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वाचा – नदल्ली शासनाच्या आयुक्त अबकारी,लक्झरी कर नवभागाचे (करमणूक शुल्क शाखा) पत्र नद.
17 नडसेंबर, 2012

आदे श
केंद्र शासनाने नद. 30 नडसेंबर, 2011 रोजी ननगयनमत केलेल्या असाधारण अनधसूचनेनुसार

केबल टे नलल्व्हजन नेटवकय (रेग्युलेशन) ॲक्ट, 1995 मध्ये केबल टे नलल्व्हजन नेटवकय (रेग्युलेशन)

सुधारणा अनधननयम 2011 अन्वये सुधारणा करण्यात आली. यानुसार दे शातील 4 मेरोपॉनलटां ट क्षेत्र
म्हणजेच बृहन्मुांबई, नदल्ली, कोलकत्ता व चेन्नई या क्षेत्रात नद. 31 ऑक्टोबर 2012 पययत तसेच 10
लाख लोकसांख्या असलेल्या शहराांमध्ये 31 माचय, 2013 पययत व उवयनरत भारतात 31 नडसेंबर, 2014
पययत नडनजटल ॲड्रेसेबल नसस्टीम (डॅ स) अननवायय केली आहे .
यानुसार केबल प्रक्षेपण

सेट टॉप बॉक्सद्वारे फक्त नडनजटल पध्दतीनेच प्रक्षेनपत करणे

आवचयक आहे असे नननचचत करण्यात आले. नद. 31 माचय, 2013 पययत सेट टॉप बॉक्स अननवायय
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होणाऱ्या शहराांमध्ये महाराष्ट्रातील पुणे, पपपरी-पचचवड, नानशक, औरांगाबाद, ठाणे, कल्याणडोंनबवली, नवी मुांबई, जळगाांव व सोलापूर या शहराांचा समावेश आहे .

केंद्र शासनाने नडनजटल ॲड्रेसेबल नसस्टीम (डॅ स) अननवायय केल्याने नद. 1 नोव्हें बर, 2012

नांतर केवळ केबल ऑपरेटर सेट टॉप बॉक्सद्वारे केबल रेडीओ निक्वेन्सी नसग्नलचा ल्स्वकार करु

शकेल. यामुळे फक्त मल्ल्टनसस्टीम ऑपरेटरचे केबल सेवेवर सेट टॉप बॉक्सद्वारे ननयांत्रण असणार
आहे . स्थाननक केबल ऑपरेटरचे या सेवेवर ननयांत्रण असणार नाही. यामुळे केवळ मल्ल्टनसस्टीम
ऑपरेटर याांनाचा केबल कनेक्शनबाबत नननचचत सांख्या मानहत असणार आहे . मल्ल्टनसस्टीम ऑपरेटर

सध्या ग्राहकाांनी भरुन नदलेले सीआरएफ (Customer Referance Form) फॉमयमधील डाटा एकनत्रत
करीत असल्याने सांपूणय नवतरीत सेट टॉप बॉक्सच्या प्रमाणात दे य करमणूक शुल्क भरणा केलेला नाही
असे ननदशयनास आले आहे .

यामुळे बदललेल्या पनरल्स्थतीमध्ये केबल सांख्येची नननचचत सांख्या मानहती असल्याने केबल

सेवेपोटी अनुज्ञेय करमणूक शुल्क भरणा केवळ मल्ल्टनसस्टीम ऑपरेटर याांनीच करणे आवचयक आहे .

नद. 31 माचय, 2013 पययत केबल ऑपरेटरद्वारे करमणूक शुल्क भरणा करण्याची पध्दत सुरु

ठे वण्यात येत आहे . या कालावधीत मल्ल्टनसस्टीम ऑपरेटर याांनी मानहतीचे सांकलन करावे व नद. 1

एनप्रल, 2013 नांतर मल्ल्टनसस्टीम ऑपरेटर याांनी करमणूक शुल्क भरणा व वसुली करुन त्याचा नद.
10 मे, 2013 पूवी तसेच त्यानांतर प्रत्येक मनहन्याच्या 10 तारखेपययत राज्य शासनाकडे भरणा करावा.

मल्ल्टनसस्टीम ऑपरेटर याांनी नवतरीत केलेल्या सवय सेट टॉप बॉक्सबाबत सेट टॉप बॉक्स

ॲक्टीव्हे ट झाल्यापासून तसेच नप्रॲक्टीव्हे टेड सेट टॉप बॉक्सवर सांपूणय करमणूक शुल्क दे य असेल.

अननयनमतता झाल्यास मल्ल्टनसस्टीम ऑपरेटर याांच्यावर सांपूणय तसेच केबल ऑपरेटरवर

पनरक्षेत्रननहाय जबाबदारी नननचचत करण्यात येईल.
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सदर शासन ननणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201303071800156419 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने .
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शासनाचे अवर सनचव

सोबत : नदल्ली राज्य शासनाचे पत्र नद. 17 नडसेंबर,2012
प्रनत तातडीच्या आवचयक काययवाहीकनरता
1) सवय नवभागीय आयुक्त
2) सवय नजल्हानधकारी

प्रत मानहतीसाठी

1) मा.मुख्यमांत्री याांचे सनचव, 1 ला मजला, मांत्रालय, मुांबई-32

2) मा.उपमुख्यमांत्री याांचे प्रधान सनचव, 1 ला मजला, मांत्रालय, मुांबई-32
3) मा.मांत्री (महसूल ) याांचे खाजगी सनचव, 5 वा मजला, मांत्रालय, मुांबई-32

4) मा.राज्यमांत्री(महसूल)याांचे खाजगी सनचव,जागनतक व्यापार केंद्र, 32वा मजला, कफपरेड,
कुलाबा, मुांबई-400 005
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5) अपर मुख्य सनचव (महसूल), ननवन प्रशासकीय भवन,2 रा मजला, मांत्रालय,मुांबई 32
6) प्रधान सनचव (नवधी व न्याय)मांत्रालय, मुांबई 400 032

7) प्रधान सनचव (साांस्कृनतक कायय) मांत्रालय, मुांबई 400 032
8) प्रधान सनचव (नवत्त ) मांत्रालय, मुांबई 400 032

9) प्रधान महालेखापाल (लेखापनरक्षा) महाराष्ट्र-1, मुांबई

10) प्रधान महालेखापाल (लेखापनरक्षा) महाराष्ट्र-2, नागपूर
ननवड नस्ती, टी-1 कायासन
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