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राज्य मराठी विकास संस्था 
(महाराष्ट्र शासन पुरसृ्कत) 

एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय, ३, महापाललका मागग, 
धोबीतलाि, मंुबई - ४००००१ 

इ-टपाल : rmvsmumbai@gmail.com ; rmvs_mumbai@yahoo.com 

 
ई - वनविदा सुचना क्र. १/२०२२-२३ 

खालील कामासाठी राज्य मराठी विकास संस्था एंटरटेनमेंट अणण मीडडया के्षत्रातील अस्थापने कडून 

मोहोरबंद वनविदा मागवित अहे.  

ऄ. क्र कामाचा तपशील  कामाची ऄंदाणित 

रक्कम  
वनविदेची 

ककमत  
बयाणा 

रक्कम  
विधधग्राह्य 

कालािधी  

१.  
 

ऄधभिात मराठी िनऄधभयान -

टप्पा दुसरा कायान्वित करणे  
रु. ७१,००,०००/- १०,०००/-  १,००,०००/- ४० ददिस   

 
वनविदा सूचना ि वनविदा प्रपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या https://mahatenders.gov.inया संकेतस्थळािर दद. 
६.४.२०२२ ते दद. २१.४.२०२२ दुपारी ३.०० िाजेपयंत ईपलब्ध अहेत. वनविदा आचु्छकांसाठी सविस्तर माहहती 
संस्थेच्या https://rmvs.marathi.gov.in या संकेतस्थळािर ऄिलोकनासाठी प्रणसद्ध करण्यात अलेली अहे. 

सदर वनविदेच्या ऑनलाइन फॉममची ककमत रु. १०,०००/-तसेच आसारा रक्कम रु. १,००,०००/- आतकी राहील.  
वनविदेतील ऄटी ि शतींमधे्य नमूद केल्याप्रमाणे इ-वनविदा योग्य त्या कागदपत्रांची पुतमता करून ि 

व्यिस्थस्थत भरून दद. २१.४.२०२२ रोजी दुपारी ३.०० िाजेपयंत ऄथिा त्याऄगोदर सादर करािी. सदर वनविदा दद. 
२२.०४.२०२२ रोजी दुपारी ४.०० िाजता ईपस्थस्थत वनविदाकारांच्या समक्ष ऄथिा त्यांच्या प्रततवनधी समक्ष राज्य 

मराठी विकास संस्थेच्या कायालयात ईघडण्यात येतील. ऄधधक माहहतीसाठी िरील कायालयात संपकम  करािा.  
प्राप्त झालेल्या वनविदांपैकी कोणतीही एक वनविदा स्वीकारण्याचा ऄथिा कोणतीही वनविदा ऄथिा सिम 

वनविदा कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा संपूणम ऄधधकार, संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था हे 

स्वतःििळ राखून ठेिीत अहेत.  
 

सही /- 
संचालक 

राज्य मराठी विकास संस्था 
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राज्य मराठी विकास संस्था  
३, महापाललका मागम, धोबीतलाि, मंुबइ - ४००००१ 

(महाराष्ट्र शासन पुरसृ्कत) 
 
****************************************************************************************************

********* 
 

“जन अभियान िाग - २” 

 

वनविदा प्रपत्र 

 

कामाचे नाि:- ऄधभिात मराठी िनऄधभयान - टप्पा दुसरा कायान्वित करणे  
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राज्य मराठी विकास संस्था  
३, महापाललका मागम, धोबीतलाि, मंुबइ - ४००००१ 

(महाराष्ट्र शासन पुरसृ्कत) 
**************************************************************************************************** 
 

“जन अभियान िाग - २” 

कामाचे नाि:- ऄधभिात मराठी िनऄधभयान -टप्पा दुसरा कायान्वित करणे. 

 
१.० प्रस्तािना:- महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाऄंतगमत ऄसलेल्या राज्य मराठी विकास संस्थेतफे “जन 
अभियान दुसरा टप्पा” प्रस्तावित अहे. सदर कायमक्रमाचे संपूणम वनयोिन करण्याकररता समारंभ अयोिन संस्था, 
वनर्ममती संस्था, समाि माध्यमी संस्था अणण िाहहरात श्रेत्रातील संस्थांपैकी एका नामिंत संस्थेची नेमणूक करणे 
प्रस्तावित अहे. सदर कामाची व्याप्ती (Scope of work) सोबत पररशशष्ट अ मधे्य िोडलेले अहे. तसेच 

वनविदेच्या ऄटी ि शती पररशशष्ट ब मधे्य िोडल्या अहेत.  
 
२.० वनविदा विक्री:- वनविदा सूचना ि वनविदा प्रपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या https:// mahatenders.gov.in या 
संकेतस्थळािर दद. ६.४.२०२२ ते दद. २१.४.२०२२ पयंत दुपारी ३.०० िाजेपयंत ईपलब्ध अहेत. सदर वनविदेची 
रक्कम रु. १०,०००/- ि EMD रक्कम रु. १,००,०००/- (ऄक्षरी एक लक्ष रुपये फक्त) ऑनलाइन पद्धतीने net 
banking द्वारे स्वीकारण्यात येइल. https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळािर वनविदाधारकांना आ-

वनविदा प्रणाली संबंधीत माहहतीसाठी २४x७ टोलफ्री नं. 0120-4001 002 / 005  इ-मेल eproc@nic.in  या िर 
संपकम  साधािा. 
 
३.० वनविदा सदर करणे:- वनविदेतील ऄटी ि शतीमधे्य नमूद योग्य त्या कागदपत्राची पूतमता करून ऑनलाइन 
पद्धतीने https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळािर दद. २१.४.२०२२ रोजी दुपारी ३.०० िाजेपयंत ऄथिा 

त्याऄगोदर सादर करािी. त्यानंतर अलेल्या वनविदेचा स्वस्वकार केला िाणार नाही.  
 
४.० वनविदा उघडणे:- दद. २२.४.२०२२ रोजी दुपारी ४.०० िाजता ईपस्थस्थत वनविदाकारांच्या समक्ष ऄथिा त्यांच्या 

प्रततवनधीसमक्ष राज्य मराठी विकास संस्थेच्या कायालयात आ-वनविदा प्रणालीद्वारे ईघडण्यात येइल.  
 
५.० कामाची कालािधी:-  ४० ददिस 
 
६.० वनविदा िरणे:- वनविदाकाराने वनविदा प्रपत्राच्या प्रत्येक पृष्ठािर सही करून ऑनलाइन आ-वनविदा प्रणालीद्वारे 
ती सादर करािी. वनविदाकाराने त्यांचा वनविदा दर हा सोबत िोडलेल्या पररणशष्ट क मधे्य ददलेल्या विहहत 

https://mahatenders.gov.in/
mailto:eproc@nic.in
https://mahatenders.gov.in/
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नमुन्यात भरून ऑनलाइन आ-वनविदा प्रणालीद्वारे सादर करािा. वनविदा दर हा ऄंक ि ऄक्षर ऄश्या दोन्ही 

पद्धतीने भरािा. तसेच वनविदाकाराने ऄनुभिाचे प्रमाणपत्र ि आतर वनिेददतील ऄटी ि शतीनुसार कागदपते्र 

सोबत सादर करािीत. वनविदाकाराने ऑनलाइन आ-वनविदा प्रणालीद्वारे दोन ललफाफ्यामधे्य कागदपते्र सादर 

करािीत. ललफाफा १ मधे्य वनविदाकाराचा ऄनुभि, आसारा (EMD) रक्कम रु.१,००,०००/- भरल्याची पािती, 
पररणशष्ट ब मधील आतर कागदपते्र सादर करािीत. ललफाफा २ मधे्य फक्त वनविदा दर सादर करािा. 
 
७.० वनविदा स्वीकारणे:- वनिेददतेतील ऄटी ि शतीनुसार वनविदाकाराची पात्रता तपासून पात्र वनविदाकाराचे या 
के्षत्रातील ऄनुभि सामर्थ्म. तसेच पूिमडपठीक अणण ऄर्थथक देकारानुसार यशस्वी वनविदाकार ठरविण्यात येइल. 
तसेच प्राप्त झालेल्या वनविदांमधे्य कोणतीही एक वनविदा स्वीकारण्याचा ऄथिा कोणतीही एका ऄथिा सिम वनविदा 
कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा संपूणम ऄधधकार संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मंुबइ हे स्वतःििळ 

राखून ठेिीत अहेत.  ऄधधक माहहतीसाठी िरील कायालयात कायालयीन िेळेत दूरध्वनी क्रमांक (०२२) २२६३१३२५ 
ककिा २२६५३९६६ संपकम  साधािा. 
 
८.० वनविदा मूल्यांकन (Bid Evaluation):- वनविदा मूल्यांकन करताना वनविदाकाराची पात्रता, यापूिी केलेल्या 
कामाचा ऄनुभि, काम पूणम करण्याची क्षमता अणण सदर वनविदेतील कामाच्या व्याप्तीप्रमाणे अिश्यक ऄसणाऱ्या 
ऄनुभिािरून तांतत्रक गुणांकन केले िाइल. यासाठी तांतत्रक बाबीसाठी ७०% अणण अर्थथक बाबीसाठी ३०% ऄसे 
गुणांकन विचारात घेतले िाइल. तांतत्रक (Technical) ि अर्थथक (Financial) गुणांची एकतत्रत बेरीि करून 

िास्त गुण ऄसणारा वनविदाकार हा यशस्वी वनविदाकार ऄसेल.   
 

एकतत्रत गुण (Combined Score) = (०.७० * तांतत्रक गुण) + (०.३० * ऄर्थथक गुण)  

अर्थथक गुण (Financial Score) = १०० (Lowest Price / Price of proposal under consideration)  
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राज्य मराठी विकास संस्था  

३, महापाललका मागम, धोबीतलाि, मंुबइ ४००००१ 
(महाराष्ट्र शासन पुरसृ्कत) 

 

पररशशष्ट अ 
 

ऄ. 
क्र. 

कामाचा तपशील  कामाची ऄंदाणित 
रक्कम (करांसहहत) 

 
१.  

नाट्यगृहात जनअभियान-  
कामाचे स्वरूप -  

 मंुबइ, ठाणे, निी मंुबइ, डोंवबिली, कल्याण, पुणे ि पपपरी चचचिड येथील 
१० ऄशी नाट्यगहृे णिथे सातत्याने नाट्यप्रयोग होतात ऄश्या डठकाणी 
याचचका कक्ष स्थाडपत करणे 

 ततकीट खखडकीिर मा. महामहहम राष्ट्रपती यांना पाठिाियाच्या मिकुराचे 
पोस्टकाडम ईपलब्ध करून देणे 

 वनमात्यांसोबत समिय साधून प्रयोगाच्या अधी ि मधं्यतरात सचचन 
खेडेकर ह्यांच्या अिािातील ध्ववनमुदित अिाहन रंगमंददरात करणे 

 काडमिाटप, संकलन ह्यासाठी प्रत्येक डठकाणी महहनाभर मनुष्यबळ ईपलब्ध 
करणे. पोस्टात ती कार्डसम नेउन फँ्रककग करून मा. महामहहम राष्ट्रपतींच्या 
कायालयाकडे पाठविणे.   

कालािधी - ३० एडप्रल ते १० िून २०२२  
ईपयुक्तता – ह्याद्वारे ३०० प्रयोगांच्या प्रत्येकी ऄंदािे ५०० पे्रक्षकांपयंत संदेश वनणित 
अणण प्रभािी पद्धतीने पोहोचेल (एकूण १, ५०,०००) ि त्यातून बहुसंख्य पे्रक्षक 
याचचका दाखल करतील ऄसा प्रयत्न ऄसािा.  

 
 

रु. २९,८५,४००/- 
  
 

२.    “शांतता मराठीचे कोटम चालू अहे” ह्या लघुपटाचे कहदी भाषेत रूपांतर करणे -  
 कामाचे स्वरूप -  

 मराठी संहहतेचे कहदी भाषांतर करणे 
 विषयातील तज्ज्ञ मंडळींकडून ते तपासून घेणे 
 प्रलथतयश कलाकारांकडून कहदी डबबग करून घेणे. 
 मूळ लघुपटाच्या ददग्दशमकाच्या देखरेखीखाली सदर काम करणे ऄवनिायम 

अहे.   

 
 
 

रु. ३,५०,४६०/- 
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 कालािधी - ऄमयाददत  
 ईपयुक्तता - लक्षािधी ऄमराठी पे्रक्षकांपयंत हे िनऄधभयान तसेच हा विषय      
पोहोचेल ह्यायोगें आतर भाषक भारतीय पे्रक्षकांचे सकारात्मक िनमत तयार होइल.  

  
 
३.  

“शांतता मराठीचे कोटग चालू आहे” ह्या लघुपटाचे इंग्रजी सब टायटल्ससह रूपांतर 
करणे 
कामाचे स्वरूप-  

 मराठी संहहतेचे आंग्रिी भाषांतर करणे 
 विषयातील तज्ज्ञ मंडळींकडून ते तपासून घेणे 
 प्रलथतयश संस्थेकडून सबतायतललग करून घेणे. 
 मूळ लघुपटाच्या ददग्दशमकाच्या देखरेखीखाली सदर काम करणे ऄवनिायम 

अहे.  
  
कालािधी - ऄमयाददत 
  
ईपयुक्तता – लक्षािधी राष्ट्रीय अणण अंतरराष्ट्रीय ऄमराठी पे्रक्षकांपयंत हे 
िनऄधभयान पोहचेल ह्यायोगे आतर भाषक पे्रक्षकांचे सकारात्मक िनमत तयार 
होइल हे रािधानी ददरृीतही ईपयोगाचे होइल.  

 
 
 
 
 

रु. २,३३,६४०/- 
 

 
४.  

“शांतता मराठीचे कोटग चालू आहे” महाविद्यालय पातळीिर पोहोचिणे  
कामाचे स्वरूप-  

 महाराष्ट्रातील ३६ णिल्ह्ह्यातील १०० महाविद्यालयांची वनिड केली िाइल. 
 ह्यांसोबत समिय साधून कायमक्रम वनणित केले िातील. 
 लघुपट सादर केला िाइल. त्यानंतर चचा घडेल. 
 कायमक्रमाचे अकषमण म्हणून ि नंतरच्या चचेसाठी प्रलथतयश कलाकारांची 

वनयुक्ती केली िाइल.  
 लघुपट दाखविण्यासाठी यंनत्रसामुग्री ि तंत्रज्ञ ईपलब्ध करून देण्यात येइल 

कालािधी - ३० एडप्रल ते १० िून २०२२  
 
ईपयुक्तता – ३६ णिल्ह्ह्यातील १०० महाविद्यालयातून १६ ते २३ ह्या ियोगटातील लाखो 
(ऄंदािे १०, ००,०००) महाविद्यालयीन ि ईच्च णशक्षण घेणाऱ्या तरुणांपयंत 
ऄधभयान पोहोचणे ऄधभपे्रत अहे.  
ऄधभिात मराठीबद्दल  रुची अणण  ज्ञान प्राप्त होिून तरुण डपढी मराठी भाषेकररता 
सिग अणण पे्रररत होणे ऄधभपे्रत अहे. 

 
 

रु. १८,१७,२००/- 
 

 
५.  

 भ्रमणध्वनी संदेशाद्वारे जनतेपयंत पोहोचणे    
 कामाचे स्वरूप-  

 मोठ्या प्रमाणात SMS द्वारा अणण whatsapp द्वारा १०,००,०००  संदेश 

रु. ३,२४,५००/- 
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पाठविणे  
 हे काम करणाऱ्या टेललकॉम कंपन्यांशी समिय 
 संदेशांची वनर्ममती करणे 
 २० लाख ग्राहकांपयंत पोहोचणे 

  
कालािधी - ३० एडप्रल ते १० िून २०२२  
  
 ईपयुक्तता – ऄधभिात मराठी गीताचा मोठ्या पडद्यािरून दीघम काळ  स्मरणात 
राहील ऄसा प्रभािी प्रचार अणण प्रसार लाखो पे्रक्षकांपयंत ऄधभयान प्रभािीपणे 
पोहोचिून मोठे िनमत तयार करणे ऄधभपे्रत अहे. 

 
६.  

अभिजात मराठी िाषेबद्दल लेख  
कामाचे स्वरूप-  

 प्रलथतयश ि णसद्धहस्त लेखकांची फळी वनमाण करणे 
 एकूण १०० लेख ललहून घेणे 
 ते विविध ितृ्तपते्र, माणसके, संकेतस्थळे ह्यांिरून प्रणसद्ध करणे 

  
ईपयुक्तता- कोट्यिधी िाचकांपयंत तपशीलात प्रचार अणण प्रसार करून  
िाचकांपयंत ऄधभिात मराठीचे सखोल वििेचन पोहोचिून मोठे अणण सुबुद्ध 
िनमत तयार करणे ऄधभपे्रत अहे.  

 
 

रु. २,९२,०५०/- 

 
७.  

िृत्तिाहहन्यांिरील कायगक्रमात अंतिाि  
कामाचे स्वरूप-  

 विविध िृत्तिाहहन्यांिर कायमक्रम - मुलाखती, स्पशेल फीचसम 
 चचा अयोणित करणे अणण त्यात मान्यिरांना वनमंतत्रत करणे 

  
कालािधी- ३० एडप्रल ते १० िून २०२२  
  
ईपयुक्तता – कोट्यिधी पे्रक्षकांपयंत प्रचार अणण प्रसार, 
चचांद्वारा  ऄधभिात मराठीबाबत सखोल चचा अणण विचार मंथन पोहोचिून मोठे 
अणण सुबुद्ध िनमत तयार करणे ऄधभपे्रत अहे.  

 
 
 

रु. ४,७२,०००/-  

 
८.  

FM रेडडओ िरून जाहहरात   
कामाचे स्वरूप -  

 विविध FM स्टेशनिरून ऄधभिात मराठीचे स्पॉट्स चालविणे 
कालािधी - ३० एडप्रल ते १० िून २०२२  
ईपयुक्तता - कोट्यिधी पे्रक्षकांपयंत प्रचार अणण प्रसार करून िनमत तयार 

होण्यास मदत होणे ऄधभपे्रत अहे. 

 
रु. ३,५४,०००/-  
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९.  
 ददरृीत पाठपुरािा  
कामाचे स्वरूप-  

 ददरृीतल्या िृत्तपत्रांसोबत अणण आलेक्ट्रॉवनक मीडडया सोबत PR 
ऍक्टिव्हिटी. ज्ञानेश्वर मुळे अणण आतर मराठी विचारिंत, ऄधधकारी यांच्या 
भेटीगाठी ि संपकम .  

कालािधी- ३० एडप्रल ते १० िून २०२२  
ईपयुक्तता- ददरृीतील रािकारणी, मुत्सद्दी अणण विचारिंत लोकांमधे्य 
ऄधभयानाबद्दल माहहती पोहोचिणे तसेच ऄधभिात दिा तमळािा ह्याचे संबंधधत 
ऄधधकारी अणण मंत्री ह्यांच्याकडे प्रभािी प्रततपादन अणण पुनरुच्चार होणे ऄधभपे्रत 
अहे. 

 
रु. २,९५,०००/-  

 
महत्वाची सुचना – िरील कामांच्या पूणगत्वानंतर संबंभधत वनविदाधारक व्यक्ती/संस्था यांनी वनविदेप्रमाणे काम पूणग 
झाल्याचे, प्रस्तावित जनसंखे्यपयंत अभियान पोहोचलेबाबतचे लेखी आशण ठोस पुरािे त्यांच्या देयकांसोबत सादर 
करणे बंधनकारक राहील. 
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राज्य मराठी विकास संस्था  

३, महापाललका मागग, धोबीतलाि, मंुबई ४००००१ 
(महाराष्ट्र शासन पुरसृ्कत)

 
“ऄधभिात मराठी िनाधभयान - दुसरा टप्पा” 

वनविदा धारकाची िैयभत्तक माहहती  

अ.क्र.  पािता वनकष हो / 
नाही  

१.  संस्थेचे पूणम नाि अणण पत्ता दूरध्वनी क्रमांक / मोबाइल क्रमांक / इ -मेल / फॅक्स क्रमांक   

२.  संस्थेचे महाराष्ट्रामधे्य कायालय ऄसणे अिश्यक अहे. त्याचा पुरािा सादर करणे.   

३.  संबंधधत कायद्यांतगमत नोंदणीकृत अणण हकमान गेल्या िीस िषांपासून ऄस्तस्तत्वात ऄसलेली 
कोणतीही व्यक्ती ककिा संस्था ककिा मालकी ककिा भागीदारी ककिा एलएलपी या प्रडक्रयेत 
सहभागी होण्यास पात्र अहेत. 

 

४.  वनविदा फॉममची ककमत रु. १०,०००/- भरल्याची पािती.   

५.  बयाणा रक्कम रु. १,००,०००/- भरल्याची पािती.  

६.  पॅन क्रमांक  

७.  सर्टटदफकेट ऑफ आनकॉपोरेशन / शॉप ऍि   

८.  िस्तू ि सेिा कर प्रमाणपत्र  

९.  मागील तीन िषांचे भरलेले अयकर चलन - २०१८-१९, २०१९-२० अणण २०२०-२१  

१० संस्थेची िार्मषक अर्थथक ईलाढाल हकमान दोन कोटी ककिा त्यापेक्षा िास्त ऄसािी.  

११.  सनदी लेखा  परीक्षकाने  प्रमाणणत केलेले मागील ३ अर्थथक िषांचे सनदी लेखे (Audited 
statement of accounts for the last 3 financial years) 

 

१२.  भ्रष्ट ककिा फसव्या व्यक्तींसाठी ऄपात्रतेसाठी स्व-घोषणा.  
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पररशशष्ट ब 

अ.क्र.  वनविदा स्वीकारण्यासाठीच्या वनयम ि शती   हो / 
नाही  

१.  महाराष्ट्र शासनाकररता समारंभ , लघुपट , प्रदशमन , िन ऄधभयान आत्यादी अयोिन करण्याचा 
ऄनुभि ऄसणे अिश्यक अहे. (हकमान रु. २५ लक्ष ककिा त्याहून िास्त रकमेच्या कामाचा 
पूिानुभि) 

 

२.  नाटक, लघुपट, चचत्रपट, िाहहराती आतर सांसृ्कततक ककिा मनोरंिन कायेक्रम करण्याचा हकमान 
२० िषाचा ऄनुभि ऄसणे अिश्यक अहे.  

 

३.   महाराष्ट्रातील विविध णिल्ह्ह्यात तसेच तालुका स्तरािर सेतमनार, चचासत्र अयोणित करण्याचा 
ऄनुभि ऄसणे अिश्यक अहे. 

 

४.   लघुपट, चचत्रपटवनर्ममतीचा ऄनुभि ऄसणे अिश्यक अहे. 
(राज्य, राष्ट्रीय पुरस्कार ि ऄधधक ऄनुभि ऄसणाऱ्यांना प्राधान्य) 

 

५.  राज्य पातळीिरील ितममानपत्रांमधे्य कायमक्रमांच्या बातया, लेख, ब्लॉग्स, आत्यादी प्रकाणशत 
करण्याचा ऄनुभि ऄसणे अिश्यक अहे.  

 

६.  महाराष्ट्रातील विविध णिल्ह्ह्यात िाहहरातीच्या माध्यमातून  प्रचार ि प्रसार करण्यासाठी विविध 
माध्यमांचा िापर (ईदा . होर्डडग्स , बॅनर )करून लोकांपयंत माहहती पोहोचविण्याचा ऄनुभि 
ऄसणे अिश्यक अहे.  

 

७.  विविध मराठी ितृ्तिाहहन्यांिर मुलाखती, स्पशेल फीचसम, चचासत्र अयोणित करण्याचा ऄनुभि 
ऄसणे अिश्यक अहे. 

 

८.   मराठी साहहत्यांिर अधाररत मराठी िाहहन्यांिर कायमक्रम करण्याचा ऄनुभि ऄसणे अिश्यक 
अहे.  
(ऄधधक ऄनुभि ऄसणाऱ्यांना प्राधान्य) 

 

९.  FM रेडडओ िरून िाहहराती करण्याचा ऄनुभि ऄसणे अिश्यक अहे.  

१०.   चचत्रपट,लघुपटाचे आंग्रिी भाषेत सब - टायटलींग करण्याचा ऄनुभि ऄसणे अिश्यक अहे.  

११.  कायमक्रमाचा प्रचार ि प्रसार मोबाइल संदेश /िाट्सऄँप मेसेि  च्या  द्वारे करण्याचा ऄनुभि 
ऄसणे अिश्यक अहे.  
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१२.  गेल्या १० िषात केलेलेल्या कायमक्रमांची यादी अणण त्याचे संणक्षप्त िणमन सादर करणे. कामाच्या 
पूणमत्वांचे प्रमाणपत्र अिश्यक राहील.  
कागदोपत्री पुराव्यासह, वनमंत्रण पतत्रका, िाहहराती, होर्डडग्ि, पेपर कपटग्ि आ. पुरािे म्हणून 
स्वीकारले िातील. स्व-घोषणा ऄनुभि म्हणून स्वीकारली िाणार नाही.  
As per Annexure - II 

 

१३.   िरील सिम कामांचे कायादेश/ पूणमत्व प्रमाणपत्र / देयके सादर करणे गरिेचे अहे.   

 
 

Annexure - II 

ऄ. 

क्र.  
ज्या अस्थापनेसाठी काम केले त्यांचे 

नाि 
कामाचे स्वपरुप  काम केलेल्या 

तपशीलांचे िषम 
रक्कम  

(रुपयांत) 

१.      

२.      

३.      

४.      

५.      

६.      

७.      

८.      

 

(खास प्रकल्पाबाबत ईरेृख कराियाचा ऄसल्यास स्पष्टता नमूद करािी.)  
 

 

संचालक, 
राज्य मराठी विकास संस्था, मंुबइ 
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राज्य मराठी विकास संस्था 
३, महापाललका मागग, धोबीतलाि, मंुबई ४००००१ 

(महाराष्ट्र शासन पुरसृ्कत) 

 
“अभिजात मराठी जनाभियान - दुसरा टप्पा” 

पररशशष्ट क 
 

अभिजात मराठी जनअभियान - टप्पा दुसरा कायान्वित करणे यासाठी वनविदा दराचा नमुना. 
 

मी खालीलप्रमाणे अमचे दर सिम करांसहहत कळिीत अहे. वनविदा सूचनेतील सिम ऄटी अम्हाला मान्य ऄसून 
सदर वनविदा अम्ही पररणशष्ट क्रमांक (ब)  ऄटी ि शतीनूसार सादर करत अहोत. 

 
ऄ.क्र. विषय कामाचा तपशील सिम प्रकारच्या ऄनुजे्ञय 

करांसहहत 
१. “अभिजात मराठी जनअभियान -

टप्पा दुसरा कायान्वित करणे” 
 

पररणशष्ट क्रमांक (ऄ) 
अणण (ब) यातील ऄटी अणण 
शतीप्रमाणे सिम िबाबदाऱ्या पार 
पाडणे 

 

 
 

रुपये: 
अक्षरी रुपये: 

 
 

णशक्का: 
 
ददनांक:          स्वाक्षरी: 
 
 
पूणम नाि ि पत्ता: 
 
 
Note: The Bidders are requested to rake the printout of the Financial Offer (पररणशष्ट and the 
amount manually in the same and upload the PDF copy in the space mention as the 
financial cover. 


