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@ंथ Aदश.नात गाळा / गाळे िमळEयासाठी अज. 

अज�दाराचे नाव : 

सं��थेचे नाव : 

प�ा : 

 

दरू�वनी �.:   �मण�नी �.   �हॉट्सअप �. 

ईमेल : 

  

९० �या अिखल भारतीय मराठी सािह+य संमेलनात आ-हांस ___ गाळे आरि1त करावयाच ेआहते. +याचे भाडे 

4+येक गा5यास 6. ६०००/- (अ1री 6पये सहा हजार मा;) 4माण ेएकून 6पये ________ (अ1री 6पये ______ हजार मा;) 

धनादशेा�ारे द@ेयाची आमची तयारी आह.े 4दश�नासंबंधी सव� िनयम व अटी आ-हास माBय आहते. 

 

 

      अज�दाराची �वा1री व सं�थेचा िशCका 

 

( सचूना : धनादशे / धनाकष� ‘९० वे अिखल भारतीय मराठी सािह�य समेंलन’, या नावान ेकाढावेत. धनादशे िवनाशHुक 

डIिबवली येथे वटणारे असावेत. ) 

  



अिखल भारतीय मराठी सािह�य महामंडळाचे 

९० व ेअिखल भारतीय मराठी सािह�य संमलेन 
ड�िबवली – ३, ४, ५ फे�ुवारी, २०१७ 

 

�ंथ �दश�न गाळेधारकांसाठी िनयम – अटी 

� Jंथ 4दश�नाची जबाबदारी सव��वी िनमं;क सं�थेची असHयान ेिनम;ंक सं�थेKया िनयम – अटMचे पालन बंधनकारक 

असेल. 

� िद. १ फेPवुारी, २०१७ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपासनू गाळा लाव@यासाठी ताTयात दणेते येईल. िद. ३ फेPवुारी, 

२०१७ रोजी सकाळी ९ नंतर कोण+याही वाहनांना (टे-पो, Vक, गाडी, Wर1ा, दचुाकX वाहन ेइ. ) 4दश�न मंडपात 4वेश 

द@ेयात येणार नाही. गा5यातील ४ �य[Mसाठी संयोजकांकडून ओळखप; ]यावे लागले. ते ३१ जानेवारी, २०१७ 

सकाळी ११ वाजेपासनू िमळेल. +यासाठी फोटो आयड̂टी काड�ची �व4मािणत झेरॉ`स 4त कृपया सादर करावी. 4+येक 

गाळा धारकापैकX एका �य[XKया Bयाहरी, चहा, भोजन व िनवास याची �यव�था कर@यात येईल. अBय �य[Mना 

+यासाठी 4ितिनधी शHुक भरावे लागले. ते िनवास �यव�थेसह तीन िदवसांसाठी 6. ३०००/- व िनवास �यव�था नको 

असHयास 6. १५००/- व फ[ एका भोजनाचे 6. २००/- एवढे असेल. 

� 4दश�न मंडपात कोण+याही 4कारच ेखाdपदाथ�, कसHयाही 4कारची eवालाJाही व�त ूइ. आण@यास स[ मनाई आह.े 

� गाळा ताTयात घतेे वेळी पैसे भरHयाची मळू पावती व इतर कागदप;े सोबत आणावीत. 

� गा5याची 6ंदी ४ मीटर असनू लांबी ३ मीटर राहील. 4+येक गाळाधारकास ३ टेबल, ३ खKूया�, एक पावर पॉइंट 

कने`शन तसेच ड�टिबन द@ेयात येईल. वीजेची अिधक उपकरण ेवापरHयास वेगळे पैसे dावे लागतील. 

� 4दश�नाची वेळ सकाळी ९ ते रा;ी १० पयhत राहील. रा;ी १२ नतंर �थळातील फ[ दश�नी लाईट स6ु राहतील. 

गा5यामधील लाईट व पावर कने`शन रा;ी १२ ते सकाळी ९ पयhत बंद राहतील. 

� गा5याम�ये कॉ-iयटुर, लपॅटॉप, टी�ही, इ. इले`Vॉिनक उ+पादनांकWरता य.ुपी.एस. लाव@याची तसेच वीजेचा सरुि1त 

वापर इ. ची जबाबदारी गाळा धारकांची राहील. वीजेचा असरु1ीत वा अितWर[ वापर इ. मळेु कोण+याही उपकरणास 

कसHयाही 4कारची इजा झाHयास वा अपघात झाHयास संयोजक / आयोजक जबाबदार राहणार नाहीत. 

� आर1ण करते वेळी 4+येक गा5याच े 6. ६०००/- 4माण े शHुक आगाऊ भरावे लागले. पणू� रCकम भरHयािशवाय 

आर1ण िमळणार नाही. गा5यासाठी नIदणी २० िडस̂बर, २०१६ पासनू स6ु होईल. अज� भ6न १० जानेवारी, २०१७ 

पयhत शHुकासह जमा करावेत. संमलेन काया�लय तसेच घटक, समािवl व संलmन सं�थांकडे अज� उपलTध राहतील. 

� संमेलन गा5यांची सोडत २० जानवेारी, २०१७ रोजी दपुारी ४ ते सायं. ७ या वेळेत डIबीवली काया�लयात काढ@यात 

येईल. +यावेळी गाळाधारकास �वत: उपि�थत राहता येईल िकंवा आपला 4ितिनधी पाठिवता येईल. सोडतीचा िनण�य 

सवाhना बंधनकारक असेल. नतंर त�ार करता येणार नाही. 

� आरि1त गाळा संयोजकांKया परवानगीिवना पर�पर, अBय कोण+याही 4कारे भाडे घवेनू अथवा भाड्यािशवाय 

ह�तांतWरत करता येणार नाही.  

� गा5यामधील पिॅकंगसाठी िनयमबाn पॉिलिथनचा वापर केला जाऊ नये, पया�वरणपरूक सामJुी वापरली जावी. 

� एका गाळेधारकास अिधकािधक केवळ चार सलग गाळे घतेा येतील. +याहoन अिधक नाही. 

� गा5यातील सव� सािह+याची जबाबदारी गाळाधारकांची राहील. कोण+याही 4कारची चोरी झाHयास िकंवा व�तू 

गाहाळ झाHयास संमलेन 4दश�न संयोजक / आयोजक जबाबदार राहणार नाहीत. 

� गाळाधारकांनी गा5याम�ये तसेच 4दश�न मंडपात �वKछता राखावी. 



� 4दश�न �थळी गसॅ, गसॅब�ी अथवा कोण+याही �व6पाKया eवालाJाही पदाथाhचा वापर करण,े धqुपान करण,े पान-

गटुखा मावा खाण,े िकंवा मdपान कर@यास वा अBन िशजव@यास, गरम कर@यास स[ मनाई आह.े िनयमांचे उHलंघन 

केHयास कडक कारवाई कर@यात येईल.  

� आपHया गा5याKया जागे बाहरे, पसेॅजम�ये अथवा कोण+याही साव�जिनक िठकाणी कोणतेही बनॅर, पो�टर, टेबल 

अथवा इतर सािह+य लाव ूनये. 

� गा5याKया िभंतMवर, पाटrशन इ. वर काहीही िचकटव ूनये. गा5याKया िभतंी, पािट�शन इ. ला कसHयाही 4कारची इजा 

झाHयास अथवा इतर;ही कोण+याही 4कारच े िवsुपीकरण झाHयास +याची नकुसान भरपाई झाHयास +याची नकुसान 

भरपाई संबंिधत गाळाधारकाकडून वसलू कर@यात येईल. 

� कोणतेही कारण न दतेा िकंवा गा5यांकWरता भरलेली रCकम परत न दतेा गाळा गाळा रt कर@याचा अिधकार 

आयोजकांनी राखनू ठेवला आह.े 

� Jंथ4दश�न संदभा�त अBय काहीही मािहती हवी असHयास िकंवा काही सम�या असHयास संमेलन िनमं;क सं�थेKया uी

    यांना अथवा Jंथ 4दश�न सिमतीचे समBवयक uी रवMs बेडकXहाळ 

(9422400321) यांना संपक�  साधावा. 

 

िवनq आवाहन 
अिखल भारतीय मराठी सािह+य महामंडळ 4+येक गाळाधारकास, +यांKया इKछे4माण ेव +यांKया 4ित|ेला 

साजेसे आिथ�क सहकाय� सहकाय� महामंडळाला कर@याची नq िवनतंी करीत आह.े असे सहकाय� क6 इिKछणा}यांनी 

+यांचे धनादशे, ‘ अिखल भारतीय मराठी सािह+य महामंडळ’ या नावे अिखल भारतीय मराठी सािह+य महामंडळ, �ारा, 

िवदभ� सािह+य संघ, झाशी राणी चौक, सीताबडr, नागपरू – ४४००१२ या प�यावर पाठवावेत. eयांना सरळ बॅंकेत भरण े

सोईच े असेल +यांनी खालील बॅंक खा+याम�ये रCकम जमा करावी आिण (9960031148) या �मांकावर रCकम 

भरHयाबtल कळवावे. 
खा�याचे नाव: अिखल भारतीय मराठी सािह�य महामंडळ 

बॅंकेचे नाव: दनेा बॅंक, धरमपेठ शाखा, नागपरू 
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