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                        कै.श्री.मु.ब.यंदे पुरस्कार 

कल्पना एक आविष्कार अनेक २०१८  

(एकूण वर्ष ३२)  

महोदय/महोदया  

स.न.वि.वि. 

उपरोक्त संस्थेतरे्फ “कल्पना एक आविष्कार अनेक” (िर्ष १५ िे) राज्यस्तरीय मराठी एकांवकका स्पर्धेचे 

आयोजन करण्यात आल ेआह.े  

प्राथमिक फेरी; शमिवार ०६ ऑक्टोबर २०१८ सकाळी १०:०० वाजल्यापासूि (तालीि 

स्वरूपात) पु.ल देशपाांडे कला अकादिी, (४ था िजला, ररहससल हॉल “िोमहिीअट्टि” आमि 

“भरतिाट्यि”) प्रभादेवी, िुांबई येथे आयोमजत करण्यात येईल. जर अवतररक्त प्रिेविका िाढल्या, 

तर तयांची प्राथवमक रे्फरी दोन गटात घेण्यात येईल. या संदर्ाषतील वनर्षय घेण्याचा अवर्धकार 

आयोजकांकडे राहील. स्परे्धची अांमति फेरी; ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात सांपन्ि होईल. 

प्रवेश अजाससोबत रु. १०००/- (प्रवेश फी), रमववार ३० सप्टेंबर २०१८ रोजीच, दादर च्या 

"क्षातै्रक्य सिाज" वििाळी हॉल, १०५, पमहला िजला, छमबलदास शाळा सिोर, दुपारी 

०३:०० ते सायांकाळी ०६:०० पयंतच स्वीकारले जातील.  

 

स्पर्धेचे ड्रॉ तयाच वदििी सायंकाळी ०६:३० वाजता काढण्यात येतील. ड्रॉ साठी सदर स्पर्धेत प्रिेि 

घेर्ाऱ्या संस्थेच ेप्रवतवनर्धी हजर राहर् ेआिश्यक आह,े याची नोंद घ्यािी.  

सदर स्पर्धेत र्ाग घेऊन ही स्पर्धाष यिस्िी करण्यात आपर् वनवितपर्े सहकायष कराल, असा विश्वास 

आहचे. 

र्धन्यिाद! 

                 आपला स्नेहावर्लार्ी 

"अमस्तत्व" 

सांपकस : आयोजक 

रमव मिश्रा: +९१९८२१०४४८६२ 

 
 
 
 
 

कल्पिा: "जब शहर हिारा 

सोता है" 

 

 

 

 

 
 

कल्पना सूचक: ख्यातनाम अविनेता, 

संगीतकार, किी, गीतकार आवि लेखक  

श्री. वियूष वमश्रा 
 



2 | P a g e  

 

 

स्परे्धचे मियि: 

 स्पर्धचेी प्राथमिक फेरी; शमिवार ०६ ऑक्टोबर २०१८ सकाळी १०:०० वाजल्यापासिू (तालीि स्वरूपात) पु.ल देशपाांडे 

कला अकादिी, (४ था िजला, ररहससल हॉल “िोमहिीअट्टि” आमि “भरतिाट्यि”) प्रभादेवी, िुांबई येथे आयोमजत 

करण्यात येईल.   

 स्पर्धचेी अमंिि फेरी; ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात सांपन्ि होईल.. 

 प्रिेिअजष र्रण्याची तारीख रमववार ३० सप्टेंबर २०१८ असनू; प्रवशे अर्ाासोबि रु. १०००/-. प्रवेश आकार आयोर्क संस्थेकडे 

रमववार, ३० सप्टेंबर २०१८ रोर्ी भरणे आवश्यक आह.े प्रवशे आकार कोर्तयाही कारर्ास्ति परत वदला जार्ार नाही. 

 एकांमकका / संमहिे ला सेन्सॉर बोडााचे प्रिाणपत्र मिळाल ेअसल ेपामहर्.े सदर प्रिाणपत्राची एक प्रि, एकावंककेच्या दोन प्रती, 

लखेकाच्या परिानगीचे मळूपत्र अजाषसोबत दरे्े आिश्यक आह.े 

 सादर करण्याची िारीख, क्रि व वेळ ड्रॉ पद्धिीने ठरमवण्याि येईल. प्रिेि पवत्रका अपरू्ष असल्यास  वतचा  विचार केला जार्ार नाही.  

 स्पर्धाा समििी ठरवेल त्या मदवशी, वळेी आमण क्रिानसुार, स्पर्धाक संस्थलेा आपला नाट्यप्रयोग विनातक्रार सादर करावा लागेल. 

 एकांवककेचा कालावर्धी मकिान ३५ मिमनटे व किाल ४० मिमनटे असण ेबरं्धनकारक रामहल. आर्धीच्या एकावंककेचे नेपथ्य काढून 

प्रकाियोजनेसाठी कमाल २० वमवनटांचा कालािर्धी दणे्यात यईेल.या मनयिाचे पालन करण्यासाठी वििरे्त: नेपथ्यकार ि 

प्रकाियोजनाकार यांनी विचार करािा अिी अपके्षा आह.े 

 सादर झालले्या एकांमककेचा यापवूी प्रयोग झाला होिा अिी तक्रार आल्यास  ि चौकिी अतंी अस ेआढळून आल्यास परीक्षकाचं्या 

वनर्षयानसुार कारिाई केली जाईल. 

 स्पर्धचे्या वेळेचे बरं्धन पाळण ेप्रत्येक स्पर्धाक संस्थसे बरं्धनकारक रामहल. स्पर्धषक संस्थेने वनयोवजत सादरीकरर्ाच्या िेळेपिूी वकमान 

०१ तास आदी उपवस्थत असर्े बरं्धनकारक रावहल.  

 प्राथवमक रे्फरी तालीम स्िरूपात होईल. अमंिि फेरीसाठी आयोर्क संस्थेतरे्फ "मविािूल्य" १० स्पॉट (स्पॉटचे  लोकेिन बदलण्यास  

परिानगी  वदली र्ाणार नाही), नेपथ्यासाठी ०६ ठोकळे, ०६ प्लटॅफॉिस, एकांमककेसाठी वापरण्यास दणे्याि येि आह.े  

 सवासार्धारण रंगभषूसेाठी (अमंिि फेरी) आयोर्न संस्थेिफे  िेकअप  व्यवस्था  करण्याि यईेल. वििरे्  रंगर्रू्ेची आिश्यकता 

असल्यास तयाचा खचष स्पर्धषक संस्थलेा करािा लागेल. 

 स्पर्धचेे आयोर्न िुंबई मवभाग फेरीसाठी िुंबईिच केल ेर्ाईल. िुंबई बाहरेील संस्था या स्पर्धिे सहभागी होऊ शकिील परंि ुिुंबई 

बाहरेीलच्या  कोणत्याही संस्थेला प्रवासखचा दणे्यात येर्ार  नाही. 

 कोणिाही स्पर्धाक (मदग्दशाक / अमभनेिा / अमभनेत्री / िंत्रज्ञ) कलावंिास एकाच एकांमककेसाठी स्पर्धिे सहभागी होण्याची अनिुिी 

रामहल. 

 एकांमकका स्पर्धचेे परीक्षक नेिण्याचा अमर्धकार आयोर्क संस्थेस असले. परीक्षकांनी वदललेा वनर्षय अमंिि असेल व िो सवा 

स्पर्धाक संस्थास बरं्धनकारक राहील. 

 स्पर्धाक संस्थाचंे प्रमिमनर्धी व आयोर्क संस्था याचंी सभा रमववार ३० सप्टेंबर २०१८ रोजीच, सायांकाळी ०६:३० वाजता, दादर 

च्या "क्षातै्रक्य सिाज" वििाळी हॉल, १०५, पमहला िजला, छमबलदास शाळा सिोर, यथेे होईल. या सभेत सादरी 

करिाच्या तारीख, वेळ, क्रि ठरवण्यात येईल. 

 एकांमककेची संमहिा पणूापणे नवीन असनू या पवूी सदर संमहिचेा / एकांवककेचा  कोठेही  प्रयोग  झाललेा नसल्याचे लखेकाचे 

प्रमार्पत्र संवहत ेबरोबर दरे्े गरजचेे आह.े 

 एकांमकका कागदाच्या एकाच बार्सू मलमहललेी असावी. रमववार; ३० सप्टेंबर २०१८ रोजी सवंहतेच्या दोन प्रती आयोजकांकडे 

सादर करर् ेआिश्यक राहील. एकांमककेच्या प्रिी सादर करिांना सदर एकांमकका सेन्सॉर बोडा ऑमफसिध्ये प्रमार्पत्र 

वमळविण्यासाठी सादर केल्याबद्दल प्राप्त  ररवसटची छायाप्रत सादर करािी. 

 एकांमककेि / सामहिंेि मवषय सचूक, आयोर्क,  अथवा कोणत्याही व्यक्तीचा, सामावजक अथिा  राजवकय संस्थचेा उलखे कटाक्षान े 

टाळण्यात यािा. 

 कायसक्रिात व मियिात फेरफार करण्याचा अमर्धकार स्पर्धास समितीकडे राहील. या सांबांर्धी कोितीही कारिे देण्यात 

येिार िाही. 
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प्रवेश अर्ज 
 

 संस्थेचे / महाविध्यालयेचे नाि  : ________________________________________ 

 

 एकांवककेचे नाि                     : ________________________________________ 

 

 लेखकाचे नाि    : ________________________________________ 

 

 विग्िर्शकाचे नाि    : ________________________________________ 

 

 संस्था  प्रविवनधीचे नाि   : _________________________________________ 

 

 िूरध्िनी/ मोबाइल क्रमांक    : _________________________________________ 

 

 ई मेल     : _________________________________________ 

 

 डी.आर.एम. क्रमांक   : _________________________________________ 

 

 

प्राचायश / संस्था अध्यक्ष                                                                                             आयोजक   
सही ि वर्क्का                                                                                                   अवस्ित्ि/चार ममत्र कल्याण 

 प्रिेर् अजश   

 संवहिेची ०२ प्रिी   

 सेन्सॉर बोडश  ची प्रि  

 प्रिेर् फी  

 लेखकाची परिानगी  

 


