


नागरी स्थाननक संस्थांच्या निनिध देय रक्कमांचा 
भरणा करण्यासाठी रू.500 मुलयांच्या जुन्या 
नोटांच्या िापरास मुदतिाढ देण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
नगर निकास निभाग 

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

नदनांक:-  02 निसेंबर, 2016. 
 

 

िाचा:- (1) शासन पनरपत्रक, नगर निकास निभाग, क्रमांक संनकणण-2016/प्र.क्र.441/ननि-20,   
नद.10.11.2016 

(2) शासन पत्र, नगर निकास निभाग, क्रमाकं संनकणण-2016/प्र.क्र.441/ननि-20, नद.11.11.2016 
(3) कें द्र शासनाच्या नित्त मंत्रालयाची अनधसूचना क्रमाकं:- S.O.3448 (E), नद. 14.11.2016 
(4) शासन पनरपत्रक, नगर निकास निभाग, क्रमाकं संनकणण-2016/प्र.क्र.441/ननि-20, 

नद.15.11.2016 
(5) कें द्र शासनाच्या नित्त मंत्रालयाची अनधसूचना क्रमाकं:- S.O.3544 (E), नद. 24.11.2016 

 

शासन पनरपत्रक:- 
शासन पनरपत्रक, नगर निकास निभाग, नद.10.11.2016 ि नद.15.11.2016 अन्िये कें द्र शासनाने 

रद्द केलेलया रू.1000 ि रू.500 मुलयांच्या नोटा महानगरपानलका / नागपरू सधुार प्रन्यास / पपपरी-पचचिि 
निनगर निकास प्रानधकरण / बसे्ट / नगरपनरषदा / नगरपंचायतींच्या निनिध कराचंा भरणा / थकबाकी  
भरण्यासाठी स्स्िकारण्यास निनहत अटी ि शतींच्या अनधन राहून अनुमती देण्यात आली होती.  
2. कें द्र शासनाच्या नित्त मंत्रालयाने अनधसूचना क्रमांक:- S.O.3544 (E), नद. 24.11.2016 च्या 
अनधसूचनेन्िये आता रू.500 मुलयांच्या नोटाचंा िापर करण्यास यापिूीच्या निनिध अनधसूचनेमध्ये नमूद 
केलेलया अटी ि शतींच्या अधीन राहून नद.15.12.2016 च्या मध्यरात्रीपयंत मुदतिाढ नदली आहे.  त्यास 
अनुसरून, शासन पनरपत्रक, नगर निकास निभाग, नद.10.11.2016 ि शासन पत्र, नगर निकास निभाग, 
नद.11.11.2016 अन्िये निनहत केलेलया अटी ि शतींच्या अधीन राहून निनिध कराचंा भरणा / थकबाकी  
भरण्यासाठी स्स्िकारण्यास नद.15.12.2016 च्या मध्यरात्रीपयंत मुदतिाढ देण्यात येत आहे.  
3. तरी सिण महानगरपानलका आयुक्त, सभापती, नागपरू सुधार प्रन्यास, मुख्य कायणकारी अनधकारी, 
पपपरी-पचचिि निनगर निकास प्रानधकरण ि सिण नगरपनरषद/नगरपंचायत मुख्यानधकारी यांनी यास व्यापक 
प्रनसध्दी द्यािी. तसेच नागरीकांना देय रक्कमाचंा भरणा करता येणे शक्य व्हाि े म्हणनू आिश्यक ती सिण 
प्रशासकीय व्यिस्था करािी.  
4. सदर पनरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आले असनू त्याचा संगणक सकेंताक  201612021449289925  असा आहे. हे पनरपत्रक निजीटल 
स्िाक्षरीने साकं्षानकत करून काढण्यात येत आहे. 
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नांिाने, 
 
 
 
        ( ज. ना. पाटील ) 
           सह सनचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1) मा. निरोधी  पक्षनेते, दोन्ही  सभागृह, महाराष्ट्र निधानमंिळ, मंुबई 
2) सिण सन्माननीय निधानसभा/ निधानपनरषद ि संसद सदस्य 
3) मा. राज्यपाल महोदय यांच ेसनचि 

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


शासन पनरपत्रक क्रमांकः संनकणण-2016/प्र.क्र.441/ननि-20, 
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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, पपपरी-पचचिि निनगर निकास प्रानधकरण, पपपरी-पचचिि, पणेु 
15) मुख्यानधकारी, नगरपनरषदा / नगरपचंायत (सिण)   
16) ननििनस्ती 

 




