ममजवान वेलफेअर सोसायटी, मुंबई या
सुंस्थेद्वारे मद. ३ सप्टें बर, 2012 रोजी हॉटे ल
ग्रँड हयात, मुंबई येथे आयोमजत “ममजवानसोनेट इन फॅब्रीक” या करमणूकीच्या
काययक्रमास करमणूक शल्क माफी दे ण्याबाबत
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शासन मनणयय
मदनाुंक 3 सप्टें बर, 2012 रोजी ममजवान वेलफेअर सोसायटी, मुंबई या सुंस्थेद्वारे हॉटे ल ग्रँड
हयात, मुंबई येथे आयोमजत केलेल्या "ममजवान-सोनेट इन फॅब्रीक" काययक्रमासाठी महाराष्ट्र करमणूक
शल्क अमधमनयम,1923 मधील कलम 6 (3) नसार खालील अटी व शतींच्या अधीन राहू न करमणूक
शल्क माफी प्रदान करण्यात येत आहे.
1)

सदर सुंस्थेने सक्षम प्रामधकाऱयाुंकडू न आयोमजत काययक्रमाकमरता आवश्यक मान्यता
ममळाल्यानुंतर काययक्रमाकमरता आकारण्यात आलेल्या प्रवेश शल्क तसेर् सदर काययक्रम
प्रायोमजत केला असल्यास प्रायोजकत्वार्ी रक्कम याबाबत मजल्हामधकारी उपनगर मजल्हा
मुंबई याुंना मामहती सादर केली असेल व त्यानसार दे य करमणूक शल्कापोटी अनामत रक्कम
मजल्हामधकारी याुंच्याकडे जमा केली असेल.

2) वर मवमनर्ददष्ष्ट्टत केलेल्या काययक्रमाच्या आयोजनाव्यमतमरक्त इतर कोणत्याही करमणूकीच्या
काययक्रमाबाबत या आदे शार्ा वापर केला जाणार नाही. या आदे शात कोणत्याही प्रकारर्ी
दरुस्ती/फेरबदल करण्यात येणार नाही.
3) उपरोक्त नमूद अटींर्ी पतयता होते ककवा कसे यार्ी मजल्हामधकारी मुंबई उपनगर मजल्हा मुंबई
याुंनी दक्षता घ्यावी आमण ममजवान वेलफेअर सोसायटी, मुंबई या सुंस्थेद्वारे

आयोमजत

उपरोक्त नमूद काययक्रमाकमरता झालेल्या करमणूक शल्काच्या हानीबाबतर्ी मामहती
स्वतुंत्रपणे 1 ममहन्याच्या कालावधीमध्ये मजल्हामधकारी कायालय व शासनास सादर
करावी.मामहती सादर न केल्यास मजल्हामधकारी कायालयाने करमणूक शल्क माफीर्ा
प्रस्ताव फेरमवर्ाराथय शासनास पाठवावा.
4) ममजवान वेलफेअर सोसायटी, मुंबई या सुंस्थेने
मजल्हामधकारी कायालयाकडे

लेखापमरक्षणाकमरता मुंबई उपनगर

या काययक्रमाकमरता आलेल्या खर्ार्े मववरणपत्र सादर

करावे.
5) सदर काययक्रमापासून प्राप्त झालेले सुंपूणय उत्पन्न सुंस्थेने फक्त महाराष्ट्रातील मवद्यार्थ्यांच्या
कायासाठी, दू रस्थ अभ्यासक्रमासाठी, सुंगणकीकरण केंद्रार्े अद्यावतीकरण करण्यासाठी,
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एमसीए या अभ्यासक्रमासाठी, उच्र् मशक्षणासाठी अथवा फक्त महाराष्ट्रातील ममहलाुंकमरता
कल्याणकारी उपक्रमाुंच्या अनषुंगाने प्रामख्याने होम सायन्स प्रयोगशाळा, सौंदययमवषयक
प्रमशक्षण यासाठी खर्य करणे आवश्यक आहे.
6) सदर आदे श महाराष्ट्र करमणूक शल्क अमधमनयम 1923 र्े कलम 6(3) अन्वये राज्य
शासनास प्राप्त झालेल्या अमधकारान्वये मनणयय घेऊन मनगयममत करण्यात येत आहेत.
सदर शासन मनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा सुंकेताक 201303251229476419 असा आहे . हा आदे श
मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंमकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याुंच्या आदे शानसार व नावाने.
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(मवद्या हम्पय्या)
शासनार्े अवर समर्व
प्रत, तातडीच्या आवश्यक काययवाहीसाठी,
1. मजल्हामधकारी मुंबई उपनगर मजल्हा
प्रत, मामहती व आवश्यक काययवाहीसाठी
1. प्रधान महालेखापाल (लेखापमरक्षा) महाराष्ट्र 1 मुंबई.
2. मनवासी लेखापमरक्षा अमधकारी, मुंबई.
3. उप समर्व, मवत्त मवभाग, मुंत्रालय, मुंबई
4. मा.मुंत्री (महसूल) याुंर्े खाजगी समर्व, मुंत्रालय, मुंबई.
5. श्रीमती शबाना आझमी, ममजवान वेल्फेअर सोसायटी, 702, सागर सम्राट, ग्रीनफील्ड, जहू ,
मुंबई 400 049
6. मनवड नस्ती
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