पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी ४११०१८
आचार्य अत्रे रिं गमिंपिर
(म्यॅन्युअि क्रिं. ५)

कामकाज कार्यवाही करण्यासाठी कमयचाऱर्ािंकडून वापरण्यात र्ेणारे
पनर्म, अटी, पनिे श, पनर्माविी आपण अपििे ख

प्रपत्र
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका रिं गमिंपिर वापराबाबतचे धोरण
१) सिंपिप्त नाव व प्रारिं ि अ) सिरच्या धोरणास पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिकेच्या
आचार्य अत्रे रिं गमिंपिर वापराबाबतचे धोरण असे सिंबोधण्यात
र्ेईि.
आ) सिरचे धोरण हे पनर्म अस्तित्वात र्ेईपर्ंत अमिंिात राहीि.
२) व्याख्या –
१). र्ा धोरणातीि पवषर्ास अगर सिंििायत काही बाधा र्ेत असेि तर.......
अ) “कार्िा” म्हणजे मुिंबई प्रिंपतक महानगरपापिका अपधपनर्म
१९४९
ब) “किम” म्हणजे कार्द्यातीि किम
क)“आर्ुक्त” म्हणजे किम ३६ अन्वर्े नेमिे िा शहराचा
नगरपापिका आर्ुक्त अथवा किम ३९ अन्वर्े नेमिे िा हिंगामी
आर्ुक्त.
ड) “व्यवस्थापक” म्हणजे रिं गमिंपिराचे व्यवस्थापनासाठी किम
५१(४) अन्वर्े महाराष्ट्र शासनाकडून पि मिंजूर करुन घेऊन
अपधपनर्मािंचे किम ५३(१) अन्वर्े नेमणेत आिे िा अपधकारी.
इ) “रिं गमिंपिर” म्हणजे महापापिकेच्य्ज्ञ ज्या इमारतीचा वापर
नाट्यप्रर्ोग व सािंस्कृतीक कार्यक्रमािंसाठी केिा जातो अशी

इमारत.

२). “शब्द” आपण “शब्दप्रर्ोग” र्ाचा र्ा धोरणात उपर्ोग केिा आहे. परिं तु
त्ािंची व्याख्या केिी नाही. त्ा शब्द आपण शब्दप्रर्ोग र्ािंचा कार्द्यात
सािंपगतिे िा अथय अपिप्रेत राहीि.

३). रिं गमिंपिराचा / प्रेिागृहाचा वापर –
१) रिं गमिंपिराचा वापर हा नाट्यप्रर्ोग व सािंस्कृतीक कार्यक्रम
र्ासाठी करता र्ेईि. र्ामध्ये नाट्यप्रर्ोग, ऑकेस्ट्र ा, जािु चे
प्रर्ोग, व्याख्याने, सत्कार समारिं ि, प्रवचने शाळािंचे
स्नेहसिंमेिन,पवपवध गुणिशयन, मराठी पगतािंचा कार्यक्रम, नृत्ाचा
कार्यक्रम, कपवता वाचन व गार्न, वािन, एकपात्री प्रर्ोग इत्ािी
बाबी िंचा समावेश राहीि. तथापप र्ा व्यपतररक्त आर्ुक्त जे
कार्यक्रम सािंस्कृपतक कार्यक्रम म्हणून पनणयर् िे तीि त्ािंचाही
समावेश सािं स्कृपतक कार्यक्रमात राहीि.

२) रिं गमिंपिर वापरासाठी सकाळी ९ ते रात्री १२:३० पर्ंत खुिे राहीि.
पपहिा प्रर्ोग : िु पारी

१२.०० ते ०३.०० वाजेपर्ंत

िु सरा प्रर्ोग : सार्िंकाळी ०५.०० ते ०८.०० वाजेपर्ंत

पतसरा प्रर्ोग : रात्री

०९.३० ते १२.३० वाजेपर्ंत

रिं गमिंपिर वापराच्या एकूण कािावधीच्या वेळेपेिाही इतर वेळी
कार्यक्रम

होणार

असि् र्ास

कार्यक्रम

सािर

करणाऱर्ा

अजयिाराने
अथवा सिंस्थेने त्ा सिंििायत धोरण क्र. ९(०२) मध्ये नमूि
केिे प्रमाणे सवय परवाने तसेच र्ाबाबत पोपिस कपमशनर र्ािंचा
स्वतिंत्र व स्पष्ट् परवाना काढिा पापहजे.

४) रिं गमिंपिराचे अनामत व िाडे व इतर आकार –
रिं गमिंपिराची अनामत, िाड्याची रक्कम व इतर आकार व परतीची
अनामत रक्कम पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका मा. आर्ुक्त
र्ािंचेकडून वेळोवेळी पनस्तचचत करणेत र्ेईि.

५) जािा पतकीट िरा नुसार आकारावर्ाचे िाडे –
सवयसाधारण पतकीट िरानुसार रिं गमिंपिर / नाट्यगृह वापरासाठी
म.न.पा. ने ठरपविे िी िाडर्ाची रक्कम ही जर एखाद्या प्रर्ोगासाठी
सवयसाधारण पतकीट िरापेिा जाि िराची पतकीटे पवक्रीस
ठे वि् र्ास
सवयसाधारण

पतकीट

िरापेिा

जाि

होणाऱर्ा

पतकीटािंच्या

पकमतीच्या प्रमाणात २५% िराने िाड्याची रक्कम जाि आकारणेत
र्ेईि.

कार्यक्रमासाठी अपधक िराची पतकीट पवक्री करावर्ाची
असि् र्ास त्ासाठी व्यवस्थापकािंची आगाऊ परवानगी घेतिी
पापहजे.

६) रिं गमिंपिराचे िाड्यात सवित िे णे –
१) पपिंपरी पचिंचवड शहरातीि रपजस्ट्र बािनाट्य सिंस्था,
शैिपणक सिंस्था, सामापजक सिंस्था, प्रार्ोपगक नाट्यसिंस्था
र्ािंना गुरुवार, शपनवार, रपववार व सावय जपनक सुट्यािंचे
पिवस सोडून इतर पिवशी प्रर्ोग करणेसाठी रिं गमिंपिराचे
पवपहत केिे ि् र्ा िाड्यात २०% सवित िे णेत र्ेईि.
२) मराठी सिंगीत नाटकासाठी मपहन्यातून िोन वेळा ( िोन
खेळ ) प्रचपित रिं गमिंपिराच्या िाड्याच्या िरामध्ये ५० %
सवित िे णेत र्ेईि.
७)रिं गमिंपिर राखून ठे वण्याची पध्ित –
१). रिं गमिंपिराचे आरिण प्रत्ेक पतमाहीसाठी केिे जाईि.
पतमाही कािावधी व अजय सािर करण्याचा कािावधी
खािीिप्रमाणे राहीि.
पतमाही कािावधी

अजय करणेची मुित

• जानेवारी ते माचय

नोव्हेंबर

• एपप्रि ते जून

फेब्रुवारी

• जुिै ते सप्टेंबर

मे

• ऑक्टोबर ते पडसेंबर

ऑगस्ट्

२). रिं गमिंपिराचे मागणीसाठी अजयिाराने अथवा सिंस्थेने पवपहत
केिे ि् र्ा छापीि अजायमध्ये सिंपूणय मापहतीसह अजायवर
पवपहत केिे ि् र्ा मुितीत व्यवस्थापकाकडे सािर केिा
पापहजे. त्ानुसार प्राप्त झािे िे अजय कोणतेही कारण न
िे ता अिंशत: अथवा पूणयत: नामिंजूर करण्याचा अपधकार
मा. आर्ुक्त र्ािंनी राखून ठे विा आहे. त्ानुसार होणारा
मिंजूर अजय हा आगाऊ आरिण म्हणून समजण्यात र्ेईि.
परिं तु उपरोक्त व्यपतररक्त रिं गमिंपिर उपिब्ध असि् र्ास ते
िे ण्याचे अथवा नाकारणेचे अपधकार व्यवस्थापकास
राहतीि.
३) अजयिाराने

अथवा

सिंस्थेने

प्रर्ोगाच्या

नेहमीच्या

वेळाव्यपतररक्त इतर वेळी रिं गीत तािमीसाठी रिं गमिंपिर
मागणीसाठी

महापापिकेने

अजायमध्ये सिंपूणय

पवपहत

केिे ि् र्ा

छापीि

मापहतीसह अजय १५ पिवस अगोिर

व्यवस्थापकाकडे सािर केिा पापहजे.
४) तथापी पनर्म क्र. ७ (३) मध्ये नमूि केिे ि् र्ा व्यपतररक्त
जर रिं गमिंपिर प्रर्ोगाचे पनर्ोपजत वेळेत ररक्त असेि अशा
वेळीही मागणी आि् र्ास रिं गीत तािमीसाठी उपिब्ध
होईि.
५) पनर्म क्र. ७(३) व ७ (४) मध्ये नमूि केिे प्रमाणे रिं गीत
तािीमीसाठी आिे ि् र्ा

अजायनुसार रिं गमिंपिर उपिब्ध

करण्याचे अपधकार व्यवस्थापकास राहतीि. परिं तु रिं गीत
तािमीसाठी आिे ि् र्ा मागणीनुसार िगतचे पिनािंकास

रिं गमिंपिर ररक्त असि् र्ास व सिर वेळेत इतरािंची मागणी
नसि् र्ास त्ासाठी अजय करण्यासाठी १५ पिवसािंच्या
मुितीचे बिंधन असणार नाही.
६) अजायसोबत आरिणापोटी पवपहत केिे िी अनामत रक्कम
िरावी िागेि एकिा िरिे िी अनामत रक्कम परत न
मापगतिे स व ती सुरिीत असिे स तीच रक्कम पुढे
अनामत रक्कम म्हणून ग्राह्य

धरणेत र्ेईि. अनामत

रक्कम जप्त झाि् र्ास पुढीि प्रर्ोगासाठी पवपहत केिे िी
अनामत रक्कम अजयिाराने पुन्हा न िरि् र्ास अजयिारास
पििे ि् र्ा पुढीि तारखा रद्द झाि् र्ाचे समजणेत र्ेईि.
७) मागणी अजायचा पनणयर् अजयिारास शक्य पततक्या िवकर
िे खी कळपविा जाईि. त्ानिंतर अजयिाराने प्रर्ोगाच्या /
रिं गीत तािमीच्या प्रमाणात िाड्याची सिंपूणय रक्कम प्रर्ोग /
रिं गीत तािीम पिनािंकापूवी पकमान एक आठवडा अथवा
प्रर्ोग

/

रिं गीत

तािमीपूवी

सिंबिंधीत

रिं गमिंपिराचे

व्यवस्थापकाकडे िरिी पापहजे. िाड्याची सिंपूणय रक्कम
प्रर्ोग / रिं गीत तािीम पिनािंकापुवी पकमान एक आठवडा
अथवा प्रर्ोग / रिं गीत तािमीपुवी सिंबिंपधत रिं गमिंपिराचे
व्यवस्थापकाकडे न िरि् र्ास रिं गमिंपिर सिर पिनािंकािा
इतरास िे ण्याचा अपधकार व्यवस्थापकास रापहि. मागणी
केिे ि् र्ा पिनािंकास कार्यक्रम होणार नसि् र्ास प्रर्ोग
पिनािंकाचे सात पिवस आगोिर सिंबिंपधत अजयिाराने सिरची
पिनािंक सोडून पिि् र्ाबद्दि व्यवस्थापकास िे खी कळपविे
पापहजे.

८)रिं गमिंपिर उपिब्धता –
१) एका अजयिारास पकिंवा

सिंस्थेस प्रर्ोगासाठी रिं गमिंपिर

जािीत जाि सिग ७ पिवस िाड्याने पमळे ि.
२) अजयिार पकिंवा सिंस्थेस रिं गमिंपिर प्रर्ोगापूवी एक तास
अगोिर उपिब्ध केिे जाईि. व प्रर्ोगानिंतर अधाय तासात
ते अजयिार / सिंस्थेने ररकामे करुन पििे पापहजे.
३) प्रर्ोगाच्या नेहमीच्या वेळेव्यपतररक्त इतर वेळी रिं गीत
तािमीसाठी

रिं गमिंपिर

अजयिार

पकिंवा

सिंस्थेस

िोन

तासाकररता उपिब्ध होऊ शकेि.
९)रिं गमिंपिर वापराच्या अटी व शती –
१)रिं गीत तािमीसाठी रिं गमिंपिर वातानुकुिीत व्यवस्था (एअर
किंडीशनी िंग ) असणार नाही. फक्त सवयसाधारण प्रकाश
र्ोजना राहीि.
२)रिं गीत तािमीच्या वेळी रिं गमिंपिरात सिर सिंस्थेचे
पिापधकारी व सिंबिंधीत व्यक्तीपशवार् इतरास प्रवेश पििा
जाणार नाही. ही सिंख्या िोन्ही पमळू न ३५ पेिा जाि
नसावी.
३)रिं गमिंपिरात होणारा कोणताही कार्यक्रम सरकारी पनर्म
पाळू न वेळेवर सुरु करावा. तसेच तो सु रु झाि् र्ापासून
जािीत जाि काळ चािू न ठे वता वेळेत सिंपपवण्याचे बिंधन
राहीि

४) ठरवून पििे ि् र्ा वेळेत प्रर्ोग सिंपपवण्याची जबाबिारी
अजयिारावर राहीि. वीज पुरवठा बिंि पडि् र्ास पकिंवा
तत्सम अपररहार्य कारणासाठी उशीर झाि् र्ास तेवढा वेळ
शक्य असेि तरच वाढवून िे ण्यात र्ेईि. मात्र र्ाप्रमाणे
ठरवून पििे ि् र्ा वेळेपेिा अपधक काळ रिं गमिंपिराचा वापर
झाि् र्ास प्रत्ेक ज्यािा तासासाठी ठरवून पिि् र्ाप्रमाणे
ज्यािा आकार अजयिारास व्यवस्थापकाकडे िरावा िागेि.
५) रिं गमिंपिर ज्या अजयिारास वापरावर्ास पििे आहे अशा
अजयिारास व्यवस्थापकाचे पूवय परवानगी पशवार् पििे िी
परवानगी िु सऱर्ाचे नावावर वगय करता र्ेणार नाही. अथवा
रिं गमिंपिर

वापरासाठी

पििे ि् र्ा

तारखा

व

वेळाही

आपआपसात व्यवस्थापकाचे पूवय परवानगीपशवार् बििता
र्ेणार

नाही.

र्ाकामी

व्यवस्थापकािंनी

मा.

आर्ुक्त

ठरवतीि ती फी अजयिाराकडून वसुि केि् र्ानिंतरच
हिािंतरणास परवानगी िे ण्यात र्ेईि.
६) कोणत्ाही कार्यक्रमासाठी िागणारे सापहत्, उपकरणे
इत्ािी बाबी िंची िे खी मागणी अजय िाराने प्रर्ोगापुवी केिी
पापहजे. अजयिाराने मागणी केिे ि् र्ा सापहत्ापैकी जे
सापहत् उपिब्ध व िे णे शक्य असेि ते प्रर्ोगाचे वेळी
िे ण्याची व्यवस्था केिी जाईि. मात्र र्ासाठी ठरिे िा
ज्यािा आकार अजयिाराने प्रर्ोगापूवी व्यवस्थापकाकडे
रोख िरिा पापहजे.
७) रिं गमिंपिर

ताब्यात

पिि् र्ापासून

ते

ररकामे

करुन

िे ईपर्ंतच्या वेळेत त्ाची खराबी अगर नुकसानी होणार

नाही. र्ाची जबाबिारी अजयिारावर राहीि. जर इमारतीची
अगर त्ातीि फपनयचर,पफटी िंग्ज पेंटीग्ज पवजेची उपकरणे
अगर इतर साधनसामुग्री र्ािंची काही खराबी अगर
नुकसानी झाि् र्ास त्ाची जबाबिारी अजयिारावर राहीि.
व त्ाबद्दि मा. महापापिका आर्ुक्त ठरवतीि ती नुकसान
िरपाई अजयिारास िरुन द्यावी िागेि. परतावा तत्वावर
िरिे ि् र्ा अनामतीमधून अगर त्ापेिा जाि झािे स
रोखीने व्यवस्थापकाकडे िरावी िागेि.
८) रिं गमिंपिरात होणाऱर्ा प्रर्ोगामुळे इतर कोणाच्या हक्कािंचा
ििंग झािा असेि तर त्ाची जबाबिारी अजयिारावर
राहीि.
९) रिं गमिंपिराचा

उपर्ोग

करणेसाठी

अजयिारास

पििे िी

परवानगी रिं गमिंच, रिं गपट, रिं गमिंपिर व र्ािंच्यशी सिंबिंधीत
मागय

व

पररसर

एवढ्या

पुरतीच

मर्ायपित

रापहि.

इमारतीच्या इतर िागात प्रवेश पमळण्याचा अपधकार र्ा
परवानगीने

अजयिारास

अगर

कार्यक्रमाशी

सिंबिंधीत

असिे ि् र्ा इतर कोणासही प्राप्त होत नाही. मात्र प्रर्ोगाचे
कािावधीत महापापिकेचे आर्ुक्त, अपत.आर्ुक्त अगर
त्ािंनी प्रापधकृत केिे िा अपधकारी र्ािंना रिं गमिंपिराचे
कोणत्ाही िागास िेट िे ता र्ेईि व त्ास अजयिारास
प्रपतबिंध करता र्ेणार नाही.
१०)

रिं गमिंपिरात उपिब्ध असिे ि् र्ा सुपवधा कार्यिम

ठे वण्याच्या सवयतोपरी प्रर्त्न केिा जाईि. परिं तु काही
अपररहार्य कारणामुळे त्ात काही पबघाड झाि् र्ास त्ाची
जबाबिारी व्यवस्थापकावर राहणार नाही. तसेच र्ा

पबघाडामुळे पनमायण होणाऱर्ा अडचणीस व नुकसानीस
महापापिका जबाबिार राहणार नाही.
११)

रिं गमिंपिरात उपिब्ध असिे ि् र्ा आसन सिंख्येपेिा

अपधक व्यक्ती िंना प्रेिक म्हणून प्रवेश िे ता र्ेणार नाही.
तसेच उपिब्ध आसन व्यवस्थेपेिा जाि आसनािंची सोर्
करता

र्ेणार

नाही.

रिं गमिंचाजवळीि

उपिब्ध

पपहि् र्ा

आसन

ओळीतीि

सिंख्येपैकी
२

आसने

पररपनररिण मिंडळाचे (सेंन्सॉर बोडय ) प्रपतपतधीसाठी तसेच
त्ामागीि तीन ओळीवर प्रत्ेकी िोन र्ाप्रमाणे सहा
आसने (सवयसाधारण मध्यावत) महापापिकेसाठी राखून
ठे वणेत र्ेतीि. त्ाचा वापर पतपकटे पवक्रीसाठी करता
र्ेणार नाही.
१२)

रिं गमिंपिरात थुिंकणे, घाण करणे, धुम्रपान करणे, बेपशि

पकिंवा आिेपाहय वतयन करणे, रिं गमिंपिरातीि विुची खराबी
करणे र्ा गोष्ट्ी िंना मनाई राहीि. अशी बाब पनिशयनास
आि् र्ास त्ाबद्दि नुकसान िरपाई िे ण्याची जबाबिारी
अजयिारावर राहीि.
१३)

रिं गमिंपिरातीि आवारात कँटीन उपिब्ध असि् र्ास

अजयिारास बाहेरुन खाद्यपिाथय व पेर्े परस्पर आणता
र्ेणार नाहीत. तसेच हे खाद्यपिाथय व पे र्े रिं गमिंपिराच्या
प्रवेश मागायत िळण वळणाच्या मागायत रिं गमिंचाच्या प्रवेश
मागायत पकिंवा रिं गमिंपिरात आणून पुरपवता र्ेणार नाही.
तथापप व्यवस्थापकाची पवशेष परवानगी घेऊन अजयिारास
बाहेरुन खाद्दपिाथय व पेर्े आणता र्ेतीि व व्यवस्थापकाने
सुचना केि् र्ाप्रमाणे त्ाच सिंबिंधीत पठकाणी त्ाचा उपर्ोग

करता र्ेईि. परिं तु त्थाबाबत नुकसाण िरपाई मागण्याचा
हक्क कोणासही राहणार नाही.
१४)

कार्यक्रमाच्या जापहरातीचे फिक रिं गमिंपिरावर त्ासाठी

ठरवुन पििे ि् र्ा जागेवरच िावता र्ेतीि . जापहरातीचे
बोडय स

रिं गमिंपिराचे

राहतीि

व

त्ावरीि

मजकुर

रिं गमिंपिराने पनर्ुक्त केिे ि् र्ा पेंटर कढू न पिहुन घेतिा
जाईि व त्ासाठी अजयिारास प्रत्ेक बोडय मागे ठरपवणेत
आिे िा आकार द्यावा िागेि. कार्यक्रम प्रपसस्तध्िचा फिक
कार्यक्रमाचे

चार

पिवस

आगोिर

िावण्यात

र्ेईि.

फिकावर पिहावर्ाचा मजकुर स्वच्छ अिरात पिहुन
अजयिाराचे

सपहने कार्यक्रमापुवी १० पिवस अगोिर

व्यवस्थापकाकडे पििा पापहजे.
१५)

अजयिारास रिं गमिंपिराच्या प्रवेशद्वारा जवळ पकिंवा त्ा

पररसरात

कोणत्ाही

प्रकारच्या

वाद्य

वािनाची

व

ध्वपनिेपकािंची र्ोजना पूवय परवानगी पशवार् करता र्ेणार
नाही.
१६)

कार्यक्रमासाठी आवचर्क असणारे किाविंत रिं गमिंच व

रिं गपट र्ा पठकाणी कामासाठी िागणारे सहाय्यक र्ािंना
र्ोग्य ते पबि् िे पकिंवा प्रवेश पत्रीका अजयिाराने पिि् र्ा
पापहजेत. असे पबि् िे पकिंवा प्रवेश पत्रीका असणाऱर्ािंनाच
प्रवेश पििा जाईि.
१७) रिं गमिंपिरातीि
पनर्िंत्रणाखािी

कार्यक्रमाच्या
तसेच

वेळी

कार्यक्रमाच्या

रहिारीच्या

वेळी

कार्िा

सुव्यवस्थेचे उििं घन होऊ नर्े र्ादृष्ट्ीने जरुरीप्रमाणे पोिीस
मितीची व्यवस्था अजयिाराने केिी पापहजे. मात्र अशी

व्यवस्था

अजयिाराने

कारणािव

केिी

पोिीस

नसेि

मितीची

तर

जरुरी

कोणत्ाही
िासि् र्ास

व्यवस्थापक पोिीस मित मागवतीि व त्ाचा खचय
अजयिारास द्यावा िागेि.
१८)

कार्यक्रमाच्या

िाखपवण्यासाठी

वेळी

प्रेिकािंना

स्वर्िंसेवकाची

त्ािंच्या

(डोअरपकपर)

जागा
सोर्

महापापिकेतफे केिी जाईि. व त्ासाठी अजयिारास िर
प्रर्ोगासाठी ठरपवण्यात आिे िी रक्कम िाड्यासोबत
िरावी िागेि.
१९)

कार्यक्रमाची पतकीटे पवकण्यासाठी जागा राखून ठे विी

आहे. त्ा जागेचा उपर्ोग अजयिारास कार्यक्रम पिनािंक
धरुन चार पिवस आगोिर करता र्ेईि. पतकीटे पवक्रीसाठी
पवक्रीचे काम पनर्मानुसार सुरळीतपणे होत आहे पकिंवा
कसे हे पाहण्याचे अपधकार व्यवस्थापक र्ािंना आहेत. ते
ज्या सुचना वेळोवेळी िे तीि त्ाची अिंमिबजावणी पतकीट
पवक्रेत्ािंनी केिी पापहजे. पतकीट पवक्रीच्या व्यवस्थेबाबत
अजयिारास प्रामुख्याने जबाबिार धरिे जाईि.
२०)

कार्यक्रमासाठी िागणारे सवय प्रकारचे सरकारी व

म.न.पा. चे परवाने ( पप्रमार्सेस, िार्सेन्स, परफॉमयस
िार्सेन्स, पतकीट सेिी िंग िार्सेन्स इ.) तसेच िे खकाची
िे खी परवानगी अजयिाराने प्रर्ोग पिनािंकापूवी तीन पिवस
पमळवून ते व्यवस्थापकास िाखपविे पापहजे. तसेच र्ा
कार्यक्रमाच्या

जाहीरातीचे

बोडय स

िावण्याची

व

कार्यक्रमासाठी िरावा िागणारा कर महानगरपापिकेत /

पोपिस

खात्ाकडे

वेळेत

िरण्याची

जबाबिारी

अजयिारावर राहीि.
२१)

रिं गमिंपिरात राहण्याची व्यवस्था उपिब्ध असि् र्ास व

नाटक

किंपन्यािंना

आवचर्क

िासि् र्ास

त्ासाठी

ठरपवण्यात आिे ि् र्ा िरानुसार आकार घेणेत र्ेईि. मात्र
र्ा जागेत कोणासही स्वर्िंपाक करता र्ेणार नाही.
आकारासाठी पकिंवा रिं गमिंपिर प्रवेशापासून मोजिा जाईि.
राहण्याच्या

व्यवस्थेसाठी

एकापेिा

अपधक

नाटक

किंपनी िंना एकाच वेळी मागणी केिी असता परगावच्या
नाट्य किंपनीस र्ाबाबत प्रथम प्राधान्य िे णेत र्ेईि.
२२)
रद्द

अपररहार्य कारणासाठी कारण न िे ता पििे िी तारीख
करण्याचा

व

प्रर्ोग

बिंि

करण्याचा

अपधकार

व्यवस्थापकास राहीि. परिं तु व्यवस्थापकाकडून अशी
सूचना प्रर्ोगाच्या तारखेपूवी पाच पिवस आगोिर पििी
जाईि. व र्ा कामी अजयिारास कोणत्ाही प्रकारची
नुकसान िरपाई िे ण्यात र्ेणार नाही.
२३)

रिं गमिंपिराचे व्यवस्थापक हे मा. महापापिका आर्ुक्त,

अपत.आर्ुक्त

र्ािंच्या

पनर्िंत्रणाखािी

व्यवस्था व िै निंपिन कारिार पाहतीि.

र्ा

रिं गमिंपिराची

१०)अनामत िाडे परतावा –
१) प्रर्ोगानिंतर अजयिाराने अनामत रक्कम परत पमळणेकरीता
अजय केि् र्ास सिरची अनामत रक्कम त्ास परत पमळू शकेि.
२) मागणी केिे ि् र्ा पिनािंकास कार्यक्रम होणार नसि् र्ाने सिरचा
पिनािंक परत करीत आहे. असे अजयिाराने प्रर्ोग पिनािंकाचे ७
पिवस आगोिर कळपवि् र्ास अनामत रक्कम पुढीि
कार्यक्रमासाठी सुरपित राहीि.
३) कार्यक्रम/रिं गीत तािमीपूवी िाड्याची रक्कम न िरिे स जमा
केिे िी अनामत रक्कम जप्त करणेत र्ेईि.
४) अ) ऐखाद्या अजयिारास ठरिे ि् र्ा पिवशी, ठरिे ि् र्ा
कार्य क्रमासाठी

काही अपररहार्य नैसगीक आपत्तीमुळे

रिं गमिंपिराचा वापर करता आिा नाही तर १०% सस्तव्हयस
चाजेस
वजा जाता उवयरीत अनामत व िाड्याची रक्कम परत
करण्यात र्ेईि.
ब) तसेच शासकीर् कारणािव पििे िी परवानगी रद्द करावी
िागिी व अजयिारािंना रिं गमिंपिराचा वापर करता आिा नाही तर
त्ािंना प्रर्ोगासाठी निंतरची तारीख पििी जाईि. अगर
अजयिाराचे इच्छे नुसार त्ािंना १० % सस्तव्हयस चाजेस वजा करुन
उवयरीत िाडे व अनामत रक्कम परत करण्यात र्ेईि.

क) तसेच काही अपररहार्य कारणािव महापापिकेतफे प्रर्ोग
रद्द करण्यात आिा तर र्ाकामी अजयिाराने िरिे िी

पडपॉझीट व िाड्याची रक्कम १० % सस्तव्हयस चाजेस वजा
करुन परत करण्यात र्ेईि.

५) रिं गीत तािमीसाठी आरिीत केि् र्ाप्रमाणे रिं गमिंपिराचा वापर न झाि् र्ास
सिरची िाड्याची रक्कम अजयिारास परत केिी जाणार नाही. तथापी
अजयिाराने पवनिंती केि् र्ास त्ाच िाड्यापोटी पुढीि उपिब्ध तारखेिा
रिं गीत तािमीसाठी परवानगी िे ण्यात र्ेईि.
६)ठरवून पििे ि् र्ा वेळेपेिा अपधक काळ वापर झाि् र्ास त्ापोटी होणारा
ज्यािा आकाराची रक्कम अनामत रकमेतून वसुि करणेत र्ेईि.
७)रिं गमिंपिर इमारतीचा अगर त्ातीि फपनयचर, पफटी िंग्ज, पेंटीग्ज, पवजेची
उपकरणे अगर इतर साधनसामग्री र्ािंची काही खराबी अगर नुकसान
झाि् र्ास सिरची नुकसान िरपाई अनामत रकमेतून वसूि करणेत
र्ेईि.
८)आवचर्कता िासि् र्ास रिं गमिंपिराचे व्यवस्थापकाने मागपविे ि् र्ा पोपिस
मितीच्या खचायची रक्कम अनामत रकमेतून वसूि केिी जाईि.
९)वर नमूि केिे ि् र्ा अ.क्र. ४ ते ८ मधीि बाबी िंसाठी होणाऱर्ा खचायची
रक्कम
ही अनामत रकमेपेिा जाि असि् र्ास सिरची रक्कम अजयिाराने त्वरीत
व्यवस्थापकाकडे रोख स्वरुपात िरिी पाहीजे.

११) नाट्यसिंगीत महोत्सव –
महानगरपापिकेच्या िेत्रात किे चा पवकास व्हावा उत्तम
नाट्यसिंस्था व किाविंत पनमायण व्हावेत, प्रेिक वगय पनमायण व्हावा,
र्ादृष्ट्ीने नाट्यसिंगीत महोत्सव रिं गमिंपिरात आर्ोपजत करणेत र्ेईि.
सिर महोत्सवानुसार कार्यक्रम आर्ोपजत करणे, त्ाबाबतचे

पनर्ोजन करणे, रक्कम स्तस्वकारणे व खचय करणे इ. अपधकार मा.
आर्ुक्त र्ािंना राहीि.

१२) रिं गमिंपिर वापराच्या पनर्िंत्रणाचे अिंपतम अपधकार –
१) रिं गमिंपिर वापराबद्दिच्या धोरणात आवचर्क वाटे ि तेव्हा बिि
करण्याचा अपधकार महापापिकेस राहीि. हे बिि रिं गमिंपिराच्या
वापर करणाऱर्ावर बिंधनकारक राहतीि.
२) र्ा धोरणाच्या अथायबद्दि व रिं गमिंपिराच्या वापराबाबत कोणत्ाही
बाबतीत अजयिार व व्यवस्थापक र्ािंच्यात मतिेि झाि् र्ास त्ासिंबिंधी
मा.
महापापिका आर्ुक्त र्ािंचा पनणयर् अिंपतम राहीि व तो िोघािंवरही
बिंधनकारक राहीि.

१३) अडचणी िंचे प्रसिंगी आर्ुक्तािंचे अपधकार –
र्ा धोरणान्वर्े रिं गमिंपिर वापराबाबत / उपिब्धतेबाबत अगर
तत्सिंबिंधी कोणताही अडचण उद्विवि् र्ास आर्ुक्तािंस आवचर्क वाटे ि अशी
धोरणाशी पवसिंगत नसिे िी कोणतीही र्ोग्य कारवाई करता र्ेईि.

सही /आर्ुक्त
पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका
पपिंपरी ४११०१८

