
1 
 

राज्य मराठी विकास संस्था 
(महाराष्ट्र शासन पुरसृ्कत) 

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

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

 
ई - वनविदा सुचना क्र. ३/२०२२-२३ 

खालील कामासाठी राज्य मराठी विकास संस्था मराठी चित्रपट के्षत्रातील अस्थापने कडून मोहोरबंद 

वनविदा मागवित अहे.  

ऄ. 
क्र 

कामािा तपशील  कामािी ऄंदाजित 

रक्कम  
(करांसहहत) 

वनविदेिी 

ककमत  
बयाणा रक्कम  विधधग्राह्य 

कालािधी  

१.  
 

प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या िीिनािर 
ि कायािर प्रकाश टाकणाऱ्या 

नाट्यमय लघुपटािी वनर्ममती करणे.   

८० लक्ष रु.१०,०००/- रु. १,००,०००/- ७५ ददिस 

 
वनविदा सूिना ि वनविदा प्रपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळािर  

दद. १२/०५/२०२२ ते दद. २६/०५/२०२२ सकाळी ११.०० िाजेपयंत ईपलब्ध अहेत. वनविदा आचु्छकांसाठी सविस्तर 
माहहती संस्थेच्या https://rmvs.marathi.gov.in या संकेतस्थळािर ऄिलोकनासाठी प्रजसद्ध करण्यात अलेली 
अह.े सदर वनविदेच्या ऑनलाइन फॉममिी ककमत रु. १०,०००/- तसेि आसारा रक्कम रु. १,००,०००/- आतकी 
राहील.  

वनविदेतील ऄटी ि शतींमधे्य नमूद केल्याप्रमाणे इ-वनविदा योग्य त्या कागदपत्रांिी पुतमता करून ि 
व्यिस्थस्थत भरून दद. २६/०५/२०२२ रोजी सकाळी ११.०० िाजेपयंत ऄथिा त्याऄगोदर सादर करािी. सदर 
वनविदा दद. २७/०५/२०२२ रोजी दुपारी १२.०० िा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 स्वीकारण्यािा ऄथिा कोणतीही वनविदा ऄथिा सिम 
वनविदा कोणतेही कारण न देता नाकारण्यािा संपूणम ऄधधकार, संिालक, राज्य मराठी विकास संस्था हे 
स्वतःििळ राखून ठेिीत अहेत.  
 

सही /- 
संिालक 

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

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

********* 
 

वनविदा प्रपत्र 
 

कामािे नाि:- प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या जीिनािर ि कायािर प्रकाश टाकणाऱ्या  

      नाट्यमय लघुपटाची वनर्ममती करणे.  
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राज्य मराठी विकास संस्था  
३, महापाललका मागम, धोबीतलाि, मंुबइ - ४००००१ 

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

कामािे नाि:- प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या जीिनािर ि कायािर प्रकाश टाकणाऱ्या नाट्यमय  

लघुपटाची वनर्ममती करणे. 
 

१.० प्रस्तािना:- महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाऄंतगमत ऄसलेल्या राज्य मराठी विकास संस्थेतफे 
"प्रबोधनकार ठाकरे िीिनािर ि कायािर प्रकाश टाकणाऱ्या नाट्यमय लघुपटािी वनर्ममती करणे प्रस्तावित अहे. 
सदर लघुपटािी वनर्ममती करण्यासाठी वनविदेद्वारे मराठी चित्रपट के्षत्रातील नामिंत वनर्ममती संस्थेिी नेमणूक 
करणे प्रस्तावित अहे. सदर कामािी व्याप्ती (Scope of work) सोबत पररशशष्ट अ मधे्य िोडलेले अहे. तसेि 

वनविदेच्या ऄटी ि शती पररशशष्ट ब मधे्य िोडल्या अहेत.  
 
२.० वनविदा विक्री:- वनविदा सूिना ि वनविदा प्रपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या https:// mahatenders.gov.in या 
संकेतस्थळािर दद. १२/०५/२०२२ ते दद. २६/०५/२०२२ पयंत सकाळी ११.०० िाजेपयंत ईपलब्ध अहेत. सदर 
वनविदेिी 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 कागदपत्रािी पूतमता करून ऑनलाइन 
पद्धतीने https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळािर दद. २६/०५/२०२२ रोजी सकाळी ११.०० िाजेपयंत 

ऄथिा त्याऄगोदर सादर करािी. त्यानंतर अलेल्या वनविदेिा स्वस्वकार केला िाणार नाही.  
 
४.० वनविदा उघडणे:- दद. २७/०५/२०२२ रोजी दुपारी १२.०० िाजता ईपस्थस्थत वनविदाकारांच्या समक्ष ऄथिा 
त्यांच्या प्रततवनधीसमक्ष राज्य मराठी विकास संस्थेच्या कायालयात आ-वनविदा प्रणालीद्वारे ईघडण्यात येइल. 
 
५.० इ-वनविदापुिग बैठक :- दद. १८/०५/२०२२ रोजी सकाळी ११.३० िाजता संस्थेच्या कायालयात अयोिीत 
करण्यात अलेली अहे. 
 
६.० कामाची कालािधी:-  ७५ ददिस 

https://mahatenders.gov.in/
mailto:eproc@nic.in
https://mahatenders.gov.in/
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७.० वनविदा भरणे:- वनविदाकाराने वनविदा प्रपत्राच्या प्रत्येक पृष्ठािर सही करून ऑनलाइन आ-वनविदा प्रणालीद्वारे 
ती सादर करािी. वनविदाकाराने त्यांिा वनविदा दर हा सोबत िोडलेल्या पररजशष्ट क मधे्य ददलेल्या विहहत 
नमुन्यात भरून ऑनलाइन आ-वनविदा प्रणालीद्वारे सादर करािा. वनविदा दर हा ऄंक ि ऄक्षर ऄश्या दोन्ही 

पद्धतीने भरािा. तसेि वनविदाकाराने ऄनुभिािे प्रमाणपत्र ि आतर वनिेददतील ऄटी ि शतीनुसार कागदपते्र 

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

करािीत. ललफाफा १ मधे्य वनविदाकारािा ऄनुभि, आसारा (EMD) रक्कम रु. १,००,०००/- भरल्यािी पािती, 
पररजशष्ट ब मधील आतर कागदपते्र सादर करािीत. ललफाफा २ मधे्य फक्त वनविदा दर सादर करािा. 
 
८.० वनविदा स्वीकारणे:- वनिेददतेतील ऄटी ि शतीनुसार वनविदाकारािी पात्रता तपासून पात्र वनविदाकारािे या 
के्षत्रातील ऄनुभि सामर्थ्म. तसेि पूिमपपठीक अजण ऄर्थथक देकारानुसार यशस्वी वनविदाकार ठरविण्यात येइल. 
तसेि प्राप्त झालेल्या वनविदांमधे्य कोणतीही एक वनविदा स्वीकारण्यािा ऄथिा कोणतीही एका ऄथिा सिम वनविदा 
कोणतेही कारण न देता नाकारण्यािा संपूणम ऄधधकार संिालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मंुबइ हे स्वतःििळ 

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

िास्त गुण ऄसणारा वनविदाकार हा यशस्वी वनविदाकार ऄसेल.   
 

एकतत्रत गुण (Combined Score) = (०.७० * तांतत्रक गुण) + (०.३० * अर्थथक 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 
संभाव्य वनविदाकाराने पार पाडाियािी कामे (Scope of work) 

ऄ. 
क्र. 

कामािा तपशील  कामािी ऄंदाजित 
रक्कम (करांसहहत) 

 
१.  

प्रबोधनकार ठाकरे लघुपटाच्या वनर्ममती करण्यासाठी अिश्यक ऄसलेले ऄनुभिी 
ऄभ्यासक, संशोधक, कथा-पटकथा-संिाद लेखक, ददग्दशमक, कलाकार, तंत्रज्ञ 
अददिी वनिड करणे. 
लघुपटाच्या वनर्ममतीसाठी अिश्यक तंत्रसामुग्री, चित्रीकरण स्थळे, संकलन 
करण्यासाठी तसेि पार्श्मसंगीत ध्ववनमुदित करण्यासाठी अिश्यक सु्टपडओििी 
वनिड करणे. 
 

८० लक्ष 

 
महत्वाची सुचना – िरील कामांच्या पूणगत्वानंतर संबंधधत वनविदाधारक व्यक्ती/संस्था यांनी वनविदेप्रमाणे काम पूणग  

  झाल्याचे पुरािे त्यांच्या देयकांसोबत सादर करणे बंधनकारक राहील. 
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राज्य मराठी विकास संस्था  

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

 
प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या िीिनािर ि कायािर प्रकाश टाकणाऱ्या नाट्यमय 

लघुपटािी वनर्ममती करणे. 

वनविदा धारकाची िैयधिक माहहती  

अ.क्र.  पािता वनकष हो / 
नाही  

१.  संस्थेिे पूणम नाि अजण पत्ता दूरध्वनी क्रमांक / मोबाइल क्रमांक / इ -मेल / फॅक्स क्रमांक   

२.  संस्थेिे महाराष्ट्रामधे्य कायालय ऄसणे अिश्यक अहे. त्यािा पुरािा सादर करणे.   

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

 

४.  वनविदा फॉममिी ककमत रु. १०,०००/- भरल्यािी पािती.   

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

६.  पॅन क्रमांक  

७.  सर्टटदफकेट ऑफ आनकॉपोरेशन / शॉप ऍक्ट   

८.  िस्तू ि सेिा कर प्रमाणपत्र  

९.  मागील तीन िषांिे भरलेले अयकर िलन - २०१८-१९, २०१९-२० अजण २०२०-२१  

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

११.  सनदी लेखा  परीक्षकाने  प्रमाजणत केलेले मागील ३ अर्थथक िषांिे 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, आत्यादी अयोिन करण्यािा ऄनुभि ऄसणे 
अिश्यक अहे. (हकमान रु. ५० लक्ष ककिा त्याहून िास्त रकमेच्या कामािा पूिानुभि) 

 

२.  नाटक, लघुपट, चित्रपट वनर्ममतीिा गेल्या २० िषातील ऄनुभि, युगप्रितमक व्यक्तींच्या िीिनािर 
अधाररत चित्रपट वनर्ममतीिा ऄनुभि ऄसल्यािा पुरािा. 

 

३.   वनर्ममती संस्था ि ददग्दशमकास राज्य तसेि राष्ट्रीय पातळीिर तमळालेल्या शासकीय पुरस्कारांिा 
तपशील. 

 

४. यशस्वी वनविदाकारानी कायादेश तमळाल्यापासून पुढील ७५ ददिसांच्या कालािधीत सदर लघुपटािी 
गुणात्मकदृष्ट्या यशस्वीपणे वनर्ममती करून संस्थेस सुपूदम कराियािी अहे. 

 

५.  "प्रबोधनकार ठाकरे" ह्या लघुपटािे स्वातमत्व ि सिम हक्क राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी भाषा 
विभाग यांच्याकडे राहतील. या लघुपटात िापराियािी ऐततहाजसक मूल्य ऄसलेली छायाचिते्र, 
ऑपडओ व्हिपडओ विप्स ह्यांसाठी संबंधधत व्यक्ती ि संस्था यांिी परिानगी घ्यािी लागेल ि त्यांिा 
नामोरेृख करािा लागेल. ऄथात ही छायाचिते्र, ऑपडओ व्हिपडओ विप्स अददिे स्वातमत्व ऄधधकार 
मूळ मालकाकडे राहतील. 

 

६.  प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यािर लघुपटािी वनर्ममती करताना त्यातील ऐततहाजसक संदभािी ऄिूकता, 
त्या काळािी भाषा, िेशभूषा आत्यादी बाबींिी काळिी घ्याियािी अहे. 

 

७.  लघुपटािे चित्रीकरण Full High Definition format, 1920 pixels horizontally and 1080 
pixels vertically, (Aspect 16:9 ) कराियािे अहे. 

 

८.   लघुपटाच्या चित्रीकरणात अजण ध्ववनमुिणात कुठल्याही प्रकारिे ड्रॉप अउट, फे्रम स्लिप्स आत्यादी 
तांतत्रक तु्रटी नसाव्यात. पार्श्मसंगीत अजण संिाद/वनिेदन यांच्यात समन्वय ऄसािा. पार्श्मसंगीत 
ककम श्य अजण संिादाहून िरिढ (overpowering) नसािे. लघुपटात िापरलेली िुनी छायाचिते्र, 
ध्ववनमुिणे तसेि चित्रदफती या High Resolution मधे्य ईपलब्ध नसतील तर त्यांिर योग्य ते 
तांतत्रक सोपस्कार करून ते हकमान सुयोग्य पातळीिर अणण्यासाठी संस्करण करण्यात यािे. 

 

९.  लघुपटािे सेन्सॉर प्रमाणपत्र वनविदाकाराने प्राप्त कराियािे अहे.  
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१०.  संकललत लघुपट राज्य मराठी हाडम ड्राआििर .mov ऄथिा.mp4 file format मधे्य राज्य मराठी 
विकास संस्थेकडे सुपूदम करण्यात यािा. 

 

११.  गेल्या १० िषात केलेलेल्या कायमक्रमांिी यादी अजण त्यािे संजक्षप्त िणमन सादर करणे. कामाच्या 
पूणमत्वांिे प्रमाणपत्र अिश्यक राहील.  

 

१२. संबंधधत संस्थेने कायादेश तमळाल्यानंतर १० ददिसांच्या अत पररपूणम बांधीि संहहता (Bound 
Script) संस्थेस सादर करािे.  

 

१३.   िरील सिम कामांिे कायादेश/ पूणमत्व प्रमाणपत्र / देयके सादर करणे गरिेिे अहे.   

 
 

Annexure - II 

ऄ. 

क्र.  
ज्या अस्थापनेसाठी काम केले त्यांिे 

नाि 
कामािे स्वपरुप  काम केलेल्या 

तपशीलांिे िषम 
रक्कम  

(रुपयांत) 

१.      

२.      

३.      

४.      

५.      

६.      

७.      

८.      

(खास प्रकल्पाबाबत ईरेृख कराियािा ऄसल्यास स्पष्टता नमूद करािी.)  
 

 

संिालक, 
राज्य मराठी विकास संस्था, मंुबइ 
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राज्य मराठी विकास संस्था 
३, महापाललका मार्ग, धोबीतलाि, मंुबई ४००००१ 

(महाराष्ट्र शासन पुरसृ्कत) 

 
पररशशष्ट क 

 
प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या िीिनािर ि कायािर प्रकाश टाकणाऱ्या नाट्यमय लघुपटािी वनर्ममती करणे यासाठी 

वनविदा दरािा नमुना. 
 

मी खालीलप्रमाणे अमिे दर सिम करांसहहत कळिीत अहे. वनविदा सूिनेतील सिम ऄटी अम्हाला मान्य ऄसून 
सदर वनविदा अम्ही पररजशष्ट क्रमांक (ब)  ऄटी ि शतीनूसार सादर करत अहोत. 

 
ऄ.क्र. विषय कामािा तपशील सिम प्रकारच्या ऄनुजे्ञय 

करांसहहत 
१. प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या 

जीिनािर ि कायािर प्रकाश 
टाकणाऱ्या नाट्यमय 
लघुपटाची वनर्ममती करणे. 

पररजशष्ट क्रमांक (ऄ) 
अजण (ब) यातील ऄटी अजण 
शतीप्रमाणे सिम िबाबदाऱ्या पार 
पाडणे 

 

 
 

रुपये: 
अक्षरी रुपये: 

 
 

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


