कै .श्री.म .ु ब.यंदे प ुरस्कार
कल्पना एक आविष्कार अनेक (एकू ण िर्ष ३४)
महोदय/महोदया
स.न.वि.वि.
उपरोक्त संस्थेत र्फे " कल्पना एक आविष्कार अनेक " (िर्ष १७ िे) राज्यस्तरीय मराठी एकांवकका स्पर्धेच े
आयोजन करण्यात आले आहे. स्पर्धेच ी प्राथवमक र्फे री जानेि ारी २०२१ तर अंवतम र्फे री र्फे ब्रुि ारीच्या दुस ऱ्या
आठिड् यात संप न्न होईल.
सध्याच्या कठीण पररवस्थतीत वनवमषत ी खचष कमी व्हािा तसेच प्रिास टाळािा या उद्देश ाने या स्पर्धेच ी प्राथवमक
र्फे री ऑनलाईन पध्दतीने ‘अवस्तत्ि’तर्फे घेत ली जाणार आहे. स्पर्धषक ांन ी आपल्या एकांव कका वचवित करून
प्राथवमक र्फे रीच्या मूल्यंक नासाठी पाठिायच्या आहेत . एकांवकके ची वव्हवडयो र्फाईल (Video File) स्पर्धषक ांन ी
astitvateam@gmail.com या ईमेलिर वलंक च्या स्िरुपात शेअर करािी. WeTransfer वकं िा तत्सत्म र्फाईल
शेअररं ग साईट्स चा िापर याकरता करािा. तालीम स्िरुपात/ अंवतम तांविक स्िरुपात वचवित के लेल्या
एकांवकका ग्राह्य मानल्या जातील. स्प र्धेच े प्रिेश अजष www.astitva.co.in या संके तस्थळािरुन उपलब्र्ध
होतील. अजष आवण एकांव कका पाठिण्याची अंवतम तारीख २६ जानेि ारी २०२१ आहे. प्राथवमक र्फे रीचा वनकाल
३० जानेि ारीला घोवर्त के ला जाईल.
अंवतम र्फे री पारं प ाररक पद्धतीने नाट् य ग हृ ात घेत ली जाईल. स्पर्धेच ी अंवतम र्फे री, र्फे ब्रुि ारी मवहन्याच्या दुस ऱ्या
आठिड् यात संप न्न होईल. सदर स्पर्धेत भाग घेऊन ही स्पर्धाष यशस्िी करण्यात आपण वनवितपणे सहकायष
कराल, असा विश्वास आहेच .
र्धन्यिाद!
आपला स्नेहावभलार्ी
" अवस्तत्ि"
स्पर्धेस ाठी संप कष : +९१ ९०८२६३३२८८

विर्य स च
ू क: ज्येष्ठ अवभनेत ा " पद्मश्री" नाना
पाटेक र
विर्य- “हस ू आवण आस ”ू
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स्पर्धेच े वनयम:
मास्क नाही तर स्पर्धेल ा प्रिेश नाही. कोविडपासून सुरविततेच्या कु ठल्याही वनयमांच े उल्लंघ न
खपिून घेत ले जाणार नाही.
सोशल वडस्टवन्संग प ाळण्यासाठी, एकांवकका कमीतकमी कलाकार आवण तंि ज्ांच्या सहभागाने
सादर व्हाव्यात.
ही स्पर्धाष व्यािसावयक, हौशी कलाकार आवण विद्यार्थयाांस ाठी खुल ी असेल .
स्पर्धेच ी प्राथवमक र्फे री जानेि ारी २०२१ तर अंवतम र्फे री र्फे ब्रुि ारीच्या दुस ऱ्या आठिड् यात संप न्न होईल.
सध्याच्या काळात कमीत कमी प्रत्यि संप कष टाळािा आवण कागदपिांच ी देि ाणघेि ाण टाळािी
यासाठी ही संप ूण ष प्रविया ऑनलाईन करण्यात आली आहे. सहभागी संस्थांन ी खालील कागदपिे
के िळ ई-मेल (email) वकिां व्हॉट्स ऍप (WhatsApp) द्वारे पाठिािीत. प्रिेश अजष पाठिण्याची अंवतम
तारीख २६ जानेि ारी असून ; प्रिेश अजाषस ोबत रु. ५००/-. प्रिेश आकार आयोजक संस् थेक डे २६
जानेि ारी पयांत भरणे आिश्यक आहे. प्रिेश आकार कोणत्याही कारणास्ति परत वदला जाणार नाही.
अपूण ष/चुक ीची मावहती असलेल े अजष स्िीकारले जाणार नाही. प्रिेश अजष स्िीकारण्याचे सिाषवर्धकार
आयोजकांन ा असतील. खालील बाबींची पूत षत ा सहभागी संस्थांन ी करािी.
o
o
o
o
o
o
o
o

संप ूण ष भरलेल ा प्रिेश अजष
प्रिेश र्फी – ऑनलाईन भरणे (Paytm)
संवहतेच ा अंवतम आराखडा
रं ग भूम ी प रीवनरिण मंडळाचे प्रमाणपि / पािती
लेख काची परिानगी
नेप र्थय आवण प्रकाशयोजनेच े रे ख ाटन
कलाकार आवण तंि ज् यादी
एकांवकके चे दृकश्राव्य वचिीकरण (मोठ् या प्रमाणािर डाटा ड्राईव्ह वलंक शेअ र करािी.)

सध्याच्या कठीण पररवस्थतीत वनवमषत ी खचष कमी व्हािा तसेच प्रिास टाळािा या उद्देश ाने या स्पर्धेच ी
प्राथवमक र्फे री ऑनलाईन पध्दतीने ‘अवस्तत्ि’तर्फे घेत ली जाणार आहे. स्पर्धषक ांन ी आपल्या एकांवकका
वचवित करून प्राथवमक र्फे रीच्या मूल्यंक नासाठी पाठिायच्या आहेत .
एकांवकके ची वव्हवडयो र्फाईल स्पर्धषक ांन ी astitvateam@gmail.com या ईमेल िर वलंक च्या स्िरुपात
शेअ र करािी. WeTransfer वकं िा तत्सत्म र्फाईल शेअ ररं ग साईट्स चा िाप र याकरता करािा. तालीम
स्िरुप ात/ अंवतम तांविक स्िरुपात वचवित के लेल्या एकांव कका ग्राह्य मानल्या जातील.
प्राथवमक र्फे रीसाठी दाखल झालेल्या प्रिेवशकांच े मान्यिर परीिकांक डू न मूल्यांक न करून अंवतम
र्फे रीसाठी पाच ते सहा एकांव ककांच ी वनिड के ली जाईल.
स्पर्धेस ाठी प्रिेश अजष आवण एकांवकका (विवडओ र्फाईल) पाठिण्याची अंवतम तारीख २६ जानेि ारी आहे.
प्राथवमक र्फे रीचा वनकाल ३० जानेि ारीला घोवर्त के ला जाईल.
अंवतम र्फे री पारं प ाररक पद्धतीने नाट्य गृहात घेत ली जाईल. अंवतम र्फे रीत सादर करण्याचा, क्रम
व वेळ ड्रॉ पद्धतीने ठरववण्यात येई ल.
स्पर्ाा सवमती ठरवेल त्या विवशी, वेळी आवि क्रमानुस ार, स्पर्ाक संस् थेल ा आपला नाट्य प्रयोग विनात
िार सािर करावा लागेल .
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एकांवकके चा कालावर्ी वकमान ३५ वमवनटे व कमाल ४० वमवनटे असिे बंर् नकारक राविल. आर्ीच्या
एकांवकके चे नेप र्थय काढू न प्रकाशयोजनेस ाठी कमाल २० वमवनटांच ा कालािर्धी देण् यात
येई ल.या वनयमाचे पालन करण्यासाठी विशेर् त: नेप र्थयकार ि प्रकाशयोजनाकार यांन ी विचार करािा
े ा आहे.
अशी अप ि
स्पर्धेत सादर झालेल्या एकांव कके च्या यापूि ी प्रयोग झाल्याची तिार आल्यास आवण तपासाअंत ी तसे
वसद्ध झाल्यास, परीिकांच्या वनणषय ानुस ार कारिाई के ली जाईल. परीिक मंडळाने वदलेल ा वनणषय हा
अंवतम वनणषय समजला जाईल. तसेच सदर एकांवकके चा वनकाल राखून ठेि णे वकं िा पाररतोवर्क परत
घेण् याचे वनणषय आयोजक सवमतीला राहील.
स्पर्ेच्या वेळेच े बंर् न पाळिे प्रत्येक स्पर्ाक संस् थेस बंर् नकारक राविल. स्पर्धषक संस् थेन े वनयोवजत
सादरीकरणाच्या िेळेप ूि ी वकमान ०१ तास आदी उपवस्थत असणे बंर्ध नकारक रावहल.
प्राथवमक र्फे री तालीम स्िरूपात होईल. अंवतम फे रीसाठी आयोजक संस् थेत र्फे " विनामूल्य" १२ स्पॉट
(स्पॉटचे लोके शन बदलण्यास परिानगी वदली जािार नािी), नेप र्थयासाठी ०६ ठोकळे , ०६ प्लॅटर्फॉमष,
एकांवकके साठी वाप रण्यास िेण् यात येत आिे.
े ाठी (अंवतम फे री) आयोजन संस्थेत फे मेक अप व्यवस्था करण्यात येई ल. विशेर्
सवास ार्ारि रं ग भूष स
े ी आिश्यकता असल्यास त्याचा खचष स्पर्धषक संस् थेल ा करािा लागेल .
रं ग भूर् च
बॅक स्टेजला गदी टाळािी या हेत ून े अंवतम र्फे रीत सादरीकरण करणाऱ्या संघ ांन ी र्फक्त ०१ तास आर्धी
नाट्य गृहात दाखल व्हायचे आहे. सादरीकरण झाल्याबरोबर त्यांन ी लगेच च बॅक स्टेज मर्धून वनघून
जायचे आहे.
नाट्य गृहपररसरात सोशल वडस्टवन्संग चे उल्लंघ न करून कु ठल्याही प्रकारची गदी/ संघ बैठक/ मोठा
जमाि करण्यास परिानगी नाही.
मुंब ई ि मुंब ई बाहेरील संस्था या स्पर्ेत सिभागी िोऊ शकतील परं त ु मुंब ई बािेरीलच्या कोित्यािी
संस् थेल ा प्रवासखचा देण् यात येण ार नािी.
कोितािी स्पर्ाक (विग्िशाक / अवभनेत ा / अवभनेत्र ी / तंत्र ज्ञ) कलावंत ास एकाच एकांवकके साठी
स्पर्ेत सिभागी िोण्याची अनुम ती राविल.
एकांवकका स्पर्ेच े प रीक्षक नेम ण्याचा अवर्कार आयोजक संस् थेस असेल . परीिकांन ी वदलेल ा वनणषय
अंवतम असेल व तो सवा स्पर्ाक संस्थास बंर् नकारक रािील.
एकांवकके ची संविता पूि ाप िे नवीन असून या पूव ी सिर संवितेच ा / एकांवकके चा कोठेही प्रयोग
झालेल ा नसल्याचे लेख काचे प्रमाणपि संवहते बरोबर देण े गरजेच े आहे.
े ववषय सूच क, आयोजक, अथवा कोित्यािी व्यक्तीचा, सामावजक अथिा
एकांवकके त / साविंत त
राजवकय संस्थेच ा उलेख कटािाने टाळण्यात यािा.
कायषि मात ि वनयमात र्फे रर्फार करण्याचा अवर्धकार स्प र्धाष सवमतीकडे राहील. या संब ंर्ध ी कोणतीही
कारणे देण् यात येण ार नाही.
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प्रिेश अजष
संस् थेच े / मिाववध्यालयेच े नाव

: ________________________________________

एकांव कके चे नाव

: ________________________________________

लेख काचे नाव

: ________________________________________

विग्िशाक ाचे नाव

: ________________________________________

संस् था प्रवतवनर्ीचे नाव

: _________________________________________

िरू ध्वनी/ मोबाइल क्रमांक

: _________________________________________

ई मेल

: _________________________________________

डी.आर.एम. क्रमांक

: _________________________________________

प्राचाया / संस् था अध्यक्ष
सिी व वशक्का

आयोजक
अवस्तत्व /चार वमि

कल्याण

प्रवेश अजा
संव हतेचा अंवतम आराखडा
रं गभ म
ू ी परीवनरिण मंडळाचे प्रमाणपि/
पािती
नेप र्थय आवण प्रकाशयोजनेच े रे ख ाटन
लेख काची परवानगी
कलाकार आवण तंि ज् यादी
एकांव कके चे दृकश्राव्य वचिीकरण (मोठ्या
प्रमाणािर डाटा ड्राईव्ह वलंक शेअ र करािी.)

facebook.com/kalpana2020
facebook.com/astitvateam

www.astitva.co.in

insta.astitva

