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"पारंगत सन्मान - २०१९" 

प्रवेश अर्ज 
"अस्तित्व" िरे्फ एकाांस्कका के्षत्रािल्या गुणवते्तचा गौरव करण्यासाठी पारां गि सन्मान सांध्येचे आयोर्न केले आहे. 
या पारां गि सन्मान पुरतकारासाठी खाली नमदू करण्याि आलेल्या शे्रणीि स्द. ०१ रे्फबु्रवारी २०१८ िे ३१ र्ानेवारी 
२०१९ दरम्यान प्रथम पुरतकारप्राप्त एकाांस्कका िसेच वयैस्िक तवरूपाि पाररिोस्िकप्राप्त कलावांि आस्ण िांत्रज्ञ 
पात्र असिील. 
 

 सवोत्कृष्ट एकाांस्कका - खुला गट आस्ण आांिर महास्वद्यालय 

 सवोत्कृष्ट स्दग्दशजक - खुला गट आस्ण आांिर महास्वद्यालय 

 सवोत्कृष्ट लेखन - खुला गट आस्ण आांिर महास्वद्यालय 

 सवोत्कृष्ट अस्िनेिा - खुला गट आस्ण आांिर महास्वद्यालय 

 सवोत्कृष्ट अस्िनेत्री - खुला गट आस्ण आांिर महास्वद्यालय 

 सवोत्कृष्ट सांगीि 

 सवोत्कृष्ट प्रकाशयोर्नाकार 

 सवोत्कृष्ट नेपथ्यकार 
 

• प्रवेश स्निःशुल्क असनू, ई-मेल द्वारे प्रवेश अर्ज िरण्याची शेवटची िारीख शुक्रवार, ०१ रे्फबु्रवारी २०१९ आहे. 
आपण प्रवेश अर्ज दाखल केल्यानांिर त्याची शहास्नशा करून िज्ञ सस्मिीकडून आपल्या विजिरािील 
कामस्गरीचे मुल्याांकन केले र्ाईल. मुदिीनांिर व अपणूज अर्ाजचा स्वचार केला र्ाणार नाही. 

• कुठल्याही स्नयमाांचे उल्लांघन झाले आहे, असे आढळून आल्यास आपणास बाद करण्याचा अस्िकार 
सांयोर्काांकडे आहे. बाद करण्याच्या स्तथिीि पयाजयाचा स्वचार आयोर्क करू शकिाि. या सांदिाजिला स्नयम, 
होणारा उपक्रम,स्नकाल आस्ण यासांबांस्िि इिर बाबींबद्दल आयोर्काांचा स्नणजय अांस्िम असेल आस्ण या सांदिाजि 
कुठलाही पत्रव्यवहार करण्याि येणार नाही. 

• अस्तित्व सवाजथाजने कायजक्रम आयोर्न, परीक्षक स्नवड, आलेल्या प्रवेस्शकाांची छाननी, बाद प्रस्कया, अांस्िम 
यादी, स्नकाल  याची र्बाबदारी घेऊन करि असनू त्याबद्दल कोणिाही िपशील सावजर्स्नक करण्याचे त्याांना 
कोणिेही कायदेशीर बांिन नाही.          

• पुरतकाराची नामाांकने रस्ववार, १७ रे्फबु्रवारी २०१९ रोर्ी www.facebook.com/paarangatsanmaan 

आस्ण www.astitva.co.in या सांकेि तथळावर र्ाहीर होिील.  

• अर्ाजसोबि र्ोडण्याची कागदपते्र (अपणूज अर्ज तवीकारले र्ाणार नाहीि).  
• स्वरे्त्या प्रमाणपत्रा सस्हि पाररिोस्िक स्मळालेल्या तपिेची अल्प मास्हिी  
• तवि: चे छायास्चत्र, एकाांस्ककेचे छायास्चत्र (उपलब्ि असल्यास)  
• स्वध्याथी ओळखपत्र (महास्वध्यालयीन) आस्ण सांपणूज िरलेला अर्ज 

एकापेक्षा र्ाति बक्षीस स्मळस्वल्यास, सहिागी िपशीलवार प्रवेश अर्ाजसोबि सांलग्नक आस्ण प्रमाणपते्र सांलग्न 
करू शकिाि. 

 

पारां गि सन्मान पुरतकार सोहळा, रस्ववार, स्दनाांक २४ रे्फबु्रवारी २०१९, रात्रौ ०८:०० पासनू 
रवींद्र नाट्य मांस्दर (स्मनी स्थएटर) येथे आयोस्र्ि करण्याि येईल. 

 

http://www.astitva.co.in/
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वयैस्िक शे्रणी 
 

 तपिजकाचे नाव   : ________________________________________________________ 

 एकाांस्ककाचे नाव : ________________________________________________________  

 वय   : __________________ र्न्म िारीख: __________________________ 

 तपिजकाचा पत्ता  : ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 ई मेल   : _______________________________________________________ 

 भ्रमणध्वनी  : ________________________________________________________ 

 सोशल मीस्डया हँडल  : ________________________________________________________ 

 तपिेचे नाव आस्ण सांयोर्क सांतथा: _______________________________________________ 

 प्राप्त पुरतकार   :  _________________ गट: __________________________________ 

 शे्रणी   : _______________________________________________________ 

 
मी र्ाहीर करिो/करिे स्क या अर्ाजि केलेली मास्हिी खरी असनू मी िी पडिाळून पाहीली आहे. 
 
 
 
तपिजकाची तवाक्षरी                                                             स्दनाांक:            _________________________ 
 
प्रवेश अर्ज सादर करण्याची अांस्िम िारीख शुक्रवार, ०१ रे्फबु्रवारी २०१९ आहे. प्रवेश अर्ज ई-मेल च्या 
मािम्यािनू आवश्यक कागदपते्र सोबि तकॅन करून पाठवावेि. मुदिीनांिर व अपणूज अर्ाजचा स्वचार केला 
र्ाणार नाही. 
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एकाांस्कका 
 

 एकाांस्ककाचे नाव : ________________________________________________________ 

 सांतथा   : ________________________________________________________  

 पत्ता   : ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 ई मेल   : _______________________________________________________ 

 भ्रमणध्वनी  : ________________________________________________________ 

 सोशल मीस्डया हँडल  : ________________________________________________________ 

 तपिेचे नाव आस्ण सांयोर्क सांतथा: _______________________________________________ 

 प्राप्त पुरतकार   :  _________________ गट: __________________________________ 

 शे्रणी   : _______________________________________________________ 

आम्ही र्ाहीर करिो स्क या अर्ाजि केलेली मास्हिी खरी असनू आम्ही िी पडिाळून पाहीली आहे. 
 
 
 
 
सांतथा प्रस्िस्निी तवाक्षरी                                                   स्दनाांक:            _________________________ 
 
 
प्रवेश अर्ज सादर करण्याची अांस्िम िारीख शुक्रवार, ०१ रे्फबु्रवारी २०१९ आहे. प्रवेश अर्ज ई-मेल च्या 
मािम्यािनू आवश्यक कागदपते्र सोबि तकॅन करून पाठवावेि. मुदिीनांिर व अपणूज अर्ाजचा स्वचार केला 
र्ाणार नाही. 
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