


नागरी स्थाननक संस्थांच्या निनिध देय 
रक्कमांचा भरणा करण्यासाठी  रु. 1000 ि 
रू.500 मुलयांच्या जुन्या नोटांचा िापर 
करण्याबाबत.   

 

महाराष्ट्र शासन 
नगर निकास निभाग 

शासन पनरपत्रक  क्रमांक:- संनकणण-2016/प्र.क्र.441/ननि-20, 
मंत्रालय, मंुबई- 400 032 

नदनांक:-  10 नोव्हेंबर, 2016. 
 

 

िाचा:- नित्त निभागाच ेपत्र क्र. संनकणण-2016/प्र.क्र.64/कोशा प्रशा-5, नद. 10.11.2016 
 

शासन पनरपत्रक:- 
   कें द्र शासनाच्या नित्त मंत्रालयाने अनधसूचना क्रमांक:- S.O.3407 (E), नद. 08.11.2016 च्या 
अनधसूचनेन्िये नद. 08.11.2016 च्या मध्यरात्रीपासून रू.1000 ि रू.500 मुलयांच्या नोटा व्यिहारातून रद्द 
करण्यात आलया आहेत. दरम्यान नित्त निभागाच्या उपरोक्त नद. 10.11.2016 च्या पत्रान्िये कें द्र शासनाशी 
निचारनिननमय करून पढुीलप्रमाणे सचूना देण्यात आलया आहेत.  
“To avoid inconvenience to the public, Old High Denomination Bank notes may also be 

accepted by Government, State Owned Enterprises and Local bodies (Urban and Rural) until 

the midnight of 11th Nov 2016. However, the amount so accepted would be restricted to raised 

demand only. The amount may be accepted only from the concerned individual/ individual 

entity against whom the dues exist. A third party may also deposit the dues subject to an 

authorization given by the individual/individual entity against whom the dues exist. In such 

cases, the tenderer will also be required to submit valid proof of identity.” 
 

  तसेच या अनुषंगाने संबधंीत प्रशासकीय निभागांनी आिश्यक त्या सूचना ननगणनमत कराव्यात 
असे ननदेश नित्त निभागाने नदले आहेत.  
2.  महानगरपानलका/नगरपानलकांच्या निनिध करांचा भरणा/ थकबाकी  भरण्यासाठी 
नागरीकानंी रोखीने जुन्या चलनात रक्कमा भरण्याची तयारी दशणनिली आहे. सदर चलनाव्दारे देय कराचंी / 
थकबाकीची रक्कम नागरीकांकडून जुन्या चलनात स्स्िकारािी ककिा कस?े याबाबत शासनाकडे निचारणा 
होत होती. नित्त निभागाच्या उपरोक्त नद. 10.11.2016 च्या पत्रातील सूचना निचारात घेऊन कें द्र शासनाने रद्द 
केलेलया रू.1000 ि रू.500 मुलयांच्या नोटा महानगरपानलका / नागपरू सुधार प्रन्यास / कपपरी-कचचिड 
निनगर निकास प्रानधकरण / बसे्ट / नगरपनरषदा / नगरपंचायतींच्या निनिध करांचा भरणा / थकबाकी  
भरण्यासाठी स्स्िकारण्यास पढुील अटी ि शतींच्या अनधन राहून अनुमती देण्यात येत आहे:- 

1) मालमत्ता कर, पाणीपट्टी इत्यादी कराचंी िसूली करण्याबाबतची मागणी नद. 08.11.2016 पिूी 
केलेली असािी. 

2) भरणा करून घ्याियाच्या संबधंीत कराची रक्कम ही उपरोक्त मागणी केलेलया रक्कमेच्या 
मयादेत असािी. सदर रक्कम नििादीत (Disputed) नसािी, तसचे कोणत्याही पनरस्स्थतीत 
प्रनतसानित (under protest ) रक्कमेचा भरणा करून घेण्यात येऊ नये. 

3) अशा पध्दतीने जमा करून घेण्यात येणारी कराचंी रक्कम ही ना परतािा योग्य (Non 

Refundable) असेल ही बाब नागरीकांच्या ननदशणनास आणनू देण्यात यािी. 
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4) उपरोक्त रक्कम ज्याच्या नािाने कराच्या िसूलीबाबत मागणी करण्यात आली आहे, त्या व्यस्क्तने 
स्ित: अथिा त्या व्यस्क्तने प्रानधकृत केलेलया व्यक्तीस भरणा करता येईल. मात्र सदर त्रयस्थ 
पिाने रक्कमेचा भरणा करताना स्ित:च्या ओळखीचा िधै परुािा तसचे प्रानधकार पत्र 
(Authorization Letter)सादर करणे आिश्यक रानहल. 

5) जुन्या चलनातील नोटांच्या स्िरूपातील कर भरणा हा शुक्रिार नद. 11.11.2016 रोजी मध्यरात्री 
पयंतच अनुज्ञेय असेल. 

3.  तरी सिण महानगरपानलका आयकु्त, सभापती, नागपरू सुधार प्रन्यास, मुख्य कायणकारी 
अनधकारी, कपपरी-कचचिड निनगर निकास प्रानधकरण ि सिण नगरपनरषद/नगरपचंायत मुख्यानधकारी यांनी 
यास व्यापक प्रनसध्दी द्यािी. तसेच िर नमूद केलेलया अटी ि शतींच्या अनधन राहून नागरीकांना देय रक्कमांचा 
भरणा करता येणे शक्य व्हाि े म्हणनू आिश्यक ती सिण प्रशासकीय व्यिस्था करािी. सदर आदेश तात्काळ 
अंमलात येत असून नागनरकानंा नागरी स्थाननक संस्थांच्या देय रक्कमांचा भरणा करता येणे शक्य व्हाि ेम्हणनू 
सिण सबंनंधत प्रानधकाऱयांनी यासाठी शुक्रिार नद. 11.11.2016 रोजी मध्यरात्रीपयंत कायालये सुरु ठेिानित, 
त्यासाठी आळीपाळीने अनधकारी / कमणचारी यांच्या ननयकु्त्या करण्यात याव्यात.   
4.  सदर पनरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आले असनू त्याचा संगणक संकेताक  201611101719075025 असा आहे. हे पनरपत्रक 
नडजीटल स्िािरीने सािंानकत करून काढण्यात येत आहे. 
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नांिाने, 

 
 
        ( ज. ना. पाटील ) 
           सह सनचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1) मा. निरोधी  पिनेते, दोन्ही  सभागृह, महाराष्ट्र निधानमंडळ, मंुबई 
2) सिण सन्माननीय निधानसभा/ निधानपनरषद ि संसद सदस्य 
3) मा. राज्यपाल महोदय यांच ेसनचि 
4) मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच ेप्रधान सनचि 
5) सिण मा. मंत्री / राज्यमंत्री याचंे खाजगी सनचि  
6) मा. मुख्य सनचि याचंे िनरष्ट्ठ स्िीय सहाय्यक 
7) मुख्यमंत्री महोदय याचंे जनसपंकण  अनधकारी 
8) राज्यातील सिण महानगरपानलकांचे आयकु्त 
9) महाव्यिस्थापक, बसे्ट, मंुबई 

10) सिण निभागीय आयकु्त 
11) आयुक्त तथा संचालक, नगरपनरषद प्रशासन सचंालनालय, िरळी, मंुबई  
12) सभापती, नागपरू सधुार प्रन्यास, नागपरू 
13) राज्यातील सिण नजलहानधकारी 
14) मुख्य कायणकारी अनधकारी, कपपरी-कचचिड निनगर निकास प्रानधकरण, कपपरी-कचचिड, पणेु 
15) मुख्यानधकारी, नगरपनरषदा / नगरपचंायत (सिण)   
16) ननिडनस्ती 

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



