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     धिकित्रपटगाृअिी तपअसणी 
  
 म ुंबई करमणूक श ल्क अचिनियम, १९२३, कलम ८ अन्वये शासिास ममळणार्यया महसलूािा भरणा योग्य ररतीिे 
केला जातो की िाही यावर नियुंत्रण ठेवण्यासाठी ज्ययायमहसलूयअचिकारी/ कममिारी याुंिी निय क्ती करण्यात येतये
त्ययाियअचिकार्ययाुंिा करमणकू कें द्रािी तपासणी करता येत.े अन्य व्यक्तीिे केलेली तपासणी कायद्यािे ग्राह्ययय
िरली जात िाही. 
 
 ततकीट कअऊंटससिे प्रकअर: 
य‘ए’ काऊुं टर म्हणज ेनतककट प स्तकािी स्थळ प्रत;  
 ‘पी’ काऊुं टर म्हणज ेनतककटािा प्रेक्षकाकड ेअसणारा भाग;  
 ‘डी’ काऊुं टर म्हणज ेनतककटािा डोअर कीपरकड ेअसणारा भाग.  
 
 धिकित्रपटगाृअिी तपअसणी केव् ाअ करअ ी:    
 एखादा िवीि चित्रपट प्रदमशमत होतो तवे्हा पहहल्या आठवड्यात सवम खेळाुंिी तपासणी जरूरयकरावी.  
 जजल्ह्यात जर एखादा चित्रपट एकेहठकाणी हाऊसफ ल जात असेल आणण द सरा चित्रपटगहृ, त्याि 
चित्रपटासाठी ५०% ककुं वा कमी प्रेक्षक उपजस्थती दशमवत असेल तर जरूर तपासणी करावी.  
 बाजार/यात्रा/स ट्टीिा काळ/पगारािा हदवस यावेळी सवम खेळाुंिी तपासणी करावी. या हदवसाुंत 
पवूमपरवािगीमशवाय जादा खेळ ककुं वा अि ज्ञेय आसि क्षमतपेेक्षा जास्त प्रेक्षक बसवणे अस ेप्रकार घडतात. 
त्यासाठी कलम ५यअन्वये चित्रपटगहृ मालक फौजदारी कारवाईस पात्र ठरतो.  
 काही वेळेस करमणूक कर माफ असणार्यया चित्रपटािा फलक बाहेरयलावलेला असतो परुंत  प्रत्यक्षात वेगळाि 
चित्रपट दाखवला जात असतो.यम्यहणूियकरमणूक कर माफ असणार्यया चित्रपटगािीयतपासणीयकरावी.  
 करमणूक श ल्क योग्य दरािे भरले की िाही हे दैनिक नतककट ववक्रीयिोंदवही (डी.सी.आर.) व ‘ब’ वववरणपत्र 
तपास ि कळू शकत.े  
 
 धिकित्रपटगाृअिी अिअनक तपअसणी कशी करअ ी: 
 चित्रपट स रू झाल्यािुंतर अुंदाज ेअिाम तासािुंतर ककमाि तीि, अव्वल कारक िापेक्षा कमी दजाम िसणारे 
कममिारी घेऊि चित्रपटगहृात प्रवेश करावा. 
 प्रथम ब ककुं ग कायामलयात जाऊि प्रत्येक वगामिी त्या खेळािी नतककटे ताब्यात घ्यावी. 
 डोअर कीपरकडूि त्यािे दरवाज्यावर घेतलेल ेसवम 'डी'  पासेस ताब्यात घ्याव.े  
 नतककट ववक्रीबाबतिा मलहहलेला डी.सी.आर. ताब्यात घ्यावा. 
 पे्रक्षकगहृात जाऊि प्रेक्षकाुंिी सुंखययायतपासावी. 
 काही पे्रक्षकाुंकडूि 'पी'  पासेस ताब्यात घ्याव ेव 'डी' पासेस सोबत त्याुंच्या क्रमाुंकािी पडताळणी करावी. 
 नतककट प स्तकातील नतककटाुंिी प्रत्यक्ष ववक्री, डी.सी.आर. मध्ये दशमवलेली ववक्री, पे्रक्षकगहृातील प्रेक्षकाुंिी 
सुंखयया याुंिा वगमवार मेळ घ्यावा. 
 काही तफावत आढळल्यास त ेव्यवस्थापकाच्या निदशमिास आणूि त्यािा जबाब घ्यावा. 
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 काही हठकाणी  ‘पी’  काऊुं टरि ेदोिपेक्षा जास्त त कड ेकरूि त ेमुंजूर नतककट म्हणूि प्रेक्षकाुंिा देण्यात येतात 
तर काही हठकाणी नतककटाुंऐवजी प्रेक्षकाुंच्या हातावर रबरी मशक्के मारणे, सायकल स्टँडिी नतककटे देणे, कँटीििे 
पास देणे अस ेप्रकार िालतात. हा कलम ४-ब अन्वये दुंडनिय अपराि आहे व  यासाठी चित्रपटगहृ मालक कलम 
५ अन्वये फौजदारी कारवाईस पात्र ठरतो. यावेळेस चित्रपटगहृातील प्रत्येक प्रेक्षकाला अचिकृत नतककट 
ममळाल्यािी खात्री करावी. 
 चित्रपटगहृ समाुंतर नतककट मामलका िालवत असल्यािा सुंशय असल्यास प्रथम मुंजूर नतककट प स्तक व 
अिचिकृत नतककट प स्तक त्रयस्थ पुंिाच्यायउपजस्थतीत जप्त करावे. प्रेक्षकाुंिा अस ेनतककट हदले असल्यास अशा 
प्रेक्षकाुंिा जबाब त्रयस्थ पुंिाच्या उपजस्थतीत िोंदवावा. त्यािुंतर आवश्यकतिे सार परवािा अल्पकाळासाठी 
निलुंबबत करावा. परवािा प्राचिकारी पोलीस आय क्त असल्यास, करमणूक कर अचिनियमातील कलम ९३ अन्वये 
त्याुंिा परवािा अल्पकाळासाठी निलुंबबत करण्यािी वविुंती करावी. ि कवलेले करमणूक श ल्क कलम ४-ब अन्वये 
कारवाई करूि निजश्ित कराव.े हे श ल्क रु.य२५,०००/- पेक्षा जास्त असल्यास सक्षम न्यायालयात कॅव्हेट दाखल 
करावे. चित्रपटगहृ मालक तडजोडीसाठी तयार असल्यास त्यिी लेखी वविुंती घेऊि कलम ९-अ अन्वये तडजोडीिे 
आदेश पाररत करावे अन्यथा चित्रपटगहृ मालकाववरूध्द कलम ५ अन्वये फौजदारी कारवाई करावी.  
 उपरोक्त तपासण्याुंसाठी अव्वल कारक िापेक्षा कमी दजामिा कममिारी प्राचिकृत करू िये. 
 
 करमणूक श ल्कािी रक्कम ववहहत कालाविीत ि भरल्यास कलम ९ अन्वये सदर थकीत रक्कम महसलूािी 
थकबाकी म्हणूि वसलू करता येत.े 
 
 चित्रपटगहृ मालकािी आयकर वववरणपत्र ेकलम ४ ब अन्वये प्राप्त करविू घेऊि त्यािे वववरणपत्रात 
दशमवलेल ेनतककट ववक्री तसेि सेवाश ल्कापासिू ममळणारे उत्पन्ि तपासावे. त ेजर करमणूक कर रेकॉडमपेक्षा जास्त 
असेल तर कलम ४ ब अन्वये ि कवलेल्या करमणकू कराि ेनििामरण करावे. 
  
 सेवा श ल्क, जर अखचिमत रकमेवर ककुं वा अि ज्ञेय िसलेल्या प्रयोजिाुंवर खिम केला असेल ककुं वा सेवा श ल्क 
ववनियोग हहशोब ३० सप्टेंबर पवूी सादर केला िसेल तर सदर रक्कम अि ज्ञेय प्रयोजिाुंवर खिम ि करता 
स्वत:कड ेठेवली अस ेगहृहत िरूि कलम ४-ब अन्वये करमणूक श ल्क आकारता येत.े 
 
 धिकित्रपटगाृ तपअसणीत खअलील दोष आढळल्यअस दंडअत्मक कअर अई करतअ येत:े 
 नतककट ववक्री प स्तके सक्षम प्राचिकार्ययाकडूि मुंजूर करूि ि घेणे.  
 नतककट ववक्रीयकेलेल्या नतककटाुंवर ववक्री हदिाुंकाि ेमशक्के िसल्यास. 
 सुंपणूम नतककट ववक्रीिुंतर शवेटच्या नतककटावर 'बुंद' असा शरेा मलहूि स्वाक्षरी ि केल्यास.  
 डी.सी.आर. मध्ये खाडाखोड असल्यास. 
 खेळ स रू झाल्यािुंतर एका तासािुंतरही डी.सी.आर. ि मलहील्यास. 
 चित्रपटगहृात पवूी झालेल्या खेळाि े'डी' पासेस आढळूि आल्यास. 
 पे्रक्षकगहृात वविानतककट प्रेक्षक आढळूि आल्यास.  
 करम क्त चित्रपट दाखवत असताुंिा ववक्री केलेल्या नतककटाुंवर करम क्त दराि ेमशक्के िसल्यास. 
 करमणूक करािा भरणा ववहीत म दतीत ि केल्यास. (िलि/पावती पाहणे) 
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 करमणूक कर आकारणीिा साप्ताहहक 'ब पत्रक' अहवाल कायामलयात म दतीत ि सादर केल्यास. 
 मुंजूर नतककट दरापेक्षा पे्रक्षकाुंकडूि जादा दर आकारल्यास. (अशा प्रेक्षकाुंि ेजबाब िोंदवाव.े) 
 चित्रपटगहृात दाखवण्यात येणार्यया जाहहरातीुंबाबत करारिामा केला िसल्यास तसेि त्याबाबत कर भरला 
िसल्यास. 
 चित्रपटगहृाच्यया 'इ',य'एफ' व '४(२)बी' परवान्यािे ितूिीकरण केल ेिसल्यास. 
आढळलेले दोष क्रमािे िोंदविू त ेमान्य असल्याबाबत व्यवस्थापकािा जबाब व स्वाक्षरी घ्यावी. 
 
 म बंई करमणकू श ल्क अधिकातनयम, १९२३ माील मात् अिी कलम:े 
 कलम-य३: ववववि प्रकारच्या करमणूक कें द्रावर प्रवेशासाठी श ल्क दर ककती असेल यािी तरतदू. 
 कलम-य४: करमणूक कें द्र िालकाि ेकरमणूक श ल्क भरणा केल्यािा हहशोब सादर करणे आवश्यक आहे अशी 
तरतदू. 
 कलम-य५: करमणूक कें द्र िालकाि ेकरमणूक श ल्क भरण्यासाठी टाळाटाळ केली तर फौजदारी ग न्हा दाखल 
करण्यािी तरतदू. 
 कलम-य६: कोणत्या करमणूक कायमक्रमावर करमणकू श ल्कािी माफी देण्याि ेअचिकार. 
 कलम-य८: करमणूक कें द्र तपासणीि ेअचिकार प्रदाि करण्यािी तरतदू. 
 कलम-य९: करमणूक कें द्र िालकाि ेफसवेचगरी केल्यास तसेि ववहहत म दतीत करमणूक श ल्क ि भरल्यास 
दुंड आणण व्याजािी तरतदू. (कलम-९ अन्वये झालेल्या आदेशावर अवपलािी तरतदू कलम-य१०यअन्वये आहे) 
 करमणूक कें द्र स रू करण्यािी पवूम सिूिा ि हदल्यास कलम ५ अन्वये फौजदारी ग न्हा दाखल करता येतो 
ककुं वा कलम ९(अ)१(अ) अन्वये करमणूक कें द्र स रू झाल्याच्या हदिाुंकापासिू करमणूक श ल्कािी रक्कम आणण 
या रकमेच्या द प्पट दुंड अशी रक्कम वसलू करता येत.े 
 नतककट ववक्रीिा हहशोब नतककट ववक्री िोंदवहीत ि मलहहल्यास कलम ९(अ)१ (ब) अन्वये ककमाि रुपये ५००/- 
व कमाल रुपये २०००/- दुंड करता येतो. 
 ववक्रीयकेल्याजाणार्यया नतककटाुंच्या नतन्ही भागाुंवर नतककट ववक्रीच्या हदवसाच्या तारखेिा मशक्का ि मारल्यास 
म ुंबई करमणूक श ल्क अचिनियम, १९५८, नियम ११५ िा भुंग होतो आणण म ुंबई करमणूक श ल्क अचिनियम, 
१९२३, कलम ९(अ)१ (ब) अन्वये ककमाि रुपये ५००/- व कमाल रुपये २०००/- दुंड करता येतो. 
 नतककट ववक्री पणूम बुंद झाल्यावर शवेटच्या नतककटावर 'बुंद' असा शरेा मारुि स्वाक्षरी ि केल्यास ९(अ)१ (ब) 
अन्वये ककमाि रुपये ५००/- व कमाल रुपये २०००/- दुंड करता येतो. 
 करमणूक श ल्क माफी असलेल्या कायमक्रमासाठी पे्रक्षकाुंकडूि करमणूक श ल्क वसलू केल्यास कलम ९(अ)१ 
(अ) अन्वये करमणूक कें द्र स रू झाल्याच्या हदिाुंकापासिू करमणूक श ल्कािी रक्कम आणण या रकमेच्या द प्पट 
दुंड अशी रक्कम वसलू करता येत.े 
 प्राचिकृत अचिकार्ययाकडूि नतककटे व िोंदवह्या मुंजूर करुि ि घेता वापरल्यास कलम ९(अ)१ (ब) अन्वये 
ककमाि रुपये ५००/- व कमाल रुपये २०००/- दुंड करता येतो. 
 मुंजूर नतककटे ि वापरता बोगस नतककटे वापरल्यास कलम ५ अन्वये फौजदारी ग न्हा दाखल करता येतो ककुं वा 
कलम ९(अ)१ (अ) अन्वये करमणूक कें द्र स रू झाल्याच्या हदिाुंकापासिू करमणकू श ल्कािी रक्कम आणण या 
रकमेच्या द प्पट दुंड अशी रक्कम वसलू करता येत.े तसेि कलम ९(ड) अन्वये परवािा रद्द करण्यािा प्रस्ताव 
पाठवता येतो. करमणूक श ल्कािा भरणा ववहहत म दतीत ि केल्यास कलम ९(ब) अन्वये व्याज आकारता येतो.  
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 म ुंबई करमणूक श ल्क अचिनियम, १९५८, नियम ११५ अन्वये करमणूक कें द्रावर ववक्री केल्याजाणार्यया 
नतककटाुंच्या नतन्ही भागाुंवर नतककट ववक्रीच्या हदवसाच्या तारखेिा मशक्का असणे आवश्यक आहे. 
 महाराष्ट्र मसिेमा नियम १९६६ अन्वये करमणकू कें द्रावर मालक ककुं वा व्यवस्थापक याुंिी हजर असणे 
आवश्यक आहे.  
 म ुंबई करमणूक श ल्क अचिनियम, १९२३, कलम ८ अन्वये करमणूक कें द्रािी तपासणी करण्यासाठी अचिकारी/ 
कममिारी निय क्त करण्यात येतात. 
 

 
 


