पु. ल. देशपां डे महारा कला अकादमी
रव नाट् यमं िदर / िमनी िथएटर आर णासं बं धी
िनयम, अटी व शत
१. िनयं ण व यव थापन:
१) पु. ल. देशपां डे महारा कला अकादमीचे शासन महारा शासना या िनयं णाखाली आहे.
२. सेवां चा वापर:
१) िनयमां तगत अटी व शत स अनुस न अकादमीकडू न ायोिगक, सामािजक, शै िणक, सां कृ ितक, आ याि मक, यावसाियक, राजक य,
मनोरं जना मक, इ. बाब क रता सभागृहाचे आर ण उपल ध क न दे यात येईल.
२) घरगुती, वैयि क िकं वा धािमक बाब करता उदा. िववाह समारं भ, वाढिदवस, इ. बाब क रता सभागृहाचे आर ण उपल ध कर यात येणार
नाही.
३. आर ण कर याबाबत :
१) आर णा सं बं धीचाअज िविहत नमु यात पु. ल. देशपां डे महारा कला अकादमी, सयानी रोड, भादेवी, मुं बई - ४०००२५
येथील कायालयात सव तपिशलासह व आर ण रकमेसह सादर करणे आव यक आहे.
२) या तारखेसाठी आर ण हवे असेल याक रता तीन मिहने अगोदर या कालावधीत खालील िदले या त या माणे अज सादर करणे
आव यक आहे.
तारखा वाटप
मिहना
एि ल
मे
जू न
जु लै
ऑग ट
स टबर

अज ि वकार याचा
कालावधी
जानेवारी ते एि ल
फे वु ारी ते मे
माच ते जून
एि ल ते जुलै
मे ते ऑग ट
जून ते स टबर

तारखा वाटप
मिहना
ऑ टोबर
नो हबर
िडसबर
जानेवारी
फे ु वारी
माच

अज ि वकार याचा
कालावधी
जुलै ते ऑ टोबर
ऑग ट ते नो हबर
स टबर ते िडसबर
ऑ टोबर ते जानेवारी
नो हबर ते फे वु ारी
िडसबर ते माच

३) रव नाटयमं िदर / िमनी िथएटर आरि त कर यासाठी अज सादर करताना सोबत आर ण रकमेचा भरणा कर यात यावा
यािशवाय आर ण िनि त समजले जाणार नाही.
४) आर ण र कम फ धनाकषा दारे च ि वकार यात येईल. े ागृह आर णाक रता रोख र कम / धनादेश वीकारला जाणार नाही.
आर णाक रता भाडे र कम, अनामत र कम व सेवाकर र कम असे तीन वतं धनाकष सादर करणे आव यक आहे.
५) आर णाक रता भाडे र कम व अनामत र कम असे दोन वतं धनाकष ‘PROJECT DIRECTOR, P. L. DESHPANDE MAHARASHTRA
KALA ACADEMY’ या नावे तर सेवाकर रकमेचा धनाकष ‘ACCOUNTS OFFICER, P. L. DESHPANDE MAHARASHTRA KALA
ACADEMY’ या नावे काढ यात यावा.
६) बोड, बॅनर, टॉ स, ि हिडयो शुट ग सार या सुिवधा आिण अिधक वेळ वापरा सं बं धीचीिनयोिजत र कम व सेवा कर आर ण रकमे या
धनाकषा दारे च भर यात यावी अ यथा अनामत रकमेतू न वसुली कर यात येईल.
७) आर णासाठी के ले या अजात काय माचे व प तसेच काय मा या परे षेची न द असणे आव यक आहे. िनयोिजत काय मावेळी सदर काय म
व पात बदल के याचे आढळ यास दोषी य / सं था याकडू न थळ वापरायचे िविहत दरानुसार भाडे व भाडे रकमेइतक च दंडनीय र कम वसूल
कर यात येईल.
८) रव नाटय मं िदर व िमनी िथएटर येथे काय म घे यासाठी या ३ स ा या वेळा खालील माणे असतील.
स
वेळ
सकाळी ९.३0 ते दुपारी २.00
पिहले
दुपारी २.३0 ते सायं. ७.00
दुसरे
सायं
. ७.३0 ते रा ी १२.00
ितसरे
९)

येक स साडेचार तासां चे असून पूवतयारीसाठी तसेच काय म सं प यावर मं च रकामा क न नाट् यगृहाचा ताबा परत दे याचा कालावधी यात
समािव आहे. यासाठी वतं कालावधी दे यात येणार नाही.
१0) स कालावधीपे ा अित र वेळेचा वापर झा यास याब लचे अित र शु क अनामत रकमेतनू वसूल कर यात येईल.
११) एखादया य ने / सं थेने आरि ात के लेले स पर पर दुस या य स / सं थेस देता येणार नाही.
असे आढळू न आ यास भाडे र कम व अनामत र कम ज कर यात येईल तसेच सदर य स / सं थेस भिव यकाळात आर ण दे यात येणार नाही.
१२) कोण याही शासक य िवभागां ना, शासक य उप मां ना, परदेशी दूतावासाला, क शासना या िवभागां ना व उप मां ना तसेच इतर कोण याही सं थाना
भाडेदरात कोणतीही सवलत िमळणार नाही.

१३) नैसिगक आप ी िकं वा अनपेि त तां ि क कारणामुळे आरि त तारखाबाबत अडचण िनमाण झा यास सदर य ला / सं थेला दुसरी पयायी तारीख
दे याचा य न कर यात येईल. सदरह तारखेला काय म आयोिजत करणे संबं िधत सं थेस श य नसेल तर भाड् यापोटी जमा के लेली र कम
आयोजकां स परत कर यात येईल.
१४) मह वा या शासक य काय माक रता अकादमी तफ आर ण र करावे लाग यास सदर य ला / सं थेला दुसरी पयायी तारीख दे याचा य न
कर यात येईल. सदरह तारखेला काय म आयोिजत करणे सं बिं धत सं थेस श य नसेल तर भाड् यापोटी जमा के लेली र कम आयोजकां स परत कर यात
येईल.
१५) मतेपे ा जा त े क े ागृहात घेतले जाणार नाहीत.
रव नाटयमं िदर मधील १६ आसने अकादमीक रता आरि त आहेत.
िच पट दशनासाठी
N रां ग - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
W रां ग - 13, 14, 15, 16, 17, 18
W रां ग - 19, 20 (से सॉर बोड सद यां साठी राखीव).
इतर काय मां साठी
A रां ग - 7, 8, 9, 10
D रां ग - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
B रां ग - 19, 20 (से सॉर बोड सद यां साठी राखीव)
िमनी िथएटर मधील ४ आसने अकादमीक रता आरि त आहेत.
A रां ग - 7, 8, 9, 10
१६) रव नाटय मं िदर / िमनी िथएटर येथे काय म सादर करणा या य ना / सं थेना भाडे रकमेम ये खालील गो ी अं तभूत आहेत:रव नाटय मं िदर
िमनी िथएटर
१000 वॅट चे ३ हॅलोजन
१000 वॅट चा १ हॅलोजन
१ पोिडअम
१ पोिडअम
१२ खु या
४ खु या
लेवल - १८” चे ३ नग, ९” चे २ नग
५00 वॅट चे २ हॅलोजन
६ टँड माईक
४ टँड माईक
१५ िकलोवॅट पे ा अिधक वीजवापर के यास ती िकलोवॅट पये ७५/- वीजभाडे भरावे लागेल िकं वा अनामत रकमेतनू वसूल कर यात येईल.
भाडया या रकमेत अं तभूत असलेले सािह य तां ि क कारणां मळु े पूणपणे उपल ध होईलच असे नाही.
४. अनामत र म परत िमळ याबाबत:
१) या य या / सं ो या नावे आर ण के ले असेल याच य या / सं थे या नावे अनामत रकमेचा परतावा NEFT दारे सं बं िधतां याबँक खा यात
जमा कर यात येईल.
२) अनामत रकमेचा परतावा िमळ यासाठी िनयोिजत काय म सं प न झा यानं तर श य ितत या लवकर अकादमी या कायालयात अनामत र कम परत
िमळ यासाठी लेखी अज सादर करावा. अकादमीला अज ा झा यािशवाय अनामत र कम परता याची िकया सु के ली जाणार नाही.
३) सदर अजासोबत या य या / सं थे या नावे आर ण के ले होते या य चा / सं थेचा बँक खा याचा तपशील NEFT साठी या िविहत नमूना
अजात भर यात यावा. सदर तपशीलाची पडताळणी कर यासाठी NEFT बँक तपशीलावर सं बं िधतबँकेतून सही व िश का घे यात यावा िकं वा या
अजासोबत सं बं िधतबँक खा याचा र के लेला धनादेश जोडावा.
४) सदर अजासोबत आर ण के याची अनामत रकमेची मूळ पावती सादर करावी. अनामत रकमेची मूळ पावती, अनामत र कम परता यासाठी अज व बँक
खा यासं बं धी यामािहतीचे िववरणप िद यानं तर अनामत र कम ४५ िदवसां या आत आर णक या या खा याम ये पर पर जमा कर यात येईल.
५) अनामत र कम परत िमळ यासाठी काय म झा यानं तर तीन वषा या आत अनामत र कम परता याची मागणी करणे आव यक आहे.
तीन वषानं तर अनामत र कम परता या या मागणीचा अज िवचारात घेतला जाणार नाही आिण अनामत र कम ज कर यात येईल.
५. आर ण र करणे व आरि त तारखेत बदल कर याबाबत:
१) काय म र करावयाचा अस यास तसे लेखी व पात अकादमी या कायालयात कळिवणे आव यक आहे.
२) काय म या तारखेस असेल या तारखे या िकमान तीस िदवस आगोदर अज सादर करणे आव यक आहे.
३) काय म या तारखेस असेल या तारखे या तीस िदवसा या आत काय म र कर या बाबतचा अज ा न झा यास भाडे र कम परत िमळणार नाही.
फ अनामत र कम परत कर यात येईल.
४) िनयोिजत तारखेस काय म सादर न के यास भाडे र कम परत िमळणार नाही. फ अनामत र कम परत कर यात येईल.
५) आरि त तारखेत बदल करावयाचा अस यास तसे लेखी व पात अकादमी या कायालयात कळिवणे आव यक आहे. तारीख बदल याक रता अज
काय मा या िनयोिजत तारखे या िकमान तीस िदवस अगोदर ा होणे आव यक आहे. बदलून मािगतलेली तारीख उपल ध अस यास, सदर आरि त
तारखे या बदलास कायालयातून मा यता िमळा यावरच तसा बदल करता येईल.
६) आरि त के लेली तारीख फ एकदाच बदलता येईल. यानं तर तारीख बदल याक रता अज वीकारला जाणार नाही.

६. अकादमी या अिधकारां बाबत:
१) यव थापन, शासन व अकादमीतफ पुरिव या जाणा या आव यक या सेवा सुि थतीत ठे व याबाबत सव अिधकार अकादमीकडे राहतील.
तसेच अकादमी सं बं धीचेिनयमां त वेळोवेळी बदल के ले जाऊ शकतात.
२) सेवा पुरिव याब ल या दरां या दरप कां त बदल कर याचे अिधकार अकादमीकडे राहतील.
३) आर णासाठी आलेले अज वीकार याचे िकं वा नाकार याचे पूण अिधकार अकादमीकडे राहतील.
४) आर णासाठी आलेले अज कोणतेही कारण न देता कोण याही णी नाकार याचे पूण अिधकार अकादमीकडे राहतील.
अज नाकार या सं दभात अजदार नुकसान भरपाईचा दावा क शकणार नाही.
५) जर अकादमी या िनदशनास आले क , काय माचे व प व उ ेश यािवषयी िदशाभूल के ली आहे तर कोणतेही कारण न देता सदर काय म र कर याचा
अिधकार अकादमीस राहील. अशा प रि थतीत सं बं िधतां सभाडे व अनामत र कम परत कर यात येणार नाही. अजदारास याबाबत अकादमीस जाब
िवचारता येणार नाही. तसेच, काय म र के याब ल नुकसान भरपाईचा दावाही करता येणार नाही.
६) काय म य या िकं वा सं थे या कॉपीराइट् सचे उ लं घन करणारा असेल तर काय ा या ीने पुढील प रणामां साठी सदर उ लं घन करणारी य /
सं था सव वी जबाबदार राहील. या यासाठी अकादमी जबाबदार असणार नाही.
७) अकादमी या अिधका यां ना कोण याही वेळी रव नाटय मं िदर / िमनी िथएटर येथे वेश कर या या अिधकार आहे.
७. ारपालां या सेवां बाबत:
अकादमी तफ दारपाल सेवा उपल ध क न दे यात येईल.
दारपालां चे सेवाशु क काय मानं तर े ागृह आरि ात करणा या य

/ सं थे कडू न दारपाल मुखां कडे दे यात यावे.

८. काय म परवानां बाबत:


काय मा या व पानुसार चिलत शासक य िनयमानुसार आव यक असलेले सव परवाने घे याची जबाबदारी आर ण करणा या य ची /
सं थची राहील.
 सव परवा याची झेरॉ स त काय मापुव अकादमीकडे जमा कर यात यावी.
आव यकतेनसु ार अकादमीने मागणी के यास सव मूळ परवाने अकादमीस दाखिवणे बं धनकारक आहे.
१) काय माचे सादरीकरण याक रता परवाना:
सहा यक पोलीस आयु , दादर िवभाग, दादर (पि म), मुं बई - ४०००२८.
२) ितिकट िव व देणगी वेिशका क रता परवाना:
पोलीस आयु , िथएटर िवभाग, पोलीस आयु ालय, ॉफड माकट समोर, मुं बई - ४०००२१.
३) नाटय योग व िविवध काय मां क रता महारा शासना या रं गभू मी योग प रिन र ण मं डळाचे माणप :
सिचव, रं गभूमी योग प रिन र ण मं डळ, महारा शासन, बॅरेक नं. १८, सिचवालय िजमखा यामागे, मुं बई - ४०००२१.
४) फॅ शन शो व अ य काय मां ना यां ना चिलत शासन िनणयानु सार करमणू क अिधभार लागतो:
िज हािधकारी, करमणूक कर िवभाग, ओ ड क टम हाऊस, मुं बई.
५) परदेशी कलासं थाक रता परवाना:
सहा यक सिचव, गृह िवभाग, महारा शासन, निवन शासक य इमारत, ९वा मजला, मं ालयासमोर, मुं बई - ४०००३२.
६) बॅनस, पो टस आिण होिड ज लाव यासाठी परवाना (अकादमी या आवाराबाहेर):
बृह मुं बई महानगरपािलका.
७) बॅनस, पो टस आिण होिड ज लाव यासाठी परवाना (अकादमी या आवारात):
अकादमीचे शासक य कायालय.
९. स मनाई असले या बाब बाबत:
१) अकादमी प रसरात थुं क यास, धु पानास, म पानास तसेच कु ठ याही कारचा वादंग िनमाण कर यास िकं वा अकादमी प रसरातील कोणताही भाग
खराब कर यास स मनाई आहे. तसे घड यास अजदार सव वी जबाबदार असेल. तसेच सं बं िधतां कडू नदंडवसूली कर यात येईल.
२) रव नाटय मं िदर / िमनी िथएटर या वेशा या बाहेरील बाजूस कोण याही कारचे सं गीत, वा व लाऊड पीकस लावू नये.
३) रं गमां चावर सादरीकरणादर यान कोणताही वाला ाही पदाथ उदा. चूल पेटवणे, पेट या मशाली इ. वापर यास स मनाई आहे.
४) अकादमी प रसरात कोणताही वाला ाही पदाथ वापर यास स मनाई आहे.
५) े ागृह, रं गमं च व रं गभूषा क ेत खा यािप याचे पदाथ घेऊन जा यास स मनाई आहे.
६) अकादमी या आवारात खा पदाथ / पेय बनिव यास / गरम कर यास स मनाई आहे.
७) अकादमी या आवारात गॅस िसलडर आण यास स मनाई आहे.
१0. मयािदत जागे या वापराबाबत:
१) अकादमी प रसरात भोजन यव था करावयाची अस यास तशी लेखी परवानगी अकादमी कायालयातून घे यात यावी.
तसेच यासाठी िविहत भाडे र म भर यात यावी.
२) यानं तर साफसफाईची सं पणू जबादारी आयोजकां वर राहील.
३) आरि त के ले या जागे यित र अकादमी या प रसरातील इतर कोण याही जागेचा कोण याही कारणा तव वापर करता येणार नाही.
अशा कारे इतर जागा वापर याचे िनदशनास आ यास िनयमानुसार दंड आकार यात येईल.

११. ितिकटिव



/ स मािनका बाबत:

आर ण के ले या सं थने / य ने काय मा या जािहरातीत जनते या अिधक मािहतीसाठी वत:चा दूर वनी / मण वनी मां क नमूद करावा.
कु ठ याही प रि थतीत पु. ल. देशपां डे महारा कला अकादमी येथील दूर वनी मां क नमूद क नये.
तसेच काय मा या तीन िदवस अगोदर सदर काय माचा तपशील, काय म पि का कायालयात दे यात यावे.

१२. पो टस / बॅनस / जािहराती लाव याबाबत:
रव नाटय मं िदर / िमनी िथएटर येथे आर ण के ले या सं बं िधत सं था / य नी यां या िनयोिजत काय माचे बॅनर / बोड लाव यासाठी कला
अकादमी या कायालयातून लेखी अज क न परवानगी घेणे आव यक आहे
१) परवानगी िमळा यास यां ना फ एकच बॅनर / बोड चार िदवसां क रता िवनामू य लावता येईल.
२) चार िदवसां पे ा अिधक कालावधीसाठी बॅनर / बोड लाव यासाठी येक िदवसाक रता पये २00/- तसेच सेवाकर पये २८/- शु क आकार यात
येईल.
३) या सं था / य ना एकापे ा अिधक बॅनर / बोड लावायचा असेल यां ना येक िदवशी येक एका बॅनर / बोड क रता पये २00/- तसेच सेवाकर
पये २८/- माणे शु क आकार यात येईल.
४) या य चे / सं थेचे काय म अकादमी यित र अ य िठकाणी आयोिजत कर यात येणार असेल तरीही अशां ना कला अकादमी या आवारात बॅनर /
बोड िकं वा अकादमीतील सुचना-फलकाम ये जािहरात लावायची अस यास तशी लेखी परवानगी घेणे आव यक आहे. अकादमी या आवारात बॅनर
बोड लाव यासाठी ितिदन पये ५00/- तसेच सेवाकर पये ७0/- माणे शु क तर सुचना-फलकात जािहरात लाव यासाठी सात िदवसां क रता पये
१00/-तसेच सेवाकर पये १४/- एवढे शु क आकार यात येईल.
५) रव नाटय मं िदर / िमनी िथएटर आर ण कालावधीत सं पणू जबाबदारी सं बं िधतां वरराहील.
काही नुकसान झा यास याची अकादमीने ठरिव या माणे भरपाई दयावी लागेल.
१३. नु कसान भरपाईबाबत:
१) रं गमं चावर, बॅक ॉपवर िकं वा रं गमं चावरील कोण याही व तूस टेप स / िखळे मारता येणार नाही. तसेच रं गमं चावर कोण याही कारची मािकग करता
येणार नाही. तसे आढळ यास सं बं िधत य / सं थेकडू न नुकसान भरपाई हणून पये ५000/- इतका िकं वा अिधक दंड आकार यात येईल.
२) काय मा या वेळात अकादमी या इमारतीचे फिनचर, िफिटं स, वाय रं ग व इतर सािह य इ याद चे नुकसान के यास सं बं िधत य / सं था यां याकडू न
नुकसान भरपाई अनामत रकमेतनू वसूल कर यात येईल. मा हानीची र कम अनामत रकमेपे ा अिधक अस यास सं बं िधतां नाअित र र कम भरावी
लागेल.
१४. काय म आयोजकां ची कत ये :
१) काय माक रता अितमह वा या य ना िनमं ि त के ले अस यास पोिलस बं दोब त ठे व याची जबाबदारी ही सं बं िधत य ची / सं थेची असेल.
एखादया काय मास िनयोजनाक रता पोिलस बं दोब त आव यक वाट यास अकादमीने पोिलस बं दोब ताची यव था के यास याचे देयक हे सं बं िधत
य / सं था यां नी देणे बं धनकारक राहील.
२) काय म सं प यावर रं गमं च व छ क न दे याची जबाबदारी सं बं िधत य ची / सं थेची राहील.
सदर िनयमाचे उ लं घन के यास पये ५000/- दंडनीय र कम अनामत रकमेतू न वसूल कर यात येईल.
३) काय म सं प यावर टेज ऑपरे टर, टेज वकर, दारपाल व सुर ा र क रं गमं च, मेकअप म व नाटयगृहाची तपासणी करताना सं बं िधत य / सं था
ितिनधी यां ना हजर राहन तपासणी अहवालावर वा री करावी लागेल. वा री कर यास नकार िद यास यव थापनाने तयार के लेला अहवाल यां ना
मा य अस याचे समज यात येईल.
४) काय म अनु प कला मक सजावट करावयाची अस यास अकादमी या कायालयातू न लेखी परवानगी यावी लागेल.

पु. ल. देशपां डे महारा कला अकादमीचे वरील िविहत सव शासक य िनयम तसेच अटी व शत मी / आ ही पू णपणे वाच या असू न या
मला / आ हाला मा य आहेततसेच यां चे पू णपणे पालन कर यात येईल.
आपला / आपली िव ासू,

सही /आर ण करणा-या य चे / सं थेचे सं पू णनाव : ______________________________________
अजदाराचे सं पू णनाव
: ______________________________________

िदनां क:थळ:-

