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मंत्रालय (चवस्तार), मादाम कामा मागथ, 

हुतात्मा रार्जगुरु िौक, मंुबई - 400 032. 
चदिाकं : 30 ऑक्टोबर, 2013. 

वािा -  
1) शासि चिणथय, सामाचर्जक न्याय, सासं्कृचतक कायथ व क्रीडा चवभाग,  

क्रमाकं : मचिअ-2004/प्र.क्र.305/साकंा-1, चद.11 ऑक्टोबर, 2005. 
2) शासि पत्र, सामाचर्जक न्याय, सासं्कृचतक कायथ व चवशेष सहाय्य चवभाग,  

क्रमाकं: गोचिि 2005/प्र.क्र.274/सा.ंका.1, चद.8 मािथ, 2006. 
3) शासि पत्र, पयथटि व सासं्कृचतक कायथ चवभाग,  

क्रमाकं: मचिअ 2006/प्र.क्र.147/सा.ंका.1, चद.28 रु्जल,ै 2006. 
4) शासि चिणथय, पयथटि व सासं्कृचतक कायथ चवभाग,  

क्रमाकं : मचिअ 2009/प्र.क्र.210/सा.ंका.1, चद.20 ऑगस्ट, 2009. 
प्रस्ताविा -  

शासि चिणथय, समार्जकल्याण, सासं्कृचतक कायथ व क्रीडा चवभाग क्र.मचिअ-
1096/प्र.क्र.434/साकंा-2, चदिाकं 27 िोव्हेंबर, 1997  अन्वय ेदर्जेदार मराठी चित्रपट चिर्ममतीसाठी 
अर्थसहाय्य देण्यािी योर्जिा कायान्न्वत करण्यात आली. तद्िंतर वळेोवळेी कालपरत्व ेयोर्जिेत बदल 
करण्यात आले. प्रिचलत योर्जिा उपरोक्त शासि चिणथय व शासि पत्रादं्वारे देण्यात आलेल्या 
स्पष्ट्टीकरणािुसार कायान्न्वत आहे. सदरहू प्रिचलत योर्जिेमध्ये आता कालािुरुप बदल करणे 
आवश्यक झाले आहे. मराठी चित्रपट व्यवसायािा चवकास होण्यासाठी सवथतोपरी सहाय्य 
करण्याबाबत शासिािे धोरण िेहमीि अिुकूल व सहाय्यकारी राहीले आहे. त्यास अिुसरुि उपरोक्त 
सवथ शासि चिणथय व स्पष्ट्टीकरणात्मक सुििा अचधक्रचमत करुि सुधाचरत योर्जिा अंमलात आणण्यािे 
शासिाच्या चविाराधीि होते.  

शासि चिणथय -  

दर्जेदार मराठी चित्रपट चिर्ममतीस प्रोत्साहि देण्यासाठी अर्थसहाय्य मंरु्जर करण्याबाबतच्या 
प्रिचलत योर्जिेत सुधारणा करण्यासंदभात प्राप्त झालेल्या सवथ सुििािंा साकल्यािे चविार 
केल्यािंतर शासिािे उपरोक्त िमूद प्रिचलत योर्जिेबाबतिे सवथ शासि चिणथय तसेि 
स्पष्ट्टीकरणात्मक सूििा अचधक्रचमत करुि पुढीलप्रमाणे सुधारीत योर्जिा कायान्न्वत करण्यािा 
चिणथय घेतला आहे :-  
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1) सदर योर्जिेअंतगथत द्यावयािे अर्थसहाय्य या सोबतच्या पचरचशष्ट्ट ‘अ’ मध्ये िमूद केलेल्या तसेि 
खालील चिकषािंी पूतथता करणाऱ्या मराठी चित्रपटास चित्रपट पचरक्षण सचमतीिे पचरक्षणाअंती 
चशफारस केलेल्या दर्जािुसार अिुज्ञये राहील. 

अ) ‘अ’ दर्जा प्राप्त चित्रपट रुपये 40/- लाख ककवा चित्रपट चिर्ममतीिा प्रत्यक्ष खिथ यापैकी र्जी 
कमी असेल, ती रक्कम. 

 ब) ‘ब’ दर्जा प्राप्त चित्रपट रुपये 30/- लाख ककवा चित्रपट चिर्ममतीिा प्रत्यक्ष खिथ यापैकी र्जी 
कमी असेल, ती रक्कम; आचण 

क) ‘अपात्र’ दर्जा प्राप्त चित्रपटास कोणतेही अर्थसहाय्य अिुज्ञये होणार िाही. 

2) ही योर्जिा महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभमूी आचण सासं्कृचतक चवकास महामंडळ, दादासाहेब फाळके 
चित्रिगरी, गोरेगाव (पूवथ), मंुबई - 400 065 याचं्या माफथ त राबचवली र्जाईल.  

3) या योर्जिेिा लाभ घेण्यास महाराष्ट्र राज्यात कायमिे वास्तव्य ( Domicile Certificate ) असणारा 
चित्रपट चिमाता पात्र असेल आचण हा लाभ त्यांिी चिमाण केलेल्या र्जास्तीत-र्जास्त तीि 
चित्रपटािंा चमळू शकेल. 

4) योर्जिेअंतगथत अर्थसहाय्यासाठी अर्जथ करणाऱ्या चित्रपट चिर्ममती संस्रे्िा प्रत्येक मालक / 
भागीदार यािंा या प्रयोर्जिार्थ चिमाता समर्जले र्जाईल. सहकारी संस्र्ा चित्रपट चिर्ममती करीत 
असल्यास त्या संस्रे्ला चिमाते समर्जले र्जाईल व संस्रे्च्या अध्यक्षाचं्या िावािे सवथ कायथवाही 
होईल. या प्रत्येक चिमात्यािे महाराष्ट्रात चकमाि 15 वषे वास्तव्य असल्याबाबत सक्षम 
प्राचधकाऱ्यािे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.  

5) व्यवस्र्ापकीय संिालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभमूी आचण सासं्कृचतक चवकास महामंडळ, 
दादासाहेब फाळके चित्रिगरी, गोरेगाव (पूवथ), मंुबई - 400 065 यािंेकडूि मराठी चित्रपट 
चिमात्यास रु.1000/- (रुपय ेहर्जार फक्त) ककवा वळेोवळेी शासि चिचित करेल एवढे शुल्क र्जमा 
करुि अर्थसहाय्यािा चवहीत िमुन्यातील अर्जथ प्राप्त करता येईल. चिमात्यािे सदर अर्जथ सवथ 
तपचशल, कागदपत्रासंह महामंडळाला सादर करणे आवश्यक राहील.  

6) महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभमूी आचण सासं्कृचतक चवकास महामंडळािे चवहीत िमुन्यात प्राप्त झालेले 
अर्जथ, चित्रपटािी कर्ा, पटकर्ा, संवादािी (मोठया अक्षरात, टंकचलचखत करुि) प्रत, चित्रपटािी 
चरळ / न्व्हसीडीज् / चडव्हीडीज्, चित्रपट प्रदर्मशत केल्याबाबतिी कागदपत्रे आचण चित्रपट 
चिर्ममतीिे सिदी लेखापालािे प्रमाचणत केलेले Profit-Loss Account आचण Balance Sheet  व 
इतर संबंचधत कागदपत्रे इत्यादींिी प्रार्चमक छाििी करावी. महामंडळ छाििीअंती पचरक्षण 
करण्यास पात्र ठरणारे चित्रपट पचरक्षण सचमतीच्या पचरक्षणार्थ ठेवले.   

7) चित्रपट पचरक्षण सचमती सदर चित्रपटािे पचरक्षण करुि अर्थसहाय्यासाठी चवहीत ‘अ’, ‘ब’ ककवा 
‘अपात्र’ अशी वगथवारी चिचित करील. चित्रपट पचरक्षण सचमतीिी कायथपध्दती पचरचशष्ट्ट ‘ब’ 
प्रमाणे असेल.  
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8) चित्रपट पचरक्षण सचमतीिे पचरक्षणाअंती चिचित केलेला दर्जा अंचतम असेल. कोणत्याही 
चित्रपटाि ेपुि:पचरक्षण केल ेर्जाणार िाही. चित्रपट पचरक्षण सचमतीिे चिचित केलेला दर्जा मान्य 
असल्याबाबत तसेि यासंदभात कोणतीही तक्रार केली र्जाणार िाही, अस े चवहीत िमुन्यातील 
प्रमाणपत्र (पचरचशष्ट्ट ‘ड’) अर्थसहाय्याच्या अर्जासोबत चित्रपट चिमात्यािे / चिर्ममती संस्रे्िे सादर 
करणे बंधिकारक राहील.  

9) चित्रपट पचरक्षणािी कायथवाही पूणथ झाल्यािंतर अर्थसहाय्यािी चशफारस करुि चिधी चवतरणािा 
प्रस्ताव महामंडळ शासिाला सादर करील. शासिािी मान्यता व चिधी उपलब्ध झाल्यािंतर 
महामंडळ अर्थसहाय्यािी रक्कम चित्रपट चिमात्यांिा चवतरीत करील.  

10)  अर्थसहाय्यासाठी सादर झालेल्या प्रत्येक चित्रपटािे चकमाि रुपये 1.00 लाख भाडे शुल्काएवढे 
चित्रीकरण महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभमूी आचण सासं्कृचतक चवकास महामंडळ, दादासाहेब फाळके 
चित्रिगरी, गोरेगाव (पूवथ), मंुबई - 400 065 ककवा कोल्हापूर चित्रिगरी महामंडळ, कोल्हापूर येरे् 
करणे बंधिकारक आहे. अन्यर्ा त्या चित्रपटाच्या अर्थसहाय्यातुि  रुपये 1.00 लाख एवढी रक्कम 
कपात केली र्जाईल. या प्रयोर्जिार्थ रक्कम कपात करुि उवथरीत अर्थसहाय्यािा प्रस्ताव महामंडळ 
शासिाला सादर करील.   

11) चित्रपट पचरक्षण शुल्काचप्रत्यर्थ रुपये 5 हर्जार व योर्जिेच्या अंमलबर्जावणीचप्रत्यर्थ 2 टक्के 
सेवाशुल्क एवढी रक्कम मंरू्जर केलेल्या अर्थसहाय्याच्या रकमेतुि महामंडळ वसूल करील. 
अिुक्रमाकं 10 व 11 येर्ील वर्जातीिंतर चिव्वळ अर्थसहाय्यािी रक्कम चित्रपट चिमाता / चिर्ममती 
संस्रे्ला चवतरीत केली र्जाईल.  

12)  राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मराठी चित्रपट, मराठी लघुपट व चित्रकमी यािंा रोख पुरस्कार देऊि 
शासिातफे गौरव केला र्जाईल. मात्र इतर भाषेतील चरमेक, डब ककवा सबटायटल मराठी चित्रपट 
पुरस्काराकरीता पात्र ठरणार िाहीत. रोख पुरस्कारािी रक्कम शासि वळेोवळेी चिचित करील 
व यासाठी चिधी महामंडळाला उपलब्ध करुि देईल. मात्र सत्कार सोहळयािे आयोर्जि व 
आयोर्जिािा खिथ महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभमूी आचण सासं्कृचतक चवकास महामंडळ स्वचिधीतूि 
करील.  

13) पचरचशष्ट्ट ‘इ’ मध्य ेिमूद आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात उत्कृष्ट्ट चित्रपटासाठी पुरस्कार प्राप्त 
ि झालेल्या परंतु िामाकंि प्राप्त करणाऱ्या तसेि पॅिोरामा सेक्शि मध्य ेचिवड झालेल्या मराठी 
चित्रपटािंा शासिातफे प्रत्येकी रुपय े1.00 लाखािा पुरस्कार चिमाता व चदग्दशथक यािंा चवभागूि 
देण्यात येईल. अशा चित्रपटाच्या चिमात्यािे योग्य त्या प्रमाणपत्रासंह  व्यवस्र्ापकीय संिालक, 
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभमूी आचण सासं्कृचतक चवकास महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रिगरी, 
गोरेगाव (पूवथ), मंुबई - 400 065 यािंेकडे अर्जथ सादर करावा. 

14)  या योर्जिेसाठी चिधी चवतरणाकरीता उप सचिव, सांस्कृचतक कायथ, पयथटि व सासं्कृचतक कायथ 
चवभाग यािंा चियंत्रक अचधकारी म्हणिू घोचषत करण्यात येत आहे. तसेि कायासि अचधकारी, 
(रोख शाखा) पयथटि व सासं्कृचतक कायथ चवभाग यािंा आहरण व संचवतरण अचधकारी घोचषत 
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करण्यात येत आहे. महामंडळािा प्रस्ताव मान्य झाल्यािंतर अर्थसहाय्यािा एक रकमी धिादेश 
शासि महामंडळाच्या िाव े चवतरीत करील. वळेोवळेी शासिािे महामंडळाला चदलेल्या 
चिधीमधील चशल्लक रक्कम चवत्तीय वषाच्या अखेर महामंडळ शासिाकडे प्रत्यार्मपत करील. 

15)  या  शासि  चिणथयातील  कोणत्याही  चियमात  बदल करणे,  सुधारणा करणे  ककवा अर्थ लावणे  
याबाबतिे पूणथ अचधकार शासिास राहतील. याबाबत शासिािे चदलेले आदेश अंचतम आचण 
संबंचधतावंर बंधिकारक राहतील.  

16) चदिाकं 03.05.2013 रोर्जी ककवा त्यािंतरच्या चदिाकंास रे्ज मराठी चित्रपट सेन्सॉर बोडथ  प्रमाचणत 
होतील त्यािंा या शासि चिणथयातील तरतुदी लागु होतील. यापूवी सेन्सॉर बोडथ प्रमाचणत होणारे 
मराठी चित्रपट रु्जन्या योर्जिेप्रमाणे अर्थसहाय्यास पात्र राहतील. 

17)  या योर्जिेसाठी होणारा खिथ “मागणी क्रमाकं झेडडी-2, 2205 कला आचण संस्कृती, (03) (07) 
मराठी  चित्रपट  चिर्ममतीसाठी  सहाय्यक अिुदाि (2205 1599) 31 सहाय्यक अिुदािे (वतेिेतर)” 
या लेखाचशषाखालील तरतुदीतूि भागचवण्यात येईल.  

 हा शासि चिणथय चवत्त चवभागाच्या सहमतीिे चवत्त चवभागाच्या अिौपिाचरक संदभथ क्रमाकं 
618/व्यय-14 चद.28.10.2013 अन्वय ेचिगथचमत करण्यात येत आहे.  

सदर शासि चिणथय हा महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्र्ळावर 
उपलब्ध असूि त्यािा साकेंताकं क्रमाकं 201310301654507623 असा आहे. हा आदेश चडर्जीटल 
स्वाक्षरीिे साक्षाचंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे,  

संर्जय पा.ं भोकरे 
 उप सचिव, महाराष्ट्र शासि 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल यािंे सचिव.  
2. मा. मुख्यमंत्री यािंे अपर मुख्य सचिव. 
3. मा. उप मुख्यमंत्री यािंे सचिव. 
4. मा. मंत्री, सासं्कृचतक कायथ यािंे खार्जगी सचिव.  
5. मा. राज्यमंत्री, सासं्कृचतक कायथ यािंे खार्जगी सचिव. 
6. मा. चवधाि मंडळ सदस्य - सवथ. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञयेता) एक, महाराष्ट्र, मंुबई. 
8. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) एक, महाराष्ट्र, मंुबई. 
9. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) तीि, महाराष्ट्र, मंुबई. 
10. अचधदाि व लेखाचधकारी, मंुबई. 
11. चिवासी लेखा परीक्षा अचधकारी, मंुबई. 
12. सवथ चवभागीय आयुक्त. 
13. सवथ चर्जल्हाचधकारी. 
14. महसूल व वि चवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
15. चवत्त चवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
16. महासंिालक, माचहती व र्जिसंपकथ  संिालिालय, मंत्रालय, मंुबई. 
17. संिालक, सासं्कृचतक कायथ, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
18. व्यवस्र्ापकीय संिालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभमूी आचण सासं्कृचतक चवकास 

महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रिगरी, गोरेगाव (पूवथ), मंुबई - 400 065. 
19. व्यवस्र्ापकीय संिालक, कोल्हापूर चित्रिगरी महामंडळ, कोल्हापूर. 
20. पयथटि व सासं्कृचतक कायथ चवभागातील सवथ कायासिे, मंत्रालय, मंुबई. 
21. अध्यक्ष, अचखल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ, रवींद्र िाटयमंचदर, प्रभादेवी, 

मंुबई. 
22. चिवड िस्ती, का. साकंा.-1.  



परिरिष्ट ‘अ’ 
पर्यटन व स ांस्कृरिक क र्य रवभ ग, 

ि सन रनर्यर् क्र.मरिअ-2012 / प्र.क्र.141 / स ां.क .1 
रिन ांक : 30 ऑक्टोबि, 2013 ि ेसहपत्र 

 
िर्जेि ि मि ठी रित्रपट रनर्ममिी अर्यसह य्र् प त्रिेकिीि  रवहीि अटी, ििी व रनकष 

 

1) अर्यसह य्र् स ठी अर्जय केलेल  प्रत्र्ेक मि ठी रित्रपट भ ििीर् सेन्सॉि बोर्डाने प्रम रर्ि किरे् 

बांधनक िक आहे.     

2) इिि भ षेिील रिमेक, र्डब ककव  सबट र्टल मि ठी रित्रपट अर्यसह य्र् किीि  अप त्र ठििील.  

3) अर्जयि ि रनमात्र् ने व रनर्ममिी सांस्रे्ने अरिल भ ििीर् मि ठी रित्रपट मह मांर्डळ िे सिस्र् 

असल्र् िे प्रम र्पत्र स िि किरे् बांधनक िक ि हील.    

4) रित्रपट रनमात्र् ि  फक्ि एक रित्रपट िोन वषािून एकि ि अर्यसह य्र् स प त्र ि हील. िोन 

वषािी गर्न  किि न  आधीच्र्  व नांििच्र्  रित्रपट ांच्र्  सेन्सॉि बोर्डय प्रम र्पत्र ि  रिन ांक 

लक्ष ि घेिल  र्ज ईल. सिि िोन वषय अांिि िी अट  मह ि ष्र ि ज्र् पुिस्क ि / ि ष्रीर् पुिस्क ि 

/ आांििि ष्रीर् पुिस्क ि प्र प्ि रित्रपट ांच्र्  ब बिीि ल गू ि हर् ि न ही. आांििि ष्रीर् पुिस्क ि 

म्हर्र्ज े परिरिष्ट ‘इ’ मध्र् े नमूि आांििि ष्रीर् रित्रपट महोत्सव िील पुिस्क ि प्र प्ि मि ठी 

रित्रपट रवि ि ि घेिले र्ज िील.   

5) रित्रपट रनमात्र् िे र्ज स्िीि-र्ज स्ि िीन मि ठी रित्रपट अर्यसह य्र् किीि  रवि ि ि घेिले 

र्ज िील. पिांिु सिि अट मह ि ष्र ि ज्र् पुिस्क ि / ि ष्रीर् पुिस्क ि / आांििि ष्रीर् पुिस्क ि 

(परिरिष्ट ‘इ’ मध्र् ेनमूि) प्र प्ि रित्रपट ांच्र् ब बिीि ल गू ि हर् ि न ही.  

6) रनर्ममिी सांस्र्  अर्व  रनमाि  समुह र् ि भ गीि ि असलले्र्  कोर्त्र् ही रनमात्र् ने र् पूवी िीन 

रित्रपट ांस ठी अर्यसह य्र् स्स्वक िल ेअसल्र् स, अि  रनर्ममिी सांस्रे्ि  ककव  रनमाि  समुह ि  

ककव  रनमात्र् ि  रित्रपट अर्यसह य्र् स ठी अप त्र ठिेल. र्ेरे् र् पूवीच्र्  र्ोर्जनेनुस ि अर्यसह य्र् 

स्स्वक िलले ेरित्रपट िेिील गर्नेि अांिभुयि केल ेर्ज िील. विील अट क्रम ांक 4 व 5 िी  पूियि  

प्रत्र्ेक भ गीि ि रनमात्र् ल  कि वी ल गेल.     



7) सिििी र्ोर्जन  फक्ि पूर्य ल ांबीच्र्  ( Feature Film ) मि ठी रित्रपट स ल गू ि हील. रित्रपट 

रनगेरटव्हवि रित्रीि केलेले रित्रपट, िसेि रर्डरर्जटल कॅमेऱ्र् ि  व पि करुन कमीि-कमी                  

2 K Resolution मध्र्े रित्रीि व मह ि ष्र ि ज्र् िील सांस्रे्करु्डन D.I. ( Digital Intermediate ) 

केलेले रित्रपट र्  र्ोर्जने अांिगयि अर्यसह य्र् स ठी प त्र ठििील. िर् रप, रित्रपट रनर्ममिीिे 

ि ांरत्रक स्वरुप रनिांिि बिलि असल्र् मुळे रवरवध रर्डरर्जटल स्वरुप च्र्  (2 K Resolution 

व्र्रिरिक्ि) िांत्र ि  व पि करुन र्जि एि िर्  रनमात्र् ने व  रनर्ममिी सांस्रे्ने रित्रपट रनमार् केल  

व त्र् स रित्रपट परिक्षर् सरमिीने अन्र् रनकष ांच्र्  आध िे ‘अ’ ककव  ‘ब’ िर्जा िेऊन 

अर्यसह य्र् स प त्र ठिरवल े िि, गुर्वत्तेच्र्  आध िे अि  रित्रपट ांन  अर्यसह य्र् िेण्र् ब बि 

ि सन उरिि रनर्यर् घेईल.                                       

8) रित्रपट रनमात्र् ने ि ज्र् च्र्  प्रत्र्ेक (सह ) महसूली रवभ ग ि एक आठवर्डर् किीि  व ि ज्र् ि 

एकूर् िह  आठवरे्ड रित्रपट प्रिर्मिि किरे् बांधनक िक आहे. रित्रपट प्ररसध्िीि  पुि व  म्हर्नु 

स्र् रनक वृत्तपत्र िील र्ज रहि िी, रित्रपटगृह ांिे प्रिियन प्रम र्पत्र, आठवर्डर् भि िे िैरनक र्जम  

अहव ल ( Daily Collection Report ) व सांबांरधि रर्जल्हर् च्र्  ि सकीर् किमर्कू कि अरधक िी 

र् ांिे प्रम र्पत्र इत्र् िींिी पूियि  किरे् बांधनक िक ि हील.  

9) रित्रपट सेन्सॉि प्रम रर्ि झ ल्र् नांिि त्र् ि  र्ोर्जनेनुस ि िर्जा र्ज र्नू घ्र् वर् ि  असल्र् स 

रनमाि  त्र् स ठी िेिील अर्जय करु िकिील. ह  अर्जय किि न  प्रिियन िी सांबांरधि अटी व ििी 

वगळि  अन्र् सवय अटींिी पूियि  कि वी ल गेल. म त्र अर्यसह य्र् िी म गर्ी किण्र् स ठी 

र्ोर्जनेनुस ि रवरहि सवय अटींिी पूियि  किरे् बांधनक िक ि हील.                                                                 

10) अर्यसह य्र् स ठी आलेल्र्  सवय अर्जांिी छ ननी मह ि ष्र रित्रपट, िांगभमूी आरर् स ांस्कृरिक 

रवक स मह मांर्डळ ने कि वी आरर् रनकष ि पूर्यपरे् बसर् िे अर्जय आरर् रनमात्र् ांनी स िि केलेल  

रित्रपट िी कर् , पटकर् , सांव ि िी (मोठर्  अक्षि ि, टांकरलरिि करुन) प्रि आरर् त्र् ब बििी 

रिळे / स्व्हसीर्डीज् / रर्डव्हीर्डीज् इत्र् िी ि सन ने गठीि केलेल्र्  रित्रपट परिक्षर् सरमिीपुढे 

स िि कि व.े र्  रिळे / स्व्हसीर्डीज् / रर्डव्हीर्डीज् इत्र् िीिे परिक्षर् किण्र् िी व्र्वस्र्  

व्र्वस्र् पकीर् सांि लक, मह ि ष्र रित्रपट, िांगभमूी आरर् स ांस्कृरिक रवक स मह मांर्डळ (मर्ा.), 

ि ि स हेब फ ळके रित्रनगिी, गोिेग व (पूवय), मुांबई-400 065 र् ांनी कि वी. 



11) रित्रपट रनर्ममिीच्र्  ििामध्र्े पुढील ब बींि  अांिभाव असेल :   

1) कर् , पटकर्   आरर् सांव ि.   
2) गीि लेिन.  
3) रनर्ममिी व  प्रक िन. 
4) कल क ि  म नधन. 
5) सांगीि (पार्श व्संगीतासहीत). 
6) कल  रिग्िियन - सेटस्, रर्डझ ईन व रनर्ममिी र्  विील ििय. 
7) रित्रपट व प्रर्ोगि ळ  र् विील ििय. 
8) स्टुरर्डओ भ रे्ड. 
9) वीर्ज. 
10)  मेकअप, प्रस धन स मुग्री व आभषुरे्. 
11)  सांकलन (एरर्डटींग). 
12)  िेकॉर्डींग व पुन्ह  िेकॉरर्डिंग (रििेकॉरर्डिंग). 
13)  रवम . 
14)  सेन्सॉि ििय. 
15)  अन्र् रित्रपट रनर्ममिीच्र्  विील ब बीमध्र्े सम रवष्ट न होऊ िकर् ऱ्र्  ब बी. 
16)  र्ज रहि िीविील ििय.  
17)  व हिुक, प्रव स व लोकेिनवि होर् ऱ्र्  अनुषांरगक ििय. 
 

12) रित्रपट रनमाि  र् ांनी रुपर्े 200/- च्र्  स्टॅम्प पेपिवि नोटि ईज्र्ड केलेले परिरिष्ट ‘र्ड’ प्रम रे् 

िपर्पत्र स िि कि व.े 

  

******* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



परिरिष्ट ‘ब’ 
पर्यटन व स ांस्कृरिक क र्य रवभ ग, 

ि सन रनर्यर् क्र.मरिअ-2012 / प्र.क्र.141 / स ां.क .1 
रिन ांक : 30 ऑक्टोबि, 2013 ि ेसहपत्र 

 
रित्रपट परिक्षर् सरमिीिी क र्यपध्ििी 

 

 रित्रपट परिक्षर् सरमिी सिस्र् ांनी रित्रपट ि  िर्जा ठिरवि न , रित्रपट च्र्  पढुील ब बींन  

अनुलक्षनू गुर् ांकन किरे् आवश्र्क आहे. 

अ.क्र. ब ब गुर् 
1 कर्  / पटकर्  / सांव ि 20 
2 रिग्िियन 10 
3 गीि / सांगीि 10 
4 सांकलन 10 
5 छ र् रित्रर् 10 
6 विेभषू  / केिभषू  05 
7 कल  रिग्िियन 10 
8 ध्वनी िसेि इिि ि ांरत्रक क मरगिी 05 
9 अरभनर् 10 
10 रित्रपट ि  एकूर् परिर् म 10 

 
 ज्र्  रित्रपट स 51 िे 69 गुर् रमळिील त्र् स ‘ब’ आरर् 70 च्र्  पुढे गुर् रमळिील त्र् स ‘अ’ 

िर्जा रिल  र्ज ईल. ज्र्  रित्रपट स 50 ककव  त्र् पेक्ष  कमी गुर् रमळिील िो रित्रपट अर्यसह य्र् स 

अप त्र ठिेल. 

 परिक्षर् किर् ऱ्र्  प्रत्र्ेक सिस्र् ने मह ि ष्र रित्रपट, िांगभमूी आरर् स ांस्कृरिक रवक स 

मह मांर्डळ रवहीि किेल त्र्  प्रपत्र ि रित्रपट च्र्  प्रत्र्ेक ब बींब बि एक  परिच्छेि मध्र्े आपल े

रनरिक्षर् व मि नोंिव व ेव त्र्  आध िे गुर् द्य विे.  हे रनरिक्षर् परिक्षक ांनी आपल्र्  हस्ि क्षि ि पुिेि  

रवस्िृि प्रम र् ि नोंिवरे् आवश्र्क आहे. सवय परिक्षक ांनी नोंिरवलेले रनिीक्षर् व गुर् ांिे एकत्रीकिर् 

करुन सि सिीच्र्  आध िे रित्रपट ि  िर्जा सह व्र्वस्र् पकीर् सांि लक, मह ि ष्र रित्रपट, िांगभमूी 



आरर् स ांस्कृरिक रवक स मह मांर्डळ रनरिि कििील. व्र्वस्र् पकीर् सांि लक त्र् वि प्रिी स्व क्षिी 

करुन अांरिम म न्र्ि  िेिील. 

 मह ि ष्र ि ज्र् पुिस्क ि / ि ष्रीर् पुिस्क ि / आांििि ष्रीर् पुिस्क ि प्र प्ि रित्रपट ांन  

कोर्त्र् ही परिक्षर् रिव र् आपोआपि ‘अ’ िर्जा बह ल होईल व अन्र् अटींिी पिूयि  होि असल्र् स 

त्र् स ‘अ’ िर्जा प्रम रे् अर्यसह य्र् ल गू होईल.   

 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



परिरिष्ट ‘‘क’ 
पर्यटन व स ांस्कृरिक क र्य रवभ ग, 

ि सन रनर्यर् क्र.मरिअ-2012 / प्र.क्र.141 / स ां.क .1 
रिन ांक : 30 ऑक्टोबि, 2013 ि ेसहपत्र 

 
मि ठी रित्रपट रनमात्र् ांनी अनुि न किीि  कि वर् ि  रवरहि नमून्र् िील अर्जय 

 
 

प्ररि, 
व्र्वस्र् पकीर् सांि लक, 
मह ि ष्र रित्रपट, िांगभमूी आरर् स ांस्कृरिक रवक स मह मांर्डळ, 
ि ि स हेब फ ळके रित्रनगिी, गोिेग व (पूवय), 
मुांबई - 400 065. 

 
महोिर् / महोिर् , 

 
मी / आम्ही ------------------------------------------ र्  मि ठी रित्रपट च्र्  

रनर्ममिीस ठी अर्यसह य्र् रमळण्र् किीि  अर्जय किीि आहे / आहोि. 
 

1) अर्जयि ि रनमात्र् िे सांपूर्य न ांव : ------------------------------------------------- 
 

2) अर्जयि ि ि  पत्त  व   : ------------------------------------------------- 
    िूिध्वनी / फॅक्स क्रम ांक /          ------------------------------------------------- 
    ईमेल पत्त         ------------------------------------------------- 

       ------------------------------------------------- 
 
( अर्जयि ि र्जि भ गीि िी सांस्र्  असेल िि सवय भ गीि ि ांिी न ांव,े पत्त ेआरर् िूिध्वनी क्रम ांक 

र् ांिी र् िी स्विांत्रपरे् र्जोर्ड वीि. र्जि रित्रपट सांस्र्  ही सहक िी सांस्र्  असेल िि अध्र्क्ष आरर् 
क र्यक िी / व्र्वस्र् पकीर् सांि लक िसेि सांि लक मांर्डळ च्र्  सवय सभ सि ांिी न व,े पत्ते व िूिध्वनी 
र् ांिी र् िी िेरे् बांधनक िक ि हील. िसेि र्जि ही सांस्र्  उपिोक्ि व्र्रिरिक्ि कोर्त्र् ही वगेळर्  
प्रक ििी सांस्र्  असेल िि अि  सांस्रे्च्र्  सांि लक मांर्डळ विील अध्र्क्ष ांसह सवय सभ सि ांिी न व,े 
पत्ते व िूिध्वनी र् ांिी र् िी िेरे् बांधनक िक ि हील.) 

 
 

3) रित्रपट रनमाि  / रनर्ममिी सांस्रे्िे न ांव आरर् पत्त  : ---------------------------------- 
    िूिध्वनी क्रम ांक / फॅक्स क्रम ांक / ईमेल पत्त            ---------------------------------- 

 



4) अर्जयि ि मह ि ष्र ि ज्र् ि  िरहव सी आहे क र् ? : आहे / न ही 
    असल्र् स, त्र् ि  ि िल  र्जोर्डल  आहे क र् ?    : र्जोर्डल  आहे / न ही. 

 

5) रित्रपट च्र्  रिग्िियक िे न व          : ---------------------------------- 
 

6) रित्रपट च्र्  सांगीि-रिग्िियक ि ेन व         : ---------------------------------- 
 

7) रित्रपट िील कल क ि ांिी न व े- 
    अ) न र्क           : ---------------------------------- 
    ब)  न रर्क            : ---------------------------------- 
    क) सहन र्क           : ---------------------------------- 
    र्ड) सह न रर्क           : ---------------------------------- 
    इ)  इिि कल क ि          : ---------------------------------- 
 

8) रित्रपट िी ल ांबी            : ------------- मीटसय,  ----------- रिळ 
 

9) रित्रपट रनर्ममिीस ठी आलेल  ििय त्र् स ठी         : रुपर्े ---------- 
    कि प्रक िे भ ांर्डवल उभ िर्ी केली आहे ?         : i)   स्वि:िे भ ांर्डवल   : रुपर् े---------- 

                 : ii)  रवत्तीर् सांस्रे्करू्डन 
         रमळ लेले कर्जय     : रुपर् े----------- 
             : iii) अन्र् सांस्रे्करू्डन 
         रमळ लेले सह य्र्  : रुपर् े----------- 
         एकूर्   : रुपर्े -----------

    
10) ि ांरत्रक ब बींच्र्  पूियिेब बि पुढील मुद् ांवि म रहिी द्य वी : 

      अ) रर्डरर्जटल सि ऊां र्ड स ऊां र्ड (र्डॉल्बी / रर्ड.टी.एस.इ.) ि   : होर् / न ही 
 व पि केल  आहे क र् ? 
 (र् ब बििे ज्र्  सांस्रे्ि ही प्ररक्रर्  किण्र् ि आली त्र्  सांस्रे्िे 
 प्रम र्पत्र आरर् ज्र्  प्रक िच्र्  रर्डरर्जटल सि ऊां र्ड स ऊां र्ड ि  व पि 

केलेल  आहे त्र्  सांबांरधच्र्  कि िपत्र िी प्रि र् सोबि र्जोर्डरे् आवश्र्क आहे)  
 

       ब) रर्डरर्जटल कॅमेि ि  व पि केल  आहे क ?  : होर् / न ही 
        2 K Resolution आहे क  ?    : होर् / न ही 
        D.I. ( Digital Intermediate ) केलेल्र्  सांस्रे्िे न व  : --------------- 
  (‘अ’आरर् ‘ब’ब बिि ेसांबांरधि प्रर्ोगि ळेिे  

              प्रम र्पत्र र् सोबि र्जोर्डरे् आवश्र्क आहे.) 
 

11) रित्रनगिी, गोिेग व व कोल्ह पूि रित्रनगिी र्ेर्ील सोर्ी सुरवधेि    : होर् / न ही 
       व पि केल  आहे क र् ? असल्र् स, रकिी िकमेपर्िंि.    : ---------------    



       (सांबांरधि िेर्क च्र्  छ र् ांरकि प्रिी र्जोर्ड व्र् ि) 
 

12) इिि म रहिी       : 
 

13) अर्जासोबि र्जोर्डलेली क गिपत्रे/प्रम र्पत्रे    : (1) 
        : (2) 
        : (3) 
        : (4) 
        : (5) 
        : (6) 
        : (7) 
        : (8) 

14) सहपत्र ांिी एकूर् सांख्र्       : --------------- 
 

 प्रम रर्ि किण्र् ि र्ेिे की, वि नमूि केलेली सवय म रहिी सांपूर्यपरे् ििी आहे. िसेि 
ि सन च्र्  आिेि क्र.मरिअ-2012 / प्र.क्र.141 / स ांक -1 रिन ांक 30 ऑक्टोबि, 2013 मधील सवय 
अटी / ििींिे प लन किण्र् िी मी हमी िेि आहे. र् पैकी एक ककव  र्ज स्ि अटी / ििींिे म झ्र् करू्डन 
/ रनर्ममिी सांस्रे्करू्डन उल्लांघन झ ल्र् स त्र् िी र्जब बि िी सांपूर्यपरे् म झी ि हील आरर् त्र् सांिभाि 
ि सन ने ठिरवलेल्र्  अांरिम क िव ईस मी प त्र ि हीन.  

 

रित्रपट परिक्षर् सरमिीने म झ्र्  रित्रपट स रिलेल्र्  िर्जाच्र्  अनुषांग ने ि सन ने घेिलेल  
अांरिम रनर्यर् म झ्र् वि बांधनक िक ि हील, व त्र् वि अपील किण्र् िी मुभ  मल  ि हर् ि न ही ही 
ब ब मल  म न्र् आहे. 

 

         आपल  / आपली रवश्व सू, 
 

(                              ) 
    रनमाि  / रनमािी 

                          सांस्रे्ि  िबि स्टॅम्प 
रठक र् :  
 
रिन ांक : 
  



परिरिष्ट ‘क’ि ेप्रपत्र 
पर्यटन व स ांस्कृरिक क र्य रवभ ग, 

ि सन रनर्यर् क्र.मरिअ-2012 / प्र.क्र.141 / स ां.क .1 
रिन ांक : 30 ऑक्टोबि, 2013 ि ेसहपत्र 

 

अर्जासोबि स िि कि वर् च्र्  क गिपत्र ांिी / प्रम र्पत्र ांिी र् िी. 
 

 रित्रपट च्र्  रनर्ममिी ििािे सनिी लेि प ल ने प्रम रर्ि केलेले प्रम र्पत्र,                 
Profit-Loss Account आरर् Balance Sheet  व इिि सांबांरधि क गिपत्रे. 
 

 रित्रपट ि ेसेन्सॉि प्रम र्पत्र (20 प्रिीि). 
 

 अर्जयि ि अरिल भ ििीर् मि ठी रित्रपट मह मांर्डळ ि  सभ सि असल्र् ि  पुि व . 
 

    रित्रपट ि ेलॅब प्रोसेकसग प्रम र्पत्र. 
 

    रर्डरर्जटल कॅमेऱ्र् विील रित्रपट 2 K Resolution मध्र्े असल्र् च्र्  समर्यन र्य रित्रपट 
ह  मह ि ष्र िि  D.I. करुन घेण्र् ि आलेल्र्  सांस्रे्िे [उि . Prime Focus, Pixon, 
Prasad Lab, Film Lab, Reliance Media Works, Avitel & Gourav Digital 
इत्र् िी] प्रम र्पत्र. 
 

    मह ि ष्र ि ज्र् ि  िरहव सी असल्र् ि  पुि व . ( Domicile Certificate ) 
 

    ि ज्र् च्र्  सह  महसूल रवभ ग मधील प्रत्र्ेकी एक आठवर्ड  पिांिु ि ज्र् ि एकूर्                  
10 आठवरे्ड रित्रपटगृह ि रित्रपट प्रिर्मिि झ ल्र् िे प्रम र्पत्र, Daily Collection 
Report, सांबांरधि रर्जल्हर् च्र्  ि सकीर् किमर्कू कि अरधक ऱ्र् िे प्रम र्पत्र. 
 

    रित्रपट प्ररसध्िीि  पुि व  म्हर्नू रित्रपट प्रिर्मिि झ ल्र् िे िियरवर् िे फोटो.  
 

    र्ज रहि िीिे पेपि क त्रर्. 
 

    रित्रपट ि े20 बुकलेट. 
 

    अर्यसह य्र् अनुि न स ठी प्रस्ि रवि रित्रपट ि रर्डरर्जटल सि ऊां र्ड स ऊां र्ड (र्डॉल्बी / 
रर्ड.टी.एस.इ.) ि  व पि केल  असल्र् स ज्र्  सांस्रे्ि ही प्ररक्रर्  किण्र् ि आली त्र्  
सांस्रे्िे र् ब बििे रित्रपट पूर्य झ ल्र् नांिि रिलेले प्रम र्पत्र आरर् ज्र्  प्रक िच्र्  
रर्डरर्जटल सि ऊां र्ड स ऊां र्ड ि  व पि केलेल  आहे त्र्  सांबांरधच्र्  कि िपत्र िी प्रि. 
 

    परिक्षर् किीि  रित्रपट िी रिळ (कप्रटस्) /  स्व्हसीर्डीज्  / रर्डव्हीर्डीज्.  
 

    रु.200/च्र्  स्टॅम्प पेपिवि नोटि ईर्ज केलेले िपर्पत्र. 
 

******* 
  



परिरिष्ट ‘र्ड’ 
पर्यटन व स ांस्कृरिक क र्य रवभ ग, 

ि सन रनर्यर् क्र.मरिअ-2012 / प्र.क्र.141 / स ां.क .1 
रिन ांक : 30 ऑक्टोबि, 2013 ि ेसहपत्र 

 

िपर्पत्र 

 

मी / आम्ही ------------------, रनमाि , मे.------------- र्  सांस्रे्ि  प्रोप र्टि / 

भ गीि ि / व्र्वस्र् पकीर् सांि लक /अरधकृि प्ररिरनधी असून, पर्यटन व स ांस्कृरिक क र्य रवभ ग ि  

ि सन रनर्यर् क्रम ांक : मरिअ-2012 / प्र.क्र.141 / स ां.क .1, रि. 30 ऑक्टोबि, 2013 नुस ि                 

------------------------ र्  रित्रपट स ठी अर्यसह य्र् रमळ व ेम्हर्नू अर्जय किीि आहे. मल  / 

आम्ह ल  ि सन रनर्यर् िील सवय अटी व ििी म न्र् असून त्र् िील अटी व ििींिे प लन किण्र् िी 

मी / आम्ही हमी िेि आहे / आहोि. र् पैकी कुठल्र् ही अटी व ििींिे उल्लांघन झ ल्र् स त्र् िी सांपूर्य 

र्जब बि िी म झी / आमिी ि हील. 

 

ि सन ने र्  र्ोर्जनेच्र्  प्रर्ोर्जन र्य गरठि केलेल्र्  रित्रपट परिक्षर् सरमिीने म झ्र्  / 

आमच्र्  रित्रपट किीि  रिलेल्र्  िर्जाच्र्  अनुषांग ने ि सन ने घेिलेल  अांिीम रनर्यर् म झ्र्  / 

आमच्र्  वि बांधनक िक ि हील व त्र् वि अपील किण्र् िी मुभ  मल  / आम्ह ल  ि हर् ि न ही ही 

ब ब मल  / आम्ह ल  म न्र् आहे. 

 

सिि अर्यसह य्र् मल  / आम्ह ल  प्र प्ि झ ल्र् वि र्जि कोर्  त्रर्स्र् व्र्क्िीने कोर्ि ही 

आक्षपे घेिल  िि त्र् िे पूर्य रनि किर् मी / आम्ही स्वि:िे र्जब बि िीवि व स्वि:च्र्  ििाने करु, 

रिव र् अि  आक्षपे मुळे ि सन स / मह ि ष्र रित्रपट, िांगभमूी आरर् स ांस्कृरिक रवक स मह मांर्डळ 

मर्ा., गोिेग ांव र् ांन  र्जि क ही आर्मर्क नुकस न अर्व  ििय कि व  / सोस व  ल गल  िि त्र् िी 

ि त्क ळ पििफेर्ड किण्र् िे मी / आम्ही म न्र् किीि आहे /आहोि. 

 



मी / आम्ही रिलेली म रहिी पूर्यि: सत्र् असून त्र् िील क ही म रहिी असत्र् आढळल्र् स 

मी / आम्ही क र्िेिीि क िव ईस प त्र ि हीन / ि हू. मी / आम्ही रिलेली कोर्िीही असत्र् 

म रहिीच्र्  आध िे र्  र्ोर्जने अांिगयि अर्यसह य्र् प्र प्ि केल्र् स सिि िक्कम मी / आम्ही ि सन स 

पिि किण्र् िी हमी िेिो. 

 

सििि ेिपर्पत्र आर्ज रिन ांक ---------------- िोर्जी मुांबई र्ेरे् करुन िेण्र् ि र्ेि आहे. 

 

 

                 स्व क्षिी 
             (              न व                 ) 
        सांस्रे्ि  िबिी रिक्क  

नोटिी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



परिरिष्ट ‘इ’ 
पर्यटन व स ांस्कृरिक क र्य रवभ ग, 

ि सन रनर्यर् क्र.मरिअ-2012 / प्र.क्र.141 / स ां.क .1 
रिन ांक : 30 ऑक्टोबि, 2013 ि ेसहपत्र 

 
र्ोर्जनेच्र्  ल भ ांस ठी मि ठी रित्रपट ांन  न म ांकन अर्व  पुिस्क ि किीि  म न्र् किण्र् ि आलले े

आांििि ष्रीर् रित्रपट महोत्सव 
 
 
 
1) इांटिनॅिनल रफल्म फेस्टीवल ऑफ इांरर्डर् , गोव  

2)  ऑस्कि ॲकॅर्डमी अवॉर्डसय, अमेरिक  

3) क न्स रफल्म फेस्टीवल, फ्र न्स 

4) बलीन इांटिनॅिनल रफल्म फेस्टीवल, र्जमयनी 

5) मॉस्को इांटिनॅिनल रफल्म फेस्टीवल, िरिर्  

6) व्हेरनस इांटिनॅिनल रफल्म फेस्टीवल, इटली 

7) टोि न्टो इांटिनॅिनल रफल्म फेस्टीवल, कॅनर्ड  

8) बुस न (पुस न) इांटिनॅिनल रफल्म फेस्टीवल, िरक्षर् कोरिर्  

9) ह ाँगक ाँग इांटिनॅिनल रफल्म फेस्टीवल, िीन 

10) मॅनहॅम इांटिनॅिनल रफल्म फेस्टीवल, र्जमयनी 

11)  िॉटिरॅ्डम इांटिनॅिनल रफल्म फेस्टीवल, नेििलाँर्ड   

 

******* 
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