फेडरे शन ऑफ आंडडयन चेंबर ऑफ कॉमसस
ॲन्ड आंडस्ट्री (डफक्की) या संस्ट्थेद्वारे डद. 12
ते 14 माचस, 2013 रोजी अयोडजत “डफक्की
फ्रेम्स” या व्यवसाडयक पडरषदे दरम्यान
होणाऱ्या कोडरया दे शाच्या संस्ट्कृती दशसनाच्या
करमणूकीच्या कायसक्रमास करमणूक शुल्क
माफी दे ण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन डवभाग
शासन डनणसय क्रमांकः इएनटी2013/प्र.क्र.67/टी-1,
जागडतक व्यापार केंद्र, सेंरल 1
32वा मजला,कफ परेड,कुलाबा, मुंबइ 400 005
तारीख: 25 माचस, 2013

शासन डनणसय
फेडरेशन ऑफ आंडडयन चेंबर ऑफ कॉमसस ॲन्ड आंडस्ट्री (डफक्की) या संस्ट्थेद्वारे डद. 12 ते 14
माचस, 2013 रोजी हॉटे ल रेडनसन्स पवइ येथे होणाऱ्या “डफक्की फ्रेम्स” या व्यवसाडयक पडरषदे दरम्यान
होणाऱ्या करमणूकीच्या कायसक्रम भारत व कोडरया या दे शांमधील 40 वषांच्या मैत्रीचे प्रतीक कोडरयन
संस्ट्कृतीचे प्रदशसन करण्यात येणार ऄसून व यापोटी येणारा सवस खचस कोडरयाद्वारे करण्यात येणार अहे.
यास्ट्तव या कायसक्रमास मुंबइ करमणूक शुल्क ऄडधडनयम 1923 कलम 6 (3) ऄन्वये पुढील ऄटींच्या
ऄधीन राहू न करमणूक शुल्क माफी प्रदान करण्यात येत अहे.
1) लेखापडरक्षणाकडरता डफकी संस्ट्थेने

मुंबइ ईपनगर डजल्हाडधकारी कायालयाला

या

कायसक्रमाकडरता अलेल्या खचाचे डववरण कोरीयन शासनाच्या पत्रासोबत सादर करावे.
2) सदर संस्ट्थेने सक्षम प्राडधकाऱ्यांकडू न अयोडजत कायसक्रमाकडरता अवश्यक मान्यता
डमळाल्यानंतर कायसक्रमाकडरता अकारण्यात अलेल्या डे डलगेशन फी / प्रवेश शुल्क तसेच
सदर कायसक्रम अयोडजत केला ऄसल्यास प्रायोजकत्वाची रक्कम याबाबत डजल्हाडधकारी
ईपनगर डजल्हा मुंबइ यांना माडहती सादर केली ऄसेल व त्यानुसार देय करमणूक
शुल्कापोटी ऄनामत रक्कम डजल्हाडधकारी यांच्याकडे जमा केली ऄसेल.
3) वर

डवडनर्ददष्ष्ट्टत

केलेल्या

कायसक्रमाच्या

अयोजनाव्यडतडरक्त

आतर

करमणूकीच्या कायसक्रमाबाबत या अदे शाचा वापर केला जाणार नाही.

कोणत्याही
या अदे शात

कोणत्याही प्रकारची दु रुस्ट्ती फेरबदल करण्यात येणार नाही.
4) ईपरोक्त नमूद ऄटींची पुतसता होते ककवा कसे याची डजल्हाडधकारी मुंबइ ईपनगर डजल्हा
मुंबइ यांनी दक्षता घ्यावी अडण फेडरेशन ऑफ आंडडयन चेंबर ऑफ कॉमसस ॲन्ड आंडस्ट्री
(डफक्की) या संस्ट्थेद्वारे अयोडजत ईपरोक्त नमूद कायसक्रमाकडरता झालेल्या करमणूक

शासन ननर्णय क्रमाांकः इएनटी2013/प्र.क्र.67/टी-1,

शुल्काच्या हानीबाबत माडहती स्ट्वतंत्रपणे कायसक्रमाच्या डदनांकापासून 1 मडहन्याच्या
कालावधीमध्ये शासनास सादर करावी.
5) सदर अदे श महाराष्ट्र करमणूक शुल्क ऄडधडनयम 1923 चे कलम 6(3) ऄन्वये राज्य
शासनास प्राप्त ऄडधकारामुळे डनणसय घेउन डनगसडमत करण्यात येत अहेत.
सदर शासन डनणसय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ट्थळावर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201303251230232219 ऄसा अहे . हा अदे श
डडजीटल स्ट्वाक्षरीने साक्षांडकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने.
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(डवद्या हम्पय्या)
शासनाचे ऄवर सडचव

प्रत, तातडीच्या अवश्यक कायसवाहीसाठी,
1. डजल्हाडधकारी, मुंबइ ईपनगर डजल्हा
प्रत, माडहती व अवश्यक कायसवाहीसाठी
1. प्रधान महालेखापाल (लेखापडरक्षा) महाराष्ट्र 1 मुंबइ.
2. डनवासी लेखापडरक्षा ऄडधकारी, मुंबइ.
3. ईप सडचव, डवत्त डवभाग, मंत्रालय, मुंबइ
4. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सडचव, मंत्रालय, मुंबइ
5. श्रीमती डपया कसग, संचालक, फेडरेशन ऑफ आंडडयन चेंबर ऑफ कॉमसस ऄँड आंडस्ट्री (डफक्की),
कृष्ट्णामाइ, प्लॉट नं. 33, बी पोचखानवाला रोड, वरळी , मुंबइ - 30
6. डनवड नस्ट्ती.
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