पपिंपरी चचिंचवड महानगरलिका,पपिंपरी 411 018
आचार्य अत्रे रिं गमदिर
(म्र्ॅन्र्ुअि क्र.५)

कामकाज कार्यवाही करण्र्ासाठी कमयचा-र्ािंकडून वापरण्र्ात र्ेणारे
ननर्म, अटी, ननिे श, ननर्माविी आणण अलििेख

प्रपत्र
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका रिं गमिंदिर वापराबाबतचे धोरण
१) सिंक्षिप्त नाव व प्रारिं ि –
अ)

सिरच्र्ा धोरणात पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्र्ा
रिं गमिंदिर वापराबाबतचे धोरण असे सिंबोधण्र्ात र्ेईि.

आ) सिरचे धोरण हे ननर्म अस्ततत्वात र्ेईपर्ंत अमिात
राहीि.
२)व्र्ाख्र्ा –
१) र्ा धोरणातीि पवषर्ात अगर सिंििायत काही बाधा र्ेत असेि
तर ....
अ) कार्िा म्हणजे मुिंबई प्रिंनतक महानगरपालिका अचधननर्म १९४९
ब) किम म्हणजे कार्द्र्ातीि किम
क) आर्ुक्त म्हणजे किम ३६ अन्वर्े नेमिेिा शहराचा
नगरपालिका आर्ुक्त अथवा किम ३९ अन्वर्े नेमिेिा हिं गामी
आर्ुक्त.
ड) व्र्वतथापक म्हणजे रिं गमिंदिराचे व्र्वतथापनासाठी किम

५१(४) अन्वर्े महाराष्ट्र शासनाकडून पि मिंजूर करुन घेऊन
अचधननर्मािंचे किम ५३(१) अन्वर्े नेमणेत आिेिा
अचधकारी.
इ) रिं गमिंदिर म्हणजे महापालिकेच्र्ा ज्र्ा इमारतीचा वापर
नाट्र्प्रर्ोग व सािंतकृतीक कार्यक्रमािंसाठी केिा जातो अशी
इमारत.
२) शब्ि आणण शब्िप्रर्ोग र्ाचा र्ा धोरणात उपर्ोग केिा आहे . परिं तु
त्र्ािंची व्र्ाख्र्ा केिी नाही. त्र्ा शब्ि आणण शब्िप्रर्ोग र्ािंचा
कार्द्र्ात सािंचगतिेिा अथय अलिप्रेत राहीि.
३) रिं गमिंदिराचा / प्रेिागह
ृ ाचा वापर –
१) रिं गमिंदिराचा वापर हा नाटर्प्रर्ोग व सािंतकृनतक कार्यक्रम
र्ासाठी करता र्ेईि. र्ामध्र्े नाटर्प्रर्ोग, ऑकेतरा, जािच
ु े
प्रर्ोग, व्र्ाख्र्ाने, सत्कार समारिं ि, प्रवचने इ. शाळािंचे
तनेहसिंमेिन, पवपवध गण
ु िशयन, मराठी चगतािंचा कार्यक्रम,
नत्ृ र्ाचा कार्यक्रम, कपवता वाचन व गार्न, वािन, एकपात्री
प्रर्ोग इत्र्ािी बाबीिंचा समावेश राहीि. तथापप र्ा व्र्नतररक्त

आर्क्
ु त जे कार्यक्रम सािंतकृनतक कार्यक्रम म्हणन
ू ननणयर्
िे तीि
त्र्ािंचाही समावेश सािंतकृनतक कार्यक्रमात राहीि.
२) रिं गमिंदिर वापरासाठी सकाळी ९ ते रात्री १२ पर्ंत खि
ु े
राहीि. र्ा कािावधीत मुख्र् प्रर्ोगाच्र्ा वेळा खािीिप्रमाणे
राहतीि.
पदहिा प्रर्ोग : िप
ु ारी १२.०० ते ०३.०० वाजेपर्ंत
िस
ु रा प्रर्ोग : सार्िंकाळी ०५.०० ते ०८.०० वाजेपर्ंत
नतसरा प्रर्ोग : रात्री ०९.३० ते १२.३० वाजेपर्ंत
रिं गमिंदिर वापराच्र्ा एकूण कािावधीच्र्ा वेळेपेिाही इतर वेळी
कार्यक्रम होणार असल्र्ास कार्यक्रम सािर करणा-र्ा अजयिाराने
अथवा सिंतथेने त्र्ा सिंििायत धोरण क्र. ९(२०) मध्र्े नमूि
केिेप्रमाणे सवय परवाने तसेच र्ाबाबत पोलिस कलमशनर र्ािंना
तवतिंत्र व तपष्ट्ट परवाना काढिा पादहजे.

४) रिं गमिंदिराचे अनामत व िाडे व इतर आकार –

रिं गमिंदिराची अनामत, िाड्र्ाची रक्कम व इतर आकार व परतीची
अनामत रक्कमgkgkggdl flfkkglkrefffffrfffमा. आर्ुक्त र्ािंचेकडून
वेळोवेळी ननस्चचत करणेत
र्ेईि.
१) जािा पाककट िरानुसार आकारावर्ाचे िाडे –
सवयसाधारण नतककट िरानुसार रिं गमिंदिर / नाट्र्गह
ृ वापरासाठी
म.न.पा. ने ठरपविेिी िाडर्ाची रक्कम ही जर एखाद्र्ा
प्रर्ोगासाठी सवयसाधारण नतककट िरापेिा जातत िराची नतककटे
पवक्रीस ठे वल्र्ास सवयसाधारण नतककट िरापेिा जातत होणा-र्ा
नतककटािंच्र्ा ककमतीच्र्ा प्रमाणात २५% िराने िाडर्ाची रक्कम
जातत आकारणेत र्ेईि.
कार्यक्रमािंसाठी अचधक िराची नतककटे पवक्री करावर्ाची
असल्र्ास त्र्ासाठी व्र्वतथापकािंची आगाऊ परवानगी घेतिी
पादहजे.

२) रिं गमिंदिराचे िाडर्ात सवित िे णे –
१) पपिंपरी चचिंचवड शहरातीि रस्जतटर बािनाटर् सतथा,
शैिणणक सिंतथा, सामास्जक सिंतथा, प्रार्ेचगक नाटर्सिंतथा

र्ािंना गरु
ु वार, शननवार, रपववार

व सावयजननक सट्
ु र्ािंचे

दिवस सोडून इतर दिवशी प्रर्ोग करणेसाठी रिं गमिंदिराचे
पवदहत केिेल्र्ा िाड्र्ात सवित िे णेत र्ेईि.
२) मराठी सिंगीत नाटकासाठी मदहन्र्ातून िोन वेळा (िोन
खेळ) रिं गमिंदिराचे िाडर्ाच्र्ा िरामध्र्े ५०% सवित िे णेत
र्ेईि.

३) रिं गमिंदिर राखून ठे वण्र्ाची पध्ित –
१) रिं गमिंदिराचे आरिण प्रत्र्ेक नतमाहीसाठी केिे जाईि.
नतमाही कािावधी व अजय सािर करण्र्ाचा कािावधी
खािीिप्रमाणे राहीि.
नतमाही कािावधी

अजय करणेची मुित

जानेवारी ते माचय

नोव्हें बर

एपप्रि ते जन
ू

फेब्रव
ु ारी

जि
ु ै ते सप्टें बर

मे

आँक्टोंबर ते डडसेंबर

ऑगतट

२) रिं गमिंदिराचे मागणीसाठी अजयिाराने अथवा सिंतथेने पवदहत
केिेल्र्ा छापीि अजायमध्र्े सिंपूणय मादहतीसह अजायवर
पवदहत केिेल्र्ा मुितीत व्र्वतथापकाकडे सािर केिा
पादहजे. त्र्ानस
ु ार प्राप्त झािेिे अजय कोणतेही कारण न
िे ता अिंशत: अथवा पण
य : नामिंजरू करण्र्ाचा अचधकार मा.
ू त
आर्ुक्त र्ािंनी राखून ठे विा आहे . त्र्ानुसार होणारा मिंजूर
अजय हा आगाऊ आरिण म्हणून समजण्र्ात र्ेईि. परिं तु
उपरोक्त व्र्नतररक्त नाटर्गह
ृ उपिब्ध असल्र्ास ते
िे ण्र्ाचे अथवा नाकारणेचे अचधकार व्र्वतथापकास राहतीि.
३) अजयिाराने अथवा सिंतथेने प्रर्ोगाच्र्ा नेहमीच्र्ा
वेळाव्र्नतररक्त इतर वेळी रिं गीत तािमीसाठी रिं गमिंदिर
मागणीसाठी महापालिकेने पवदहत केिेल्र्ा छापीि अजायमध्र्े
सिंपूणय मादहतीसह अजय १५ दिवस आगोिर व्र्वतथापकाकडे
सािर केिा पादहजे.
४) तथापी ननर्म क्र. ७(३) मध्र्े नमूि केिेल्र्ा व्र्नतररक्त
जर रिं गमिंदिर प्रर्ोगाचे ननर्ोस्जत वेळेत ररक्त असेि अशा
वेळीही मागणी आल्र्ास रिं गीत तािमीसाठी उपिब्ध होईि.
५) fuननर्म क्र. ७(३) व ७(४) मध्र्े नमूि केिेप्रमाणे रिं गीत
तािीमीसाठी आिेल्र्ा अजायनुसार रिं गमिंदिर उपिब्ध
करण्र्ाचे अचधकार व्र्वतथापकास राहतीि. परिं तु रिं गीत

तािमीसाठी आिेल्र्ा मागणीनस
ु ार िगतचे दिनािंकास
रिं गमिंदिर ररक्त असल्र्ास व सिर वेळेत इतरािंची मागणी
नसल्र्ास त्र्ासाठी अजय करण्र्ासाठी १५ दिवसािंच्र्ा
मि
ु तीचे बिंधन असणार नाही.
६) अजायसोबत आरिणापोटी पवहीत केिेिी अनामत रक्कम
िरावी िागेि एकिा िरिेिी अनामत रक्कम परत न
माचगतिेस व ती सरु िीत असिेस तीच रक्कम पढ
ु े
अनामत रक्कम म्हणून ग्राह्र् धरणेत र्ेईि. अनामत
रक्कम जप्त झाल्र्ास पुढीि प्रर्ोगासाठी पवदहत केिेिी
अनामत रक्कम अजयिाराने पन्
ु हा न िरल्र्ास अजयिारास
दििेल्र्ा पुढीि तारखा रद्र् झाल्र्ाचे समजणेत र्ेईि.
७) मागणी अजायचा ननणयर् अजयिारास शक्र् नततक्र्ा िवकर
िेखी कळपविा जाईि. त्र्ानिंतर अजयिाराने प्रर्ोगाच्र्ा /
रिं गीत तािमीच्र्ा प्रमाणात िाड्र्ाची सिंपूणय रक्कम प्रर्ोग /
रिं गीत तािीम दिनािंकापव
ू ी ककमान एक आठवडा अथवा
प्रर्ोग / रिं गीत तािमीपव
ू ी सिंबिंधीत नाटर्गह
ृ ाचे
व्र्वतथापकाकडे िरिी पादहजे. िाडर्ाची सिंपूणय रक्कम
प्रर्ोग/रिं गीत तािीम दिनािंकापुवी ककमान एक आठवडा
अथवा प्रर्ोग/रिं गीत तािमीपव
ु ी सिंबिंचधत रिं गमिंदिराचे
व्र्वतथापकाकडे न िरल्र्ास नाटर्गह
ृ सिर दिनािंकािा

इतरास िे ण्र्ाचा अचधकार व्र्वतथापकास रादहि. मागणी
केिेल्र्ा दिनािंकास कार्यक्रम होणार नसल्र्ास प्रर्ोग
दिनािंकाचे सात दिवस आगोिर सिंबिंचधत अजयिारानिं सिरची
दिनािंक सोडून दिल्र्ाबद्दि व्र्वतथापकास िेखी कळपविे
पादहजे.

४) रिं गमिंदिर उपिब्धता –
१) एका अजयिारास ककिंवा सिंतथेस प्रर्ोगासाठी रिं गमिंदिर
जाततीत जातत सिग ७ दिवस िाडर्ाने लमळे ि.
२) अजयिार ककिंवा सिंतथेस रिं गमिंदिर प्रर्ोगापूवी एक तास
अगोिर उपिब्ध केिे जाईि. व प्रर्ोगानिंतर अधाय तासात ते
अजयिार / सिंतथेने ररकामे करुन दििे पादहजे.
३) प्रर्ोगाच्र्ा नेहमीच्र्ा वेळेव्र्नतररक्त इतर वेळी रिं गीत
तािमीसाठी रिं गमिंदिर अजयिार ककिंवा सिंतथेस िोन
तासाकररता उपिब्ध होऊ शकेि.

५) रिं गमिंदिर वापराच्र्ा अटी व शती –

१) रिं गीत तािमीसाठी रिं गमिंदिर वातानक
ु ु िीत व्र्वतथा (एअर
किंडडशनीिंग) असणार नाही. फक्त सवयसाधारण प्रकाश
र्ोजना राहीि.
२) रिं गीत तािमीच्र्ा वेळी रिं गमिंदिर सिर सिंतथेचे पिाचधकारी व
सिंबिंधीत व्र्क्तीलशवार् इतरास प्रवेश दििा जाणार नाही. ही
सिंतथा िोन्ही लमळून ३५ पेिा जातत नसावी.
३) रिं गमिंदिर होणारा कोणताही कार्यक्रम सरकारी ननर्म पाळून
वेळेवर सरु
ु करावा. तसेच तो सरु
ु झाल्र्ापासन
ू जाततीत
जातत काळ चािू न ठे वता वेळेत सिंपपवण्र्ाचे बिंधन राहीि.
४) ठरवन
ू दििेल्र्ा वेळेत प्रर्ोग सिंपपवण्र्ाची जबाबिारी
अजयिारावर राहीि. वीज पुरवठा बिंि पडल्र्ास ककिंवा तत्सम
अपररहार्य कारणासाठी उशीर झाल्र्ास तेवढा वेळ शक्र्
असेि तरच वाढवून िे ण्र्ात र्ेईि. मात्र र्ाप्रमाणे ठरवून
दििेल्र्ा वेळेपेिा अचधक काळ रिं गमिंदिराचा वापर झाल्र्ास
प्रत्र्ेक ज्र्ािा तासासाठी ठरवून दिल्र्ाप्रमाणे ज्र्ािा आकार
अजयिारास व्र्वतथापकाकडे िरावा िागेि.
५) रिं गमिंदिर ज्र्ा अजयिारास वापरावर्ास दििे आहे अशा
अजयिारास व्र्वतथापकाचे पूवय परवानगी लशवार् दििेिी
परवानगी िस
ु -र्ाचे नावावर वगय करता र्ेणार नाही. अथवा

रिं गमिंदिर वापरासाठी दििेल्र्ा तारखा व वेळाही आपआपसात
व्र्वतथापकाचे पूवय परवानगीलशवार् बििता र्ेणार नाही.
र्ाकामी व्र्वतथापकािंनी मा.आर्ुक्त ठरवतीि ती फी
अजयिाराकडून वसुि केल्र्ानिंतरच हततािंतरणास परवानगी
िे ण्र्ात र्ेईि.
६) कोणत्र्ाही कार्यक्रमासाठी िागणारे सादहत्र्, उपकरणे
इत्र्ािी बाबीिंची िेखी मागणी अजयिाराने प्रर्ोगापव
ु ी केिी
पादहजे. अजयिाराने मागणी केिेल्र्ा सादहत्र्ापैकी जे
सादहत्र् उपिब्ध व िे णे शक्र् असेि ते प्रर्ोगाचे वेळी
िे ण्र्ाची व्र्वतथा केिी जाईि. मात्र र्ासाठी ठरिेिा ज्र्ािा
आकार अजयिाराने प्रर्ोगापूवी व्र्वतथापकाकडे रोख िरिा
पादहजे.
७) रिं गमिंदिर ताब्र्ात दिल्र्ापासून ते ररकामे करुन िे ईपर्ंतच्र्ा
वेळेत त्र्ाची खराबी अगर नुकसानी होणार नाही. र्ाची
जबाबिारी अजयिारावर राहीि. जर इमारतीची अगर त्र्ातीि
फननयचर, कफटीिंग्ज पें टीग्ज पवजेची उपकरणे अगर इतर
साधनसामुग्री र्ािंची काही खराबी अगर नुकसानी झाल्र्ास
त्र्ाची जबाबिारी अजयिारावर राहीि. व त्र्ाबद्दि मा.
महापालिका आर्क्
ु त ठरवतीि ती नुकसान िरपाई
अजयिारास िरुन द्र्ावी िागेि.परतावा तत्वावर िरिेल्र्ा

अनामतीमधन
ू अगर त्र्ापेिा जातत झािेस रोखीने
व्र्वतथापकाकडे िरावी िागेि.
८) रिं गमिंदिरात होणा-र्ा प्रर्ोगामळ
ु े इतर कोणाच्र्ा हक्कािंचा
ििंग झािा असेि तर त्र्ाची जबाबिारी अजयिारावर राहीि.
९) रिं गमिंदिराचा उपर्ोग करणेसाठी अजयिारास दििेिी परवानगी
रिं गमिंच, रिं गपट, प्रेिागह
ृ व र्ािंच्र्ाशी सिंबिंधीत सवय पररसर
एवढर्ा पुरतीच मर्ायदित रादहि. इमारतीच्र्ा इतर िागात
प्रवेश लमळण्र्ाचा अचधकार र्ा परवानगीने अजयिारास अगर
कार्यक्रमाशी सिंबिंधीत असिेल्र्ा इतर कोणासही प्राप्त होत
नाही. मात्र प्रर्ोगाचे कािावधीत महापालिकेचे आर्ुक्त,
उपआर्ुक्त अगर त्र्ािंनी प्राचधकृत केिेिा अचधकारी र्ािंना
नाटर्गह
ृ ाचे कोणत्र्ाही िागास िेट िे ता र्ेईि व त्र्ास
अजयिारास प्रनतबिंध करता र्ेणार नाही.
१०)

रिं गमिंदिरात उपिब्ध असिेल्र्ा सपु वधा कार्यिम

ठे वण्र्ाच्र्ा सवयतोपरी प्रर्त्न केिा जाईि. परिं तु काही
अपररहार्य कारणामुळे त्र्ात काही बबघाड झाल्र्ास त्र्ाची
जबाबिारी व्र्वतथापकावर राहणार नाही. तसेच र्ा
बबघाडामुळे ननमायण होणा-र्ा अडचणीस व नुकसानीस
महापालिका जबाबिार राहणार नाही.

११)

रिं गमिंदिरात उपिब्ध असिेल्र्ा आसन सिंख्र्ेपेिा अचधक

व्र्क्तीिंना प्रेिक म्हणून प्रवेश िे ता र्ेणार नाही. तसेच
उपिब्ध आसन व्र्वतथेपेिा जातत आसनािंनी सोर् करता
र्ेणार नाही. उपिब्ध आसन सिंख्र्ेपैकी रिं गमिंचाजवळीि
पदहल्र्ा ओळीतीि २ आसने पररननररिण मिंडळाचे (सेन्सॉर
बोडय) प्रनतननधीसाठी तसेच त्र्ामागीि तीन ओळीवर प्रत्र्ेकी
िोन र्ाप्रमाणे सहा आसने (सवयसाधारण मध्र्ावत)
महापालिकेसाठी राखन
ू ठे वणेत र्ेतीि. त्र्ाचा वापर नतककटे
पवक्रीसाठी करता र्ेणार नाही.
१२)

रिं गमिंदिरात थिंक
ु णे, धम्र
ु पान करणे, बेलशतत ककिंवा

आिेपाहय वतयन करणे, रिं गमिंदिरातीि वततुची खराबी करणे
मनाई राहीि. अशी बाब ननिशयनास राहीि.
१३)

रिं गमिंदिरातीि आवारात कँटीन उपिब्ध असल्र्ास

अजयिारास बाहे रुन खाद्र्पिाथय व पेर्े परतपर आणता
र्ेणार नाहीत. तसेच हे खाद्र्पिाथय व पेर्े रिं गमिंदिराच्र्ा
प्रवेश मागायत िळण वळणाच्र्ा मागायत रिं गमिंचाच्र्ा प्रवेश
मागायत ककिंवा रिं गमिंदिरात आणून पुरपवता र्ेणार नाही.
तथापप व्र्वतथापकाची पवशेष परवानगी घेऊन अजयिारास
बाहे रुन खाद्र्पिाथय व पेर्े आणता र्ेतीि व व्र्वतथापकाने
सुचना केल्र्ाप्रमाणे त्र्ाच सिंबिंधीत दठकाणी त्र्ाचा उपर्ोग

करता र्ेईि. परिं तु त्र्ाबाबत नक
ु सान िरपाई मागण्र्ाचा
हक्क कोणासही राहणार नाही.
१४)

कार्यक्रमाच्र्ा जादहरातीचे फिक रिं गमिंदिरावर त्र्ासाठी

ठरवून राहतीि. त्र्ावरीि मजकूर रिं गमिंदिराने ननर्ुक्त
केिेल्र्ा पें टरकडून लिहून घेतिा जाईि व त्र्ासाठी
अजयिारास प्रत्र्ेक बोडयमागे ठरपवणेत आिेिा आकार द्र्ावा
िागेि. कार्यक्रम प्रलसध्िीचा फिक कार्यक्रमाचे चार दिवस
आगोिर िावणेत र्ेईि. फिकावर लिहावर्ाचा मजकूर
सुवाच्र् अिरात लिहून अजयिाराचे सहीने कार्यक्रमापूवी १०
दिवस आगोिर व्र्वतथापकाकडे दििा पादहजे.
१५)

अजयिारास रिं गमिंदिराच्र्ा प्रवेशद्वाराजवळ ककिंवा त्र्ािंर्ा

पररसरात कोणत्र्ाही प्रकारच्र्ा वाद्र् वािनाची व
ध्वनीिेपकािंची र्ोजना पूवय परवानगी लशवार् करता र्ेणार
नाही.
१६)

कार्यक्रमासाठी आवचर्क असणारे किाविंत, रिं गमिंच व

रिं गपट र्ा दठकाणी कामासाठी िागणारे सहाय्र्क र्ािंना
र्ोग्र् ते बबल्िे ककिंवा प्रवेशपबत्रका अजयिाराने दिल्र्ा
पादहजेत. असे बबल्िे ककिंवा प्रवेशपबत्रका असणारािंनाच प्रवेश
दििा जाईि.

१७)

रिं गमिंदिरातीि कार्यक्रमाच्र्ा वेळी रहिारीच्र्ा

ननर्िंत्रणाखािी तसेच कार्यक्रमाचे वेळी कार्िा सुव्र्वतथेचे
उल्ििंघन होऊ नर्े र्ादृष्ट्टीने जरुरीप्रमाणे पोिीस मितीची
व्र्वतथा अजयिाराने केिी पादहजे. मात्र अशी व्र्वतथा
अजयिाराने केिी नसेि तर कोणत्र्ाही कारणाततव पोिीस
मितीची जरुरी िासल्र्ास व्र्वतथापक पोिीस मित
मागवतीि व त्र्ाचा खचय अजयिारास द्र्ावा िागेि.
१८)

कार्यक्रमाच्र्ा वेळी प्रेिकािंना त्र्ािंच्र्ा जागा

िाखपवण्र्ासाठी तवर्िंसेवकाची (डोअरककपर) सोर्
महापालिकेतफे केिी जाईि. व त्र्ासाठी अजयिारास िर
प्रर्ोगासाठी ठरपवण्र्ात आिेिी रक्कम िाडर्ासोबत िरावी
िागेि.
१९)

dकार्यक्रमाची नतकीटे पवकण्र्ासाठी जागा राखून ठे विी

आहे . त्र्ा जागेचा उपर्ोग अजयिारास कार्यक्रम दिनािंक धरुन
चार दिवस आगोिर करता र्ेईि. नतकीटे पवक्रीसाठी पवक्रीचे
काम ननर्मानुसार सरु ळीतपणे होत आहे ककिंवा कसे हे
पाहण्र्ाचे अचधकार व्र्वतथापक र्ािंना आहे त. ते ज्र्ा
सुचना वेळोवेळी िे तीि त्र्ाची अिंमिबजावणी नतकीट
पवक्रेत्र्ािंनी केिी पादहजे. नतकीट पवक्रीच्र्ा व्र्वतथेबाबत
अजयिारास प्रामुख्र्ाने जबाबिार धरिे जाईि.

२०)

कार्यक्रमासाठी िागणारे सवय प्रकारचे सरकारी व म.न.पा

चे परवाने (पप्रमार्सेस, िार्सेन्स, परफॉमयस िार्सेन्स,
नतकीट सेिीिंग िार्सेन्स इ.) तसेच िेखकाची िेखी
परवानगी अजयिाराने प्रर्ोग दिनािंकापव
ू ी तीन दिवस लमळवन
ू
ते व्र्वतथापकास िाखपविे पादहजे.
तसेच र्ा कार्यक्रमाच्र्ा जाहीरातीचे बोडयस िावण्र्ाची व
कार्यक्रमासाठी िरावा िागणारा कर महानगरपालिकेत /
पोलिस खात्र्ाकडे वेळेत िरण्र्ाची जबाबिारी अजयिारावर
राहीि.
२१)

रिं गमिंदिरात राहण्र्ाची व्र्वतथा उपिब्ध असल्र्ास व

नाटक किंपन्र्ािंना आवचर्क िासल्र्ास त्र्ासाठी ठरपवण्र्ात
आिेल्र्ा िरानस
ु ार आकार घेणेत र्ेईि. मात्र र्ा जागेत
कोणासही तवर्िंपाक करता र्ेणार नाही. आकारासाठी ककिंवा
रिं गमिंदिर प्रवेशापासून मोजिा जाईि. राहण्र्ाच्र्ा
व्र्वतथेसाठी एकापेिा अचधक नाटक किंपनीिंनी एकाच वेळी
मागणी केिी असता परगावच्र्ा नाटर् किंपनीस र्ाबाबत
प्रथम प्राधान्र् िे णेत र्ेईि.
२२)

अपररहार्य कारणासाठी कारण न िे ता दििेिी तारीख

रद्र् करण्र्ाचा व प्रर्ोग बिंि करण्र्ाचा अचधकार

व्र्वतथापकास राहीि. परिं तु व्र्वतथापकाकडून अशी सच
ू ना
प्रर्ोगाच्र्ा तारखेपूवी पाच दिवस आगोिर दििी जाईि.
२३)

रिं गमिंदिराचे व्र्वतथापक हे मा. महापालिका आर्क्
ु त ,

उपार्ुक्त र्ािंच्र्ा ननर्िंत्रणाखािी र्ा रिं गमिंदिराची व्र्वतथा व
िै निंदिन कारिार पाहतीि.

६) अनामत िाडे परतावा –
१) प्रर्ोगानिंतर अजयिाराने अनामत रक्कम परत लमळणेकरीता
अजय केल्र्ास सिरची अनामत रक्कम त्र्ास परत लमळू
शकेि.
२) ekeमागणी केिेल्र्ा दिनािंकास कार्यक्रम होणार नसल्र्ाने
सिरचा दिनािंक परत करीत असे अजयिाराने प्रर्ोग दिनािंकाचे
७ दिवस आगोिर कळपवल्र्ास अनामत रक्कम पुढीि
कार्यक्रमासाठी सरु क्षित राहीि.
३) कार्यक्रम/रिं गीत तािमीपूवी िाड्र्ाची रक्कम न िरिेस जमा
केिेिी अनामत रक्कम जप्त करणेत र्ेईि.
४) अ) एखाद्र्ा अजयिारास ठरिेल्र्ा दिवशी, ठरिेल्र्ा
कार्यक्रमासाठी काही अपररहार्य नैसगीक आपत्तीमुळे

रिं गमिंदिराचा वापर करता आिा नाही तर १०% सस्व्हयस
चाजेस वजा जाता उवयरीत अनामत व िाडर्ाची रक्कम
परत करण्र्ात र्ेईि.
ब) तसेच शासकीर् कारणाततव दििेिी परवानगी रद्र्
करावी िागिी व अजयिारािंना रिं गमिंदिराचा वापर करता आिा
नाही तर त्र्ािंना प्रर्ोगासाठी निंतरची तारीख दििी जाईि.
अगर अजयिाराने इच्छे नस
ु ार त्र्ािंना १०% सस्व्हय स चाजेस वजा
करुन उवयरीत िाडे व अनामत रक्कम परत करण्र्ात र्ेईि.
क) तसेच काही अपररहार्य कारणाततव महापालिकेतफे प्रर्ोग
रद्द करण्र्ात आिा तर र्ाकामी अजयिाराने िरिेिी डडपॉझीट
व िाडर्ाची रक्कम १०% सस्व्हयस चाजेस वजा करुन परत
करण्र्ात र्ेईि.
५) रिं गीत तािमीसाठी आरिीत केल्र्ाप्रमाणे रिं गमिंदिराचा
वापर न झाल्र्ास सिरची िाडर्ाची रक्कम अजयिारास
परत केिी जाणार नाही. तथापी अजयिाराने पवनिंती केल्र्ास
त्र्ाच िाडर्ापोटी पढ
ु ीि उपिब्ध तारखेिा रिं गीत
तािमीसाठी परवानगी िे ण्र्ात र्ेईि.

१) ठरवन
ू दििेल्र्ा वेळेपेिा अचधक काळ वापर झाल्र्ास त्र्ापोटी
होणारा ज्र्ािा आकाराची रक्कम अनामत रकमेतून वसुि
करणेत र्ेईि.
२) रिं गमिंदिर इमारतीचा अगर त्र्ातीि फननयचर, कफटीिंग्ज, पें टीग्ज,
पवजेची उपकरणे अगर इतर साधनसामग्री र्ािंची काही खराबी
अगर नक
ु सान झाल्र्ास सिरची नक
ु सान िरपाई अनामत
रकमेतन
ू वसूि करणेत र्ेईि.
३) आवचर्कता िासल्र्ास रिं गमिंदिराचे व्र्वतथापकाने मागपविेल्र्ा
पोलिस मितीच्र्ा खचायची रक्क्म अनामत रकमेतून वसूि केिी
जाईि.
४) वर नमूि केिेल्र्ा अ.क्र. ४ ते ७ मधीि बाबीिंसाठी होणा-र्ा खचायची
रक्कम ही अनामत रकमेपेिा जातत असल्र्ास सिरची रक्कम
अजयिाराने त्वरीत व्र्वतथापकाकडे रोख तवरुपात िरिी पाहीजे.

११) नाटर्सिंगीत महोत्सव महानगरपालिकेच्र्ा िेत्रात किेचा पवकास व्हावा उत्तम नाटर्सिंतथा व
किाविंत ननमायण व्हावेत, प्रेिक वगय ननमायण व्हावा, र्ादृष्ट्टीने
नाटर्सिंगीत महोत्सव रिं गमिंदिरात आर्ोस्जत करणेत र्ेईि. सिर

महोत्सवानुसार कार्यक्रम आर्ोस्जत करणे, त्र्ाबाबतचे ननर्ोजन करणे,
रक्कम स्तवकारणे व खचय करणे इ. अचधकार मा. आर्ुक्त र्ािंना राहीि.

१२) रिं गमिंदिर वापराच्र्ा ननर्िंत्रणाचे अिंनतम अचधकार १) रिं गमिंदिर वापराबद्दिच्र्ा धोरणात आवचर्क वाटे ि तेव्हा बिि
करण्र्ाचा अचधकार महापालिकेस राहीि. हे बिि रिं गमिंदिराच्र्ा वापर
करणा-र्ावर बिंधनकारक राहतीि.
२) र्ा धोरणाच्र्ा अथायबद्दि व रिं गमिंदिराच्र्ा वापराबाबत कोणत्र्ाही
बाबतीत अजयिार व व्र्वतथापक र्ािंच्र्ात मतिेि झाल्र्ास त्र्ासिंबिंधी मा.
महापालिका आर्ुक्त र्ािंचा ननणयर् अिंनतम राहीि व िोघािंवरही बिंधनकारक
राहीि.

१३) अडचणीिंचे प्रसिंगी आर्ुक्तािंचे अचधकार –
र्ा धोरणान्वर्े रिं गमिंदिर वापराबाबत/उपिब्धतेबाबत अगर तत्सिंबिंधी
कोणताही अडचण उद्विवल्र्ास आर्ुक्तािंस आवचर्क वाटे ि अशी
धोरणाशी पवसिंगत नसिेिी कोणतीही र्ोग्र् कारवाई करता र्ेईि.

सही/-

आर्ुक्त
पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
पपिंपरी ४११ ०१८.

