
महात्मा ज्योतिबा फुल ेतित्रपट तिर्ममिीसाठी 
होणाऱ्या खिास मान्यिा देण्याबाबि. 

       महाराष्ट्र शासि 
             सामान्य प्रशासि तिभाग 
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मादाम कामा रोड, हुिात्मा राजगुरु िौक, 

मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
तदिाांक: 06 तडसेंबर, 2021 

िािा :-  

1. सामान् य प्रशासि तिभाग,शासि तिणणय क्र.मािज 2001/6  ़7/77/2001/34,  
  तदिाांक 15 मािण, 2003. 

2. सामान् य प्रशासि तिभाग,शासि तिणणय क्र.मािज २०१३/प्र.क्र.१४३/३४, 
  तदिाांक ९ मािण, २०१८ ि तद.27 एतप्रल,2018 

3. सामान् य प्रशासि तिभाग,शासि तिणणय क्र.मािज २०१8/प्र.क्र.296/३४,  
  तदिाांक 13,िोव्हेंबर, २०१८ 

4. सामान् य प्रशासि तिभाग,शासि तिणणय क्र.मािज २०21/प्र.क्र.117/३४,  
तदिाांक 12,मे, २०21 

प्रस्िाििा :-  
       महात्मा ज्योतिबा फुले याांच्या जीििकायािर आधातरि पणूण लाांबीिा तित्रपट तिमाण करण्यािा 

तिणणय मांतत्रमांडळाच्या बठैकीि घेण्याि आला होिा. त्याअिुषांगािे िािा येथील क्रमाांक १ च्या  शासि 
तिणणयान्िये शासि मांजूरी देण्याि आली होिी. िथातप राष्ट्रीय तित्रपट तिकास महामांडळािे लािलेला तिलांब 
लक्षाि घेिा तितशष्ट्ट कालािधीमध्ये तित्रपट पणूण करण्यासाठी खुल्या बाजारािूि ई-तितिदा मागिूि िािा 
येथील क्रमाांक 1 िा शासि तिणणय रद्द करुि क्रमाांक 2 च्या शासि तिणणयान्िये तितहि कायणपध्दिी अिलांबिू 
महासांिालिालयामाफण ि तििड करण्याि आलेल्या सांस्थेमाफण ि तित्रपटाच्या सांतहिा लेखिािे काम पणूण 
करण्याि आले आहे.  िािा येथील क्र. 4 च्या शासि तिणणयान्िये गठीि करण्याि आलेल्या िज्ञ सतमिीिे 
सांतहिा लेखि समाधािकारक असल्यािी सहमिी दशणतिली आहे. त्यािुसार सांशोधि /सांतहिा  लेखिासाठी 
पिुणियारी ि पतरपणुण सांतहिा प्रि देणे या कामासाठी झालेल्या खिास िािा येथील क्र. 3 च्या शासि 
तिणणयामधील तिगििारीिुसार मान्यिा देण्यािी बाब शासिाच्या तििाराधीि होिी.  

शासि तिणणय:- 
1. महात्मा ज्योतिबा फुले याांच्या जीिि कायािर आधातरि तित्रपट तिर्ममिी करण्याकतरिा खुल्या बाजाराििू 

ई-तितिदा प्रतक्रया राबिूि तित्रपट तिमाण करुि त्याि े तििरण करण्यासाठी महासांिालिालयामाफण ि 
तियुक्ि करण्याि आलेल्या मे.इलोक्योन्स तमतडया प्रा.तल. या सांस्थेला रु.2,20,00,000/- ( अक्षरी रुपये 
दोि कोटी िीस लाख फक्ि) इिकी रक्कम अदा करण्यास शासि मांजूरी देण्याि येि आहे. 
महासांिालिालयािे सदर तिधी सांस्थेस अदा करुि िात्काळ सांस्थेकडूि तित्रपट तिर्ममिीिी प्रतक्रया सुरु 
करुि त्याबाबििा अहिाल शासिास सादर करािा.  
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2. तित्रपट तिर्ममिी प्रतक्रया त्िरीि पणूण करणे,  तित्रपट तिर्ममिी प्रतक्रयेमध्ये कुठेही खांड पडणार िाही यािी 
दक्षिा घेणे, तित्रपट तिर्ममिी पणूण करण्यािा कालबद्ध कायणक्रम (Schedule) ियार करुि शासिास सादर 
करणे, तित्रपटािी तिर्ममिी ऐतिहातसक सत्याला धरुि होि असल्याबाबि खात्री करणे त्यािप्रमाणे तिर्ममिी 
प्रतक्रयेिर देखरेख ठेिण्यािी िसेि तित्रपट तिर्ममिी तितहि िळेेि ि मांजुर तिधीच्या मयादेि पणुण 
करणेबाबििी जबाबदारी मातहिी ि जिसांपकण  महासांिालिालयािी राहील.   

3. प्रस्िुि तित्रपट तिर्ममिीसाठी येणारा खिण सामान्य प्रशासि तिभाग, मागणी क्रमाांक ए-०६, प्रधािशीषण 
२२२०-मातहिी ि प्रतसध्दी-०१, तित्रपट-१०५, तित्रपटािी तिर्ममिी-(००)(०१), (सांगणक सांकेिाांक 
२२२००३८४ ) ( अतििायण ) या लेखाशीषाखाली सि 2021-2022 या आर्मथक िषामधील मांजूर अिुदािाििू 
भागतिण्याि यािा. 

4. सदर शासि तिणणय,तित्त तिभागाच्या सहमिीिे ि त्याांच्या अिौपिातरक सांदभण क्र.627/2021/व्यय-४,  
तद. 29.11.2021 अन्िये तिगणतमि करण्याांि येि आहे. 

5. सदर शासि तिणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळािर उपलब्ध 
करण्याांि आला असिू त्यािा सांकेिाांक 202112061247258907 असा आहे. हा आदेश तडजीटल 
स्िाक्षरीिे साक्षाांतकि करुि काढण्याि येि आहे. 
        महाराष्ट्राि ेराज्यपाल याांच्या आदेशािुसार ि िाांिािे,         
 

 
 

              ( अ. तभ. मोरये ) 
                             अिर सतिि, महाराष्ट्र शासि 

प्रति, 
१) मा.तिरोधी पक्षिेिा, तिधाि पतरषद/तिधािसभा, महाराष्ट्र तिधािमांडळ सतििालय, मुांबई 
२) मा.मुख्यमांत्री याांि ेप्रधाि सतिि, मांत्रालय, मुांबई 
३) मा.राज्यमांत्री (सा.प्र.ति.) याांि ेखाजगी सतिि, मांत्रालय, मुांबई 
४) सतिि, मातहिी ि जिसांपकण  महासांिालिालय, मांत्रालय, मुांबई 
५) महासांिालक, मातहिी ि जिसांपकण  महासांिालिालय, मुांबई 
६) सिण सांिालक, मातहिी ि जिसांपकण  महासांिालिालय, मांत्रालय, मुांबई 
७) महालेखापाल, १ (लेखा ि अिुञेयिा), मुांबई 
८) महालेखापाल, 2 (लेखापरीक्षा), िागपरू 
९) उपसांिालक (लेखा), मातहिी ि जिसांपकण  महासांिालिालय, मांत्रालय, मुांबई, 
१०) अतधदाि ि लेखा अतधकारी, मुांबई 
११) तििासी लेखापरीक्षा अतधकारी, मुांबई 
१२) लेखातधकारी (आहरण ि सांतििरण), मातहिी ि जिसांपकण  महासांिालिालय, मांत्रालय, मुांबई 
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१३) कायासि व्यय - 4, तित्त तिभाग, मांत्रालय, मुांबई - 400032 
१४) कायासि -25, सामान्य प्रशासि तिभाग, मांत्रालय, मुांबई - 400032 
१५) मे.इलोक्योन्स तमतडया प्रा.तल.याांिा मातहिी ि जिसांपकण  महासांिालिालय, मांत्रालय, मुांबई याांि े

माफण ि. 
१६) तििडिस्िी (का.३४), सामान्य प्रशासि तिभाग. 
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