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तारीख: 28 फेब्रुवारी, 2013

वाचा –

सन 2013 चा महाराष्ट्र ऄध्यादे श क्र.4 महाराष्ट्र करमणूक शुल्क ऄलधलनयम 1923 मध्ये

अणखी सुधारणा करण्याकलरता ऄध्यादे श लद. 22 फेब्रुवारी, 2013

प्रस्तावना –

राज्य शासनाने लचत्रपटसुष्ट्टीच्या शताब्दी वर्षालनलमत्त राज्यातीि लचत्रपट ईद्योगास ईर्जजतावस्था प्राप्त

होण्याकलरता ग्रामपंचायत क्षेत्रातीि एक पडदा लचत्रपटगृहांना 7 वर्षासाठी अलण 'ऄ'
नगरपलरर्षदे च्या क्षेत्रातीि एक पडदा लचत्रपटगृहांना 5 वर्षासाठी ऄत्याधुलनकीकरण व

'ब' व 'क' वगग

लडजीटि तंत्रज्ञान

ऄंतभूगत करण्याकलरता संपूणग करमणूक शुल्क माफी ऄनुज्ञेय करण्याबाबत तसेच ऄलतलरक्त

सेवाशुल्क

अकारणीस मान्यता लदिी अहे .या लनणगयाच्या ऄनुर्षंगाने सन 2013 चा महाराष्ट्र ऄध्यादे श क्र.4-महाराष्ट्र
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करमणूक शुल्क ऄलधलनयम 1923 मध्ये अणखी सुधारणा करण्याकलरता लद.
प्रख्यालपत केिा अहे .

22 फेब्रुवारी, 2013 रोजी

ऄध्यादे शातीि किम 3 खंड (ब) ऄन्वये प्राप्त झािेल्या ऄलधकारांचा वापर करुन

लनयमाविी लनलचचत करण्याची बाब राज्य शासनाच्या लवचाराधीन होती.

शासन लनणगय–
ऄ)

ग्रामपंचायत क्षेत्रातीि एक पडदा लचत्रपटगृहांना 7 वर्षासाठी अलण 'ऄ' 'ब' व 'क' वगग

नगरपलरर्षदे च्या क्षेत्रासाठी एक पडदा लचत्रपटगृहांना 5 वर्षासाठी ऄत्याधुलनकीकरण व लडजीटि

तंत्रज्ञान ऄंतभूगत करण्याकलरता संपूणग करमणूक शुल्क माफी ऄनुज्ञेय करण्याबाबत अवचयक
लनयमाविी

1. करमणूक शुल्क माफीबाबत सवित लवचाराधीन पलरक्षेत्रातीि केवळ ऄस्स्तत्वात

ऄसिेल्या एक पडदा लचत्रपटगृहांना िागू राहीि. याकलरता ग्रामपंचायत तसेच ऄ, ब, व
क वगग नगरपलरर्षदे च्या पलरक्षेत्रातीि एक पडदा लचत्रपटगृहांनी नमूद तरतुदींचे ऄनुपािन
करुन लचत्रपटगृह ऄत्याधुलनक व लडजीटि तंत्रज्ञानाने सक्षम केल्यास शुल्कातीि
सवितीस हक्कदार ऄसेि.

2. ग्रामपंचायत तसेच ऄ, ब, व क वगग नगरपलरर्षदे च्या पलरक्षेत्रातीि लचत्रपटगृहांना सवित
प्रदान करण्याकलरता शासन लनणगयामध्ये नमूद

सहा मलहन्यांच्या कािावधीनंतर

लचत्रपटगृहचािक / मािक यांचेकडू न लवनंती ऄजग लजल्हालधकारी कायाियाने स्स्वकारु
नये.

3. ग्रामपंचायत तसेच ऄ, ब, व क वगग नगरपलरर्षदे च्या पलरक्षेत्रातीि लचत्रपटगृहांना
सवितीच्या कािावधीत सेवाशुल्क अकारणीस मान्यता ऄसेि.

4. एक पडदा लचत्रपटगृहाच्या व्यवस्थापनातीि बदि ऄथवा लचत्रपटगहाच्या नावातीि
बदि याचा ऄथग लचत्रपटगृहाचा नव्याने प्रारंभ ऄसा िावण्यात येणार नाही.
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5. सवितीचा कािावधी संपल्यानंतर लचत्रपटगृह पुढीि 5 वर्षे ऄखं डीत चािू ठे वावे.
ऄपलरहायग कारणास्तव लचत्रपटगृह सवित कािावधीनंतर बंद करावयाचे झाल्यास
त्याप्रमाणात (प्रपोशनेट प्रमाणात ) ऄनामत रक्कमेचा परतावा करण्यात येणार नाही.

6. शासनाच्या लनलचचत केिेल्या ऄलनवायग सुलवधा व आतर सुलवधा राज्य शासनाच्या पूवग
परवानगीलशवाय खंडीत करता येणार नाही ककवा कपात करता येणार नाही.

7. लचत्रपटगृहात प्रत्येक वर्षातीि 1 मलहन्यांपेक्षा कमी नाहीत आतक्या कािावधीसाठी मराठी
लचत्रपट दाखलवणे ऄलनवायग राहीि.

8. ग्रामपंचायत तसेच ऄ. ब व क वगग नगरपालिका क्षेत्रात करमणूक शुल्क माफी ऄनुज्ञेय

करण्याकलरता राज्य शासन वेळोवेळी लनलचचत करेि ऄसे लनयम सवित प्राप्त
लचत्रपटगृहांना बंधनकारक राहतीि.

9. ईपरोक्त नमूद ऄटींचा शतगभंग झाल्यास ऄलधलनयमातीि किम (3) मध्ये नमूद लवलनर्जदष्ट्ट
केिेल्या दराने लचत्रपटगृहास सवित प्रदान लदनांकापासून करमणूक शुल्क व किम (9)
(ब) मध्ये लवलनर्जदष्ट्टीत दराने अकारण्यायोग्य ऄसिेिे व्याज अकारण्यात येइि व वसुि
करण्यात येइि.

10. सवित प्रदान लचत्रपटगृहांनी सवितीच्या कािावधीतही राज्य शासनाने वेळोवेळी लवलहत
केिेल्या लचत्रपट लतकीटांबाबत लनलचचत लनयमाविीचे पािन करणे अवचयक अहे .

11. लदनांक 1 एलप्रि, 2013 पासून लजल्हालधकारी कायाियाने ऄजग स्वीकारण्यास सुरुवात
करावी. यानंतर

6 मलहने (लद.1.04.2013 ते लद. 31.09.2013 ) या कािावधीमध्ये

ग्रामपंचायत व ऄ, ब व क वगग नगरपालिका क्षेत्रातीि एक पडदा लचत्रपटगृहांनी करमणूक
शुल्क माफी ऄनुज्ञेय होण्याकलरता लजल्हालधकारी कायाियास ऄजग करावा.

12. लनयोलजत 6 मलहन्यांच्या कािावधीमध्ये प्राप्त होणाऱ्या ऄजावर तातडीने कायगवाही करुन
ऄजासंदभात ऄंलतम लनणगय घे णे ऄलनवायग अहे .

ऄजावर कायगवाही करण्याकलरता

जास्तीत जास्त पुढीि 6 मलहन्यापयगत कािावधी लजल्हालधकारी कायाियास ईपिब्ध
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होइि. लवभागीय अयुक्त कायाियास ऄथवा राज्य शासनास कोणत्याही कारणास्तव 1
वर्षानंतर म्हणजेच (लद. 01 /04/2013 ते लद. 31/03/2014 नंतर ) कोणत्याही एक पडदा
लचत्रपटगृहांना सवित दे ण्याकलरता नव्याने सशतग हे तूपत्र प्रदान करता येणार नाही.
13. लजल्हालधकारी

कायाियाने

ऄस्स्तत्वात

ऄसणाऱ्या

एक

पडदा

लचत्रपटगृहांच्या

चािक/मािकांकडू न प्राप्त ऄजग तसेच तपासणी सूचीमध्ये लवलहत केिेल्या लनयमांची,
कागदपत्रांची तपासणी करावी. लवचाराधीन पलरक्षेत्रातीि एक पडदा लचत्रपटगृहांनी
लचत्रपटगृह ईभे ऄसिेल्या क्षेत्राचा महसूिी ऄलभिेख (7/12 चा ईतारा ), मािमत्तेच्या
मािकीचे कागदपत्र ईदा. ऄलभहस्तांतरणीय करार, भाडे पट्टा करार, सामंजस्य करारपत्र,

हे तूपत्र करार, व्यवसाय संचािन करारपत्र तसेच ऄत्याधुलनकीकरणाबाबत नोंदणीकृत

अकीटे क्टद्वारे प्रमालणत नकाशे व प्रक्षेपण प्रणािीबाबत सेवा पुरवठादारांचे करार
ऄजासोबत सादर करावेत.

14. लजल्हालधकारी कायाियाने लवनंती ऄजग तसेच तपासणी सूचीप्रमाणे लवलहत कागदपत्रांची

तपासणी करुन ऄजग प्राप्त झाल्यापासून 30 लदवसांपयगत लवभागीय अयुक्त कायाियास
पुढीि कायगवाहीसाठी प्रस्ताव पाठलवणे अवचयक अहे ऄथवा कागदपत्र पूतगता नसल्यास
संबंलधत ऄजगदारास याबाबत सूचना दे णे अवचयक अहे .

15. लवभागीय अयुक्त कायाियाने संपूणग प्रस्ताव लजल्हालधकारी कायाियाकडू न प्राप्त
झाल्यानंतर 30 लदवसांच्या कािावधीमध्ये सशतग हे तूपत्र लनगगलमत करणे अवचयक अहे .

16. लवचाराधीन पलरक्षेत्रातीि लचत्रपटगृहांनी पुढीि ऄलनवायग सुलवधा ईपिब्ध करुन दे णे
अवचयक अहे :-



एक पडदा लचत्रपटगृह चािक/मािकांनी लचत्रपटगृहाचे ऄत्याधुनीकरण करणे
अवचयक ऄसून, याकलरता ऄत्याधुलनक तंत्रज्ञान, ऄत्याधुलनक ध्वनीयंत्रणा, 2
केडीसीअय ऄथवा ईपग्रहाद्वारे नॉन डीसीअय या स्वरुपाची ऄत्याधुलनक प्रक्षेपण
यंत्रणा व ऄत्याधुलनक प्रकाश व्यवस्था यांचा समावेश करणे अवचयक अहे .
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अरामदायी असन व्यवस्था (1 असनाची रुंदी एका मध्यकबदूपासून दुसऱ्या
मध्यकबदूपयगत लकमान 18 ते 21 आंच) ऄसावी.



असन क्षमतेच्या प्रमाणात लवचाराधीन पलरक्षेत्रात ऄलधकृत यंत्रणेने लनलचचत केिेल्या
प्रमाणात वाहनतळाची सुलवधा ऄसावी.



ऄलनवायग सुलवधांबाबत शासनाने वेळोवेळी घे तिेिे लनणगय या लचत्रपटगृहांना
बंधनकारक राहतीि.



ग्रामपंचायत व ऄ, ब, व क वगग नगरपालिका क्षेत्रातीि सवित प्राप्त एक पडदा
लचत्रपटगृह सवित कािावधी संपल्यानंतर 5 वर्षे ऄखं डीतपणे सुरु ठे वणे अवचयक

अहे . ऄन्यथ: करमणूक शुल्कातीि सवित जणू लदिी नाही ऄसे गृहीत धरुन ऄनुज्ञेय
करमणूक शुल्क व्याजासह लजल्हालधकारी यांनी वसुि करावे.

17.लवभागीय अयुक्त कायाियाकडू न सशतग हे तूपत्र जारी झाल्यानंतर पुढीि 12 मलहन्यांच्या
कािावधीमध्ये एक पडदा लचत्रपटगृह चािक/मािकांनी लचत्रपटगृहाचे ऄत्याधुलनकरण पूणग
करावे.

18.सशतग हे तूपत्र जारी केल्यानंतर 2 मलहन्यात प्रत्यक्ष ऄत्याधुलनकरण करण्यास सुरुवात

झाल्याबाबत सक्षम ऄलधकाऱ्यांनी लजल्हालधकाऱ्यांकडे प्रमाणपत्र दे णे अवचयक अहे .

19. लजल्हालधकारी कायाियाने लनयुक्त केिेल्या ऄलतलरक्त लजल्हालधकारी पेक्षा कमी नाही

ऄशा प्रालधकृत ऄलधकाऱ्याने पूणगत्वाचा दाखिा प्रदान केल्यानंतर लजल्हालधकारी कायाियाने सदर
ऄजग ऄंलतम पात्रता प्रमाणपत्राकलरता लवभागीय अयुक्त कायाियास सादर करावा.

20.ऄनामत रक्कम - सवितीच्या कािावधीकलरता ऄनामत रक्कम राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

ऄथवा बॅक गॅरेंटीच्या स्वरुपात लजल्हालधकारी कायाियास सशतग हे तूपत्र प्राप्त झाल्यानं तर 15
लदवसांच्या कािावधीत सादर करणे अवचयक अहे . ऄनामत रक्कमेचे स्वरुप पुढीिप्रमाणे ऄसेि :-
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क्षेत्र

ऄनामत रक्कम (रु.)

ग्रामपंचायत क्षेत्र

50,000/-

ऄ वगग नगरपालिका

4,00,000/-

ब वगग नगरपालिका

3,00,000/-

क वगग नगरपालिका

2,00,000/-

ऄनामत रक्कम लवलहत कािावधीत भरणा न केल्यास पुढीि प्रत्येक 7 लदवसांकलरता ऄनामत

रक्कमेच्या 0.05 टक्के आतक्या प्रमाणात दं डात्मक रक्कम भरणे अवचयक राहीि. ऄनामत रक्कम

भरण्यास जास्तीत जास्त 30 लदवसांचा ऄलतलरक्त कािावधी द्यावा. ऄन्यथ: सशतग हे तूपत्र रद्द गृहीत
धरण्यात यावे.

21) ऄनामत रक्कम परताव्याबाबत - लवचाराधीन सवग पलरक्षेत्रातीि सवितप्राप्त एक पडदा

लचत्रपटगृहांकडू न जमा करण्यात अिेल्या ऄनामत रक्कमेचा परतावा सवितीचा कािावधी पूणग

झाल्यानंतर लजल्हालधकारी कायाियाने 1 मलहन्याच्या कािावधीमध्ये संबंलधतांना परत दे णे अवचयक
अहे .

22) लतकीट ऄलभिेख व नाशनबाबत लनयम -सवितीच्या कािावधीमध्ये सदर लचत्रपटगृहांनी

शासनाने यापूवी लनगगलमत केिेल्या सवग कायगपध्दतीची ऄंमिबजावणी लचत्रपटगृह चािक / मािक

यांनी पुतगता करणे अवचयक अहे . सवित कािावधी सुरु झाल्यापासून पुढीि 10 वर्षे सवग लववरणपत्रे
व दै नलदन लतकीट लवक्रीची नोंदवही व लडलजटि स्वरुपात जतन करुन ठे वणे लचत्रपटगृह
मािक/चािक यांना बंधनकारक ऄसेि.

23) यानंतर करमणूक शुल्कापोटी कोणतेही येणे नाही ऄशी नोंद लजल्हालधकारी कायाियाने

लनलचचत केिेल्या ऄलतलरक्त लजल्हालधकारी पेक्षा कमी नाही ऄशा प्रालधकृत ऄलधकाऱ्याने केल्यानंतरच
लडलजटि स्वरुपातीि लववरणपत्र तसेच दै नलदन लतकीट लवक्रीची नोंदवही याचे नाशन करावे.

याकलरता बहु लवध लचत्रपटगृहांना प्रदान करण्यात अिेल्या सवितीच्या ऄनुर्षंगाने लनगगलमत शासन
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लनणगय लद. 20 सप्टें बर, 2001 मध्ये नमूद परवानगीचा नमूना लतकीट ऄलभिेख व नाशनबाबत लनयम
यांचे एक पडदा लचत्रपटगृहाकलरता ऄनुर्षांलगक बदि करुन पािन करावे.

24) लजल्हालधकारी कायािय ऄथवा लवभागीय अयुक्त स्तरावर ज्या लचत्रपटगृहांना ऄध्यादे श

लनगगलमत होण्यापूवी 1 वर्षे कािावधीमध्ये करमणूक शुल्क बुडलवणे, ऄलभिेखामध्ये फेरफार करणे,
लजल्हालधकारी कायाियाने मान्यता प्रदान केल्याव्यलतलरक्त आतर लतकीट पुस्तक वापरणे, खोटा

दै नलदन प्राप्ती ऄहवाि सादर करणे, या व आतर प्रकारच्या ऄलनयलमतता केल्याचे अढळू न अिे ऄसेि
त्या लचत्रपटगृहांना सवित दे ण्यात यावी ककवा कसे याबाबत लवभागीय अयुक्त कायाियाने शासनास

सशतग हे तूपत्र प्रदान करण्यापूवी ऄहवाि सादर करणे अवचयक अहे . शासनाने मान्यता लदल्यानंतरच
सदर लचत्रपटगृहांना सशतग हे तूपत्र दे ण्याबाबत कायगवाही करावी. या लचत्रपटगृहांकलरता ऄनामत
रक्कम स्वरुप वेगळे ऄसेि.ते पुढीिप्रमाणे
क्षेत्र

ऄनामत रक्कम (रु.)

ग्रामपंचायत क्षेत्र

2,00,000/-

ऄ वगग नगरपालिका

6,00,000/-

ब वगग नगरपालिका

5,00,000/-

क वगग नगरपालिका

4,00,000/-

ब) ऄलतलरक्त सेवा शुल्क अकारणीस मान्यता दे ण्याबाबत–

राज्य शासनाने 2 के डीसीअय यंत्रणा वापरणाऱ्या लचत्रपटगृहांना ऄलतलरक्त रु. 4 तर ईपग्रह
अधारीत नॉन डीसीअय यंत्रणा वापरणाऱ्या लचत्रपटगृहांना रु. 2 एवढे ऄलतलरक्त सेवाशुल्क
अकारण्यास मान्यता लदिी अहे . राज्य शासनाचा सेवा शुल्क अकारणीस मान्यता दे ण्याचा ईद्दे श ऄती

ईच्च दजाच्या प्रक्षेपण प्रणािीचा लचत्रपटगृहचािकांनी ईपयोग करावा हा ऄसून संलनयंत्रणाकलरता
लनयमाविी/ प्रशासकीय कायगपध्दती लनलचचत करण्यात अिी अहे .
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अवचयक लनयमाविी प्रशासकीय कायगपध्दती पुढीिप्रमाणे :

राज्यात 2 के डीसीअय यंत्रणा वापरणाऱ्या लचत्रपटगृहांना तसेच ईपग्रह अधारीत नॉन

डीसीअय यंत्रणा वापरणाऱ्या लचत्रपटगृहांना मान्यता लदिेिी ऄनुक्रमे रु. 4 व रु. 2
ऄलतलरक्त सेवाशुल्क अकारणी लद. 1 एलप्रि, 2013 पासून िागू होइि.


लचत्रपटाचे ऄती ईच्च दजाचे लडजीटि सेवेद्वारे प्रक्षेपण करण्याची संकल्पना

हॉिीवूडमधीि तळटीपेमध्ये नमूद 6 हॉिीवूड स्टु डीओजने ऄस्स्तत्वात अणिी अहे .
यामुळे लचत्रपटगृहांमध्ये 2 के डीसीअय प्रक्षेपण यंत्रणा बसलवणाऱ्या / सेवापुरवठादार
कंपन्याना ऄलत ईच्च, जागलतक दजाची प्रक्षेपण प्रणािी ऄसल्याबाबत मान्यताप्राप्त सवग
हॉिीवूड स्टू डीओजद्वारे

मान्यता /प्रमालणत ऄसणे अवचयक ऄसून, याबाबत या

स्टू डीओजबरोबर लदनांक 31 जानेवारी, 2013 पयत करार केिेिा ऄसणे अवचयक
अहे .


गुणवत्ता प्राप्त सेवा पुरवठादारांकडू न सेवा ईपिब्ध होण्याकलरता लचत्रपटगृहात ईपग्रह
अधारीत नॉन डीसीअय यंत्रणा बसलवणाऱ्या

/सेवापुरवठादार कंपन्यांनी दे शात

लकमान 1000 व राज्यात 250 लचत्रपटगृहात प्रक्षेपण प्रणािी बसलवल्या अहे त ऄशाच
कंपन्यांकडू न प्रक्षेपण यंत्रणा बसवून घे णे अवचयक अहे .


लचत्रपटगृहात

ईपग्रह

अधारीत

नॉन

डीसीअय

यंत्रणा

बसलवणाऱ्या

/सेवापुरवठादारांनी केंद्र शासनाच्या दूरसंचार लवभागाकडू न( डीओटी) परवानाप्राप्त

VSAT सेवा पुरवठादाराबरोबर डे डीकेटे ड बॅन्डलवथ सेवेकलरता स्वतंत्र करार करणे

अवचयक अहे . VSAT सेवा पुरवठादारांनी घे तिेल्या बॅन्डलवथद्वारे लचत्रपट लनयोलजत
वेळेत लरऄि टाइममध्ये ईपिब्ध करणे अवचयक अहे . यासाठी

मािक/चािकाने कोणताही ऄलतलरक्त खचग करणे ऄपेलक्षत नसून,

लचत्रपटगृह
प्रत्येक

लचत्रपटगृहाकलरता स्वतंत्र टू -वे VSAT प्रणािी सेवा पुरवठादाराने बसलवणे ऄलनवायग
अहे .
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लचत्रपटगृहांकडू न करमणूक शुल्क थकबाकी ऄसल्यास दं डनीय तरतुद म्हणून
लचत्रपटाचे प्रक्षेपण बंद करण्याबाबत राज्य शासनामाफगत अदे श झाल्यास अदे शानुसार

लनलचचत क्षेत्रात / लचत्रपटगृहात सदर लचत्रपटाचे प्रक्षेपण तातडीने बंद करण्याकलरता
सेवापुरवठादाराकडे
सुव्यवस्थे कलरता

तांलत्रक क्षमता ऄसणे अवचयक अहे .तसेच कायदा व

ऄपलरहायग

पलरस्स्थती

ईदभवल्यास

राज्य

शासनाच्या

गृह

लवभागामाफगत लचत्रपटाचे प्रक्षेपण बंद करण्याबाबत अदे श झाल्यास अदे शानुसार

लनलचचत क्षेत्रात / लचत्रपटगृहात सदर लचत्रपटाचे प्रक्षेपण तातडीने बंद करण्याकलरता
सेवापुरवठादाराकडे तांलत्रक क्षमता ऄसणे अवचयक अहे .


राज्य शासनाने सेवा शुल्क अकारणीस वाढ करण्याच्या ऄनेक प्रयोजनांपैकी मुख्य

प्रयोजन लचत्रपटांची पायरसी रोखणे व कॉपीराइटचे ईल्िंघन न होणे याकलरता
अवचयक काळजी घे णे हे अहे .

याकलरता लडजीटि स्वरुपात लचत्रपटांचे प्रक्षेपण

ईपिब्ध करुन दे णाऱ्या ईपग्रह अधारीत नॉन डीसीअय यंत्रणा बसलवणाऱ्या

सेवापुरवठादार कंपन्या सक्षम तसेच ईच्च व जागलतक दजाच्या प्रणािींचा वापर
करणारे ऄसणे अवचयक अहे . याकलरता सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी राज्य शासनास

या सेवेकलरता त्यांना प्रदान करण्यात येणारे ISO / IEC 27001: 2005 हे प्रमाणपत्र
प्रत्येक वर्षी ईपिब्ध करुन दे णे अवचयक अहे .


राज्य शासनास लचत्रपटगृहाने कोणत्याही स्थालनकस्तरावरीि कमी दजाची प्रक्षेपण
प्रणािी बसवून सेवा शुल्क अकारणाबाबत मान्यतेचा गैरवापर केल्याचे अढळल्यास

त्या लचत्रपटगृहाकलरता सेवाशुल्क अकारण्याची मुभा कायमस्वरुपी रद्द करण्यात
येइि, तसेच दं डात्मक कारवाइ करण्यात येइि. ईच्च दजाचे लचत्र ईपिब्ध

होण्यासाठी प्रक्षेपण प्रणािीस अवचयक ऄसिेल्या ईपकरणांचा ईपयोग करणे तसेच
लवलहत कािावधीनंतर नलवन िॅम्प वापरणे अवचयक अहे . ईदा. 2 के डीसीअय

प्रक्षेपण प्रणािी वापरणाऱ्या लचत्रपटगृहांनी ईच्चप्रतीचा तसेच मूळ कंपनीद्वारे लनर्जमत
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ऄथवा मंजूरी प्राप्त OEM (Original Equipment Manufacturer) िॅम्प व ईपकरणांचा
वापर करणे ऄलनवायग अहे . तसेच ईपग्रहावर अधारीत नॅान डीसीअय प्रक्षेपण यंत्रणा
पुरलवणाऱ्या सेवापुरवठादार कंपनीने सूलचत केल्यानंतर ईपकरणांमध्ये बदि करणे

अवचयक अहे . याबाबत सेवा पुरवठादारांनी प्रत्येक अर्जथक वर्षाच्या शेवटी

लजल्हालधकारी कायाियास लचत्रपटगृहलनहाय िॅम्प वापरालवर्षयी प्रमाणपत्र (लवलहत
नमुन्यात) दे णे अवचयक अहे .


सेवा पुरवठादारांनी 2 के डीसीअय प्रक्षेपण प्रणािी, ईपग्रहावर अधारीत नॉन
डीसीअय प्रक्षेपण प्रणािी दे णाऱ्या सेवापुरवठादार / बसलवण्याऱ्या कंपन्यांनी राज्य

शासनास अवचयक मालहती / लववरणपत्रे लवलहत वेळेत व नमून्यात राज्य शासनास

तसेच संबंलधत लवभागीय अयुक्त व लजल्हालधकारी कायाियास ईपिब्ध करुन दे णे
ऄलनवायग अहे .


याकलरता प्रत्येक अर्जथक वर्षासाठी 2 के डीसीअय प्रक्षेपण प्रणािीकरीता रु. 2 कोटी

तसेच ईपग्रह अधारीत नॉन डीसीअय यंत्रणेकलरता रु. 2 कोटी राज्य शासनाच्या
महसूि लवभागातीि संबंलधत ऄपर मुख्य सलचव / प्रधान सलचव यांच्या नावाने
मंत्राियात

बँक गॅरेंटी स्वरुपात हमी म्हणून जमा करणे अवचयक अहे . सदर बँक

गॅरेंटीचे प्रत्येक अर्जथक वर्षाच्या पलहल्या मलहन्यात
बसलवण्याऱ्या कंपन्यांनी नूतनीकरण करावे.

दे णाऱ्या

सेवापुरवठादार /

यामध्ये ऄलनयलमतता ऄथवा हयगय

झाल्यास राज्य शासनास सदर रक्कम जप्त करुन घे ण्याचे ऄलधकार राहतीि, याबाबत
कोणतेही ऄपीि दाखि करुन घे ता येणार नाही व ऄशा पुरवठादाराच्या सेवांवर लनबध
(बॅन) अणण्यात येइि.


शासनाने वेळोवेळी लनलचचत केिेिी मानांकने पुणग करणारे सेवापुरवठादारांना
मान्यताप्राप्त सेवा सेवापुरवठादार म्हटिे जाइि.
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मान्यताप्राप्त सेवापुरवठादार कंपनीने प्रत्येक 3 मलहन्यांकलरता तसेच एकलत्रतपणे
प्रत्येक

अर्जथक

वर्षाकलरता

एलप्रि

मलहन्याच्या

पलहल्या

अठवडयात

या

सेवापुरवठादारांद्वारे 2 के डीसीअय प्रक्षेपण प्रणािी तसेच ईपग्रहावर अधारीत नॅान
लडसीअय सॅटेिाइट लडलिव्हरी लसस्टीम वापरुन प्रदर्जशत केिेल्या लचत्रपटांची प्रत्येक

लचत्रपटगृह ऄंतभूगत ऄसिेिी लवभागलनहाय प्रमालणत यादी राज्य शासनास, लवभागीय
अयुक्त स्तरावर लजल्हालनहाय प्रमालणत यादी व लजल्हालधकारी स्तरावर लजल्हालनहाय

प्रमालणत यादी ईपिब्ध करुन दे णे ऄलनवायग अहे जेणेकरुन लचत्रपटगृहांना ऄलतलरक्त
सेवा शुल्क अकारणीवर लजल्हालधकारी व लवभागीय अयुक्त स्तरावर संलनयंत्रण ठे वणे
शक्य होइि.


प्रत्येक अर्जथक वर्षाच्या ऄखे रीस लचत्रपटगृह चािक / मािकाने लडलजटि लसनेमा
सेवापुरवठादाराकडू न प्राप्त झािेिे 2के डीसीअय ऄथवा ईपग्रहाद्वारे नॉन लडसीअय

प्रक्षेपण प्रणिीद्वारे संपुणग वर्षात त्याच्या लचत्रपटगृहात प्रदर्जशत केिेल्या लचत्रपटांच्या

बाबतीत ऄनुक्रमे KDM ( Key Delivery Message) ककवा इिेक्रॉलनक िायसन्स/
परवान्यांचा

तपलशि

लवलहत

लववरणपत्रात

कायाियास सादर करणे ऄलनवायग राहीि.


प्रमाणपत्र

संबंलधत

लजल्हालधकारी

लचत्रपटगृहात 2के डीसीअय प्रक्षेपण प्रणािी वापरणाऱ्या व ईपग्रह अधारीत नॉन

डीसीअय यंत्रणा बसलवणाऱ्या /सेवापुरवठादार कंपन्यांद्वारे राज्य शासनाने वेळोवेळी
लनदे लशत केल्यानुसार लचत्रपटाच्या प्रदशगनाबरोबर कायदा व सुव्यवस्था / नैसर्जगक
अपत्ती / मालहती व जनसंपकग लवभागामाफगत िोक कल्याणकारी योजनांबाबत मालहती

जनतेपयगत पोहोचलवणे याकलरता अवचयक सूचना /जालहराती तसेच िाइव्ह शो
प्रक्षेलपत करण्याची क्षमता ऄसणे ऄलनवायग राहीि.


सवगसधारण सेवाशुल्क अकारणीत वाढ करणेबाबत - राज्यातीि सवग लचत्रपटगृहांना
ऄत्याधुलनकीकरण व लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी ईपिब्ध करण्याव्यलतलरक्त आतर ईत्तम
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दजाच्या सोयीसुलवधा प्रेक्षकांना पुरलवण्याकलरता वातानुकुिीत लचत्रपटगृहासाठी रु.9
/- व सवगसाधारण तसेच वातकुिीत लचत्रपटगृहासाठी रुपये 7/- आतके ऄलतलरक्त

सेवाशुल्क अकारण्यास मान्यता दे ण्यात येत अहे . या सेवाशुल्काचा ईपयोग प्रेक्षकांना
ईत्तम दजाच्या सुलवधा, स्वच्छता आ. ऄत्यावचयक कारणांकलरता वापर करणे ऄलनवायग

अहे . याकलरता प्रत्येक मलहन्यास लजल्हालधकारी कायाियास लवलहत लववरणपत्रात

मालहती दे णे अवचयक अहे . ऄलतलरक्त सेवाशुल्क अकारणी लद. 1 एलप्रि, 2013
पासून िागू होइि.


लफरत्या लचत्रपटगृहांकरीता सेवाशुल्क अकारणीत वाढ करणेबाबत - राज्यात लफरत्या

लचत्रपट गृहांकरीता रुपये 1/- आतका सेवा शुल्क अकारण्यास मान्यता दे ण्यात येत
अहे . सदर सेवाशुल्काचा ईपयोग लचत्रपट चािक / मािकांनी प्रेक्षकांना ऄत्यावचयक

सुलवधा पुरलवण्याकलरता वापर करणे ऄलनवायग अहे . याकलरता प्रत्येक मलहन्यास
लजल्हालधकारी कायाियास लवलहत लववरणपत्रात मालहती दे णे अवचयक अहे .
ऄलतलरक्त सेवाशुल्क अकारणी लद. 1 एलप्रि, 2013 पासून िागू होइि.

(क) ईपग्रहाद्वारे संगणकीकृत लतकीट यंत्रणा ईभारण्याबाबत

राज्यात लफरती लचत्रपटगृहे वगळता ईवगरीत सवग लचत्रपटगृहांना ईपग्रहाद्वारे संगणकीकृत
लतकीट प्रणािी बसलवणे ऄलनवायग करण्यात येत अहे . प्रत्येक लजल्हालधकारी कायाियाने लद. 1 एलप्रि,
2013 पासून ऄलधलनयमातीि किम 4 (2) (ब) नुसार परवानगी दे ताना सदर प्रणािी बसलवण्यात अिी

अहे ककवा कसे याबाबत खात्री करुन घ्यावी. राज्यातीि लफरती लचत्रपटगृह वगळता आतर सवग

लचत्रपटगृह चािक/ मािकांकडू न ईपग्रहाद्वारे संगणकीकृत लतकीट लवक्री प्रणािी स्वतंत्रपणे ऄध्यादे श
लनगगलमत झाल्यापासून 60 लदवसांपेक्षा जास्त नाही या या कािावधीत बसवून कायालन्वत करणे ऄलनवायग
अहे .
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ईपग्रहाद्वारे संगणकीकृत लतकीट यंत्रणा ईभारण्याकरीता सवग

लचत्रपटगृहांना रु.1 एवढे

ऄलतलरक्त सेवाशुल्क अकारण्यास मुभा दे ण्यात ये त अहे . सदर सेवाशुल्क अकारणी लद. 1 एलप्रि,
2013 पासून िागू होइि.

संगणकीकृत लतकीट यंत्रणेबाबत लनयमाविी / प्रशासकीय कायगपध्दती पुढीिप्रमाणे :-

1. ऄनुज्ञेय सेवाशुल्क अकारणी कलरता प्रत्येक लचत्रपटगृहामध्ये सेवा पुरवठादारातफे

ईपिब्ध केिेिी टु -वे व्ही-सॅट (2-way V-Sat) वर अधालरत ईपग्रहाद्वारे संगणकीकृत
लतकीट प्रणािीईपिब्ध ऄसणे ऄलनवायग अहे .

2. ईपग्रहाद्वारे अधारीत संगणकीकृत लतकीट लवक्री प्रणािी ईपिब्ध करुन दे णाऱ्या
सेवापुरवठादार / बसलवण्याऱ्या कंपन्यांनी राज्य शासनास अवचयक मालहती /

लववरणपत्रे लवलहत वेळेत व नमून्यात राज्य शासनास तसेच संबंलधत लवभागीय अयुक्त व
लजल्हालधकारी कायाियास ईपिब्ध करुन दे णे ऄलनवायग अहे .

3. ईपग्रहाद्वारे अधारीत संगणकीकृत लतकीट लवक्री प्रणािी ईपिब्ध करुन दे णाऱ्या

सेवापुरवठादार / बसलवण्याऱ्या कंपन्यांनी हमी म्हणून प्रत्येक अर्जथक वर्षासाठी रक्कम
रु. 1 कोटी राज्य शासनाच्या महसूि लवभागातीि संबंलधत ऄपर मुख्य सलचव / प्रधान
सलचव यांच्या नावाने मंत्राियात

बँक गॅरेंटी स्वरुपात जमा करणे अवचयक अहे .

सदर बँक गॅरेंटीचे प्रत्येक अर्जथक वर्षाच्या पलहल्या मलहन्यात दे णाऱ्या सेवापुरवठादार

/ बसलवण्याऱ्या कंपन्यांनी नूतनीकरण करावे. यामध्ये ऄलनयलमतता ऄथवा हयगय
झाल्यास राज्य शासनास सदर रक्कम जप्त करुन घे ण्याचे ऄलधकार राहतीि, याबाबत
कोणतेही ऄपीि दाखि करुन घे ता येणार नाही व ऄशा पुरवठादाराच्या सेवांवर लनबध
(बॅन) अणण्यात येइि.

4. महाराष्ट्र लचत्रपट ( लवलनयम ) 1966 मधीि लनयम 109 (ऄ) ऄनुसार 30 लदवस अधी
संगणकीकृत लतकीट लवक्री ऄनुज्ञेय करण्यात अिी अहे . त्यानुसार अगाउ लतकीट
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लवक्रीसाठी तसेच दै नलदन लतकीट लवक्रीसाठी लतकीट रोि ऄव्वि कारकूनपेक्षा कमी
नाही ऄशा दजाच्या ऄलधकारी / कमगचाऱ्याने मंजूर करुन दे णे अवचयक अहे .

5. ईपग्रहाद्वारे संगणकीकृत लतकीट लवक्री प्रणािीमध्ये संबंलधत सेवापुरवठादार त्याचे टु -वे
व्ही-सॅट (2-way V-Sat) नेटवकग स्थापन करुन त्यामधीि मालहती करमणूक शुल्क
यंत्रणेस लरयि टाइममध्ये ईपिब्ध करुन दे णे अवचयक अहे . नेटवकगद्वारे ईपिब्ध

होणारी मालहती सेवापुरवठादारांनी लकमान पाच वर्षग आतक्या कािावधीसाठी त्यांच्या
सव्हग रवर ठे वणे अवचयक अहे . त्यानंतर सदर मालहतीचे नाशन करतांना
लजल्हालधकारी कायाियास सुलचत करावे.

6. सध्या सवग लजल्हालधकारी कायािये व लवभागीय अयुक्त कायाियामधीि संबंलधत

शासकीय ऄलधकारी त्यांच्या अखत्यारीतीि सवग लचत्रपटगृहांच्या लतकीट लवक्रीचे व त्या
वरीि सेवा शुल्क संग्रहाची दे खरेख व परीक्षण करण्यासाठी वापरात ऄसिेल्या

“ऄनुदशगक व्यवस्थेिा” (“मोलनटकरग लसस्टीमिा”) प्रत्येक सेवा पुरवठादाराने त्यांच्या
संगणकीय लतकीट लवक्री प्रणािीचा डे टा लरऄि टाइम ( कमाि 15 लमलनटांचा
लविंबाने) पुरवणे ऄलनवायग अहे व हा डे टा सरकारने लनधालरत केिेल्या प्ररुपात/

अराखडयात पुरवणे ऄलनवायग अहे ..याकलरता प्रत्येक पात्र सेवा पुरवठादारांनी लतकीट
लवक्रीचा तपलशि (डे टा) अपल्या केंद्रीकृत सव्हग रवर संकलित करणे अवचयक अहे .
सदर तपलशि शासनाने लनदे लशत केिेल्या “ऄनुदशगक व्यवस्थेिा” स्वखचाने
लिजिाइनद्वारे कमाि 15 लमलनटांचा लविंब ऄपेलक्षत ठे वून लरऄि टाइममध्ये पुरलवणे

अवचयक अहे .ऄसा डे टा सध्याच्या “ऄनुदशगक व्यवस्थेिा” (“मोलनटकरग लसस्टीमिा”)
लरऄि टाइम ( कमाि 15 लमलनटांचा लविंबाने)

पुरलवण्यासाठी िागणार

तंत्रज्ञालनक/टे क्नोिोलजकि आंटरफेज स्वतंत्रलरत्या ऄलधसूलचत केिा जाइि.

7. ईपग्रहाद्वारे अधारीत संगणकीकृत लतकीट लवक्री प्रणािी ईपिब्ध करुन दे णाऱ्या
सेवापुरवठादार / बसलवण्याऱ्या कंपन्यांनी राज्य शासनास अवचयक मालहती /
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लववरणपत्रे लवलहत वेळेत व नमून्यात राज्य शासनास तसेच संबंलधत लवभागीय अयुक्त व
लजल्हालधकारी कायाियास ईपिब्ध करुन दे णे ऄलनवायग अहे

8. ईपग्रहाद्वारे संगणकीकृत लतकीट लवक्री प्रणािी ईपिब्ध करुन दे णाऱ्या सेवा
पुरवठादार व लचत्रपटगृह चािक/मािक यांनी लतकीट लवक्रीच्या संदभात पुढीि बाबी
काटे कोरपणे ऄवंिलबणे अवचयक अहे .

ऄ) लचत्रपटाचा खेळ सुरु झाल्यानंतर 45 लमलनटापयगत त्या खेळाची
करण्यास मान्यता दे ण्यात येत अहे .

लतकीट लवक्री

तथापी यानंतर त्या खेळाची लतकीट लवक्री

करण्यात येउ नये.

अ) कोणत्याही वैयस्क्तक ग्राहकास लवक्री केिेिे लतकीटाचा कोणत्याही कारणास्तव
परतावा दे ण्यात येणार नाही.

तथापी ऄपलरहायग कारणामुळे (वीज नसणे, तांलत्रक

समस्या आ.) एखादा खेळ रद्द झाल्यास कारणलममांसा नमूद करुन लवक्री केिेल्या सवग
लतकीटांचा परतावा दे ण्यास मान्यता दे ण्यात येत अहे . रद्द केिेल्या खेळाचा लतकीट
ऄनुक्रमांक पुन्हा दुसऱ्या खेळासाठी वापरता येणार नाही. दै नलदन लवक्री वहीमध्ये

(डीसीअर) ऄशा रद्द झािेल्या खेळांच्या लतकीटांच्या ऄनुक्रमांकाची लवशेर्ष नोंद ऄसणे
अवचयक अहे .

आ) एकदा लतकीटाची लवक्री केल्यानंतर कोणत्याही कारणास्तव लतकीट रद्द करता येणार

नाही, तसेच कोणतेही लवक्री झािेिे लतकीट संगणकीय प्रणािीमधून वगळता (डीिीट
)येणार नाही.

9. प्रत्येक अर्जथक वर्षाकलरता लचत्रपटगृहांना ईपग्रहाद्वारे संगणकीकृत लतकीट लवक्री
करण्याकलरता सेवा पुरलवणाऱ्या कंपन्यांनी 1 एलप्रि ते 15 एलप्रि या कािावधीत

मागीि अर्जथक वर्षात लचत्रपटाकलरता केिेल्या संगणकीकृत लतकीट लवक्रीचे लववरण
लजल्हालधकारी कायाियास प्रमालणत करुन ईपिब्ध करुन दे णे अवचयक अहे . यामध्ये
तफावत

अढळल्यास

लचत्रपटगृहांवर

दं डनीय

कायगवाही

करण्यात

येइि.
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लचत्रपटगृहाने सेवापुरवठादारांकडू न मागीि अर्जथक वर्षात केिेल्या लतकीट लवक्री
संबंलधताचा तपशीि प्रमाणपत्र दे णे अवचयक अहे .

10. ईपग्रहाद्वारे संगणक लतकीट लवक्री प्रणािी पुरलवणारी कंपनी ईच्च दजाची सेवा
पुरलवणारी ऄसणे अवचयक अहे .

याबाबत कंपनीचे प्रमाणपत्र लजल्हालधकाऱ्यांना

ऄजासोबत सादर करणे बंधनकारक अहे . ऄशा कंपनीने प्रत्येक लवभागीय अयुक्त
कायािय, लजल्हालधकारी कायािय,

मंत्राियातीि संबंलधत कायासन (टी-1

कायासन) तसेच ऄपर मुख्य सलचव (महसूि) यांचे दािन येथे ईपग्रहाद्वारे जोडिेिे
टर्जमनि बसलवणे अवचयक अहे .

11. ईपग्रहाद्वारे संगणकीकृत लतकीट लवक्रीसाठी लतकीटाचा नमूना (लद. 21 सप्टें बर, 2000
च्या शासन लनणगयामधीि लववरणपत्र 1 मध्ये ईपिब्ध केिेल्या नमून्यानुसार )
लजल्हालधकारी कायाियाकडू न प्रमालणत करुन घे णे अवचयक अहे .

12. ईपग्रहाद्वारे संगणकीकृत लतकीट प्रणािी ईपिब्ध करुन दे णाऱ्या सेवा पुरवठादाराने
प्रत्येक

लजल्हालधकारी

कायाियास

लजल्हाच्या

क्षेत्राकलरता,लवभागीय

अयुक्त

कायाियास लवभागाच्या क्षेत्राकलरता व राज्य शासनास लवभागलनहाय संगणकीकृत

लतकीट लवक्रीचा तपलशि प्रत्येक लदवसाच्या मध्यरात्री ईपिब्ध करुन दे णे अवचयक
अहे . तसेच अवचयकतेनुसार सदर मालहती प्रालधकृत ऄलधकाऱ्यांना लरयि टाइममध्ये
ईपिब्ध होण्याचे प्रावधान प्रणािीमध्ये ऄसणे अवचयक अहे .

13. राज्य शासनास प्राप्त झािेिी (मालहतीचा ऄलधकार ऄलधलनयम 2005 मधीि किम 8

मध्ये नमूद ऄसिेिी मालहती वगळू न ) सवग मालहती अवचयकता ऄसल्यास ईपिब्ध
ऄजगदारास ईपिब्ध करुन दे णे ऄलनवायग अहे .

याकलरता राज्य शासनास

सेवा

पुरवठादारांकडू न प्राप्त मालहती / तपलशि ऄजगदारास ईपिब्ध करुन दे ण्याचे ऄलधकार

राहतीि. राज्य शासनाने लनदे श लदल्यास महाराष्ट्र राज्याशी संबंलधत मालहती सेवा
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पुरवठादारांनी ऄजगदारास ईपिब्ध करुन दे णे बंधनकारक राहीि.

झाल्यास दं डनीय तरतुदी सेवा पुरवठादारांसाठीही बंधनकारक राहतीि.

ऄलनयलमतता

ड)मराठी लचत्रपट प्रदशगनाबाबत –
मराठी

लचत्रपटांच्या

प्रदशगनास

प्रोत्साहनाथग

लफरते

तसेच

आतर

सवग

संवगातीि

लचत्रपटगृहचािकांनी मराठी लचत्रपट "प्राइम टाइम" मध्ये प्रदर्जशत केल्यास त्यासाठी त्यांना प्रती

लतलकट रु. 2/- एवढे ऄलतलरक्त सेवाशुल्क अकारण्याची मुभा दे ण्यात अिी अहे . सदर सेवाशुल्क
अकारणी लद. 1 एलप्रि, 2013 पासून िागू होइि.

1. “प्राइम टाइम ”या संज्ञेची व्याख्या पुढीिप्रमाणे :- करमणूक शुल्क अकारणीकलरता
“प्राइम टाइम”म्हणजे स्थायी, स्थायीवत तसेच लफरत्या लचत्रपटगृहांनी लचत्रपटाचे

प्रदशगन दुपारी 12.00 ते रात्रौ 09.00 या कािावधीत लचत्रपट प्रदशगनास लदिेिी वेळ
होय.

2. मराठी लचत्रपटाच्या प्रदशगनाबाबत ऄलतलरक्त सेवाशुल्क अकारण्याकलरता प्रत्येक

लचत्रपटगृहांने संबंलधत लवतरकांशी प्रत्येक 6 मलहन्यांच्या कािावधीमध्ये झािेिे
करार/लफल्म हायर लबि लजल्हालधकारी कायाियास ईपिब्ध करुन दे णे अवचयक
अहे .

तसेच प्रत्येक 6 मलहन्यानंतर प्राइम टाइममध्ये प्रदर्जशत केिेल्या मराठी

लचत्रपटाबाबत तसेच प्रवेश शुल्काबाबत मालहती ऄंतभूगत ऄसिेिे लवलहत व प्रमालणत
लववरणपत्र लजल्हालधकारी कायाियात दाखि करणे अवचयक अहे .

3. याव्यलतलरक्त 2 के डीसीअय प्रक्षेपण प्रणािी ईपिब्ध करुन दे णाऱ्या सेवा

पुरवठादारांनी लचत्रपटगृह चािक/मािक यांस प्रत्यक्षात प्रदर्जशत लचत्रपटाबाबत KDM
( Key Delivery Message)

व एकलत्रत लववरणपत्र ईपिब्ध करुन द्यावे.

सदर

लववरणपत्र एकलत्रत स्वरुपात सेवा पुरवठादारांनी तसेच लचत्रपटगृहलनहाय लचत्रपटगृह
चािक/मािक यांनी

लजल्हालधकारी कायाियास प्रत्येक 6 मलहन्यानंतर ईपिब्ध

करुन दे णे अवचयक अहे . तसेच ईपग्रहावर अधारीत नॅान डीसीसअय सॅटेिाइट
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लडलिव्हरी यंत्रणा वापरणाऱ्या लचत्रपटगृहांबाबत सेवा पुरवठादार कंपनीने िॉगसंदभात
मालहती व एकलत्रत लववरणपत्र लजल्हालधकारी कायाियास प्रत्येक 6 मलहन्यानंतर
ईपिब्ध करुन दे णे अवचयक अहे .

4. लजल्हालधकारी कायाियाने सेवा पुरवठादार व लचत्रपटगृह चािक/मािक यांनी
ईपिब्ध करुन लदिेिी मालहती व एकलत्रत

लववरणपत्र ईपिब्ध झाल्यानंतर 15

लदवसांपेक्षा जास्त नाही ऄशा कािावधीमध्ये तपासणी करुन यामध्ये ऄलनयलमतता
अढळल्यास लवभागीय अयुक्त कायाियास तातडीने सूलचत करणे अवचयक अहे .

5. तथापी या खेळांकरीता बहु लवध लचत्रपटगृह संकुिांमध्ये कमाि रु.200 व एक पडदा
लचत्रपटगृहांमध्ये कमाि रु.100 पयत प्रवेश शुल्क अकारणी करणे ऄलनवायग करण्यात येत
अहे . लफरत्या लचत्रपटगृहांना कमाि प्रवेश शुल्क अकारणीबाबत ऄटींमधून वगळण्यात
अिे अहे

सदर शासन लनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
ईपिब्ध करण्यात अिा ऄसून त्याचा संकेताक 201302281615416919 ऄसा अहे . हा अदे श
लडजीटि स्वाक्षरीने साक्षांलकत करुन काढण्यात येत अहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाि यांच्या अदे शानुसार व नावाने .

Vidya
Ramppa
Hampayya

Digitally signed by Vidya Ramppa
Hampayya
DN: CN = Vidya Ramppa Hampayya, C
= IN, S = Maharashtra, O =
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA,
OU = REVENUE AND FOREST
Reason: I am the author of this
document
Date: 2013.03.05 16:38:18 +05'30'

( लवद्या हम्पय्या )

शासनाचे ऄवर सलचव
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* (तळटिप) (1) Twentieth Century Fox International Corporation, (2)

Studios Motion Pictures International, (3)
Global
5

( )

(Netherlands)

B.V.,(4)

Sony

Universal Studios International BV,6.

Walt Disney

Paramount Pictures Global, a division of Viacom

Pictures

Releasing

International

Corporation,

Warner Bros. Entertainment Inc.)

सोबत : सहपत्र
1) तपासणी सूची क्र.1 -ऄस्स्तत्वात ऄसिेल्या एक पडदा लचत्रपटगृहांसाठी ऄलनवायग सुलवधा
2) तपासणी सूची क्र2 - तपासणी सूची 1 मध्ये लवलहत ऄलनवायग सुलवधांव्यलतलरक्त सध्या
ऄस्स्तत्वात ऄसिेल्या एकपडदा लचत्रपटगृहांनी सादर करावयाची कागदपत्रे

3) प्रमाणपत्राचा मसुदा क्र.1 - ईपग्रहावर अधारीत नॉन डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी
वापरणाऱ्या लचत्रपटगृहास सेवा पुरवठादाराकडू न प्राप्त करावयाचा प्रमाणपत्राचा मसुदा

4) प्रमाणपत्राचा मसुदा क्र.2 - नॉन डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी वापरणाऱ्या

लजल्हालनहाय सवग लचत्रपटगृहाबाबत सेवा पुरवठादाराने लजल्हालधकारी कायाियास प्रदान
करावयाचा प्रमाणपत्राचा मसुदा

5) प्रमाणपत्राचा मसुदा क्र.3 - 2 के डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी वापरणाऱ्या
लचत्रपटगृहास सेवा पुरवठादाराकडू न प्राप्त करावयाचा प्रमाणपत्राचा मसुदा

6) प्रमाणपत्राचा मसुदा क्र.4 - 2 के डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी वापरणाऱ्या

लजल्हालनहाय सवग लचत्रपटगृहाबाबत सेवा पुरवठादाराने लजल्हालधकारी कायाियास प्रदान
करावयाचा प्रमाणपत्राचा मसुदा

7) प्रमाणपत्राचा मसुदा क्र.5 - ईपग्रहावर अधारीत नॉन डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी

मराठी लचत्रपटाच्या प्रदशगनाकलरता वापरणाऱ्या लचत्रपटगृहास प्रत्येक 6 मलहन्यासाठी सेवा
पुरवठादाराकडू न प्राप्त करावयाचा प्रमाणपत्राचा मसुदा
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8) प्रमाणपत्राचा मसुदा क्र.6 - 2 के डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी मराठी लचत्रपटाच्या

प्रदशगनाकलरता वापरणाऱ्या लचत्रपटगृहास प्रत्येक 6 मलहन्यासाठी सेवा पुरवठादाराकडू न
प्राप्त करावयाचा प्रमाणपत्राचा मसुदा

9) प्रमाणपत्राचा मसुदा क्र.7 - ईपग्रहावर अधारीत संगणकीकृत लतकीट प्रणािी ईपिब्ध

करुन दे णाऱ्या सेवा पुरवठादाराकडू न सदर प्रणािी वापरणाऱ्या लचत्रपटगृहास प्रत्येक
अर्जथक वर्षाकलरता प्राप्त करावयाचा प्रमाणपत्राचा मसुदा

10) प्रमाणपत्राचा मसुदा क्र.8 - ईपग्रहावर अधारीत संगणकीकृत लतकीट प्रणािी ईपिब्ध
करुन दे णाऱ्या सेवा पुरवठादाराकडू न लजल्हालधकारी कायाियास लजल्हालनहाय सदर

प्रणािी वापरणाऱ्या लचत्रपटगृहांकडू न लवक्री झािेल्या लतकीटांबाबत प्रत्येक अर्जथक
वर्षाकलरता ईपिब्ध करुन द्यावयाचा प्रमाणपत्राचा मसुदा
प्रत तातडीच्या अवचयक कायगवाहीकलरता
1. सवग लवभागीय अयुक्त
2. सवग लजल्हालधकारी
प्रत मालहतीसाठी

1) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सलचव, 1 िा मजिा, मंत्रािय, मुंबइ-32
2) मा.ईपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सलचव, 1 िा मजिा, मंत्रािय, मुंबइ-32
3) मा.मंत्री (महसूि ) यांचे खाजगी सलचव, 5 वा मजिा, मंत्रािय, मुंबइ-32
4) मा.राज्यमंत्री (महसूि) यांचे खाजगी सलचव, जागलतक व्यापार केंद्र, सेंरि 1
32वा मजिा,कफ परेड,कुिाबा,मुंबइ 400 005

5) ऄपर मुख्य सलचव (महसूि), नलवन प्रशासकीय भवन,2 रा मजिा, मंत्रािय,मुंबइ 32
6) प्रधान सलचव (लवधी व न्याय)मंत्रािय, मुंबइ 400 032
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7) प्रधान सलचव (सांस्कृलतक कायग) मंत्रािय, मुंबइ 400 032
8) प्रधान सलचव (लवत्त ) मंत्रािय, मुंबइ 400 032
9) प्रधान महािेखापाि (िेखापलरक्षा) महाराष्ट्र-1, मुंबइ
10) प्रधान महािेखापाि (िेखापलरक्षा) महाराष्ट्र-2, नागपूर
11) लनवड नस्ती, टी-1 कायासन

तपासणी सूची – 1)

ऄस्स्तत्वात ऄसिेल्या एक पडदा लचत्रपटगृहांसाठी ऄलनवायग सुलवधा
ऄ.क्र.
1

लवलहत केिेल्या सुलवधा
असन व्यवस्था

पुतगता केल्याचा ऄहवाि
अरामदायी असन व्यवस्था
प्रत्येक असनाची रुंदी एका
मध्यकबदूपासून

दुसऱ्या

मध्यकबदूपयगत लकमान 18-21
आंच ऄसणे अवचयक
2

प्रक्षेपण प्रणािी

2के

डीसीअय

ऄथवा

ईपग्रहाद्वारे नॉन डीसीअय
3

ऄत्याधुलनक ध्वनी यंत्रणा

डॉल्बी 5.1 ध्वनीयंत्रणा

4

ऄत्याधुलनक प्रकाश यंत्रणा

2के

डीसीअय

ऄथवा

ईपग्रहाद्वारे नॉन लडसीअय.
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5

ईपग्रहाद्वारे

संगणकीय ईपग्रहाद्वारे टु -वे व्ही-सॅट (2-

लतकीट लवक्री प्रणािी
6

लचत्रपटगृह

way V-Sat) द्वारे

सवितीचा सत्यांलकत प्रत सादर करणे

कािावधी संपल्यानंतर सिग
5 वर्षे चािू ठे वण्याबाबत हमी
दे ण्यासंबंधी

सक्षम

प्रालधकाऱ्यासमोर

100

रुपयांच्या मुद्रांक कागदावर
घोलर्षत केिेिे शपथपत्र

तपासणी सूची–2)
तपासणी सूची 1 मध्ये लवलहत ऄलनवायग सुलवधांव्यलतलरक्त सध्या ऄस्स्तत्वात ऄसिेल्या
एकपडदा लचत्रपटगृहांनी सादर करावयाची कागदपत्रे
ऄ.क्र.

1

बाब

पुतगता केल्याचा ऄहवाि

जमीन महसूिी ऄलभिेख 7/12 तसेच
फेरफार पत्र

2

लचत्रपटगृह परवाना सत्यांकीत प्रत

3

ऄत्याधुलनकीकरणाबाबत

नोंदणीकृत

अकीटे क्टद्वारे प्रमालणत नकाशे
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4

प्रक्षेपण

प्रणािीबाबत

सेवा

पुरवठादारांचे करार

1)

महाराष्ट्र करमणूक शुल्क ऄलधलनयम 1923 मधीि किम 2 च्या परंतुकानुसार सेवा शुल्क

प्रदान करण्याबाबत तरतुदीनुसार ईपग्रहावर अधारीत नॉन डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी
वापरणाऱ्या लचत्रपटगृहास सेवा पुरवठादाराकडू न प्राप्त करावयाचा प्रमाणपत्राचा मसुदा
--------------------------(कंपनीचे नांव ) ------------------------------ ईपग्रहावर
अधारीत नॉन डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी लचत्रपटगृहास ईपिब्ध करुन दे णारी संस्था ऄसून,
प्रमालणत करीत अहे की, ----------------- (लचत्रपटगृहाचे नांव) ------------------------------------------ या ----------------- येथे ऄसिेल्या लचत्रपटगृहास ईपग्रहावर अधारीत नॉन
डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी बसवून लदिी अहे . व या प्रक्षेपण प्रणािीचा लडजीटि स्वरुपात
लचत्रपटाचे प्रक्षेपण करण्याकलरता लचत्रपटगृहाच्या चािक / मािक यांच्यामाफगत वापर करण्यात येत
अहे .
अमच्या कंपनीद्वारे अम्ही प्रमालणत करीत अहोत की, ईपरोक्त नमूद लचत्रपटगृहाने लद. 1
एलप्रि, ---------- ते 31 माचग, -------------- या कािावधीत ईपग्रहावर अधारीत नॉन डीसीअय
लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािीद्वारे खािीि लववरणपत्रात नमूद केिेल्या लचत्रपटाचे प्रदशगन केिे अहे .

पष्ृ ठ 37 पैकी 23

शासन लनणगय क्रमांकः इएनटी2013/प्र.क्र.33/टी-1

ईपग्रहावर अधारीत नॉन डीसीअय लडजीटि

ऄ.क्र.

लचत्रपटाचे

लचत्रपटाची

प्रक्षेपण प्रणािीद्वारे प्रदर्जशत खेळांची संख्या व

नांव

भार्षा

लदनांक
संख्या

लदनांक
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तसेच ऄसेही प्रमालणत करण्यात येत अहे की, ईपरोक्त नमूद लचत्रपटगृहास लद. 1 एलप्रि, -----------ते 31 माचग, -------------------- या वर्षात मान्यताप्राप्त OEM Lamp (Original
Equipment Manufacture) पुरलवण्यात अिे अहे त. त्यांचे खरेदीलवर्षयक लववरण पुढीिप्रमाणे :-

ऄ.क्र..

Invoice क्रमांक

तारीख

िॅम्पचे

पुरलवण्यात

वगीकरण(Lamp

अिेल्या

category)

िॅम्पची संख्या

सही ------------------------------

ऄलधकृत स्वाक्षरीकता
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2)

महाराष्ट्र करमणूक शुल्क ऄलधलनयम 1923 मधीि किम 2 च्या परंतुकानुसार सेवा शुल्क

प्रदान करण्याबाबत तरतुदीनुसार ईपग्रहावर अधारीत नॉन डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी

वापरणाऱ्या लजल्हालनहाय सवग लचत्रपटगृहाबाबत सेवा पुरवठादाराने लजल्हालधकारी कायाियास प्रदान
करावयाचा प्रमाणपत्राचा मसुदा
--------------------------(कंपनीचे नांव ) ------------------------------ ईपग्रहावर
अधारीत नॉन डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी लचत्रपटगृहास ईपिब्ध करुन दे णारी संस्था ऄसून,
प्रमालणत करीत अहे की, ---------------- लजल्हयातीि

लववरणपत्रात नमूद लचत्रपटगृहांना

ईपग्रहावर अधारीत नॉन डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी बसवून लदिी अहे . व या प्रक्षेपण
प्रणािीचा लडजीटि स्वरुपात लचत्रपटाचे प्रक्षेपण करण्याकलरता लचत्रपटगृहाच्या चािक / मािक
यांच्यामाफगत वापर करण्यात येत अहे .
अमच्या कंपनीद्वारे अम्ही प्रमालणत करीत अहोत की, लद. 1 एलप्रि, ---------- ते 31
माचग, -------------- या कािावधीत पुढीि लववरणपत्रात नमूद लचत्रपटगृहांनी
ईपग्रहावर अधारीत नॉन डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािीद्वारे खािीि लववरणपत्रात
नमूद केिेल्या लचत्रपटाचे प्रदशगन केिे अहे .
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ईपग्रहावर अधारीत नॉन
डीसीअय लडजीटि
प्रक्षेपण प्रणािीद्वारे
लचत्रपटगृहाचे
ऄ.क्र..

नांव

प्रदर्जशत खेळांची संख्या व
पत्ता

लचत्रपटाचे नांव

भार्षा

लदनांक
संख्या

लदनांक

सही ------------------------------

ऄलधकृत स्वाक्षरीकता
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3)

महाराष्ट्र करमणूक शुल्क ऄलधलनयम 1923 मधीि किम 2 च्या परंतुकानुसार सेवा

शुल्क प्रदान करण्याबाबत तरतुदीनुसार 2 के डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी वापरणाऱ्या
लचत्रपटगृहास सेवा पुरवठादाराकडू न प्राप्त करावयाचा प्रमाणपत्राचा मसुदा

-------------------------(कंपनीचे नांव ) ------------------------------ 2 के
डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी लचत्रपटगृहास ईपिब्ध करुन दे णारी संस्था ऄसून, प्रमालणत
करीत अहे की, ----------------- (लचत्रपटगृहाचे नांव) ------------------------------------------ या ----------------- येथे ऄसिेल्या लचत्रपटगृहास 2 के डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण
प्रणािी बसवून लदिी अहे .

व या प्रक्षेपण प्रणािीचा लडजीटि स्वरुपात लचत्रपटाचे प्रक्षेपण

करण्याकलरता लचत्रपटगृहाच्या चािक / मािक यांच्यामाफगत वापर करण्यात येत अहे .
अमच्या कंपनीद्वारे अम्ही प्रमालणत करीत अहोत की, ईपरोक्त नमूद लचत्रपटगृहाने लद. 1
एलप्रि, ---------- ते 31 माचग, -------------- या कािावधीत 2 के डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण
प्रणािीद्वारे खािीि लववरणपत्रात नमूद केिेल्या लचत्रपटाचे प्रदशगन केिे अहे .
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ऄ.क्र.

लचत्रपटाचे

लचत्रपटाची

2 के डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािीद्वारे

नांव

भार्षा

प्रदर्जशत खेळांची संख्या व लदनांक
संख्या

लदनांक

तसेच ऄसेही प्रमालणत करण्यात येत अहे की, ईपरोक्त नमूद लचत्रपटगृहास लद. 1 एलप्रि, ------------- ते 31 माचग, -------------------- या वर्षात मान्यताप्राप्त OEM Lamp (Original
Equipment Manufacture) पुरलवण्यात अिे अहे त. त्यांचे खरेदीलवर्षयक लववरण पुढीिप्रमाणे :पुरलवण्यात

ऄ.क्र..

Invoice क्रमांक

तारीख

िॅम्पचे वगीकरण

अिेल्या िॅम्पची

(Lamp category)

संख्या

सही ------------------------------

ऄलधकृत स्वाक्षरीकता
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4)

महाराष्ट्र करमणूक शुल्क ऄलधलनयम 1923 मधीि किम 2 च्या परंतुकानुसार सेवा

शुल्क प्रदान करण्याबाबत तरतुदीनुसार 2 के डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी वापरणाऱ्या

लजल्हालनहाय सवग लचत्रपटगृहाबाबत सेवा पुरवठादाराने लजल्हालधकारी कायाियास प्रदान करावयाचा
प्रमाणपत्राचा मसुदा

--------------------------(कंपनीचे नांव ) ------------------------------ 2 के

डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी लचत्रपटगृहास ईपिब्ध करुन दे णारी संस्था ऄसून, प्रमालणत
करीत अहे की, ---------------- लजल्हयातीि लववरणपत्रात नमूद लचत्रपटगृहांना 2 के डीसीअय
लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी बसवून लदिी अहे . व या प्रक्षेपण प्रणािीचा लडजीटि स्वरुपात लचत्रपटाचे
प्रक्षेपण करण्याकलरता लचत्रपटगृहाच्या चािक / मािक यांच्यामाफगत वापर करण्यात येत अहे .
अमच्या कंपनीद्वारे अम्ही प्रमालणत करीत अहोत की, लद. 1 एलप्रि, ---------- ते 31
माचग, -------------- या कािावधीत पुढीि लववरणपत्रात नमूद लचत्रपटगृहांनी 2 के डीसीअय
लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािीद्वारे खािीि लववरणपत्रात नमूद केिेल्या लचत्रपटाचे प्रदशगन केिे अहे .

2 के डीसीअय लडजीटि
लचत्रपटगृहाचे
ऄ.क्र..

नांव

प्रक्षेपण प्रणािीद्वारे प्रदर्जशत
पत्ता

लचत्रपटाचे नांव

भार्षा

खेळांची संख्या व लदनांक
संख्या

लदनांक
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सही -----------------------------ऄलधकृत स्वाक्षरीकता
5)

महाराष्ट्र करमणूक शुल्क ऄलधलनयम 1923 मधीि किम 2 च्या परंतुकानुसार सेवा

शुल्क प्रदान करण्याबाबत तरतुदीनुसार ईपग्रहावर अधारीत नॉन डीसीअय लडजीटि प्रक्षे पण प्रणािी
मराठी लचत्रपटाच्या प्रदशगनाकलरता

वापरणाऱ्या लचत्रपटगृहास प्रत्येक 6 मलहन्यासाठी

पुरवठादाराकडू न प्राप्त करावयाचा प्रमाणपत्राचा मसुदा

सेवा

--------------------------(कंपनीचे नांव ) ------------------------------ ईपग्रहावर
अधारीत नॉन डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी लचत्रपटगृहास ईपिब्ध करुन दे णारी संस्था ऄसून,
प्रमालणत करीत अहे की, ----------------- (लचत्रपटगृहाचे नांव) ------------------------------------------ या ----------------- येथे ऄसिेल्या लचत्रपटगृहास ईपग्रहावर अधारीत नॉन
डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी बसवून लदिी अहे . व या प्रक्षेपण प्रणािीचा लडजीटि स्वरुपात
लचत्रपटाचे प्रक्षेपण करण्याकलरता लचत्रपटगृहाच्या चािक / मािक यांच्यामाफगत वापर करण्यात येत
अहे .
अमच्या कंपनीद्वारे अम्ही प्रमालणत करीत अहोत की, ईपरोक्त नमूद लचत्रपटगृहाने लद. 1
एलप्रि, ---------- ते 30 सप्टें बर, (1 ऑक्टोबर, ------ ते 31 माचग---------) या कािावधीत
ईपग्रहावर अधारीत नॉन डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािीद्वारे खािीि लववरणपत्रात नमूद
केिेल्या मराठी लचत्रपटाचे प्रदशगन केिे अहे .
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ऄ.क्र.

ईपग्रहावर अधारीत
नॉन डीसीअय
मराठी

लडजीटि प्रक्षेपण

मराठी

लचत्रपट

प्रणािीद्वारे प्रदर्जशत

लचत्रपटाचे

प्रदशगनाचा

खेळांची संख्या व

नांव

लदनांक

लदनांक
संख्या

लदनांक

ईपग्रहावर अधारीत नॉन डीसीअय लडजीटि
प्रक्षेपणप्रणािीद्वारे प्राइम टाइममध्ये प्रदर्जशत
केिेल्या खेळांचीसंख्या व लदनांक

संख्या

लदनांक

सही -----------------------------ऄलधकृत स्वाक्षरीकता
6)

महाराष्ट्र करमणूक शुल्क ऄलधलनयम 1923 मधीि किम 2 च्या परंतुकानुसार सेवा

शुल्क प्रदान करण्याबाबत तरतुदीनुसार 2 के डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी मराठी लचत्रपटाच्या
प्रदशगनाकलरता

वापरणाऱ्या लचत्रपटगृहास प्रत्येक 6 मलहन्यासाठी

करावयाचा प्रमाणपत्राचा मसुदा

सेवा पुरवठादाराकडू न प्राप्त
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--------------------------(कंपनीचे नांव ) ------------------------------ 2 के
डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािी लचत्रपटगृहास ईपिब्ध करुन दे णारी संस्था ऄसून, प्रमालणत
करीत अहे की, ----------------- (लचत्रपटगृहाचे नांव) ------------------------------------------ या ----------------- येथे ऄसिेल्या लचत्रपटगृहास 2 के
प्रणािी बसवून लदिी अहे .

डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण

व या प्रक्षेपण प्रणािीचा लडजीटि स्वरुपात लचत्रपटाचे प्रक्षेपण

करण्याकलरता लचत्रपटगृहाच्या चािक / मािक यांच्यामाफगत वापर करण्यात येत अहे .
अमच्या कंपनीद्वारे अम्ही प्रमालणत करीत अहोत की, ईपरोक्त नमूद लचत्रपटगृहाने लद. 1
एलप्रि, ---------- ते 30 सप्टें बर, (1 ऑक्टोबर, ------ ते 31 माचग---------) या कािावधीत 2 के
डीसीअय लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािीद्वारे खािीि लववरणपत्रात नमूद केिेल्या मराठी लचत्रपटाचे
प्रदशगन केिे अहे .

ऄ.क्र.

मराठी

मराठी

2 के डीसीअय लडजीटि 2 के डीसीअय

लचत्रपटाचे

लचत्रपट

प्रक्षेपण

नांव

प्रदशगनाचा

प्रदर्जशत खेळांची संख्या टाइममध्ये प्रदर्जशत केिेल्या खेळांची

प्रणािीद्वारे लडजीटि प्रक्षेपण प्रणािीद्वारे प्राइम
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लदनांक

व लदनांक
संख्या

संख्या व लदनांक
लदनांक

संख्या

लदनांक

सही ------------------------------

ऄलधकृत स्वाक्षरीकता
7)

ईपग्रहावर अधारीत संगणकीकृत लतकीट प्रणािी ईपिब्ध करुन दे णाऱ्या

पुरवठादाराकडू न सदर प्रणािी वापरणाऱ्या लचत्रपटगृहास प्रत्येक अर्जथक वर्षाकलरता
करावयाचा प्रमाणपत्राचा मसुदा

सेवा

प्राप्त

--------------------------(कंपनीचे नांव ) ------------------------------ ईपग्रहावर

अधारीत संगणकीकृत लतकीट प्रणािी लचत्रपटगृहास ईपिब्ध करुन दे णारी संस्था ऄसून, प्रमालणत
करीत अहे की, ----------------- (लचत्रपटगृहाचे नांव) ------------------------------------------ या ----------------- येथे ऄसिेल्या लचत्रपटगृहास ईपग्रहावर अधारीत संगणकीकृत
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लतकीट प्रणािी ईपिब्ध करुन लदिी अहे व या प्रणािीचा ईपग्रहावर अधारीत संगणकीकृत लतकीट
प्रदान करण्याकलरता लचत्रपटगृहाच्या चािक / मािक यांच्यामाफगत वापर करण्यात येत अहे .
अमच्या कंपनीद्वारे अम्ही प्रमालणत करीत अहोत की, ईपरोक्त नमूद लचत्रपटगृहाने लद. 1
एलप्रि, ---------- ते 31 माचग---------या कािावधीत ईपग्रहावर अधारीत संगणकीकृत लतकीट
प्रणािीद्वारे लववरणपत्रात नमूद लचत्रपटांकलरता संगणकीकृत प्रणािीद्वारे लतकीटांची लवक्री केिी अहे .
ऄ.क्र.

ईपग्रहावर अधारीत संगणकीकृत लतकीट
लचत्रपटाचे

लचत्रपटाची

प्रणािीद्वारे लवकल्या गेिल्
े या

नांव

भार्षा

संख्या
संख्या

लतकीटांची

लदनांक

सही ------------------------------

ऄलधकृत स्वाक्षरीकता
8)

ईपग्रहावर अधारीत संगणकीकृत लतकीट प्रणािी ईपिब्ध करुन दे णाऱ्या

पुरवठादाराकडू न

लजल्हालधकारी

कायाियास

लजल्हालनहाय

सदर

प्रणािी

सेवा

वापरणाऱ्या

लचत्रपटगृहांकडू न लवक्री झािेल्या लतकीटांबाबत प्रत्येक अर्जथक वर्षाकलरता ईपिब्ध करुन द्यावयाचा
प्रमाणपत्राचा मसुदा
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--------------------------(कंपनीचे नांव ) ------------------------------ ईपग्रहावर
अधारीत संगणकीकृत लतकीट प्रणािी लचत्रपटगृहास ईपिब्ध करुन दे णारी संस्था ऄसून, प्रमालणत
करीत अहे की, लववरणपत्रात नमूद लचत्रपटगृहांस ईपग्रहावर अधारीत संगणकीकृत लतकीट प्रणािी
ईपिब्ध करुन लदिी अहे

व या प्रणािीचा ईपग्रहावर अधारीत संगणकीकृत लतकीट प्रदान

करण्याकलरता लचत्रपटगृहाच्या चािक / मािक यांच्यामाफगत वापर करण्यात येत अहे .
अमच्या कंपनीद्वारे अम्ही प्रमालणत करीत अहोत की, ईपरोक्त यादीत नमूद
लचत्रपटगृहांनी लद. 1 एलप्रि, ---------- ते 31 माचग---------या कािावधीत ईपग्रहावर
अधारीत संगणकीकृत लतकीट प्रणािीद्वारे लववरणपत्रात नमूद लचत्रपटांकलरता प्रणािीद्वारे
लतकीटांची लवक्री केिी अहे .

ऄ.क्र.

ईपग्रहावर अधारीत संगणकीकृत लतकीट
लचत्रपटगृहाचे
नांव

लचत्रपटाचे नांव

पत्ता व भार्षा
नांव

भार्षा

प्रणािीद्वारे लवकल्या गेिल्
े या लतकीटांची
संख्या
लदनांक

संख्या

पष्ृ ठ 37 पैकी 36

शासन लनणगय क्रमांकः इएनटी2013/प्र.क्र.33/टी-1

सही ------------------------------

ऄलधकृत स्वाक्षरीकता
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