
एन.एस.ई.एल. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी 
दाखल असलले्या आर्थिक गुन्हे ववभाग, 
गु.र.क्र. 89/2013 मधील जप्त मालमत्तेच े
मुल्याांकन व वललाव करण्यासाठी 
एच.डी.एफ.सी. वरॲल्टी या कां पनीची नेमणकू 
करणेबाबत.   

महाराष्ट्र शासन 
गृह ववभाग 

शासन वनणणय क्रमाांकः एमआयएस-2016/प्र.क्र. 247/पोल-11 
गृह ववभाग, दुसरा मजला, मांत्रालय, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण, मुांबई 
तारीख:  19 मे, 2017 

वाचा :- 
सहपोलीस आयुक्त (आर्थिक गुन्हे शाखा), मुांबई याांचे पत्र क्र.1682/सहपोआ/आगुवव/16, 

वद.03.10.2016 

प्रस्तावना :- 
अवास्तव परताव्याचे आमीद दाखवून जनतेची फसवणकू करणाऱ्या व्यक्ती/सांस्िा याांचेववरुध्द 

कारवाई करण्याबरोबरच फसवणकू झालेल्या जनतेला त्याांचे पैस े परत वमळण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र 

शासनाने एमपीआयडी ॲक्ट, 1999 पावरत केलेला आहे. सदर कायद्या अन्वये फसवणकू करणाऱ्या 

व्यक्त/सांस्िा याांची मालमत्ता जप्त करुन सदर मालमत्तेचा वललाव करुन जनतेला त्याांचे गुांतवलेले पैसे 

परत करणे अपेवित आहे.   

सदर मालमत्तेचा वललाव करण्यापूवी सदर मालमत्तेचे काटेकोरपणे मुल्याांकन करणे आवश्यक 

आहे. त्यानुदांगाने प्रकरणवनहाय जप्त केलेल्या मालमत्तेचे बाजारभावाप्रमाणे मुल्याांकन, वललाव 

करणेकामी  एच.डी.एफ.सी. वरॲल्टी या कां पनीची नेमणकू करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन 

होती.   
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शासन वनणणय :- 

एन.एस.ई.एल. गैरव्यवहार प्रकरणी एच.डी.एफ.सी. वरॲल्टी या कां पनीची नेमणकू 
करण्यासाठी सहपोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुांबई याांच्या प्रस्तावास अनुसरुन खालील अटी 
व शतीच्या अवधन राहून या व्दारे मान्यता देण्यात येत आहे.  

2.0 खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

2.1) सांस्िेस काम वाटप करण्यापूवी पुढील औपचावरकता पूणण करणे आवश्यक रावहल. 

अ)  गोपनीयतेचे मानक शासकीय गुप्तता कायदा 1923 कलम 3 व 4 प्रमाणे असतील. 
ब) गोपनीयता व कतणव्यपरायणता घोदणापत्र वववहत नमुन्यात भरुन देणे बांधनकारक 

रावहल. 
क) सदर सांस्िेने त्याांना देण्यात येणाऱ्या कामाबाबत त्याांचे वहतसांबांध (Conflict of 

Interest) नाहीत, असे प्रमावणत करणे बांधनकारक राहील.  
2.2)  कोणत्याही कारणास्तव सांस्िेस वदलेले काम त्याांनी वळेेत पूणण न केल्यास अिवा काम 

पूणण करण्यास असमिण  असल्यास त्याांच्या सेवा सांपुष्ट्टात आणल्या जातील. अशा 
प्रकरणी त्याांच्या सेवपेोटी अदा करावयाच्या फी बाबत सांबांवधत प्रावधकारी वनणणय 
घेण्यास सिम राहतील.  

2.3)  सांस्िेला वदलले्या कामाचा दजा समाधानकारक नसल्यास त्याांना कोणत्याही िणी, 
पूवणसुचना न देता व कोणतेही कारण न देता वनयुक्ती रद्द करण्याच े अवधकार शासन 
राखून ठेवत आहे.  

2.4)   शासनाने वनयुक्त केलेल्या सांस्िेस या वनयुक्तीचा कोणत्याही प्रकारे गैरवापर करता 
येणार नाही. जर सदर सांस्िा असा गैरप्रकार करत असेल तर सदर सांस्िेवर योग्य ती 
कारवाई करण्यात येऊन, त्याांना कोणतीही पूवण सचूना न देता वनयुक्ती रद्द करण्यात 
येईल. 

2.5)  सांस्िेस कोणतेही न्यायालय/वनयवमत सांस्िा/शासन सांस्िा काळ्या यादीत समाववष्ट्ट 
केली असल्यास अिवा दांडीत केली असेल तर सांस्िेस आपोआप रद्द असल्याच े
मानण्यात येईल. त्याबाबतीत अशा कायणवाहीची मावहती वळेोवळेी शासनास सादर 
करणे सदर सांस्िेवर बांधनकारक राहील.  

3.0 महाराष्ट्र ठेववदाराांच्या (ववत्तीय सांस्िाांमधील) वहतसांबांधाचे सांरिण (सुधारणा) वनयम, 2017 
वदनाांक 11 मे, 2017 रोजी अवधसूवचत करण्यात आले असून सदर वनयम 9 मधील उपवनयम (4) अन्वय े
सदर खचण एन.एस.ई.एल. गैरव्यवहार प्रकरणी जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेतून ववक्रीव्दारे जमा 



शासन वनणणय क्रमाांकः एमआयएस-2016/प्र.क्र. 247/पोल-11 

 

पषृ्ठ 3 पैकी 3  
 

करण्यात आलेल्या एकूण रकमेच्या 2 टक्के इतक्या रकमेच्या मयादेत, मा. ववशेद न्यायालयाच्या 
सहमतीने सांबांवधत सिम प्रावधकाऱ्याकडे असलेल्या याबाबतच्या इस्क्रो खात्यामधून भागववण्यात येईल, 
यावर होणारा खचाचा भार हा शासनाच्य वतजोरीवर असणार नाही. 

4.0 सदरहू सांस्िेस उक्त प्रयोजनाकवरता जरी नेमले असले तरी, आवश्यकतेनुसार, अन्य सांस्िाांना 
काम देण्याचे प्रावधकार राखून ठेवण्यात येत आहे. 

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201705191236391029 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वािरीने सािाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 युवराज ब. अजेटराव 
 उप सवचव, गृह ववभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. पोलीस आयुक्त, मुांबई  
2. सह पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुांबई 
3. सिम प्रावधकारी (एनएसईएल) तिा उपवजल्हावधकारी (भसूांपादन), वजल्हावधकारी 

कायालय, मुांबई शहर 
4. एच.डी.एफ.सी. वरॲल्टी, तळ मजला, इांडस्री हॉऊस, रामण हॉऊस समोर, 159, 

एच.टी. पारेख मागण, बॅकबे रेक्लेमेशन, चचणगेट, मुांबई-400020  
 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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