
 

 

 

ज्योत्स्ना भोळे सभागृह 
प्रायोगगक नाटक (पॅकेज) दर पत्रक  

 
पॅकेज शुल्क: रू. 7,080/- 

(रू. 6000+18% GST) 
(6 स्पॉटलाईट्स, 1 पॉवरपॅक, 6 चॅनेल स्लाईडर, 3 फूट/माऊस माईक्स, 2 हँगिि माईक्स, 1 आनऊन्समेंट माईक, स्पीकसस) 

 
 

 आपल्या ताांत्रिक मािणीनुसार सवस अद्ययावत सामग्री उपलब्ध करून दणे्यात येईल.  
 पॅकेजमधील लाईट्सव्यगतररक्त वापरल्या िेलेल्या प्रत्येक लाईटमािे रू. ५०/- प्र. इतका ‘वीजवापर’ आकार म्हणून भरावा लािेल.  
 सभािृहाच्या उपलब्ध वीजक्षमतेमधे्य जास्तीत जास्त 30 लाईट्स वापरता येतील.  
 30 पेक्षा अधधक लाईट्स वापरावयाच ेअसल्यास स्वतांिपणे जनरटेरची व्यवस्था करावी लािेल.  

 

 
 
*नमूद केलेले सर्व दर केर्ळ ४ तासाांसाठी लागू. 
*सभागृह क्षमता तत्कालीन कोवर्ड ननयमार्लीनुसार. व्यर्स्थापनासाठी ५ जागा राखीर्. 
*कोणतीही पूर्वसूचना न देता, र्रील दराांमध्ये बदल करण्याचा हक्क व्यर्स्थापन राखून ठेर्त आहे. 
*बुनकिं ग करण्याआधी मागील पानार्रील सूचना र्ाचणे बांधनकारक आहे. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

महत्वाच्या सूचना 
 सभािृह केवळ साांस्कृगतक कायसक्रमाांसाठीच त्रदले जाते. साांस्कृगतक कायसक्रमाांमधे्य केवळ िायन, वादन, नाट्य, नृत्य 

तसेच या कलासांदभासतील स्पधास, व्याख्याने, पररसांवाद, मुलाखती, पुस्तक प्रकाशन समारांभ ईत्यादीचा समावेश होतो. 
 बुककिं ि करतेवेळी सांपूणस सभािृह शुल्क ऑनलाईन अथवा धनादेशाने स्वीकारले जाईल. शुल्क ऑनलाइन भरल्यास 

त्याचा स्क्रीनशॉट 8806264500 या क्रमाांकावर पाठवावा तसेच शुल्क धनादेशाने भरायचे असल्यास ‘महाराष्ट्र 
कल्चरल सेंटर’ (Maharashtra Cultural Centre) या नावाने धनादेश काढावा. परांतु तो स्वीकृत न झाल्यास 
तत्कालीन दांड रक्कम अधधक मूळ सभािृह शुल्क रोखीने भरावे लािेल. (Bank of Maharashtra, SB AC No: 
20136920956, Shaniwar Peth branch, IFSC: MAHB0000675)  

 कायसक्रमाच्या पूवसतयारीसाठी कनयोधजत वेळेआधी सभािृह हवे असल्यास ताशी रू. ६००/- भरावे लाितील व 
त्यासाठी वातानुकूलन व्यवस्था उपलब्ध होणार नाही. वाताकूलन व्यवस्था कायसक्रमाच्या कनयोधजत वेळेआधी 30 
गमकनटे सुरु करण्यात येईल.  

 ठरल्या वेळेपेक्षा अधधक वेळ सभािृह वापरल्यास जादा वापराबद्दलची रक्कम AC आणण Non-AC बुककिं ग्जसाठी 
अनुक्रमे ताशी रू. १,५००/- आणण रू. १२५०/- अशी असेल.   

 एकदा बुक केलेली तारीख रद्द करता येणार नाही तसेच एकदा भरलेले शुल्क कोणत्याही सबबीवर परत केले 
जाणार नाही. बदल्यात वेिळी तारीख हवी असल्यास उपलब्धतेनुसार गमळू शकेल.  

 सभािृहाच्या आांत खाद्यपदाथस-पेये नेण्यास व त्याांचे सेवन करण्यास सक्त मनाई आहे. या सांदभासतील सूचना आपण 
प्रेक्षकाांना कायसक्रमापूवी देणे बांधनकारक आहे.  

 कायसक्रमाच्या त्रदवशी स्टेजवर करावयाच्या सजावटीची कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी व्यवस्थापनावर असणार 
नाही. स्टेजवर कोठेही तसेच गविंिाांना खखळे, चुका ठोकता येणार नाहीत. कायसक्रमाचा backdrop flex ८’X४’ याच 
साईझ मधे्य आणावा. यापेक्षा मोठा flex आणावयाचा असल्यास तो स्वतांिपणे mount करून आणावा.  

 म.रा.गव.मां.चा वीजपुरवठा खांडीत झाल्यास ककिं वा अचानक उद्भवलेल्या ताांत्रिक अडचणींमुळे कायसक्रम होऊ न 
शकल्यास त्यास व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नाही तसेच त्याकरीता शुल्काचा कोणताही परतावा त्रदला जाणार 
नाही.  म.रा.गव.मां. चा वीजपुरवठा खांडीत झाल्यामुळे जनरेटरचा वापर केल्यास प्रगत तास रू. १,५००/- प्रमाणे आकार 
भरावा लािेल. अशा प्रसांिी जनरेटर वापरासांबांधीची स्पष्ट सूचना द्यावी लािेल अन्यथा जनरेटरचा वापर करता येणार 
नाही. जनरेटर वापरावयाचा असल्यास गवद्युत पुरवठा खांकडत झाल्यापासून ११ सेकां दात जनरेटर सुरू होतो याची 
कृपया नोंद घ्यावी.     

 आपल्या कायसक्रमासांबधीची लेखी मात्रहती आपण ‘स्वारिेट पोलीस चौकी’ येथे देऊन त्याची एक प्रत 
व्यवस्थापनाकडे जमा करणे बांधनकारक आहे.  

 सभािृहाच्या पररसरात कोठेही ध्वकनक्षेपक, ढोल-ताशे, बँड ई.चा वापर करता येणार नाही. 
 कायसक्रमाच्या गतकीट गवक्रीसांदभासतील / प्रवेधशका गवतरणासांदभासतील कोणतीही जबाबदारी व्यवस्थापनावर 

असणार नाही. 
  प्रकाश-ध्वनी-दृष्य तसेच खान-पान सेवेसांबांधधत आपल्या मािण्या खालील व्यक्तींना वेळेत कळगवणे िरजेचे आहे.  

 
प्रकाशव्यर्स्था: गुणर्धवन सोमण- 9850985561. ध्वनीव्यर्स्था: श्रीपाद थेटे- ९९२२९-१६१७५. 

दृश्यव्यर्स्था: प्रसाद कुलकणी- ९८२२४-१८११०. खानपान सेर्ा: अवर्नाश नाईक- 9822043706. 
व्यर्स्थापन: हर्वद राजपाठक- ८८०६२-६४५००. 

 
 
 

कोगवड-19 सांदभासतील सवस कनयम वेळोवेळी होणाऱ्या बदलाांसात्रहत पाळणे बांधनकारक असेल. 


