सफौ जधर्ल धपरर्ोहम्र्द पिाण दंगा धनयत्रक पथक धब.एर्.आय. अपात्र
76 466 पोहवा शंकर रूषी र्ांदाडे दंगा धनयत्रक पथक धब.एर्.आय. अपात्र
77 2662 नापोधश राज ूभगवान उपासे दंगा धनयत्रक पथक धब.एर्.आय. अपात्र
78 195 नापोधश अंबादास बापरुाव शेडर्ाके दंगा धनयत्रक पथक धब.एर्.आय. अपात्र
79 2658 पोधश र्हेश बाबरूावजी धशवरकर दंगा धनयत्रक पथक धब.एर्.आय. अपात्र
80 872 पोधश र्नोज रार्रावजी जरु्डे दंगा धनयत्रक पथक धब.एर्.आय. अपात्र
81 2770 पोधश सबुोि संजय र्ानकर दंगा धनयत्रक पथक धब.एर्.आय. अपात्र
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82 1020 पोधश प्रधवन अरूण खाडे दंगा धनयत्रक पथक धब.एर्.आय. अपात्र
83 2677 पोधश धरतेश धसयारार् सोनकर दंगा धनयत्रक पथक धब.एर्.आय. अपात्र
84 1553 पोधश धवठ्ठल रार्राव रािोड दंगा धनयत्रक पथक धब.एर्.आय. अपात्र
85 237 पोधश प्रशांत धनळूजी सलगर दंगा धनयत्रक पथक धब.एर्.आय. अपात्र
86 1898 पोहवा ईश्वर र्ोतीरार् पंिरे सरुक्षा शाखा चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
87 308 सफौ वसंता र्ारोती रॉयधसडार् पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
88 1003 सफौ कर्लाकर भाऊराव देवगडे पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
89 54 पोहवा र्हादेव पत्रजुी खोब्रागडे पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
90 229 पोहवा असलर् सैफुल्ला शेख पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
91 1817 पोहवा धवजय र्रुलीिर करकाडे पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
92 1863 पोहवा पांडूरंग तकुारार् बोिाने पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
93 725 नापोधश भगवान सलगाजी चांदेकर पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
94 917 नापोधश धनलेश तानबा र्ुंडे पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
95 1508 नापोधश अहेर्द हसन शेख पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
96 2398 नापोधश धनतीन कृष्णाजी पेंढारकर पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
97 2415 नापोधश धवजय र्गरुजी सोनवने पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
98 2431 नापोधश भरत धनलकंि चौिरी पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
99 2438 नापोधश र्ाधजदखॉ लतीफखॉ पिाण पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
100 780 पोधश सधुजत बाबरूाव शेंडे पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
101 933 पोधश सजुीत सरेुशराव र्ोगरे पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
102 2582 पोधश धवकास देवराव पारखी पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
103 2819 पोधश र्धनश पांडूरंग चांदेकर पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
104 1062 र्पोधश ज्योती धवठ्ठल बारेकर पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
105 2560 र्पोधश श्रीर्ती वशैाली काधशनाथ दांडेकर पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
106 2610 र्पोधश धरना र्िकुर िवुे पो.स्टे.रार्नगर धब.एर्.आय. अपात्र
107 2284 सफौ चंद्रकांत श्रीहरी पेंद्दीलवार नक्षल धव.अ.प.चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
108 1188 पोधश धनलेश अंबादास तरु्ाने नक्षल धव.अ.प.चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
109 2914 पोधश पंकज वसंतराव तराडे नक्षल धव.अ.प.चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
110 623 पोधश राहुल शेषराव तरु्रेटी नक्षल धव.अ.प.चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
111 - पोउपधन राज ुर्ेंढे धज.धव.शाखा चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
112 1304 पोधश संधदप अधनरूध्द गेडार् धज.धव.शाखा चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
113 1205 र्पोधश कु. सषुर्ा सोरे्श्वर बारापाते्र धज.धव.शाखा चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
114 1102 र्सफौ पषु्पा पंढरीनाथ बंडीवार वाहतकु शाखा चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
115 453 र्नापोधश ज्योती र्हादेव कुरेकार वाहतकु शाखा चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
116 2482 नापोधश छगन प्रभाकर जांभुळे पो. स्टे.सायबर धब.एर्.आय. अपात्र
117 2199 पोधश भास्कर र्हादेव धचचवलकर पो. स्टे.सायबर धब.एर्.आय. अपात्र
118 265 नापोधश जगदीश जनािमन धजवतोडे का.उप धव.पो.अ.चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
119 2095 नापोधश धशतल वासदेुव बोरकर का.उप धव.पो.अ.चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
120 2272 पोहवा राजेश्वर भाऊराव धझलपे का.उप धव.पो.अ.चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
121 1923 नापोधश कौशलकुर्ार जयरार् यादव सी.सी.टी.एन.एस.चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
122 384 सफौ ररे्श राजन्ना तोकला अंगलुी र्दु्रा धव.चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
123 809 पोधश रवी बलीरार् यादव अंगलुी र्दु्रा धव.चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
124 - सपोधन सी.एस.येलकेवाड ना.ह.सं.प.चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
125 1767 पोहवा संतोष अरूण आबंटकर ना.ह.सं.प.चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
126 360 र्नापोधश रागीनी राज ूर्ांदाळे ना.ह.सं.प.चंद्रपरु धब.एर्.आय. अपात्र
127 798 नापोधश उरे्श धवश्वनाथ रार्टेके पो.स्टे.राजरुा धब.एर्.आय. अपात्र
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अ.क्र. ब.नं. हुद्दा पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचे नांव नेर्णकु धिकाण अपात्र होण्याचे कारण
128 936 नापोधश र्धहपत पवमतराव कुर्रे पो.स्टे.राजरुा धब.एर्.आय. अपात्र
129 2390 नापोधश संजय देवराव रणधदवे पो.स्टे.राजरुा धब.एर्.आय. अपात्र
130 2575 पोधश रार्राव र्ारोतराव सबगेवाड पो.स्टे.राजरुा धब.एर्.आय. अपात्र
131 722 र्नापोधश कु. वदंना गोंधवदा आडे पो.स्टे.राजरुा धब.एर्.आय. अपात्र
132 1481 र्पोधश कु. रं्िरना तातेराव सोनकांबळे पो.स्टे.राजरुा धब.एर्.आय. अपात्र
133 2646 पोधश राकेश भाऊराव धनर्गडे पो.स्टे.भारी धब.एर्.आय. अपात्र
134 8 पोधश रूपेश सरेुश पराते पो.स्टे.भारी धब.एर्.आय. अपात्र
135 2873 पोधश अजीत ब्रम्हाधवष्ण ूशेंडे पो स्टे नागभीड वयात अपात्र
136 1441 र्पोधश र्ािरुी गजानन चौिरी पो स्टे धभसी वयात अपात्र

sd/-
(अरसवद साळवे)

पोलीस अिीक्षक, चंद्रपरू

प्रधत,

प्रधतधलपी :- सवम उप धवभागीय पोलीस अधिकारी, चंद्रपरू धजल्हा

प्रधतधलपी :- राजपत्र धलपीक, पगार धलपीक, सहा. पगार धलपीक यांना र्ाधहतीस व आवश्यक कायमवाहीस

सवम प्रभारी अधिकारी, चंद्रपरू धजल्हा                                                                                                            
  सवम प्रभारी अधिकारी, शाखा, चंद्रपरू , र्हार्ागम पथक, चंद्रपरू                                                                       
राखीव पोलीस धनरीक्षक, पोलीस र्खु्यालय, चंद्रपरू
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