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वािा : 1. शासि चिणयय क्र.गोचिि-2016/प्र.क्र.189/साां.का.1, चद.22.05.2018 
                      2. ििाराष्ट्र चित्रपट रांगभिूी आचण साांस्कृचतक चवकास ििािांडळ याांि ेपत्र  
                           क्र.गोचिि 2016/ प्र.क्र.189/ साां.का.1, चद.21.11.2019 
 

प्रस्ताविा :- 
 चवभागाच्या उपर्मिर्मदष्ट्ट चद.22.05.2018 च्या शासि चिणययान्वये ििाराष्ट्र चित्रपट, रांगभिूी आचण 
साांस्कृचतक चवकास ििािांडळाच्या स्तरावर एक चिडकी योजिा सुरु करण्यािा चिणयय घेण्यात आिा िोता. 
सदर शासि चिणययात योजिेिे प्राथचिक स्वरुप व काययप्रणािी स्पष्ट्ट करण्यात आिी िोती. पचिल्या 
टप्पप्पयात सदर योजिेत फक्त िुांबई शिर व उपिगरातीि शासकीय / चििशासकीय यांत्रणाांच्या 
अचिपत्यािािी येणाऱ्या चित्रीकरणस्थळाांिा सिावशे करण्यात आिा िोता. प्राथचिक टप्पप्पयाच्या 
अांििबजावणीत आिेिे अिुभव िक्षात घेऊि आवश्यक बदिाांसि योजिेिी व्याप्पती सांपणूय ििाराष्ट्र 
राज्यािध्ये वाढचवण्यािी बाब शासिाच्या चविारािीि िोती.  
 

शासि चिणयय :- 
 एक चिडकी योजिेत अांतभूयत करण्यात आिेल्या शासकीय / चििशासकीय चित्रीकरण 

स्थळाांवरीि चित्रीकरणासाठी चवचित कािाविीिध्ये सांबांचित शासकीय / चििशासकीय चवभागाांशी सिन्वय 
सािूि आवश्यक परवािगी चिगयचित करण्यािी काययवािी करण्यासाठी शासि िािीि चिणयय घेत आिे.  
1. या योजिेच्या अांििबजावणीसाठी ििाराष्ट्र चित्रपट, रांगभिूी आचण साांस्कृचतक चवकास ििािांडळ, 

दादासािेब फाळके चित्रिगरी, गोरेगाव (पवूय), िुांबई िे कायािय “सांचियांत्रण सांस्था” म्िणिू काि 
पािीि. 

2. एक चिडकी योजिेिाफय त कें द्र / राज्य शासिाच्या अचिपत्यािािीि शासकीय / चििशासकीय 
चित्रीकरणस्थळाांवरीि चित्रीकरणासाठी राज्य शासकीय / चििशासकीय चवभागाांच्या आवश्यक त्या 
िा-िरकत / परवािग्या देण्यात येतीि.  

3. चित्रीकरणाकरीता आवश्यक परवािग्या चिळण्यासाठी सांबांचित चििात्याांिी 
www.filmcell.maharashtra.gov.in या वबे पोटयिवर ऑििाईि प्रणािीद्वारे अजय करणे आवश्यक 
आिे.   

http://www.filmcell.maharashtra.gov.in/
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4. कें द्र शासिाच्या अचिपत्यािािीि चित्रीकरणस्थळावरीि चित्रीकरणासाठी सांबांचित 
चिचत्रकरणस्थळाच्या प्राचिकृत चवभागाि ेिा-िरकत प्रिाणपत्र अजासोबत सादर करणे अचिवायय आिे. 

5. एक चिडकी योजिेिाफय त िाजगी चित्रीकरणस्थळावरीि चित्रीकरणासाठी आवश्यक असणा-या 
शासकीय / चििशासकीय चवभागाांसांदभातीि जस े की, पोचिस प्रशासि, स्थाचिक स्वराज्य सांस्था 
अथवा तत्सि चवभाग याांच्या िा-िरकत परवािग्या देण्यात येतीि. 

6. िाजगी चित्रीकरण स्थळावरीि चित्रीकरणासाठी सांबांचित चित्रीकरणस्थळाच्या िािकाि े/ प्राचिकृत 
व्यक्तीि ेिा-िरकत प्रिाणपत्र व ओळिपत्र अजासोबत सादर करणे अचिवायय आिे. 

7. िाजगी चित्रीकरणस्थळाांवरीि ʽIndoorʼ चित्रीकरणासाठी कोणतेिी तात्परुते बाांिकाि (Temporary 
Structure) अथवा सेट  उभारण्यािी आवश्यकता िािी, अशा चित्रीकरणासाठी देिीि एक चिडकी 
योजिेच्या वबे पोटयिवर अजय करणे व आवश्यक शुल्क अदा करणे सांबांचित चििात्यास अचिवायय असेि. 
सदर चित्रीकरणासांदभात आवश्यक ती सवय िाचिती सांबांचित चवभागाि े अचिकारी तसेि स्थाचिक 
पोिीस ठाणे व वाितूक शािा याांच्या डॅशबोडय वर पोटयिव्दारे प्राप्पत िोईि. 

8. एक चिडकी योजिेिाफय त देण्यात आिेिी परवािगी िी ििुद केिेल्या चदवसाकरीता व ठरचवण्यात 
आिेल्या वळेेिध्ये सदर जागेवरीि चित्रीकरणापरुतीि ियाचदत असूि िी परवािगी कोणत्यािी प्रकारे 
सदर जागेसांदभातीि अचिकृत परुावा म्िणिू ग्राह्य िरता येणार िािी. 

9. चििात्यािे ऑििाईि प्रणािीव्दारे त्याांिा ज्या स्थळावर ज्या कािाविीसाठी चित्रीकरण करावयाि े
आिे ते चित्रीकरण स्थळ त्या कािाविीसाठी उपिब्ि आिे ककवा िािी िे तपासूि, ते उपिब्ि असल्यास 
सांबांचित स्थळावरीि चित्रीकरणाबाबतच्या अटी व शती िान्य करुि त्यासाठी आवश्यक असणारे शुल्क 
ई-पेिेंटव्दारे [सांबांचित शासकीय / चििशासकीय यांत्रणाांिी (Stakeholders) त्याांच्या चित्रीकरण 
स्थळासाठी चिचित केिेिे शुल्क व आवश्यक त्या चठकाणी चिचित केिेिी अिाित रक्कि] जिा 
केल्यािांतर चििात्याांिा Order ID व Order Date प्राप्पत िोईि व त्यािांतर चित्रीकरणासाठीच्या 
परवािगीिी प्रचक्रया सुरु िोईि.  

10. चििात्यािे आवश्यक ते शुल्क भरल्यािांतर व त्यािा Order ID व Order Date प्राप्पत झाल्यािांतरि 
त्याांिा परवािगीबाबतिा अजय चित्रीकरणस्थळाशी सांबांचित शासकीय / चििशासकीय यांत्रणा 
(Stakeholders) तसेि सांचियांत्रण सांस्था म्िणिू काि पिाणाऱ्या चित्रिगरी ििािांडळास वबे 
पोटयिवरीि डॅशबोडय वर प्राप्पत िोईि. 

11. चििात्यािा अजय चित्रीकरण स्थळाशी सांबांचित यांत्रणेिा प्राप्पत झािेल्या चदिाांकापासूि (म्िणजेि 
चििात्यास Order ID व Order Date प्राप्पत झाल्यापासूि) 7 कायाियीि कािकाजाच्या चदवसाांत 
चित्रीकरणासाठी परवािगी िान्य करणे अथवा िाकारणे सदर यांत्रणेवर (Stakeholder) बांििकारक 
असेि. 
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12. चििात्यािा अजय प्राप्पत झािेल्या चदिाांकापासूि 7 कायाियीि कािकाजाच्या चदवसाांिध्ये  (Seven 
Working Days) चित्रीकरणस्थळाशी सांबांचित शासकीय / चििशासकीय यांत्रणा (Stakeholders) 
याांच्याकडे पाठपरुावा करुििी सांबांचित यांत्रणेिे चित्रीकरण परवािगी सांदभातीि आवश्यक काययवािी 
ि केल्यास सदर यांत्रणेिी चित्रीकरणास कोणतीिी िरकत िािी असे गृिीत िरुि (Deemed No 
Objection) चित्रिगरी ििािांडळािाफय त (सांचियांत्रण सांस्था) चित्रीकरणासाठी परवािगी  देण्यात येईि. 

13. चित्रीकरणासाठी चििात्यास परवािगी चदल्यािांतर सांचियांत्रण सांस्थेद्वारे चित्रीकरण स्थळाांशी सांबांचित 
यांत्रणाांिा (Stakeholder) त्याांच्या शुल्कािी रक्कि चिचत्रकरणाच्या अिेरच्या चदवशी व अपवादात्िक 
पचरस्स्थतीत चित्रीकरण सांपल्यापासूि 2 चदवसाांत  (Two Days) ई- पेिेंटव्दारे अदा करण्यात येईि. 

14. चित्रीकरणस्थळाांशी सांबांचित शासकीय / चििशासकीय यांत्रणा (Stakeholders) याांिी परवािगी 
िाकारल्यास, त्याबाबतिे कारण चित्रिगरी ििािांडळािाफय त (सांचियांत्रण सांस्था) चििात्यास पोटयिद्वारे 
डॅशबोडयवरुि तात्काळ कळचवण्यात येईि. चििात्यािे ई-पेिेंटद्वारे जिा केिेिी रक्कि प्रचक्रया शुल्क 
(Processing Fee) वगळूि, परवािगी िाकारिे चदवशी व अपवादात्िक पचरस्स्थतीत पढुीि 2 चदवसाांत  
(Two Days) ई-पेिेंटव्दारे अदा करण्यात येईि. 

15. सद्यस्स्थतीत इतर यांत्रणाांिी (Stakeholders) परवािगी / िा-िरकत चदल्याचशवाय कािी शासकीय / 
चििशासकीय यांत्रणा परवािगी / िा-िरकत देत िािीत. तथाचप, एक चिडकी योजिेिध्ये परवािगी / 
िा-िरकत देण्यासाठी, या योजिेत सिाचवष्ट्ट असणाऱ्या एका यांत्रणेिा दुसऱ्या यांत्रणेवर अविांबिू 
रािण्यािी आवश्यकता िािी. कारण सवय शासकीय / चििशासकीय यांत्रणाांिी परवािगी / िा-िरकत 
चविारात घेऊि चित्रीकरणासाठी अांचति परवािगी देण्यािी काययवािी सांचियांत्रण सांस्थेिाफय त करण्यात 
येईि. त्यािुळे शासकीय / चििशासकीय यांत्रणेिे इतर शासकीय यांत्रणाांच्या परवािगी / िा- िरकतीवर 
अविांबिू ि रािता आपिी परवािगी / िा- िरकत स्वतांत्रपणे तात्काळ सांचियांत्रण सांस्थेस अवगत करणे 
आवश्यक रािीि. 

16. चित्रीकरणाच्या एकाि स्थळासाठी जेव्िा या योजिेत सिभागी चवचवि यांत्रणाांकडूि िा-िरकत 
प्रिाणपत्र आवश्यक असेि तेव्िा सवय सांबांचित यांत्रणाांिी असे प्रिाणपत्र चदिे तरि चवचित िुदतीत 
सांचियांत्रण सांस्थेिाफय त परवािगी देण्यात येईि. िात्र त्यापैकी एका यांत्रणेिे जरी िा-िरकत प्रिाणपत्र 
िाकारिे तर सांबांचित स्थळावर चित्रीकरणासाठी परवािगी िाकारल्यािे चवचित िुदतीत चििात्यास 
कळचवण्यात येईि.  

17. एक चिडकी योजिेच्या वबे पोटयिवर चित्रीकरण िा-िरकत प्रिाणपत्रासाठी प्राप्पत िोणाऱ्या प्रत्येक 
अजावर ििाराष्ट्र चित्रपट, रांगभिूी आचण साांस्कृचतक चवकास ििािांडळातफे प्रचकया शुल्क 
(Processing Fee) म्िणिू रु.2,000/- इतके शुल्क  िा परतावा तत्वावर आकारण्यात येईि. 

18. चित्रीकरणासाठी एकदा परवािगी चदल्यािांतर चििात्यास चिचत्रकरणाि ेआरक्षण रद्द करता येणार    
       िािी व त्यासाठीिे चित्रीकरण शुल्क परत केिे जाणार िािी. 
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19. चित्रीकरणासाठी परवािगी चदल्यािांतर अपचरिायय कारणास्तव सांबांचित यांत्रणेकडूि परवािगी रद्द 
केल्यास प्रचकया शुल्क (Processing Fee) वगळूि उवयरीत चित्रीकरण शुल्क चििात्यास परत      
करण्यात येईि. 

20. चित्रीकरणासाठी अजय सादर केल्यापासूि चित्रीकरणास परवािगी प्राप्पत िोणाच्या कािाविीत जर 
चिर्मिती सांस्था / चििात्यािे अजय रद्द करण्यािी चविांती केिी तर प्रचकया  शुल्क (Processing Fee) 
वगळूि उवयरीत चित्रीकरण शुल्क चििात्यास परत करण्यात येईि. 

21. चििात्यास चित्रीकरणासाठी परवािगी चदल्यािांतर कािी िैसर्मगक आपत्तीिुळे चित्रीकरण िोऊ शकि े
िािी तर चििात्यास चित्रीकरण शुल्कािी रक्कि परत केिी जाणार िािी. 

22. ज्या चित्रीकरणस्थळासाठी अिाित रक्कि चििात्यािे ई-पेिेंटव्दारे भरिी आिे अशा प्रकरणी सांबांचित 
चििात्यास चित्रीकरणािांतर अिाित रक्कि परत करणे आवश्यक असल्यािे सदर अिाित  रक्कि 
चित्रिगरी ििािांडळाकडेि रािीि. चित्रीकरण पणूय िोऊि सांबांचित यांत्रणेकडूि अिाित रकिेबाबत 
कोणतािी िुकसाि भरपाई दावा प्राप्पत ि झाल्यास चित्रिगरी ििािांडळािाफय त सदर अिाित रक्कि 
चित्रीकरण सांपल्याच्या चदिाांकापासूि 2 कायाियीि कािकाजाच्या चदवसात (Two Working Days) 
चििात्याांस परत चदिी जाईि. 

23. सदर योजिेिी यशस्वीचरत्या अांििबजावणी करण्यािी जबाबदारी सांचियांत्रण सांस्था म्िणिू चित्रिगरी 
ििािांडळािी रािीि. िात्र गोरेगाव चित्रिगरी ििािांडळ िी सांचियांत्रण सांस्था फक्त चििाता व 
शासकीय / चििशासकीय यांत्रणा याांच्यािध्ये सिन्वय सािण्याि े काि करणार आिे. चििात्यास 
चित्रीकरणासाठी परवािगी देण्यािी पणूय जबाबदारी सांबांचित शासकीय / चििशासकीय यांत्रणेिी 
असेि. यासाठी शासकीय यांत्रणाांिी त्याांच्या अित्याचरतीि चित्रीकरण स्थळावर चित्रीकरण 
करण्यासाठी परवािगी देण्याकरीताच्या अटी व शती काळजीपवूयक चिचित कराव्यात जेणेकरुि, त्या 
अटी व शतीिुसार चििात्यास चित्रीकरणािी परवािगी चदिी जाईि. 

24. चित्रीकरण स्थळाशी सांबांचित सवय यांत्रणाांिी या योजिेसाठी एक सांचियांत्रण अचिकारी िेिणे आवश्यक 
आिे. चििात्याांिा अजय प्राप्पत झाल्यापासूि 7 कायाियीि कािकाजाच्या चदवसाांत परवािगी देणे अथवा 
िाकारणे याबाबतिी जबाबदारी सांबांचित सांचियांत्रण अचिकारी याांिी राचिि. 

25. चित्रीकरणास परवािगी देण्याबाबतच्या एक चिडकी योजिेच्या उपरोक्त ििुद वबे पोटयिवर 
चित्रीकरणस्थळाांिी तसेि त्या स्थळाांशी सांबांचित शासकीय / चििशासकीय यांत्रणा (Stakeholders) 
याांिी यादी उपिब्ि आिे. 

26. िात्र सदर यादी व्यचतचरक्त िवीि स्थळािी चित्रीकरणासाठी चििात्याांकडूि िागणी प्राप्पत झाल्यास 
सदर िागणी िुसार िवीि स्थळ ज्या शासकीय / चििशासकीय यांत्रणेच्या अचिपत्यािािी आिे त्या 
यांत्रणेिी सििती घेऊि त्या स्थळािा वबे पोटयिवरीि चित्रीकरण स्थळाांच्या यादीत कायि स्वरुपी 
सिावशे करण्यात येईि. अशा प्रकारे वळेोवळेी चित्रीकरण स्थळाांिी व त्यािुसार सांबांचित यांत्रणाांिी 
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(Stakeholders) यादी अद्यावत करण्यािी जबाबदारी सांचियांत्रण सांस्थेिी रािीि. तसेि यादीत िव्यािे 
सिाचवष्ट्ट िोणाऱ्या शासकीय यांत्रणा (Stakeholders) याांिा या शासि चिणययािुसार काययवािी करणे 
बांििकारक रािीि. 

27.  चित्रीकरण स्थळासांदभातीि सवय आवश्यक िा-िरकत / परवािग्या एक चिडकी योजिे िाफय त 
ऑििाईि पध्दतीिे घेणे बांििकारक रािीि. ऑफिाईि पध्दतीिे चिगयचित करण्यात आिेिी 
चित्रीकरण परवािगी ग्राह्य िरण्यात येऊ िये. सवय सांबांचित शासकीय / चििशासकीय यांत्रणा तसिे 
चिर्मिती सांस्थाांिी यािी िोंद घ्यावी. 

28.  सदर एक चिडकी योजिेकरीता. आवश्यकता भासल्यास आर्मथक तरतूद करण्यािी काययवािी       
चित्रिगरी ििािांडळािे त्याांच्या स्वचििीतूि करावी. 

29. सदर   योजिेिध्ये  कािी  सयुोग्य   दुरुस्त्या,  बदि,  सिुारणा   करावयाच्या  असल्यास  अशा दुरुस्त्या, 
बदि, सुिारणा साांस्कृचतक कायय चवभागाकडूि वळेोवळेी केल्या जातीि. त्यािप्रिाणे चित्रीकरण  
स्थळाांसांदभात सांबांचित िांत्राियीि चवभागाांकडूि  चवचित  केिेल्या  अटी  व  शतींि े पािि करणे 
चििात्यास बांििकारक रािीि. सदर योजिा सेवा ििी कायद याांतगयत आणण्यात येईि.  

सदर शासि चिणयय ििाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपिब्ि 
करण्यात आिा असूि त्यािा सांकेताांक क्रिाांक 202203041641437023 असा आिे. िा आदेश चडजीटि 
स्वाक्षरीिे साांक्षाचकत करुि काढण्यात येत आिे. 

ििाराष्ट्रािे राज्यपाि याांच्या आदेशािुसार व िावािे, 

 
 

                          ( चविास रा. थोरात ) 
                              उप सचिव, ििाराष्ट्र शासि 
प्रचत, 
1. िा. राज्यपाि याांिे सचिव, राजभवि, ििबार चिि, िुांबई. 
2. िा. िुख्यिांत्री याांिे प्रिाि सचिव, िांत्रािय, िुांबई. 
3. िा.िांत्री, साांस्कृचतक कायय याांिे िाजगी सचिव,िांत्रािय,िुांबई 
4. िा.राज्यिांत्री, साांस्कृचतक कायय याांिे िाजगी सचिव, िांत्रािय,िुांबई  
5. िा.िुख्य सचिव याांि ेस्वीय सिायक, िांत्रािय ,िुांबई 
6. िा. चवरोिी पक्ष िेता, चविाि सभा/चविाि पचरषद, चविाििांडळ, िुांबई. 
7. सवय सन्िाििीय चविाििांडळ सदस्य, ििाराष्ट्र राज्य. 
8. ििािेिापाि (िेिा व परीक्षा ) एक, ििाराष्ट्र, िुांबई  
9.   ििािेिापाि (िेिा व अिुज्ञयेता) एक, ििाराष्ट्र, िुांबई 
10. सवय अपर िखु्य सचिव /प्रिाि सचिव / सचिव याांि ेस्वीय सिायक, सवय िांत्राियीि चवभाग,िुांबई 
11. पोिीस ििासांिािक, ििाराष्ट्र राज्य 

http://www.maharashtra.gov.in/
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12. चवभागीय आयकु्त - कोंकण, पणेु, िाचशक, औरांगाबाद, अिरावती, िागपरू   
13. सवय चजल्िाचिकारी, ििाराष्ट्र 
14. व्यवस्थापकीय सांिािक, ििाराष्ट्र चित्रपट, रांगभिूी आचण साांस्कृचतक चवकास ििािांडळ,   
      दादासािेब  फाळके चित्रिगरी, गोरेगाव (प)ू, िुांबई  
15. चिचत्रकरण स्थळाांशी / परवािग्याांशी सांबचित सवय शासकीय / चििशासकीय यांत्रणा - दादासािेब    
       फाळके चित्रिगरी, गोरेगाव (प)ू, िुांबई याांच्या िाफय त.   
16. सांिािक, िाचिती व जिसांपकय , िांत्रािय, िुांबई (प्रचसध्दीकरीता)  
17. चिवड िस्ती, साां.का.1. 
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