
शास्त्रीय कला क्षते्रात प्राविण्य विळविणा-या 
ि लोककला प्रकारात सहभागी होणा-या 
विद्यार्थ्यांना सिलतीचे िाढीि गुण 
देण्याकवरता वनिड करण्यात आलले्या 
संस्ानंा िान्यता देण्याबाबत. 

 

    िहाराष्ट्र शासन 
पययटन ि सासंकृवतक कायय विभाग 

शासन वनणयय क्र. संकीणय ८२१8/प्र.क्र.299/सां.का.4 
िादाि कािा रोड, हुतात्िा राजगुरु चौक, 

िंत्रालय, िंुबई 400 032 
वदनाकं : 0३ नोव्हेंबर, २०१८ 

 

िाचा :-  १) शासन वनणयय,  शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्र. एचएससी-१७०७/(२२२/०७)/  
                  उिावश-१, वदनाकं २५ िाचय, २०१० 

 २) शासन वनणयय,  शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग क्र. संकीणय २०१६/प्र.क्र.२०२/एसडी २,  
                 वदनाकं ७ जानेिारी, २०१७ 
 

प्रसतािना :- 
 शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभागाच्या उपर्ननर्नदष्ट्ट वदनाकं ७ जानेिारी, २०१७ च्या शासन 
वनणययान्िये शास्त्रीय कला, वचत्रकला क्षते्रात प्राविण्य विळविणा-या ि लोककला प्रकारात सहभागी 
होणा-या विद्यार्थ्यांना िाध्यविक शालातं प्रिाणपत्र (इयत्ता १० िी) परीक्षते िाढीि गुण देण्याची निीन 
काययपध्दती वनवित करण्यात आली असून शास्त्रीय कला क्षते्र तसेच लोककला क्षते्रात सहभागी होणा-
या विद्यार्थ्यांना सिलतीचे िाढीि गुण देण्याकवरता विवहत वनकष पूणय करणा-या संस्ानंा दरिषी िान्यता 
या विभागािार्य त देण्यात येते.  
 

२. सन २०१९ िाध्यविक शालातं प्रिाणपत्र (इयत्ता १० िी) परीक्षते िाढीि गुण देण्याकवरता संस्ाचंी 
वनिड करण्यासाठी वदनांक १ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी छाननी सवितीची बैठक आयोवजत करण्यात आली 
होती. सदर बैठकीत सन २०१८-१९ करीता पात्र ठरणा-या संस्ाचं्या नािाचंी वशर्ारस करतानाच ज्या 
संस्ा सन २०१६-१७, सन २०१७-१८ ि सन २०१८-१९ या सलग वतन्ही शैक्षवणक िषाकवरता पात्र 
ठरविण्यात आल्या आहेत अशा संस्ानंा पुढील ३ िषासाठी पुनि: नोंदणी करण्याची आिश्यकता नाही 
अशी वशर्ारस छाननी सवितीने केली.  सदर वशर्ारशीनुसार संचालक, सासंकृवतक कायय संचालनालय 
यानंी सादर केलेल्या प्रसतािाच्या अनुषंगाने शास्त्रीय कला गायन, िादन ि नृत्य क्षते्रातील संस्ा तसेच 
लोककला क्षते्रातील संस्ानंा िान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.   
 

शासन वनणयय :-    
 

 या शासन वनणययान्िये िाचय, २०१९ पासून होणा-या िाध्यविक शालांत प्रिाणपत्र परीक्षिेध्ये 
(इयत्ता १० िी) विद्यार्थ्यांना िाढीि गुणाचंी सिलत देण्याकरीता शास्त्रीय संगीत, नृत्य ि िादन तसेच 
लोककला क्षते्रातील खालील संस्ाचंी प्रिाणपत्र देण्याकरीता वनिड करण्यात येत आहे.   
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शास्त्रीय गायन, िादन ि नृत्य या क्षते्रातील संस्ा 

तक्ता - अ 
अ.क्र. संस्ेचे नांि पत्ता  

१. भारतीय संगीत प्रसारक 
िंडळाचे गंधिय िहाविद्यालय 

४९५, शवनिार पठे,िेहूणपरुा, पणेु 

२. भारती  विद्यापीठ भारती विद्यापीठ भिन, लालबहादूर शास्त्री िागय,  
पणेु ४११ ०३० 

३. रचना नृत्य विद्यालय  १०२/१०३, नंवदनी अपाटयिेंट, बकॅ ऑर् इंवडयाच्या बाजूला, 
डी. पी. रोड, कात्रज, बदलापरू (पिूय), वज. ठाणे ४२१ ५०३ 

४. सिरांजली बहुउदे्दशीय संगीत 
वशक्षण ससं्ा 

सिरांजली वनिास, डब्लल्यू.टी-१, भक्ती कन्सरक्शन,               
बीड - ४३१ १२२ 

५. किलाभिानी बहुउदे्दशीय 
संस्ा संचलीत सरुताल 
संगीत विद्यालय  

 करिाळा, िु. पो. करिाळा, वज. सोलापरू 

६. कलािर्नधनी चॅवरटेबल रसट १५८२/१५७५, ब सदावशि पठे, वटळक रोड, पणेु ४११ ०३० 
७. कलांगण ४, कौसतुभ, अनंत पाटील िागय, दादर (प) िंुबई २८ 
८. श्री एकना् संगीत 

िहाविद्यालय 
ऋषी प्रसाद वबल्ल्डग, िुकबधीर शाळेिागे, राधानगरी शेजारी, 
अंकूश नगर, उत्तर नगर रोड, बीड 

९. िृदंगाचायय जाललदर ससते 
िारकरी सेिा िंडळ 

िु. पो. येडशी, वज. उसिानाबाद 

10. सुवशला परृ्थ्िीराज चव्हाण 
प्रवतष्ट्ठान 

२/२४, िॉडयन वबल्ल्डग, जी. के. िागय, लोअर परेल, िंुबई 

11. कलानंद नृत्य संस्ा २०१/२९, विजय अनेक्स सोसायटी, िाघबीळ रोड, ऑर् 
जी.बी. रोड, ठाणे (प) ४०० ६१५ 

12. संगीत ज्ञानपीठ गणाधीश रेवसडन्सी, िोहन नगर, जळगाि ४२५ ००२ 
13. आटय सोसायटी  डी ४०४, वतरुपती अपाटयिेंट, निघर रोड, भाईंदर (पिूय)  

वज. ठाणे ४०१ १०५. 
14. अवखल भारतीय गांधिय 

िहाविद्यालय िंडळ 
सेक्टर ९-अ, प्लॉट नं. ५, िाशी, निी िंुबई ४०० ७०३ 

15. नालंदा भरत नाटयम् नृत्य 
रसट 

सप्तशंृगी बगंला, अिृतबाग सोसायटी, िवनषा नगर, कळिा, 
ठाणे ४०० ६०५ 

16. पणेु भारत गायन सिाज १४८६ शुक्रिार पठे, शवनपारा जिळ, बाजीराि रोड,                  
पणेु ४११ ००२ 

17. िुद्रा आटय अकादिी डी/८-६५ ियरेुश को.ऑप.हौ.सो. (म्हाडा), सािरकर नगर, 
ठाणे (प) ४०० ६०६ 



शासन वनणयय क्रिांकः संकीणय ८२१8/प्र.क्र.299/सां.का.4 
 

पृष्ट्ठ 10 पैकी 3 

18. आलाप बहुउदे्दशीय 
सांसकृवतक ि सािावजक 
संस्ा 

१/२१, निीन सुभेदार ले-आऊट, नागपरू - २४  

19. िहाराष्ट्र संगीत अध्यापक 
िहािंडळ 

प्रांतीक कायालय, खािगांि, गोपाळकृष्ट्ण केला नगर, वसव्हील 
लाईन खािगांि, ता. खािगांि, वज. बलुढाणा  

20. कलाश्री बहुउदे्दशीय सेिाभािी 
अकादिी 

सन्िती २६-बी, आवदत्यनगर, उल्का नगरी, औरंगाबाद - ४३१ 
००५ 

21. नालंदा डान्स वरसचय सेंटर प्लॉट ए-७/१, एन. एस. रोड नं. १०, ज.े व्ही. पी. डी. सकीि, 
विलेपाले (प), िंुबई -४०० ०४९ 

22. पिार तबला अकादिी १५७०, कानडे िारुती लेन, पिार तबला अकादिी,               
नावशक - ४२२ ००१ 

23. नादब्रम्ह संगीत वशक्षण संस्ा कावलका नगर, िाजलगांि, ता. िाजलगांि,वज बीड ४३१ १३१ 
24. आटय सोसायटी कोणाकय  गाडयन, ई-७, वबबििेाडी गांि, पणेु - ४११ ०३७  
25. कनकलता प्रवतष्ट्ठान २, प्रकाशदीप अपाटयिेंट, बापा वसताराि िागय, वहरािाडी रोड, 

पंचिटी, नावशक - ४२२ ००३ 
26. कै. कडू पाटील सेिाभािी 

चॅवरटेबल संस्ा 
कृष्ट्णापरू, वबडकीन, ता. पैठण, वज. औरंगाबाद 

27. नृत्यावलका  ई-३/४, अपना घर सोसायटी, पंप हाऊस, अधेंरी (पिूय),         
िंुबई - ४०० ०६० 

28. जय वशि बहुउदे्दशीय वशक्षण 
िंडळ 

द्वारा - विद्यािर्नधनी विद्यालय, विरकले नगर, अहिदपरू, वज. 
लातूर - ४१३ ५१५ 

29. श्री सतं सदगुरु तुकाराि 
िहाराज प्रवतष्ट्ठान 

वशरस िागय,  ता. गेिराई, वज. बीड  

30. श्री संत एकना् वशक्षण 
प्रसारक िंडळ 

िु. पो. जायकिाडी (उत्तर) ता. पठैण, वज. औरंगाबाद 

31. भारतीय संगीत सविती  अ/१५, आनंद वबल्ल्डग, एस. व्ही. रोड, िालाड (प),               
िंुबई - ४०० ०६४  

३२. गरिारे कम्युवनटी सेंटर एन-७, बी-१, वसडको पोलीस सटेशन सिोर, वसडको, 
औरंगाबाद - ४३१ ००३ 

३३. कलानंद क्ाक नृत्य संस्ा २, िातृप्रेि, घारपरेु घाट, गंगापरू रोड, नावशक - ४२२ ००२ 
३४. नागरी सांसकृवतक ि 

बहुउदे्दशीय संस्ा 
रािनगर िाडय नं. १, गोंवदया 

३५. व्हायोलीन अकादिी ११२, उिाशंकर, सहकार नगर-२, तुळशीबागिाले कॉलनी, 
पणेु - ०९ 

३६. नृत्यांजली नृत्य संस्ा वशल्प ४७५/१४, सदरबझार, डॉ. तािडे हॉस्सपटलसिोर, 
सातारा 
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३७. सुिुखी परर्ॉवििंग आटयस 
र्ाउंडेशन 

डी/५९, ४ ्ा िजला, हेिराजिाडी, ३१६ ज. शं. रोड, 
ठाकूरद्वार, िंुबई - ४०० ००२ 

३८. डॉ. कुिार गंधिय संगीत 
प्रसारक िंडळ 

विठ्ठल नगर (ब), प्रकाश नगर (प), लातरू ४१३ ५१२ 

३९. सिप्न कला ५०२, वशिसिृती, ना. ि. जोशी िागय, लोअर परेल (पिूय), 
करीरोड नाका, िंुबई - ४०० ०१३ 

४०. नंदवकशोर कल्चरल 
सोसायटी 

सेक्टर २१, यिुनानगर, कै. वििल भासकर कपोते चौक, िाता 
अिृतानंदियी िठाजिळ, वनगडी, पणेु ४११ ०४४ 

४१. िहेश्वर डान्स अकॅडिी ई-२०३, २ रा िजला, वधरज प्रेसीडन्सी, एि. जी. रोड, 
कांवदिली (प), िंुबई ४०० ०६७ 

४२. अवभनया इन्सटीटयुट ऑर् 
वरसचय ॲन्ड र्ाईन आटयस 
रवजसटडय रसट 

डॉ. वचत्रा विश्वना्, एच-०७, जी/२, वगतांजली वबल्ल्डग, िसई 
िसेट, वज. पालघर 

४३. नृत्यकला वनकेतन ४/१४, लडडेसी वबल्ल्डग गायिाडी, वगरगांि, िंुबई ४०० ००४ 
४४. संगीत साधना कला 

सांसकृवतक ि सेिाभािी 
प्रवतष्ट्ठान 

िारिाडी गल्ली, लहगोली ४३१ ५१३ 

४५. कल्पांगण सांसकृवतक कें द्र २२/१५३९, अभ्युदय नगर, काळाचौकी, िंुबई ४०० ०३३ 
४६. गजानन कृषी पयािरण वशक्षण 

विकास संस्ा 
लहगोली, ता. लहगोली, वज. परभणी 

४७. अवभनय भारतीय नृत्य ि कला 
सांसकृवतक कें द्र 

घर नं. ५-१-१०५, आईना िहल टेकडी, वकल्ला रोड, नांदेड 

४८. नुपरुा र्ाईन आटयस ॲकॅडिी डी/००२, वशिि, सके्टर - व्ही, िसंत नगर, िसई रोड (पिूय) वज. 
पालघर 

४९. तंजािुर नृत्य शाळा ८, िृदंािन, सुभाष रोड, विलेपाले (पिूय), िंुबई ४०० ०५७ 
५०. अवभजात नृत्य नाटय संगीत 

अकादिी 
२, गोवशबा पाकय , वडसझुा कॉलनी, कॉलेज रोड,                  
नावशक ४२२ ००५ 

५१. श्री वत्रिुती संगीत विद्यालय द्वारा - श्री भासकर विठ्ठल गुंजाळ, िळािाडी, िु. पो. िाणगाि, 
ता. कुडाळ, वज. लसधुदुगय ४१६ ५१९ 

५२. संजीिनी बहुउदे्दशीय 
सेिाभािी संस्ा 

लोहगड नांद्रा, ता. रु्लंब्री, वज. औरंगाबाद सचंवलत संजीिनी 
कला अकादिी, जटिाडा रोड, औरंगाबाद 

५३. प्राचीन लवलत कला प्रबोवधनी बी-२/१, कुशलपाकय , डािी भसुारी कॉलनी, पौंड रोड, 
को्रुड, पणेु - ३८ 

५४. नटना नृत्य ॲकॅडिी आय-२०१, शातंी कॉम्प्लेक्स, सावक-विहार रोड, तुंगा, पिई, 
िंुबई ४०० ०७२ 

५५. सिरियी गुरुकुल डॉ. प्रभा अत्र े र्ाऊंडेशन, १७, िाधिी सोसायटी, २७७ सी, 
िोगल लेन, िाहीि, िंुबई ४०० ०१६ 
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५६. गुरु संगीत िहाविद्यालय रसट १/३०३, ए लिग, कारवगल विजय, सटेला, िसई रोड (प), ता. 
िसई, वज. पालघर ४०१ २०२ 

५७. ओंकार संगीत विद्यालय ि 
बहुउदे्दशीय संस्ा 

धािणगाि, ता. खुलताबाद, वज. औरंगाबाद 

५८. सांसकृवतक वनकेतन वििकेानंद एज्युकेशन सोसा., पवहला िजला, रसट ऑवर्स, 
लसधी सोसायटी, चेंबरू, िंुबई ४०० ०७१ 

५९. ज्ञानज्योती शैक्षवणक ि 
सांसकृवतक संस्ा 

गट क्र. २२, वकरकटिाडी (कोल्हेिाडी), पणेु २४ 

६०. सिर साधना सगंीत विद्यालय ७०/२, बी/१, कैलास हाईटस, दत्तनगर वकिळे, देहूरोड,   पणेु 
४१२ १०१ 

६१. गुरुियय पं. शंकरराि िरैागकर 
साियजवनक संगीत सेिा िंडळ 

फ्लॅट नं. १०, रािचंद्र कृपा सोसायटी गणेश नगर, सैलानी बाबा 
सटॉप जिळ, जले रोड, नावशक रोड, ता.वज.            नावशक 
४२२ १०१ 

६२. देिगंधिय संगीत िहाविद्यालय गणेश पाकय , दुसरा िजला, सि ेनं.९३, िु. पो. लासलगािं, ता. 
वनर्ाड, वज. नावशक ४२२ ३०६ 

 

 

लोककला प्रकारातील संस्ा 

तक्ता - ब 
अ.क्र. संस्ेचे नांि पत्ता  लोककलचेा प्रकार 

1. 2. 3. 4. 
१. िहाराष्ट्र शावहर पवरषद १५०७, सदावशि पठे, लक्ष्िी प्लाझा, 

तळिजला, पणेु ४११ ०३०. 

शावहरी 

2. शावहर लहगे लोककला 
प्रबोवधनी 

२७३, कसबा पठे, िावणक चौक,                 
पणेु ४११ ०११ 

3. वशिदशयन सांसकृवतक 
शावहरी संच 

प्लॉट नं. १११, भारतनगर, गारखेडा 
पवरसर, औरंगाबाद 

4. ओि श्री सतं सेना भारतीय 
कला िंवदर 

सुभि ११५, वजजािाता नगर, िॉडय नं.१४, 
बलुढाणा, ता.वज. बलुढाणा ४४३ ००१ 

5. राष्ट्रीय एकता सावहत्य, 
कला, वशक्षण प्रसारक िंडळ 

वडग्रसिाणी, अकोला बायपास, अंतुल े
नगर जिळ, लहगोली - ४३१ ५१३ 

6. तांबशे्वरी शावहरी कलाप्क िु. पो. तांबिा, ता. केज, वज. बीड 
7. साने गुरुजी कला ि 

सांसकृवतक क्रीडा 
बहुउदे्दशीय िंडऴ 

श्री कानोबा चौक, पातरु (नानासाहेब) ता.  
पातुर, वज. अकोला ४४४ ५०१ 

8. सुययप्रकाश बहुउदे्दशीय सेिा 
संस्ा 

िु. पो. खरिड, ता. कळिनुरी,            वज. 
लहगोली ४३१ ७०२ 
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9. नॅशनल अकॅडविक 
िस्ल्टपपयज असोवसएशन 
संस्ा 

िु. संतकुलपपरी, पो. वडग्रस, ता. वज. 
लहगोली 

10. शावहर विठ्ठल काटे 
लोककलाकार कला िंडळ 

िु. पो. ललबागणेश, ता. वज.                बीड 
- ४३१ १२६ 

11. जय हनुिान वशक्षण ससं्ा िु. कंुभारिाडी, पो. िादळिोही,          ता. 
गेिराई, वज. बीड ४३१ १४३ 

लािणी 
1२. भैरी भिानी परर्ॉवििंग आटयस २६/२०, एल. आय. जी. कॉलनी, कुला 

(प), िंुबई ४०० ०७० 
1३. रोवहणी लोककला ग्रािीण 

िंडळ 
िु. पो. िझुर, ता. पणूा, वज. परभणी 

गोंधळ, पोिाडे, 
भारुड 

1४. लोककला ि कलाितं 
उत्कषय िंडळ 

िु. कोल्हे िसती, पो. येसगांि,               ता. 
कोपरगांि, वज. अहिदनगर 

1५. िाऊली शैक्षवणक 
बहुउदे्दशीय सांसकृवतक ि 
क्रीडा िंडळ 

िु. ललगा, पो. राजगेांि, ता. लसदखेड 
राजा, वज. बलुढाणा 

1६. लोकजागृती बहुउदे्दशीय 
सांसकृवतक कला सेिाभािी 
संस्ा 

छत्रपती कॉलनी, वपसादेिी रोड, निा 
िोंढा, औरंगाबाद ४३१ ००७ 

1७. वशिपाियती बहुउदे्दशीय 
सेिाभािी संस्ा 

वशिासाई ई-७/२, वशिशंकर कॉलनी, 
वशि हनुिान िंवदराशेजारी, जिाहर 
कॉलनी पवरसर, औरंगाबाद ४३१ ००५ 

1८. ि. ज्योवतबा रु्ले वशक्षण 
कला क्रीडा ि आरोग्य 
बहुउदे्दशीय संस्ा 

िु. पो. उिरा शि, ता. वज.                      
िावशि ४४४ ५०७ 

इतर लोककला 

19. सप्तरंग व्एटसय, 
 

प्लॉट क्र. २२, सातभाई िळा, अहिदनगर 
४१४ ००१ 

20. नाटय संसकार कला 
अकादिी 

२०५, शुक्रिार पेठ, पाटसकर िागय, 
काळया हौदाजिळ, पणेु ४११ ००२ 

2१. लोकिंगल सिय सेिा 
सोसायटी 

श्री. व्यंकटेश िृदंािन सोसायटी, फ्लॅट नं. 
बी-३०८ निले पलुाजिळ िडगांि (ब.ु) पणेु 
४११ ०४१ 

2२. बालगंधिय सांसकृवतक, 
कला, क्रीडा ि युिक िंडळ 

श्री. बालना् रािराि देशपांडे, देशपांडे 
गल्ली, क्रांती चौक, परभणी ४३१ ४०१ 

2३. राजीि गांधी युिा र्ोरि डी-१४०, पवरपतूी एकता कॉलनी, गांधी 
विद्यालय जिळ, िसित रोड, ता.वज. 
परभणी 
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2४. सुपषु्ट्पिंगल बहुउदे्दशीय 
संस्ा 

िु. येरगांि, पो. भेजगांि, ता. िुल, वज. 
चंद्रपरू 

2५. िानि सेिा प्रवतष्ट्ठान िु. पो. िोहोज खुदय, ता. पा्डी, वज. 
अहिदनगर 

2६. श्री. अष्ट्टविनायक शैक्षवणक 
ि सांसकृवतक िंडळ 
 

२४, युवनटी चेंबर, गणेश कॉलनी रोड, 
जळगांि 

2७. ि-हाड शैक्षवणक, सािावजक 
ि सांसकृवतक  बहुउदे्दशीय 
संस्ा 
 

िु. लोणी, पो. वरधोरा, ता. बाळापरू, वज. 
अकोला 

२८. तन्िय ग्रूप द्वारा ना्ा वचतळे, २० आरतीया 
कॉम्पलके्स, लोहार गल्ली, गणेश टॉकीज 
रोड, नांदेड ४३१ ६०४ 

२९. िंगल व्एटसय ९ ब/१ गुरुिार पठे, पणेु 
3०. सिप्नील - सपना लोककला 

विकास िंडळ  
िानेगांि, ता. िाढा,                             
वज. सोलापरू ४१३ ४१० 

३१. कै. सोपानराि तादलापरुकर 
क्रीडा िंडळ ि व्यायाि शाळा 

कंुचेली, ता. नायगांि (खै.) वज. नांदेड 

 
२. या शासन वनणययान्िये उपरोक्त तक्ता अ ि ब िध्ये वनिड करण्यात आलले्या नोंदणीकृत संस्ा 
सन २०१९ िध्ये होणा-या िाध्यविक शालातं प्रिाणपत्र परीक्षसे (इयत्ता १० िी) बसणा-या विद्यार्थ्यांना 
प्रिाणपत्र देण्यास पात्र आहेत.    
 
३. तसेच, खालील नोंदणीकृत संस्ानंा सन २०१९ पासून पुढील ३ िषात होणा-या िाध्यविक 
शालातं प्रिाणपत्र परीक्षसे (इयत्ता १० िी) बसणा-या विद्यार्थ्यांना प्रिाणपत्र देण्यास या शासन वनणययान्िये 
िान्यता देण्यात येत आहे. 
 

शास्त्रीय गायन, िादन, नृत्य ि लोककला या क्षेत्रातील संस्ा 

तक्ता -क 
 

अ.क्र. संस्ेचे नांि पत्ता  
१. भारतीय संगीत प्रसारक 

िंडळाचे गंधिय िहाविद्यालय 
४९५, शवनिार पठे,िेहूणपरुा, पणेु 

२. भारती  विद्यापीठ भारती विद्यापीठ भिन, लालबहादूर शास्त्री िागय,  
पणेु ४११ ०३० 
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३. रचना नृत्य विद्यालय  १०२/ १०३, नंवदनी अपाटयिेंट, बकॅ ऑर् इंवडयाच्या बाजूला, 
डी. पी. रोड, कात्रज, बदलापरू (पिूय), वज. ठाणे ४२१ ५०३ 

४. सिरांजली बहुउदे्दशीय संगीत 
वशक्षण ससं्ा 

सिरांजली वनिास, डब्लल्यू.टी-१, भक्ती कन्सरक्शन,                
बीड - ४३१ १२२ 

५. किलाभिानी बहुउदे्दशीय 
संस्ा संचलीत सरुताल 
संगीत विद्यालय  

 करिाळा, िु. पो. करिाळा, वज. सोलापरू 

६. कलािर्नधनी चॅवरटेबल रसट,  १५८२/१५७५, ब सदावशि पठे, वटळक रोड, पणेु ४११ ०३० 
७. कलांगण ४, कौसतुभ, अनंत पाटील िागय, दादर (प) िंुबई २८ 
८. श्री एकना् संगीत 

िहाविद्यालय 
ऋषी प्रसाद वबल्ल्डग, िुकबधीर शाळेिागे, राधानगरी शेजारी, 
अंकूश नगर, उत्तर नगर रोड, बीड 

९. िृदंगाचायय जाललदर ससते 
िारकरी सेिा िंडळ 

िु. पो. येडशी, वज. उसिानाबाद 

10. सुवशला परृ्थ्िीराज चव्हाण 
प्रवतष्ट्ठान 

२/२४, िॉडयन वबल्ल्डग, जी. के. िागय, लोअर परेल, िंुबई 

11. कलानंद नृत्य संस्ा २०१/२९, विजय अनेक्स सोसायटी, िाघबीळ रोड, ऑर् 
जी.बी. रोड, ठाणे (प) ४०० ६१५ 

12. संगीत ज्ञानपीठ गणाधीश रेवसडन्सी, िोहन नगर, जळगाि ४२५ ००२ 
13. आटय सोसायटी  डी ४०४, वतरुपती अपाटयिेंट, निघर रोड, भाईंदर (पिूय)  

वज. ठाणे ४०१ १०५. 
14. अवखल भारतीय गांधिय 

िहाविद्यालय िंडळ 
सेक्टर ९-अ, प्लॉट नं. ५, िाशी, निी िंुबई ४०० ७०३ 

15. नालंदा भरत नाटयम् नृत्य 
रसट 

सप्तशंृगी बगंला, अितृबाग सोसायटी, साईबाबा िंवदरा 
शेजारी, सायबा हॉल जिळ, िवनषा नगर, कळिा,             
ठाणे ४०० ६०५ 

16. पणेु भारत गायन सिाज १४८६ शुक्रिार पेठ, शवनपारा जिळ, बाजीराि रोड,           
पणेु ४११ ००२ 

शावहरी लोककला प्रकारातील पात्र संस्ांची यादी 
अ.क्र. संस्ेचे नांि पत्ता ि दूरध्िनी क्र. 

1. 2. 3. 
१. िहाराष्ट्र शावहर पवरषद १५०७, सदावशि पठे, लक्ष्िी प्लाझा, तळिजला,                  

पणेु ४११ ०३०. 
2. शावहर लहगे लोककला 

प्रबोवधनी 
२७३, कसबा पठे, पणेु ४११ ०११ 

3. वशिदशयन सांसकृवतक शावहरी 
संच 

प्लॉट नं. १११, भारतनगर, गारखेडा पवरसर, औरंगाबाद 

4. तांबशे्वरी शावहरी कलाप्क िु. पो. तांबिा, ता. केज, वज. बीड 
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भारुड, पोिाडा ि गोंधळ लोककला प्रकारातील पात्र संस्ांची यादी 
१. लोककला ि कलाितं उत्कषय 

िंडळ 
िु. कोल्हे िसती, पो. येसगांि, ता. कोपरगांि, वज. अहिदनगर 

इतर लोककला प्रकारातील पात्र संस्ांची यादी 
1. बालगंधिय सांसकृवतक, कला, 

क्रीडा ि युिक िंडळ 
श्री. बालना् रािराि देशपांडे, देशपांडे गल्ली, क्रांती चौक, 
परभणी ४३१ ४०१ 

2. राजीि गांधी युिा र्ोरि डी-१४०, पवरपतूी एकता कॉलनी, गांधी विद्यालय जिळ, 
िसित रोड, ता.वज. परभणी 

3. नाटय ससंकार कला अकादिी २०५, शुक्रिार पेठ, पाटसकर िागय, काळया हौदाजिळ,          
पणेु ४११ ००२ 

4. ि-हाड शैक्षवणक, सािावजक 
ि सांसकृवतक  बहुउदे्दशीय 
संस्ा 

िु. लोणी, पो. वरधोरा, ता. बाळापरू, वज. अकोला 

5. िंगल व्एटसय ९ ब/१ गुरुिार पठे, पणेु 
  
६. सदर शासन वनणयय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्ळािर 
उपलब्लध करण्यात येत असनू त्याचा साकेंताकं क्रिाकं 201811051518347123 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल सिाक्षरीने साक्षावंकत केलेला आहे. 
 

 िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािंाने, 
 
 

 
                               ( विलास रा. ्ोरात ) 
                               शासनाचे उप सवचि 

प्रवत, 
1. िा. िंत्री, सासंकृवतक कायय ि शालेय वशक्षण विभाग, याचंे खाजगी सवचि, िंुबई 
2. प्रधान सवचि, पययटन ि सासंकृवतक कायय विभाग, िंत्रालय, िंुबई 
3. प्रधान सवचि, शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग, िंत्रालय, िंुबई 
4. वशक्षण आयुक्त, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे 
5. वशक्षण संचालक, िहाराष्ट्र राज्य (िाध्यविक ि उच्च िाध्यविक) पुणे 
6. संचालक, सासंकृवतक कायय संचालनालय, िंुबई 
7. अध्यक्ष/सवचि, िहाराष्ट्र राज्य, िाध्यविक ि उच्च िाध्यविक वशक्षण िंडळ, पुणे 
8. िहासंचालक, िहाराष्ट्र राज्य, िावहती ि जनसंपकय , िंत्रालय, िंुबई 
9. विभागीय अध्यक्ष / सवचि, िाध्यविक ि उच्च िाध्यविक विभागीय वशक्षण िंडळ, िहाराष्ट्र राज्य 

(सिय) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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10. सिय विभागीय वशक्षण उपसंचालक 
11. सिय वशक्षणावधकारी, (िाध्यविक) 
12.  सिय वशक्षण वनरीक्षक (पूिय, पविि ि उत्तर) िंुबई 
13. नोंदणीसाठी िान्यता देण्यात आलेल्या सिय संस्ा (संचालक, सासंकृवतक कायय संचालनालय 

याचंेिार्य त) 
14. वनिड नसती (सा.ंका.४). 
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