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प  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ना यगृह वापराबाबतचे धोरण  

  १) सं  नाव व ारंभ –  

     अ) सदर या धोरणात पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
            ना यगृह वापराबाबतचे धोरण असे संबोध यात येईल. 

     आ) सदरचे धोरण हे िनयम अ त वात येईपयत अमलात  

         राह ल. 
२) या या – 

     १) या धोरणातील वषयात अगर संदभात काह  बाधा येत असेल  

        तर.... 
     अ) कायदा हणजे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम  

     ब) कलम हणजे काय ातील कलम 

     क) आयु  हणजे कलम ३६ अ वये नेमलेला शहराचा 
        नगरपािलका आयु  अथवा कलम ३९ अ वये नेमलेला हंगामी 

        आयु . 
     ड) यव थापक हणजे ना यगृहाचे यव थापनाठ  कलम 

       ५१(४) अ वये महारा  शासनाकडून पद मंजूर क न घेऊन 



       अिधिनयमांचे कलम ५३(१) अ वये नेमणेत आलेला अिधकार . 

     इ) ना यगृह हणजे महापािलके या या इमीरतीचा वापर  

       ना य योग व सां कृितक काय मांसाठ  केला जातो अशी 

       इमारत. 

२) श द आ ण श द योग याचा या धोरणात उपयोग केला आहे. परंत ु

    यांची या या केली नाह . या श द आ ण श द योग यांचा 

    काय ात सांिगतलेला अथ अिभ ेत राह ल. 

३) ना यगृहाचा / े ागृहाचा वापर- 
   १) ना यगृहाचा वापर हा ना य योग व सां कृितक काय म 

     यासाठ  करता येईल. याम ये ना य योग, ऑक ा, जादु चे 

     योग, या याने, स कार समारंभ, वचन इ. शाळांचे 

     नेहसंमेलन, व वध गुणदशन, मराठ  िगतांचा काय म, 

     नृ याचा काय म, क वता वाचन व गायन, वादन, एकपा ी 
     योग इ याद  बाबींचा समावेश राह ल.तथापी या यित र  

     आयु  जे काय म सां कृितक काय म हणून िनणय देतील 

     यांचाह  समावेश सां कृितक काय मात राह ल. 
   २) ना यगृह वापरासाठ  सकाळ  ९ ते रा ी १२ पयत खुले 



     राहतील. 

       प हला योग – दुपार   १२.०० ते ३.०० वाजेपयत  

       दुसरा योग – सायंकाळ  ५.०० ते ०८.०० वाजेपयत 

       ितसरा योग – रा ी   ०९.३० ते १२.३० वाजेपयत 

   ना यगृह वापरा या एकूण कालावधी या वेळेपे ाह  इतर वेळ  

   काय म होणार अस यास काय म सादर करणा-या अजदाराने 

   अथवा सं थेने या संदभात धोरण .९ (२०) म ये नमुद 

   केले माणे सव परवाने तसेच याबाबत पोिलस किमशनर यांना 

   वतं  व प  परवाना काढला पा हजे. 
४) अनामत व भाडे व इतर आकारः- 

   ना यगृहाची अनामत, भा याची र कम व इतर आकार व परतीची    

   अनामत र कम मा. आयु  यांचेकडून वेळोवेळ  िन त करणेत  

   येईल. 

५) जादा ितक ट दरानुसार आकारवयाचे भाडे – 

   सवसाधारण ितक ट दरानुसार ना यगृह वापरासाठ  म.न.पा. ने   

   ठरवलेली भा याची र कम ह  जर एखा ा योगासाठ  

   सवसाधारण ितक ट दरापे ा जा त दराची ितक टे व स 



   ठेव यास सवसाधारण ितक ट दरापे ा जा त होणा-या ितक टां या  

   कमती या माणात २५% दराने भा याची र कम जा त        
   आकारणेत येईल. 

         काय मांसाठ  अिधक दराची ितक टे व  करावयाची 

   अस यास यासाठ  यव थापकांची आगाऊ परवानगी घेतली  

   पा हजे. 

६) ना यगृहाचे भा यात सवलत देणे - 

     १) पंपर  िचंचवड शहरातील र ज टर बालना य सं था, 
   शै णक सं था, सामा जक सं था,पायेिगक ना यसं था 

   यांना गु वार, शिनवार, र ववार व सावजािनक सु यांचे 

   दवस सोडून इतर दवशी योग करणेसाठ  ना यगृहाचे 

   व हत केले या भा यात सवलत देणेत य़ेईल. 

     २) मराठ  संगीत नाटकासाठ  म ह यातून दोन वेळा ( दोन 

        खेळ ) े ागृहा या भा या या दराम ये ५०% सवलत देणेत 

        येईल.  

 

     

७) ना यगृह राखून ठेव याची प दत - 



     १) ना यगृहाचे आर ण येक ितमाह साठ  केले जाईल. 

        ितमाह  कालावधी व अज सादर कर याचाल कालावधी 
        खालील माणे राह ल. 

     ितमाह  कालावधी                     अज कर याची मुदत 

     जानेवार  ते माच                            नो हबर   

     ए ल ते जून फे ुवार  

     जुलै ते स टबर                                मे 

     ऑ ट बर ते डसबर                          ऑग ट 

२) ना यगृहाचे मागणीसाठ  अजदाराने अथवा सं थेने व हत 

   केले या छापील अजाम ये संपूण मा हतीसह अजावर 
       व हत केले या मुदतीत यव थापकाकडे सादर केला 

       पा हजे. यानुसार ा  झालेले अज कोणतेह  कारण न देता 

       अंशत: अथवा पूणत: नामंजूर कर याचा अिधकार मा.   

       आयु  यांनी राखून ठेवला आहे. यानुसार होणारा मंजूर  

       अज हा आगाऊ आर ण हणून समज यात येईल.परंत ु

       उपरो  यित र  ना यगृह उपल ध अस यास ते दे याचे 

       अथवा नाकारणेचे अिधकार यव थापकास राहतील. 



     ३) अजदाराने अथवा सं थेने योगा या नेहमी या 

        वेळो यित र  इतर वेळ  रंगीत तालमीसाठ  ना यगृह 

        मागणीसाठ  महापािलकेने व हत केले या छापील अजाम ये 

        संपूण मा हतीसह अज १५ दवस अगोदर यव थापकाकडे 

        सादर केला पा हजे. 
 ४) तथापी िनयम .७(३) म ये नमूद केले या यित र ल 

        जर ना यगृह योगाचे िनयो जत वेळेत र  असेल अशा  

        वेळ ह  मागणी आ यास रंगीत तालमीसाठ  उपल ध होईल. 
     ५) िनयम .७(३) व ७(४) म ये नमूद केले माणे रंगीत  

        तालमीसाठ  आले या अजानुसार ना यगृह उपल ध 

        कर याचे अिधकार यव थापकास राह ल. परंतु रंगीत  

        तालमीसाठ  आले या मागणीनुसार लगतचे दनांकास 

        ना यगृह र  अस यास व सदर वेळेस इतरांची मागणी 
        नस यास यासाठ  अज कर यासाठ  १५ दवसां या  

        मुदतीचे बंधन असणार नाह . 

     ६) अजासोबत आर णासाठ चे वह त केलेली अनामत र कम  

        भरावी लागेल एकदा भरलेली अनामत र कम परत न  



        मािगतलेस  व ती सुर त अस यास तीच र कम पुढे 

        अनामत र कम हणून ा  धरणेत येईल. अनामत 

        र कम ज  झा यास पुढ ल योगासाठ  व हत केलेली 

        अनामत र कम अजदाराने पु हा न भर यास अजदारास 

           दले या पुढ ल तारखा र  झा याचे समजणेत येईल. 
        ७) मागणी अजाचा िनणय अजदारास श य ितत या लवकर 

           लेखी कळ वला जाईल. यानंतर अजदाराने योगा या / 

                        रंगीत तालमी या माणात भा याची संपूण र कम योग 

           /     रंगीत तालीम दनांकापूव  कमान एक आठवडा अथवा  

           योग / रंगीत तालीमीपवू  संबंिधत ना यगृहाचे  
           यव थापकाकडे भरली पा हजे. भा याची संपूण र कम 

           योग  /   रंगीत तालीमीपूव  संबंिधत संबंिधत ना यगृहाचे  

           यव थापकाकडे न भर यास ना यगृह सदर दनांकाला 
   इतरास दे याचा अिधकार यव थापकास रा हल. मागणी 

           केले या दनांकास काय म होणार नस यास योग 

           दनांकाचे सात दवस आगोदर संबंिधत अजदाराने सदरची 
           दनांक सोडून द याब ल यव थापकास लेखी कळ वले  



           पा हजे. 
 

        ८) ना यगृह उपल धताः- 
             १) एका अजदारास कंवा सं थेस योगासाठ  ना यगृह  

                जा तीत जा त ७ दवस भा याने िमळेल. 

   २) अजदार कंवा सं थेस ना यगृह योगापूव  एक तास 

                अगोदर उपल ध केले जाईल. व योगानंतर अधा तासात                      

              ते अजदार/ सं थेने रकामे क न दले पा हजे. 

             ३) योगा या नेहमी या वेळे यित र  इतर वेळ  रंगीत 

                तालमीसाठ  ना यगृह अजदार कंवा सं थेस दोन  

                तासाकर ता उपल ध होऊ शकेल. 
 

        ९)  ना यगृह वापरा या अट  व शत  – 

              १) रंगीत तालमीसाठ  ना यगृहात वातानुकुिलत यव था  

                 (एअर कं डशनींग) असणार नाह . फ  सवसाधारण  
                 योग योजना राह ल.                         

 

 



              २) रंगीत तालमी या वेळ  ना यगृहात सदर सं थेचे  

                 पदािधकार  व संबंिधत य िशवाय इतरास वेश दला 
                 जाणार नाह . ह  सं या दो ह  िमळून ३५ पे ा जा त 

                 नसावी. 

            ३) ना यगृहात होणारा कोणताह  काय म सरकार  िनयम 

                 पाळून वेळेवर सु  करावा. तसेच तो सु  झा यापासून  

                 जा तीत जा त काळ चालू न ठेवता वेळेत संप व याचे  

                 बंधन राह ल. 
                                ४) ठरवून दले या वेळेत योग संप व याची जबाबदार   

                 अजदारावर रा हल. वीज पुरवठा बंद पाड यास कंवा    
                 त सम अप रहाय कारणासाठ  उशीर झा यास तेवढा  

                 वेळ श य असेल तरच वाढवून दे यात येईल. मा  या  

                 माणे ठरवून दले या वेळेपे ा अिधक काळ 
ना यगृहाचा 

                 वापर झा यास येक जादा तासासाठ  ठरवून        

 द या माणे यादा आकार अजदारास यव थापकाकडे  

              भरावा लागेल. 
           ५) ना यगृह या अजदारास वापरावयास दले आहे अशा  



              अजदारास यव थापकाचे पूव परवानगी िशवाय दलेली 

              परवानगी दुस-या या नावावर वग करता येणार नाह .  
              अथवा ना यगृह वापरासाठ  दले या तारखा व वेळाह   

              आपआपसात यव थापकाचे पूव परवानगीिशवाय  

              बदलता येणार नाह . याकामी यव थापकांनी 
मा.आयु   

              ठरवतील ती फ  अजदाराकडून वसूल के यानंतरच          

 ह तातरणास परवानगी दे यात येईल. 

           ६) कोण याह  काय मासाठ  लागणारे सा ह य, उपकरणे 

              इ याद  बाबींची लेखी मागणी अजदाराने योगापवू   

              केली पा हजे.अजदाराने मागणी केले या सा ह यापैक   

              जे सा ह य उपल ध व देणे श य़ असेल ते योगा या  

             वेळ  दे याची यव था केली जाईल.मा  यासाठ  ठरलेला 

         यादा आकार अजदाराने यव थापकाकडे रोख भरला 
         पा हजे.                                 

           ७) ना यगृह ता यात द यापासून ते रकामे क न  

              देईपयत या वेळेत याची खराबी अगर नुकसानी  
              होणार नाह . याची जबाबदार  अजदारावर राह ल. जर  



              इमारतक ची अगर यातील फिनचर, फट ं ज, पट ज  

              वजेची उपकरणे अगर इतर साधनसामु ी यांची काह  

              खराबी अगर नुकसानी झा यास याची जबाबदार  अज 

         दारावर राह ल.व या ब ल मा. महापािलका आयु  

         ठरवतील ती नुकसान भरपाई अजदारास भ न ावी 
         लागेल परतावा त वावर भरले या अनामतीमधून अगर 

         यापे ा जा त झा यास रोखीने यव थापकाकडे भरावी  

              लागेल. 
           ८) ना यगृहात होणा-या योगामुळे इतर कोणा या  

              ह कांचा भंग झाला असेल तर याची 
जबाबदार  

              अजदारावर राह ल. 

            ९) ना यगृहाचा उपयोग करणेसाठ  अजदारास दलेली पर 

               वानगी रंगमंच, रंगपट, पे ागृह यां याशी संबंिधत सव  
               प रसर एव या पुरतीच मया दत रा हल.इमारती या  

               इतर भागात वेश िमळ याचा अिधकार या परवानगी 

               ने अजदारास अगर काय माशी संबंिधत असले या  



              इतर कोणासह  ा  होत नाह . मा  योगाचे 
कालाविधत  

               महापािलकेचे आयु , उपआयु  अगर यांनी ािधकृत 

               केले या अिधकार  यांना ना यगृहाचे कोण याह  भागा 

               स भेट देता येईल व यास अजदारास ितबंध करता  

               येणार नाह . 
           १०) ना यगृहात उपल ध असलेला सु वधा काय म ठेव 

               या या सवतोपर  य  केला जाईल. परंतु काह  

               अप रहाय कारणामुळे यात काह  बगाड झा यास  

               याची जबाबदार  यव थापकावर राहणार नाह . तसेच 

               या बघाडामुळे िनमाण होणा-या अडचणीस व  

                नुकसानीस महापािलका जबाबदार राहणार नाह .  

            ११)  ना यगृहात उपल ध असले या आसन सं येपे ा  

                अिधक य ंना े क हणून वेश देता येणार  

                नाह . तसेच उपल ध आसन यव थेपे ा जा त  

                आसनांनी सोय करता येणार नाह . उपल ध आसन  

                सं येपेक  रंगमंचाजवळ ल प ह या ओळ तील २  

                आसने प रिन र ण मंडळाचे ( से सॉर बोड )  



                ितिनधीसाठ  तसेच यामागील तीन ओळ ंवर 

                येक  दोन या माणे सहा आसने ( सव साधारण 

                म यावत ) महापािलकेसाठ  राखून ठेव यात येतील. 

                याचा वापर ितक टे व साठ  करता येणार नाह .                   

            १२) ना यगृहात थुंकणे, धु पान करणे, बेिश त कंवा  
                आ ेपाह वतन करणे, ना यगृहातील व तूची खराबी 

                करणे मनाई राह ल. अशी बाब िनदशनास आ यास  

                याब ल नुकसान भरपाई दे याची जबाबदार  

                अजदारावर राह ल. ना यगृहातील आवारात कँट न  

                उपल ध अस यास अजदार बाहे न खा पदाथ  
                व पेये पर पर आणता येणार नाह त. तसेच हे  

                खा पदाथ व पेये ना यगृहा या वेश मागात  

                दळण वळणा या मागात रंगमंचा या वेश मागात  

                कंवा ना यगृहात आणून पूर वता येणार नाह त. 

                तथापी यव थापकाची वशेष परवानगी घेऊन अज 

                दारास बाहे न खा पदाथ व पेये आणता येतील व  
                यव थापकाने सुचना के या करणी याच संबंिधत 



                याचा उपयोग करता येईल. परंतु या बाबत 
नुकसान  

                भरपाई माग याचा ह क कोणासह  राहणार नाह . 
            १४) काय मा या जाह रातीचे फलक ना यगृहावर 
यासाठ  

                ठरवून राहतील. यावर ल मजकूर ना यगृहाने 
िनयु  

                केले या पटरकडून िलहून घेतला जाईल व 

               यासाठ  अजदारास येक बोडामागे ठर व यात 
आलेला 

                आकार ावा लागेल. काय म िस चा फलक  

                काय माचे चार दवस अगोदर लाव यात य़ेईल.  

                फलकावर िलहावयाचा मजकूर सुवा च अ रात 
िलहून 

                अजदारा या सह ने काय मापूव  १० दवस अगोदर 

                यव थापकाकडे दला पा हजे. 

            १५) अजदारास ना यगृहा या वेश ाराजवळ कंवा 
यां या 

                प रसरात कोण याह  कार या वा  वादनाची व 



                वनी ेपकांची योजना पूव परवानगी िशवाय करत 

                येणार नाह . 
            १६) काय मासाठ  आव यक असणारे कलावंत, रंगमंच व  

                रंगपट या ठकाणी कामासाठ  लागणारे सहा यक  

                यांना यो य ते ब ले कंवा वेशप का अजदाराने  

                द या पा हजेत. असे ब ले कंवा वेशप का  

                असणारांच वेश दला जाईल. 

            १७) ना यगृहातील काय मा या वेळ  रहदार या                
                िनयं णाखाली तसेच काय माचे वेळ  कायदा 

                सु यव थेचे उ लंघन होऊ नये या ीने ज र माणे  

                पोलीस मदतीची यव था अजदाराने केली पा हजे. 

                मा  अशी यव था अजदाराने केली नसेल तर  

                कोण याह  कारणा तव पोलीस मदतीची ज र   

                भास यास यव थापक पोलीस मदत मागवतील व 

                याचा खच अजदारास ावा लागेल. 

            १८) काय मा या वेळ  े पांना यां या जागा 
                दाख व यासाठ  वयंसेवकाची (डोअरक पर) सोय 



                महापािलके तफ केली जाईल. व यासाठ  अजदारास 

                दर योगासाठ  ठर व यात आलेली र कम 
भा यासोबत 

                भरावी लागेल. 

            १९) काय माची ितक टे वक यासाठ  जागा राखून ठेवली 

                आहे. या जागेचा उपयोग अजदारास काय़ म 
दनांक 

                ध न चार दवस अगोदर करता येईल.ितक टे  

                व साठ  व चे काम िनयमानुसार सुरळ तपणे  

                होत आहे कंवा कसे हे पाह याचा अिधकार 

               यव थापक यांना आहेत. ते या सुचना वेळोवेळ  
देतील  

                याची अंमलबजावणी ितक ट व े यांनी केली  

                पा हजे. ितक ट व या यव थेबाबत अजदारास  

                ामु याने जबाबदार धरले जाईल. 

            २०) काय मासाठ  लागणारे सव कारचे सरकार  व  
                म.न.पा. चे परवाने ( मासेस, लायसे स, परफॉम  

                लायसे स, ितक ट सेलींग लायसे स इ.) तसेच लेख 



                काची लेखी परवानगी अजदाराने योग दनांकापूव  

                तीन दवस िमळवून ते यव थापकास दाख वले  

                पाह जे. तसेच या काय मा या जा हरातीचे बोडस 

                लाव याचा व काय मासाठ  भरावा लागणारा कर 

                महानगरपािलकेत / पोलीस खा याकडे वेळेत भर या 
                ची जबाबदार  अजदारावर राह ल. 

            २१) ना यगृहात राह याची यव था उपल ध अस यास व  

                नाटक कंप यांना आव यक भास यास यासाठ   

                ठरव यात आले या दरानुसार आकार घेणेत येईल. 
मा   

                या जागी कोणासह  वयंपाक करता येणार नाह .   

                आकारासाठ  कंवा ना यगृह वेशापासून मोजला  

                जाईल. राह या या यव थेसाठ  एकापे ा अिधक  

                नाटक कंपनींनी एकाच वेळ  मागणी केली असता  

                परगाव या ना य कंपनीस याबाबत ाधा य देणेत 

                येईल. 

            २२) अप रहाय कारणासाठ  न देता दलेली तार ख र   

                कर याचा व योग बंद कर याचा अिधकार  



               यव थापकास राह ल.परंतु यव थापकाकडून अशी 
सूचन 

                योगा या तारखेपूव  पाच दवस अगोदर दली 
जाईल. 
                व याकामी अजदारास कोण याह  कारची नुकसान 

                भरपाई   दली जाणार नाह . 

             २३) ना यगृहाचे यव थापक हे मा. महापािलका 
आयु , 
                 उपायु  यां या िनयं णाखाली या ना यगृहाची  

                 यव था व दैनं दन कारभार पाहतील. 
 

     १०) अनामत भाडे परतावा-  

              १) योगानंतर अजदाराने अनामत र कम परत िमळणे 

                 कर ता अज के यास सदरची अनामत र कम यास 

                 परत िमळू शकेल. 

              २) मागणी केले या दनांकास काय म होणार 
नस याने 

                 सदरचा दनांक परत कर त असे अजदाराने योग 

                 दनांका या ७ दवस अगोदर कळ व यास अनामत 



                 र कम पुढ ल काय मासाठ  सुर त राह ल. 

              ३) काय म/रंिगत तालमीपूव  भा याची र कम न  
                 भर यास जमा केलेली अनामत र कम ज  करणेत 

                 येईल. 

              ४) अ) एखा ा अजदारास ठरले या दवशी, ठरले या 
                 काय मासाठ  काह  अप रहाय नैसग क आप ीमुळे 

                 ना यगृहाचा वापर करता आला नाह  तर १०%  

                 स ह स चाजस वजा जातील उवर त अनामत व  
                 भा याची र कम परत कर यात येईल. 

              ब)  तसेच शासक य कारणा तव दलेली परवानगी 
                 र  करावी लागली व अजदारांना ना यगृहाचा वापर  

                 करता आला नाह  तर यांना योगासाठ  नंतरची  

                 तार ख दली जाईल. अगर अजदाराने इ छेनुसार  
                 यांना १०% स हस चाजस वजा क न परत  

                 कर यात येईल. 

              क) तसेच काह  अप रवाह कारणा तव महापािलकेतफ 

                  योग र  कर यात आला तर याकामी अजदाराने 



                  भरलेली डपाँझीट व भा याची र कम १०%  

                  स हस चाजस वजा क न परत कर यात येईल. 
               ५) रंगीत तालमीसाठ  आर त के या माणे 
ना यगृहाचा 

                  वापर न झा यास सदरची भा याची र कम  

                  अजदारास परत केली जाणार नाह . तथापी अज 

                  दाराने वनंती के यास याच भा यापोट  पुढ ल  

                  उपल ध तारखेस रंगीत तालमीसाठ  परवानगी 

                  दे यात येईल. 
               ६) ठरवून दले या वेळेपे ा अिधक काळ वापर  

                  झा यास यापोट  होणारा यादा आकाराची 
                  र कम अनामत रकमेतून वसूल करणेत येईल. 

               ७) ना यगृह इमारतीचा अगर यातील फिनचर,  

                  फट ं ज, पेट ज, वजेची उकरणे अगर नुकसान 

                  झा यास सदरची नुकसान भरपाई अनामत  

                  रकमेतून वसूल कर यात येईल. 

              ८) आव यकता भास यास ना यगृहाचे यव थापकाने  

                 माग वले या पोलीस मदती या खचाची र कम  



                 अनामत रकमेतून वसूल जाईल. 

              ९) वर नमूद केले या अ. .४ ते ७ मधील बाबींसाठ   

                 होणा-या खचाची र कम ह  अनामत रकमेपे ा  

                 जा त अस यास सदरची र कम अजदाराने वर त  

                 यव थापकाकडे रोख व पात भरली पा हजे. 
     ११) ना यसंगीत महो सव – 

         महानगरपािलके या े ात कलेचा वकास हावा उ म ना य 

         सं था व कलावंत िनमाण हावेत, े क वग िनमाण हावा, 
         या ीने ना यसंगीत महो सव े ागृहात आयो जत करणेत 

         येईल. सदर महो सवानुसार काय म आयो जत करणे,  
         याबाबतचे िनयोजन करणे, र कम वकारणे व खच करणे 
इ. 

         अिधकार मा. आयु  यांना राह ल. 

  १२) ना यगृहा या वापरा या िनयं णाचे अंितम अिधकार- 

       १) ना यगृह वापराब ल या धोरणात आव यक वाटेल ते हा 

          बदल कर याचा अिधकार महापािलकेस राह ल.हे बदल 

          ना यगृहा या वापर करणा-यावर बंधनकारक राहतील. 
       २) या धोरणा या अथाब ल व ना यगृहा या वापराबाबत 



          कोण याह  बाबतीत अजदार व यव थापक यां यात  

          मतभेद झा यास यासंबंधी मा. महापािलका आयु   
          यांचा िनणय अंितम रा हल व दोघांवरह  बंधनकारक 

          राह ल.  

       १३) अडचणींचे संगी आयु ांचे अिधकार- 

         या धोरणा वये ना यगृह वापराबाबत/उपल धतेबाबत अगर 

         कोणतीह  अडचण उ भव यास आयु ांस आव यक वाटेल  

         अशी धोरणाशी वसंगत नसलेली कोणतीह  यो य कारवाह   

         करता येईल. 
                                            


