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शासन दनणयय
कौन्सुलेट जनरल ऑफ दद दरपब्लीकन ऑफ ससगापूर याांनी दद. 10 ते 12 दडसेंबर, 2012 या
कालावधीत एनसीपीए, मुांबई येथे येथे आयोदजत "ससगापूर दफल्म फेस्टीवल” मध्ये एकूण 4 ससगापूर
दर्त्रपट दाखदवण्यात आले असून, भारतीय प्रेक्षकाांना ससगापूर दर्त्रपटाांर्ी मादहती/ओळख व्हावी
याकरीता सदरर्ा दफल्म फेस्टीवल आयोदजत करण्यार्ा उद्देश असल्यार्े सबांदधताांकडू न
कळदवण्यात आले आहे. यास्तव "ससगापूर दफल्म फेस्टीवल” या काययक्रमासाठी महाराष्ट्र करमणूक
शुल्क अदधदनयम,1923 मधील कलम 6 (3) नुसार खालील अटी व शतींच्या अधीन राहू न करमणूक
शुल्क माफी प्रदान करण्यात येत आहे.
1) कौन्सुलेट जनरल ऑफ दद दरपब्लीकन ऑफ ससगापूर याांनी सक्षम प्रादधकाऱयाांकडू न
आयोदजत

काययक्रमाकदरता

आवश्यक

मान्यता

दमळाल्यानांतर

काययक्रमाकदरता

आकारण्यात आलेल्या प्रवेश शुल्क तसेर् सदर काययक्रम आयोदजत केला असल्यास
प्रायोजकत्वार्ी रक्कम याबाबत दजल्हादधकारी, मुांबई शहर याांना मादहती सादर केली
असेल व त्यानुसार दे य करमणूक शुल्कापोटी अनामत रक्कम दजल्हादधकारी याांच्याकडे
जमा केली असेल.
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2) लेखापदरक्षणाकदरता कौन्सुलेट जनरल ऑफ दद दरपब्लीकन ऑफ ससगापूर याांनी मुांबई
शहर दजल्हादधकारी कायालयाला

या काययक्रमाकदरता आलेल्या खर्ार्े दववरण

ससगापूर शासनाच्या पत्रासोबत सादर करावे.
3) वर दवदनर्ददष्ष्ट्टत केलेल्या काययक्रमाच्या आयोजनाव्यदतदरक्त इतर कोणत्याही
करमणूकीच्या काययक्रमाबाबत या आदे शार्ा वापर केला जाणार नाही. या आदे शात
कोणत्याही प्रकारर्ी दु रुस्ती/फेरबदल करण्यात येणार नाही.
4) उपरोक्त नमूद अटींर्ी पुतयता होते सकवा कसे यार्ी दजल्हादधकारी मुांबई शहर याांनी
दक्षता घ्यावी आदण कौन्सुलेट जनरल ऑफ दद दरपब्लीकन ऑफ ससगापूर याांनी
आयोदजत केलेल्या उपरोक्त नमूद काययक्रमाकदरता झालेल्या करमणूक शुल्काच्या
हानीबाबत मादहती स्वतांत्रपणे 1 मदहन्याच्या कालावधीमध्ये शासनास सादर करावी.
सदर शासन दनणयय महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अदधदनयम 1923 र्े कलम 6(3) अन्वये राज्य
शासनास प्राप्त अदधकारान्वये दनणयय घेऊन दनगयदमत करण्यात येत आहे.
सदर शासन दनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा सांकेताक 201303251228437219 असा आहे . हा आदे श
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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(दवद्या हम्पय्या)
शासनार्े अवर सदर्व
प्रत, तातडीच्या आवश्यक काययवाहीसाठी,,
1) दजल्हादधकारी मुांबई शहर
प्रत, मादहती व आवश्यक काययवाहीसाठी
1) प्रधान महालेखापाल (लेखापदरक्षा) महाराष्ट्र 1 मुांबई.
2) दनवासी लेखापदरक्षा अदधकारी, मुांबई.
3) उप सदर्व, दवत्त दवभाग, मांत्रालय, मुांबई
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4) मा.मांत्री (महसूल) याांर्े खाजगी सदर्व, मांत्रालय, मुांबई.
5) प्रादधकृत स्वाक्षरीकता, कौन्सुलेट जनरल ऑफ द दरपब्लीक ऑफ ससगापूर, 152, 14 वा
मजला, मेकर र्ेंबर 4, नदरमन पॉइांट, मुांबई - 400 021
6) दनवड नस्ती
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