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                         लोर्र्ला आहि पथनाट्य पथर् हनवडसचूी-2021 

 

महाराष्ट्र शासनाच्या माहहती व जनसंपर्क  महासंचालनालयामार्क त शासनाच्या 
लोर्र्ल्याणर्ारी योजनांची माहहती सवकसामान्य लोर्ांपयंत पोहचहवण्याच्या अनषंुगाने लोर्र्ला/ 
पथनाट्याद्वारे र्रण्यार्हरता (उदाहरणाथक गण-गवळण, अभंग, पोवाडे, वगनाट्य, बहुरुपी, भारुड इ.) 
लोर्र्ला/पथनाट्य पथर्ांची हनवडसचूी तयार र्रण्यात येत आहे. तरी याबाबत सदर क्षेत्रातील 
अनभुवी संसथांर्डून अजक मागहवण्यात येत आहेत. 

 

1. पथर्ाला हवहवध हवषयांवर (शासर्ीय योजनांसह) र्ायकक्रम/पथनाट्य र्रण्याचा अनभुव 
असावा. 

2. पथर् हर्मान दहा जणांचे असावे. यामध्ये सत्री-परुुष, वादर् यांचा समावेश असावा. 
3. लोर्र्ला/पथनाट्य पथर् ज्या हजल्यातील असेल त्याच हजल्यातनू अजक दाखल र्रावा. 
4. र्ें द्र सरर्ारच्या गीत व नाट्य हवभागार्डे  नोंदणीरृ्त असल्यास प्राधान्य. 
5. संसथेर्डे सवत:ची ध्वनीक्षेपण यंत्रणा असणे अपेहक्षत आहे. 

 

            इच्छुर् संसथांनी संबंहधत हजल्हा माहहती र्ायालयाशी संपर्क  साधनू अजाचा नमनुा व 
माहहतीपत्रर् प्राप्त र्रून घ्यावा. अजाचा नमनुा व माहहतीपत्रर् www.maharashtra.gov.in आहण 
dgipr.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे. 
 
           हवहीत नमनु्यातील अजक भरुन संबंहधत हजल्हा माहहती अहधर्ारी यांना हद. 1 जानेवारी 2021 
ते 21 जानेवारी 2021 पयंत हमळतील अशा बेताने पाठवावेत. मुंबई आहण उपनगरातील पथर्ांनी 
त्यांचे अजक उपसंचालर्(माहहती), हवभागीय माहहती र्ायालय, हतसरा मजला, र्ोर्ण भवन, नवी 
मुंबई  येथे पाठवावेत. 

        
सथळ    :    
हदनांर्  :  हद. 1 जानेवारी  2021 
 

 

  

http://www.maharashtra.gov.in/
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लोर्र्ला आहि पथनाट्य हनवडसचूी- 2021 
अजाचा नम ना 

    
 

हजल्हा              : 

संसथेचे नाव  : 

संसथेचा पत्ता : 

 

नोंदणी क्र . : 

नोंदणी रे्लेल्या हजल्याचे नाव  : 

संसथेच्या अध्यक्षाचे नाव  : 

संपर्क  क्रमांर्              : 

संपर्ासाठी ई -मेल आय डी  : 

यापवूी सादर रे्लेल्या र्ायकक्रमाचा तपशील: 
(ज्या संसथेमार्क त र्ायकक्रम सादर रे्ले त्या संसथेचे नाव,  
र्ायकक्रमाचे हवषय, सादरीर्रणाचा महहना व वषक) 

 

संसथेर्डे सवत :ची ध्वनीक्षेपण यंत्रणा आहे र्ा ?  : 
 
संसथेर्डे उपलब्ध र्लार्ारांची संख्या  : 
 
गीत व नाट्य हवभागार्डे नोंदणीरृ्त आहे र्ाय ? : 
(असल्यास नोंदणी क्रमांर् नमदू र्रावा) 
 
 
सथळ   :      सवाक्षरी  : 
हदनांर् :      नाव       : 

 
 
सोबत जोडावयाची र्ागदपते्र    

1. धमादाय आयकुतांर्डे/संसथा नोंदणी र्ायदा/सहर्ार र्ायदा अथवा दरु्ाने आसथापना नोंदणी  
र्ायदा अथवा अन्य र्ायद्यान्वये नोंदणी रे्ली असल्यास नोंदणीप्रत  

2. ज्या संसथेमार्क त यापवूी र्ायकक्रम सादर रे्ले आहे, त्या संसथांची पते्र 
3. गीत व नाट्य हवभागार्डे नोंदणी असल्यास नोंदणीप्रत 
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माहितीपत्रर् 
         लोर्र्ला आहि पथनाट्य हनवडसचूी 2021       

 

शासनाच्या लोर्र्ल्याणर्ारी योजना तळागाळातील लोर्ांपयंत पोहचहवण्यासाठी लोर्र्लावंत हे 
महत्त्वाचे साधन आहे. हवशेषत: ग्रामीण भागामध्ये लोर्र्लावंतांमार्क त सादर रे्लेले र्ायकक्रमांना अहतशय 
उत्सरू्तक प्रहतसाद हमळत असतो, तर शहरीभागात पथनाट्य प्रभावी ठरतात. 

 

ग्रामीण भागामध्ये आठवडी बाजाराच्या हदवशी तसेच जत्रा/यात्रा आहण उत्सवाच्या वेळी ज्या हठर्ाणी 
ग्रामसथ मोठ्या प्रमाणावर एर्त्र जमतात त्या हठर्ाणी लोर्र्लावंतांमार्क त सादर रे्लेल्या र्ायकक्रमांचा प्रभाव 
अहधर् पडतो. त्यामळेु शासनाच्या योजना जनतेपयंत पोहचहवण्यासाठी हे प्रभावी साधन आहे. र्ें द्र शासनाचा 
गीत व नाट्य प्रभागाने अशा प्रर्ारची यादी आहे.त्याच धतीवर महाराष्ट्रातील लोर्र्ला (जसे गण-गवळण, 
अभंग, पोवाडे, वगनाट्य, बहुरूपी, भारुड इ.) आहण पथनाट्य सादर र्रणाऱ्या संसथांची नव्याने यादी तयार 
र्रावयाची आहे.  

 
हजल्हा माहहती र्ायालयातनू सदर सचूी तयार र्रण्यासाठी अजाचे नमनेु उपलब्ध र्रुन देण्यात 

येतील. संबंहधत संसथा भरलेले अजक संबंहधत हजल्हा माहहती र्ायालयार्डे सादर र्रतील. हनर्षास पात्र 
ठरणाऱ्या संसथांना आवश्यर्तेनसुार हजल्हा कर्वा हवभागीय पातळीवर सादरीर्रणासाठी/मलुाखतीसाठी 
बोलहवण्यात येईल. हवभागीय संचालर्/उपसंचालर्, हजल्हा माहहती अहधर्ारी, अन्य संबंहधत अहधर्ारी, या 
क्षेत्रातील तज्ञ यांचा समावेश असलेली  सहमती संसथांचे सादरीर्रण पाहतील अथवा संसथेच्या प्रमखुाची/मखु्य 
र्लार्ाराची मलुाखत घेऊन संसथेची क्षमता अजमावतील. सदर सहमती त्यांच्या अहभप्रायासह र्ायकअहवाल 
मखु्यालयास सादर र्रील. अंहतमत: सयुोग्य संसथांची हनवड र्रुन लोर्र्ला आहण पथनाट्य सादर र्रणाऱ्या 
संसथांची हनवडसचूी तयार र्रण्यात येईल. 
 
  

 र्लापथर्ाची व्याख्या 

1.महाराष्ट्रात सादर रे्ल्या जाणाऱ्या पारंपहरर् लोर्र्ला अथवा त्यावर आधारीत र्ायकक्रम(गण-गवळण, 
अभंग, पोवाडे, वगनाट्य, बहुरूपी, भारुड इ. 

2.पथनाट्य 

3.वरील दोन्ही व्यहतहरकत समहूाने सादर रे्लेला र्लाप्रर्ार. हा र्लाप्रर्ार हनवड सहमतीच्या मान्यतेने अंहतम 
र्रण्यात येईल. 

  



वेळापत्रर् 
 

क्र. बाब र्ालावधी 
1.  जाहहरातीचा हदनांर् हदनांर् 1 जोनवारी, 2021 
2.  अजक /उपलब्ध हदनांर् 1 जानेवारी, 2021 ते 21 जानेवारी 2021  
1.  अजक सादर र्रावयाचा र्ालावधी हदनांर् 1 जानेवारी, 2021 ते 21 जानेवारी 2021  
2.  अजक छाननी प्रहक्रया हदनांर् 22 जानेवारी, 2021 ते 25 जानेवारी, 2021 
3.  हजल्हा सतरावर सादरीर्रण हदनांर् 27 जानेवारी, 2021 ते हदनांर् 3 रे्ब्रवुारी , 

2021 
4.  हजल्हासतरावर हनवडसचूी 

हनश्श्चतीचा हदनांर् 
हदनांर् 4 रे्ब्रवुारी, 2021 

 
 

1. अजांची छाननी र्रुन संसथांची हनवड  

खालील मदु्यांच्या आधारे संसथांची हनवड र्रण्यात येईल.  
 
1. अजक र्रणारी संसथा मागील तीन वषापासनू धमादाय आयकुतांर्डे नोंदणीरृ्त असावी.  
 
2.संसथेस हवहवध हवषयांवर (शासर्ीय योजनांसह) र्ायकक्रम/पथनाट्य र्रण्याचा अनभुव असावा.  
 
3.संसथेर्डे सवत:ची ध्वहनक्षेपण यंत्रणा असावी. 
 
4.संसथेचे सवत:चे हर्मान दहा जणांचे पथर् असावे.(ज्यात सत्री-परुूष र्लावंत, गायर्-वादर् यांचा समावेश 
असावा.)  
 
5.र्ें द्र शासनाच्या गीत व नाट्य प्रभाग, दरूदशकन, आर्ाशवाणी यांच्यासाठी संसथेने र्ायकक्रम सादर रे्लेल्या 
अशा संसथांना प्राधान्य देण्यात येईल. 

मानधन 
र्ायकक्रम सादर र्रण्यात आल्याची पडताळणी रे्ल्यानंतर प्रत्येर् पथर्ाला प्रती र्ायकक्रम रु.5,000/- 

इतरे् मानधन देय असेल. सदर मानधनाचा धनादेश संसथेच्या / पथर् प्रमखुाच्या नावे र्ाढण्यात येईल कर्वा 
ईसीएसद्वारे संसथेला अदा र्रण्यात येईल. 

लोर्र्ला व पथनाट्यार्हरता संहहता लेखनार्हरता रु.2,000/- इतरे् मानधन देण्यात येईल. (संहहता 
सक्षम अहधर्ारी/हवषय तज्ञ यांच्यार्डून तपासनू/मान्य र्रुन घ्यावी.) 

लोर्र्ला व पथनाट्य पथर्ांना तालीमीर्हरता रु.10,000/- इतरे् शलु्र् अदा र्रण्यात येईल.यामध्ये 
प्रवास खचक, अल्पोपहार, भोजन, जागेचे भाडे इ.याचा समावेश असेल हे शलु्र् र्कत एर्ाच वेळेसाठी देण्यात 
येईल.   

हनवडसचूी र्ालावधी- 

लोर्र्ला पथर् व पथनाटय पथर् हनवड सचूीचा र्ालावधी हा दोन वषक र्ालावधीसाठी राहील. 

 



म लाखतीच्यावेळी सादर र्रावयाची र्ागदपते्र 
 

1 संसथा नोंदणीरृ्त असल्यास त्याची र्ागदपते्र 
2 संसथा हर्ती वषापासनू र्ायकक्रम सादर र्रत आहे त्याचा तपशील व परुावे  

3 संसथेने  एर्ा वषात सरासरी हर्ती  र्ायकक्रम सादर रे्ले आहेत  ?  त्याबाबतची माहहती व परुावे  

4 शासर्ीय योजनांसाठी र्ायकक्रम रे्ल्याचे अनभुव वषे/ संख्या 

5 आर्ाशवाणीवर र्ायकक्रम रे्ल्याचा अनभुव वषे/ संख्या व त्याबाबतचे परुावे  

6 र्ें द्र शासनाच्या गीत व नाट्य प्रभाग यांच्या यादीवर पथर् आहे र्ा ?  कर्वा पवूी होते र्ा ? 
असल्यास याबाबतचा  परुावा 

7 संसथेच्या पथर्ातील सहभागी र्लार्ारांच्या र्ला क्षेत्रातील पवूक अनभुव (वषक/व्यश्कतगत 
सादरीर्रण संख्या) 

8 पथर्ला / पथर्ातील र्लार्ारांना हमळालेले शासर्ीय अथवा प्रहथतयश परुसर्ार याबाबतचा 
परुावा 

9 पथर्ातील सवक र्लावंतांची नावे व पत्ता आधार क्रमांर् व ई-मेल आयडी 

 
 

म लाखत ग ि 

अ.क्र.  हववरण  गणु प्राप्त गणु 
1 संसथा नोंदणीरृ्त असल्यास 10  
2 हर्ती वषापासनू र्ायकक्रम र्रत आहे (एर् वषाला 2 गणु याप्रमाणे 

जासतीत जासत 10 गणु) 
10  

3 एर्ा वषात सरासरी हर्ती  र्ायकक्रम सादर र्रण्यात येतात ? (प्रत्येर् 
हजल्यासाठी वेगवेगळी आधारभतू संख्या (बेंचमार्क ) अस ूशर्ते त्यामळेु 
सवक अजकदारांच्या सादरीर्रणाच्या संख्येआधारे सरासरी संख्या लक्षात 
घ्यावी व त्यानसुार गणु द्यावेत.) 

20  

4 शासर्ीय योजनांसाठी र्ायकक्रम रे्ल्याचे अनभुव वषे/ संख्या 10  
5 आर्ाशवाणीवर र्ायकक्रम रे्ल्याचा अनभुव 10  
6 र्ें द्र शासनाच्या गीत व नाट्य प्रभाग यांच्या यादीवर पथर् आहे र्ा ?  

कर्वा पवूी होते र्ा ? 
10  

7 संसथेच्या पथर्ातील सहभागी र्लार्ारांच्या र्ला क्षेत्रातील पवूक अनभुव 
(वषक/व्यश्कतगत सादरीर्रण संख्या) 

20  

8 पथर्ला / पथर्ातील र्लार्ारांना हमळालेले शासर्ीय अथवा 
प्रहथतयश परुसर्ार  

10  

                                                                                            एरू्ण गणु 100  
      मलुाखतीमध्ये सरासरी हर्मान 50% गणु असणे आवश्यर् आहे. 

  

  



  लोर्र्ला व पथनाट्य पथर्ाची हनवड झाल्यानंतर सादरीर्रिासाठी अटी 

1.प्रत्येर् पथर्ामध्ये 10 र्लावंत असावेत. ज्यात सत्री-परुुष र्लावंत, गायर्-वादर् (संगीत साहहत्यासह) 
यांचा समावेश असेल. सादीर्रणाचा र्ालावधी हर्मान 30 हमहनटांचा असवा.  
2.एखाद्या हजल्यातील लोर्र्ला आहण पथनाट्य संसथेचा यादीत समावेश नसल्यास नजीर्च्या हजल्यातील 
मात्र त्याच हवभागातील संसथेला र्ाम देण्यात येईल.            
3. एर्ा पथर्ाला एर्ा हदवसात हर्मान दोन ते जासतीत जासत पाच र्ायकक्रम देणे बंधनर्ारर् असेल. (एर्ाच 
तालकुयात असल्यास तीन प्रयोग , वेगवेगळे तालरेु् असल्यास दोन प्रयोग) 
4.सादरीर्रणाचा परुावा म्हणनू पथर् प्रमखु्याने हजल्हा माहहती र्ायालय अथवा हज.प. शाळा मखु्याध्यापर् 
अथवा वगक एर् वा वगक दोनचे अहधर्ारी अथवा संबंहधत गावाचे सरपंच, ग्रामसेवर्, तलाठी यापैर्ी एर्ाचे 
प्रमाणपत्र सादर र्रावे. त्याचबरोबर सादरीर्रणाचे मोबाईल कर्वा रॅ्मेऱ्यावरील श्व्हहडओ हचत्रीर्रण, र्ोटो 
(जीपीएस सक्रीनशॉट) सादर र्रणे आवश्यर् आहे. 

5.र्ायकक्रमाच्या सादरीर्रणासाठी आवश्यर् साहहत्य (वाहन व्यवसथा, ध्वनीक्षेपण यंत्रणा, संगीत साहहत्य, 
र्लार्ारांची वेशभषूा, बनॅर, र्लार्ारांना अल्पोपहार/भोजन इ.) पुरहवण्याची जबाबदारी संबंहधत संसथेची 
राहील. 

6.र्ायकक्रमाच्या वातावरणहनर्ममतीसाठी आवश्यर् साहहत्य (र्लार्ारांची वेशभषूा, बनॅर, संगीत साहहत्य इ.) 
परुहवण्याची जबाबदारी संबंहधत संसथेची राहील. 

7.र्लापथर्ाने सादर रे्लेल्या र्ायकक्रमाचा अहवाल (सवक छायाहचते्र, अहभप्राय यांचेसह) संबंहधत र्ायालयास 
सादर र्रणे संबंहधत संसथेला बंधनर्ारर् राहील. 
8.ठरवून हदलेल्या हठर्ाणी र्ायकक्रमांचे सादरीर्रण र्रतांना र्लापथर्ांनी संबंहधत शासर्ीय हवभागांची 
मान्यता/सहमती  सहभाग घ्यावा. 
9.संसथेने हजल्यातील यात्रा, धार्ममर् महोत्सव, आठवडे बाजाराचा हदवस लक्षात घेऊन र्ायकक्रमाचे हठर्ाणे 
ठरवावेत. 
10.र्ायकक्रमाच्या हठर्ाणी र्लार्ारांनी र्ोणतेही गैरवतकन र्रु नये. 

              सदर हनवड सचूी प्रहक्रया रदद र्रिे कर्वा त्यामध्ये बदल र्रिे याबाबत चे अहधर्ार 
मा.मिासंचालर् माहिती व जनसंपर्क  मंत्रालय, म ंबई यांचा राहिल.  

 


