सोलापूर महानगरपािलका , सोलापूर
ता मा मृती मं दर
दर ( वातान ुकूिलत )
ना गृह भा

ाने देण े संबध
ं ी या शत व अटी

मा.
मा. शासनाचे आदेशा माणे ५०%
५० बैठक

व था व SOP नुसार कायव ाही करणे आव यक

आहे . SOP मधील शत व अटी नुसारच काय मास परवानगी देणत
े य ेत आहे.
१) एकू ण आसने ७८२ वातानुकूलीत, से सॉर या राखीव जागा ए-७ व ए -८, महानगरपािलके ची
राखीव जागा एकही नाही. वीज पुरवठा खंड ीत झा यास जनरेटरची सोय आहे. मा
वातानुकु िलत

व था बंद राहील. यासाठी भा

२) ना गृहात िजत या

यावेळी

ाम ये कसल ीही सूट दली जाणार नाही.

ची बस याची सोय आहे तेव

ाच

ना े क हणून वेश

दला जाईल ना गृहात जादा खु या टाकता येण ार नाहीत.
३) ता मा मृती मं दर ना

गृहाचा वापर ना

योग,सां कृ ितक काय म व लोकिश ण

यासाठीच करता येई ल. लोक िश ण व सां कृ ितक काय माम ये कोण या काय माचा समावेश
होतो , यासंब ंधी मा.महानगरपािलका आयु

यांचा िनणय अखेरचा व बंध नकारक राहील.

४) ठरवून दले या वेळेत योग संप िव याची जबाबदारी अजदारावर राहील व दले या वेळांत
ना गृह रकामे क न दले पािहजे , तसे न के यास काय म बंद कर याचा अिधकार
व थापक यांना राहील व ठरवून दले या वेळेपे ा अिधक वापरले या
कवा याचे भागास

.२५००/-जादा आकार अजदारास

येक जादा तास

ावा लागेल . न द यास जादा

रकमेची वसुली अनामत रकमेतून करणेत येई ल.
५) ऑनलाईन बुक ग करतानाच अनामत (Deposit) हणून रोख पये १०,००० /- + हॉल भाडे
अजदारास भरावे लागतील. योगानंतर अजदार ाने तसा अज के यास अनामत र म यास १
मिह यानी परत िमळू शके ल. परं तु ना गृहाची कु ठ याही काराची नासधूस होता कामा नये.
याबाबत नुक सान भरपाई भ न घे यात येईल.
६) काय म झालेन ंतर वापरानुस ार अ य वसुलीचा चेक

ावयाचा झा यास “आयु

सो.म.न.पा.”

यांचे नांवे देणत
े यावा. हॉल बुक ग ऑनलाईन करावे लागेल .
७) मागणीदारास याचे काही अडचणीमुळे याने बुक ग के लेली तारीख र कर याचा संग आला
तर अनामत र म ही खालील माणे परत िमळू शके ल.
योग दनांकाचे २ मिहने पूव कळिव यास ९०% भाडे र म परत िमळे ल.
योग दनांकाचे १ मिहने पूव कळिव यास ८०% भाडे र म परत िमळे ल.

योग दनांक ाचे ७ दवस अगोदर कळिव यास ५०% भाडे र म परत िमळे ल.
८) हॉल भाडे

ित र

य

नुकसान , लाईट , LED

न , LED लाईट , पॉट , ले ह स ,

जादा वेळ वापर , V.I.P. म , A/C म इ. भाडे हॉल भाडे

ित र

भरावे लागेल अ यथा

अनामत रकमेत ून वसुल करणेत येईल.
९) एखा ा सं थेस तारीख द यानंतर तारखांची आपसात अदलाबदल करता येणार नाही.
तारखांची अदलाबदल करणेबाबतचा अज मंजरू अगर नामंजरू करणेच ा अिधकार मा.आयु
यांन ा राहील. याचे कारण देणेत येणार नाही.
१०) एखा ा अजदारास ठरले या दवशी ठरले या काय मासाठी काही कारणामुळे अगर
अडचणीमुळे ना गृहाचा वापर करता आला नाही तर याने भरले या भा

ाची र म यास

परत के ली जाणार नाही. मा शासक य कारणामुळे दलेली परवानगी र करावी लागली तर
यांना योगासाठी यानंतरची तारीख दली जाईल. अगर यांनी तशी इ छा

के यास

यांना भरलेल ी भाडयाची र म यास परत के ली जाईल.
११) शिनवार , रिववार व सावजिनक सु ी या दवशी योग असेल तर ती योगास . ५००/जादा आकार पडे ल.
१२) सव लेबर लॉ , सरकारी िनयम यांची जबाबदारी मागणीदारावर राहील.काय म सादर
करणेपव
ू ना गृह

थाप कांना पुढ ील परवाने

योगापूव ८ दवस अगोदर दाखिवले

पािहजेत.
१)अपर िज हािधकारी दंड ािधकारी ,सोलापूर यांची परवानगी
२)काय मास करमणूक कर लागू असेल तर संब ंिधत कर अिधका-यांची लेखी परवानगी
३)ितक ट ित

कर यासाठी अपर िज हा दंडािधकारी यांची परवानगी

४)अपर िज हा दंड ािधकारी यांचक
े डू न िमळालेला परफॉम स परवाना
५)अपर िज हा दंड ािधकारी यांचक
े डील लाऊड पीकर िवषयक परवाना
६) महानगरपािलके या िथएटर टॅ स भर याची पावती व जािहरात बोड लावणे संबंधीचा
परवाना असे यो य ते परवाने नस यास योग क

दला जाणार नाही.याब लची सव कमी

जा त जबाबदारी योगाशी संब ंिधतांव र राहील.
१३) ना

गृह ता यात द यापासून ते रकामे परत देईपयत या वेळे त याची खराबी अगर

नुक सानी होणार नाही याची जबाबदारी अजदारावर राहील. जर इमारतीची अगर फ नचर
फट ज ,पे ट ग ,िवजेची उपकरणे अगर इतर साधनसामु ी याची काही खराबी अगर
नुक सानी झा यास याब ल मा. महागनरपािलका आयु

ठरवतील ती नुकसान भरपाई

अजदारास भ न ावी लागेल. ही वसुली अनामत रकमेत ूनही कर यात येईल.

१४) या ना गृहात होणा-या योगामुळे इतर कोणा या ह ाचा भंग झाला असेल तर याची
जबाबदारी अजदारावर राहील.
१५)

ना

गृहाचा उपयोग कर यासाठी अजदारास दलेली परवानगी रंग मंच , रंगपट , े ागृह

व यां याशी संब ंिधत माग व प रसर एव

ा मयादीत राहील. इमारती या इतर भागात वेश

िमळ याचा अिधकार या परवानगीने अजदारास अगर काय माशी संबंिधत असले या अ य
कोणासही ा होत नाही.
१६) ना

गृहात सुस

रंगमंच , रं गपट , वनी

व था , क ाश

व था व शीत

व था आहे.

वीज पुरवठा खंिडत झा यानंतर वीज पुरवठा पूववत चालू हो या या कालावधीमधे जनरेटर
उपल ध करणेकामी कमान ३० िलटर िडझेलची गरज भासते. सदरचे िडझेलपोटीची र म
महापािलके कडे जमा करावी लागेल. या सव तरतुदी काय म ठेव याचा
परं तु

काही अप रहाय कारणामुळे यांत िबघाड िनमाण झा यास

य केला जाईल.
याची

जबाबदारी

महानगरपािलके वर राहणार नाही.
१७) ना

गृहात थुक
ं णे , धू पान करणे , घाण करणे बेिश त

कवा आ ेपाह वतन करणे ,

ना गृहातील व तूच ी खराबी करणे या गो ना मनाई राहील व या उ परही अशी नुक सानी
के ली तर याब ल भरपाई कर याची जबाबदारी अजदारावर राहील. याबाबत मा.आयु
ठरवतील तो दंड लागू राहील.
१८) ना

गृहातील काय मा या वेळ ी रहदारी या िनयं णासाठी ज री माणे पोिलस मदतीची

व था अजदाराने केली पािहजे. अशी

व था अजदाराने के लेली नस ेल व कोण याही

कारणा तव पोलीस मदतीची ज री भास यास
याचा खच अजदारास

व थापक पोलीस मदत मागवतील व

ावा लागेल व याची वसुली अनामत रकमेतून करणेत येईल.

१९) उपल ध अस यास योगा य ा नेहमी या व ेळा ित र
ना गृह िमळू शके ल. मा यावेळी एयर कं डीशन ची
तासा या रंगीत तालमीसाठी

इतर वेळी रंगीत तालमीसाठी
व था असणार नाही.

.२५०० /- आकार घेतला जाईल. ही र म अजदारास

ऑनलाईन आगाऊ भरावी लागेल. रंग ीत तालमी या वेळी
पदािधकारी व संबंिधत

येक तीन

े ागारात सदर सं थेचे

िशवाय इतरांस वेश दला जाणार नाही . ही सं या दो ही

िमळू न ३५ पे ा जा त नसावी.
२०) ना

गृहाचे

व थापक हे मा. आयु

यां या िनयं णाखाली या ना गृहाची

व था व

दैनं दन कारभार पाहतील.
२१) सदर िनयम बदलणे अगर दु त करणे अगर जादा िनयमांची भर घालणे यासाठी नोटीस न
देता कारवाई कर याचा अिधकार मा.आयु

यांना आहे. ते ना गृह वापरणा-या एज सीजवर

बंध नकारक राहतील.
२२) सदर िनयमां या
अजदार व

अथाबदल अगर ना गृहा या उपयोगाब ल कोण याही बाबतीत

व थापक यां यात मतभेद झा यास यासंब ंधी मा. महाप ािलका आयु

यांचे

आदेश अंितम राहील व तो दोघांवरही बंध नकारक रािहल. कोणतेह ी कारण न देत ा ना गृह
नाकारणेच ा अिधकार मा. आयु
२३) ऑनलाईन हॉल बुक ग ,

यांना रािहल.
बुक ग या दवसापासून पुढील येणा या ितस या दवसास

अनुस न ९० दवसापयत करता येईल.
२४) एकाच स ाक रता दोन जणांचे ऑनलाईन बुक ग

झा यास वेळेनुसार

थम बुक ग

झाले याला ाधा य दले जाईल.
२५) ऑनलाईन बुक गचे पेमटची बके शी जवात घेऊन खा ी के लेनंतर बुक ग अिध ा

करणेत

येईल अ यथा बुक ग र के ले जाईल.
२६)
तफावत आढळ यास .
२६ जो काय म करावाचा आहे याच काय माचे बुक ग करणेत यावेतफावत
.दंड ा मक कारवाई करणेत य ईे ल याची न द यावी
२७) सदरचे िनयम सोलापूर यायक े या अिधन राहतील.

आयु
सोलापूर महानगरपािलका सोलापूर

