
एन.एस.ई.एल. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी 
स्वतंत्र सक्षम प्राधिकारी नेमण्याकरीता  
पोलीस आयुक्त, बृहनमंुबई याचं्या 
आस्िापनेवरील पोलीस उप अधिक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्त संवगातील दोन पदे 
उपधिल्हाधिकारी या पदामध्ये रुपांतरीत 
करण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
गृह धवभाग 

शासन धनणणय क्रमांकः संकीणण-1017/प्र.क्र. 543/पोल-11 
गृह धवभाग, दुसरा मिला, मंत्रालय, हुतात्मा रािगुरु चौक 

मादाम कामा मागण, मंुबई-400 032  
तारीख:   8 मे, 2017 

वाचा :  
1) गृह धवभाग, शासन धनणणय क्रमाकं: एपीओ 3108/697/प्र.क्र.284/पोल-3,  

धद.07 ऑगस्ट, 2008. 
2) धवत्त धवभाग, शासन धनणणय क्रमाकंः संकीणण-2015/प्र.क्र. 41/अिण-1,  

धदनाकं 02 िून, 2015. 

प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र ठेवीदाराचं्या (धवत्तीय संस्िामंिील) धहतसंबंिाचे संरक्षण अधिधनयम 1999 च्या कलम 

5 अनवये एन.एस.ई.एल. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी दोन उपधिल्हाधिकारी तिा सक्षम प्राधिकारी 
धनयुक्त करण्यात आलेले आहेत. तिाधप, या प्रकरणाची तातडी व गाभंीयण पाहता तसेच कें द्र 
सरकारच्या एन.एस.ई.एल. प्रकरणी गधठत धवशेष सधचव स्तधरय सधमतीने या प्रकरणाकधरता पूणणवळे 
स्वतंत्र सक्षम प्राधिकारी धनयुक्त करण्याची धशफारस राज्य शासनास केली आहे. त्यानुषंगाने 
उपधिल्हाधिकारी तिा सक्षम प्राधिकारी या संवगाची दोन पदे धनमाण करण्याबाबतचा प्रस्ताव धवत्त 
धवभागास सादर केला आहे. तिाधप, सदर पदधनमीतीस लागणारा कालाविी धवचारात घेता व 
मा.कें द्रीय अिणराज्यमंत्री, नवी धदल्ली येिे एन.एस.ई.एल.आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाच्या आढावा 
बैठकीत राज्य शासनास या प्रकरणी 15 धदवसातं कायणवाही करण्याच्या सूचना पाहता यानुषंगाने 
आवश्यक पदधनर्थमती प्रस्तावाच्या मानयतेपयंत अंतधरम व्यवस्िा म्हणनू या प्रकरणी दोन स्वतंत्र  पूणणवळे 
सक्षम प्राधिकारी नेमण्याकधरता उपधिल्हाधिकारी दिाची दोन पदे धनमाण करण्याची बाब शासनाच्या 
धवचाराधिन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालील प्रमाणे धनणणय घेतला आहे. 
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शासन धनणणय :  
1.     पोलीस आयुक्त, बृहनमंुबई याचं्या आस्िापनेवर उपरोक्त वाचा यिेील क्र. 1 च्या शासन 
धनणणयानवये पोलीस प्रधश.क्रीडा व पोलीस कल्याण, कलीना कधरता धनमाण करण्यात आलेल्या पोलीस 
उप अधिक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (वतेनश्रेणी रु. 15600-39100, गे्रड वतेन रु. 5400/-) याचं्या 
5 पदापंकैी सहायक पोलीस आयुक्त-4 व सहायक पोलीस आयुक्त-5 ही दोन पदे उपधिल्हाधिकारी 
(वतेनश्रेणी रु. 15600-39100, गे्रड वतेन रु. 5400/-) या पदामध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात रुपातंरीत 
करण्यास शासन मानयता देण्यात येत आहे.   
2.    उपरोक्त प्रमाणे धनमाण करण्यात आलेल्या उपधिल्हाधिकाऱयांची दोन पदे महसुल धवभागाच्या 
अधिपत्याखालील "उपधिल्हाधिकारी"  संवगातून प्रधतधनयुक्तीने भरण्यात येतील.  
3.    वरीलप्रमाणे रुपातंरीत करुन धनर्थमत केलेली सदरची उपधिल्हाधिकारी ही पदे पोलीस आयुक्त, 
बृहनमंुबई याचं्या आस्िापनेवर राहतील. सदर आस्िापनेवर होणारा खचण हा पोलीस आयुक्त, बृहनमंुबई 
याचं्या आस्िापनेसाठी ज्या लेखाधशषाखाली धनिी मंिूर असेल त्या लेखाधशषाखाली उपलब्ि 
असलेल्या अनुदानातून भागधवण्यात यावा.  
4.   वरीलप्रमाणे रुपातंरीत केलेल्या उपधिल्हाधिकारी या पदावर धनयुक्त होणारे अधिकारी महाराष्ट्र 
ठेधवदाराचंे (धवत्तीय संस्िामिील) धहतसंबंिाचे संरक्षण अधिधनयम, 1999 च्या कलम 5 (1) अनवये सक्षम 
प्राधिकारी म्हणनु काम पाहतील या सक्षम प्राधिकाऱयाकंडे एन.एस.ई.एल. (N.S.E.L.) प्रकरणाचा 
कायणभार राहील.  
5.   सदर शासन धनणणय धवत्त धवभाग शासन धनणणय क्र. संकीणण -2015/प्र.क्र. 41/अिण-1 धदनाकं 2 
िून, 2015 अनवये धवभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार धनगणधमत करण्यात येत आहे.  

सदर शासन धनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201705081551287729 असा आहे. हा आदेश 
धडिीटल स्वाक्षरीने साक्षाधंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 ( युवराि ब. अिेटराव ) 
 उप सधचव, गृह धवभाग, महाराष्ट्र शासन  
प्रत, 

1. मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रिान सधचव 
2. प्रिान सधचव (महसूल), महसूल व वने धवभाग, मंत्रालय, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई  
4. पोलीस आयुक्त, बृहनमंुबई 
5. धिल्हाधिकारी, मंुबई शहर 
6. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता/लेखापधरक्षा), मंुबई 
7. अधिदान व लेखा अधिकारी, मंुबई 
8. धनवासी लेखा पधरक्षा अधिकारी, वादें्र, मंुबई  
9. कायासन पोल-3, गृह धवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
10. धनवडनस्ती (पोल-11 कायासन). 
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