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कै.श्री.मु.ब.यंदे पुरस्कार 

कल्पना एक आविष्कार अनेक २०१९ 

(एकूण िर्ष ३३) 

महोदय/महोदया  

स.न.वि.वि. 

उपरोक्त संस्थेतरे्फ "कल्पना एक आविष्कार अनेक" (िर्ष १६ िे) राज्यस्तरीय मराठी एकांवकका स्पर्धेचे आयोजन 

करण्यात आल ेआह.े  

प्राथवमक फेरी, रवििार ०६ ऑक्टोबर २०१९ सकाळी १०:०० िाजल्यापासून (तालीम स्िरूपात) प.ु ल. 

दशेपांडे कला अकादमी, (४ था मजला, ररहससल हॉल “मोवहनीअट्टम” आवि “भरतनाट्यम”) प्रभादिेी, मुबंई येथे 

आयोवजत करण्यात येईल. जर अवतररक्त प्रिेविका िाढल्या, तर तयांची प्राथवमक फेरी दोन गटात घेण्यात येईल. 

या संदर्ाषतील वनणषय घेण्याचा अविकार आयोजकांकडे राहील. स्पिेची अंवतम फेरी, ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या 

आठिड्यात संपन्न होईल. 

प्रिेि अजाषसोबत रु. १०००/- (प्रिेि फी), रवििार २९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच, दादर च्या "क्षातै्रक्य समाज" 

िनमाळी हॉल, रूम नंबर १०४, पवहला मजला, छवबलदास िाळा समोर, दुपारी ०३:०० ते सायंकाळी ०६:०० 

पयंतच स्िीकारले जातील. स्पर्धचेे ड्रॉ त्याच वदिशी सायंकाळी ०६:३० िाजता काढण्यात येतील. ड्रॉ साठी सदर 

स्पर्धेत प्रिशे घिेाऱ्या संस्थेचे प्रवतवनर्धी हजर राहि ेआिश्यक आह,े याची नोंद घ्यािी.  

सदर स्पर्धेत भाग घऊेन ही स्पर्धास यशस्िी करण्यात आपि वनवितपि ेसहकायस कराल, असा विश्वास आहचे. 

िन्यिाद! 

आपला स्नेहावर्लार्ी 

"अवस्तति" 

स्पिेसाठी संपकष : +९१९०८२६३३२८८ 
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स्पिेचे वनयम: 

 स्पर्धेची प्राथमिक फेरी, रवििार ०६ ऑक्टोबर २०१९ सकाळी १०:०० िाजल्यापासनू (तालीम स्िरूपात) पु.ल देिपांडे कला 

अकादमी, (४ था मजला, ररहसषल हॉल “मोवहनीअट्टम” आवण “र्रतनाट्यम”) प्रर्ादेिी, मंुबई येथे आयोवजत करण्यात येईल.   

 स्पर्धेची अंमिि फेरी; ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठिड्यात सपंन्न होईल.. 

 प्रिेशअजस भरण्याची तारीख रवििार २९ सप्टेंबर २०१९ असनू; प्रवेश अर्ाासोबि रु. १०००/-. प्रवेश आकार आयोर्क संस्थेकडे 

रवििार, २९ सप्टेंबर २०१९ रोर्ी भरणे आवश्यक आह.े प्रवेश आकार कोित्याही कारिास्ति परत वदला जािार नाही. 

 एकांमकका / संमहिे ला सेन्सॉर बोडााचे प्रिाणपत्र मिळाले असले पामहर्े. सदर प्रिाणपत्राची एक प्रि, एकांवककेच्या दोन प्रती, लेखकाच्या 

परिानगीचे मळूपत्र अजाससोबत दिेे आिश्यक आह.े 

 सादर करण्याची िारीख, क्रि व वेळ ड्रॉ पद्धिीने ठरमवण्याि येईल. प्रिेश पवत्रका अपिूस असल्यास  वतचा  विचार केला जािार नाही.  

 स्पर्धाा समििी ठरवेल त्या मदवशी, वेळी आमण क्रिानुसार, स्पर्धाक संस्थेला आपला नाट्यप्रयोग विनातक्रार सादर करावा लागेल. 

 एकांवककेचा कालावर्धी मकिान ३५ मिमनटे व किाल ४० मिमनटे असणे बंर्धनकारक रामहल. आर्धीच्या एकांवककेचे नेपथ्य काढून 

प्रकाशयोजनेसाठी कमाल २० वमवनटांचा कालािर्धी दणे्यात येईल.या मनयिाचे पालन करण्यासाठी विशेषत: नेपथ्यकार ि 

प्रकाशयोजनाकार यांनी विचार करािा अशी अपेक्षा आह.े 

 स्पर्धेत सादर झालेल्या एकांवककेच्या यापिूी प्रयोग झाल्याची तक्रार आल्यास आवि तपासाअंती तस ेवसद्ध झाल्यास, परीक्षकांच्या 

वनिसयानसुार कारिाई केली जाईल. परीक्षक मंडळाने वदलेला वनिसय हा अंवतम वनिसय समजला जाईल. तसेच सदर एकांवककेचा वनकाल 

राखनू ठेििे वकंिा पाररतोवषक परत घेण्याचे वनिसय आयोजक सवमतीला राहील.  

 स्पर्धेच्या वेळेचे बंर्धन पाळणे प्रत्येक स्पर्धाक संस्थेस बंर्धनकारक रामहल. स्पर्धसक संस्थेने वनयोवजत सादरीकरिाच्या िेळेपिूी वकमान ०१ 

तास आदी उपवस्थत असिे बंर्धनकारक रावहल.  

 प्राथवमक रे्फरी तालीम स्िरूपात होईल. अंमिि फेरीसाठी आयोर्क संस्थेतरे्फ "विनामूल्य" १० स्पॉट (स्पॉटचे  लोकेशन बदलण्यास  

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

 सवासार्धारण रंगभषूेसाठी (अंमिि फेरी) आयोर्न संस्थेिफे  िेकअप  व्यवस्था  करण्याि येईल. विशेष रंगभषूेची आिश्यकता असल्यास 

त्याचा खचस स्पर्धसक संस्थेला करािा लागेल. 

 स्पर्धेचे आयोर्न िुंबई मवभाग फेरीसाठी िुंबईिच केले र्ाईल. िुंबई बाहरेील संस्था या स्पर्धेि सहभागी होऊ शकिील परंि ुिुंबई 

बाहरेीलच्या  कोणत्याही संस्थेला प्रवासखचा दणे्यात येिार  नाही. 

 कोणिाही स्पर्धाक (मदग्दशाक / अमभनेिा / अमभनेत्री / िंत्रज्ञ) कलावंिास एकाच एकांमककेसाठी स्पर्धेि सहभागी होण्याची अनिुिी रामहल. 

 एकांमकका स्पर्धेच ेपरीक्षक नेिण्याचा अमर्धकार आयोर्क संस्थेस असेल. परीक्षकांनी वदलेला वनिसय अंमिि असेल व िो सवा 

स्पर्धाक संस्थास बंर्धनकारक राहील. 

 स्पर्धाक संस्थांचे प्रमिमनर्धी व आयोर्क संस्था यांची सभा रवििार, २९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच, सायंकाळी ०६:३० िाजता, दादर च्या 

"क्षातै्रक्य समाज" िनमाळी हॉल, १०४, पवहला मजला, छवबलदास िाळा समोर, येथे होईल. या सरे्त सादरी करणाच्या 

तारीख, िेळ, क्रम ठरिण्यात येईल. 

 एकांमककेची संमहिा पणूापणे नवीन असनू या पूवी सदर संमहिेचा / एकावंककेचा  कोठेही  प्रयोग  झालेला नसल्याचे लेखकाचे प्रमािपत्र 

संवहत ेबरोबर दिेे गरजेचे आह.े 

 एकांमकका कागदाच्या एकाच बार्सू मलमहलेली असावी. रवििार, २९ सप्टेंबर २०१९ रोजी संवहतेच्या दोन प्रती आयोजकांकडे सादर 

करि ेआिश्यक राहील. एकांमककेच्या प्रिी सादर करिांना सदर एकांमकका सेन्सॉर बोडा ऑमफसिध्ये प्रमािपत्र वमळविण्यासाठी सादर 

केल्याबद्दल प्राप्त  ररवसटची छायाप्रत सादर करािी. 

 एक ांकककेत / स क ांतेत किषय सूचक, आयोजक,  अथि  कोणत्य  ी व्यक्तीच , सामावजक अथिा  राजवकय ससं्थेचा उलेख 

कटाक्षाने  टाळण्यात यािा. 

 कायषक्रमात ि वनयमात फेरफार करण्याचा अविकार स्पिाष सवमतीकडे राहील. या सबंंिी कोणतीही कारणे देण्यात येणार 

नाही. 
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‘कल्पना एक आविष्कार अनेक’ - २०१९ (िर्ष ३३) 

विर्य सूचक: ज्येष्ठ सावहवतयक जयंत पिार 

विर्य: "स्िातंत्र्य कुठल्या गाढिीचं नाि आहे" 

  

जयंत पिार, यांनी यंदाचा विषय सचुिला असनू, त्यांनी वदलेली प्रस्तािना पढुीलप्रमाि:े  

‘कल्पना एक आविष्कार अनेक २०१९’ या स्पर्धेसाठी मी "स्िातंत्र्य कुठल्या गाढिीचं नाि आह"े ही किी नामदिे 

ढसाळ यांच्या "वनवमत्त १५ ऑगस्ट ७१" या कवितेतली ओळ सादरीकरिासाठी विषय म्हिून सुचिीत आह.े  

"स्िातंत्र्य" या संकल्पनेच्या सिसपातळयांिर सध्या ज्या वचंर्धड्या उडत आहते त्या पाहता ही ओळ आज ७१ सालापेक्षा 

जास्त खरी िाटू लागली आह.े किी नामदिे ढसाळांनी स्ितंत्र भारतातल्या दवलतांच्या स्िातंत्र्यासंदभासत हा प्रश्न 

विचारला होता. तो दवलत-आवदिासी यांच्या बाबतीत आजही पूिसपि ेलागू आहचे. पि स्त्री-पुरुष, र्धमस, जात, िगस 

आवि दशे यांच्यासाठी चालिाऱ्या लढ्यात सिससामानयांची होिारी कोंडी बघता तो सािसवत्रक झाला आह.े आज 

सत्तार्धारीही स्ितंत्र नाहीत आवि जनताही. स्त्रीच्या स्िातंत्र्याचा संकोच करिारा, त्यािर गदा आििारा पुरुष ही 

आपल्या "पुरुषपिा" च्या प्रवतमते कैद आह.े घटनेने वदलेलं आचार-विचार-उच्चार स्िातंत्र्य सिससामानय मािसंच काय 

लेखक-कलािंत तरी उपभोगू शकतात का?  

आज प्रत्येकािर नजर ठेिली जाते आह.े कुिाचं काहीच खाजगी नाही आवि सोशल मीवडयातून लोकच एकमकेांच्या 

स्िातंत्र्यािर आक्रमि करायला लागले आहते. एक व्यक्ती म्हिूनही स्िातंत्र्यासाठी प्रचंड संघषस करािा लागतो आह.े 

या संघषासतून व्यक्तीने िा समूहाने वमळिलेलं स्िातंत्र्य त्या व्यक्ती-समूहापुढ ेपारतंत्र्याचे नि ेवपंजरे उभ ेकरतं का? 

विचार करायला पावहज.े हा विषय म्हिज े"स्िातंत्र्य" या संकल्पनेची वखल्ली उडििं नसून या शब्दाचा अथस प्रत्यक्षात 

उतरिण्यासाठी कराव्या लागलेल्या लढाईचा, चुकिाव्या लागल्या वकंमतीचा वमळालेल्या यशाचा अथस शोर्धण्यासाठी 

केलेलं आिाहन आह.े अथासत यातून िगेळया प्रकारे या विषयाला वभडण्याचं स्िातंत्र्य स्पर्धसकांना आहचे. 

…जयंत पिार 
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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  
 


