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कै.श्री.मु.ब.यंदे पुरस्कार 
कल्पना एक आविष्कार अनेक (एकूण िर्ष ३५) 

महोदय/महोदया  
स.न.वि.वि. 
 
उपरोक्त संस्थेतरे्फ "कल्पना एक आविष्कार अनेक" (िर्ष  १८ िे) राज्यस्तरीय मराठी एकांवकका स्परे्धचे आयोजन 
करण्यात आले आहे. 
  
प्राथवमक रे्फरी, शवनिार/रवििार ११ आवण १२ विसेंबर २०२१ रोजी, सकाळी १०:०० िाजल्यापासनू (तालीम स्िरूपात) 
पु. ल. देशपांिे कला अकादमी, (३ रा मजला, ररहसषल हॉल “लेक्चर हॉल (लािणी हॉल)” प्रभादेिी, मंुबई यथेे आयोवजत 
करण्यात येईल. जर अवतररक्त प्रिेवशका िाढल्या, तर तयांची प्राथवमक रे्फरी दोन गटात घेण्यात येईल. या संदभाषतील 
वनणषय घेण्याचा अवर्धकार आयोजकांकिे राहील. स्परे्धची अंवतम रे्फरी, शवनिार १८ विसेंबर २०२१ रोजी संपन्न होईल. 
 
प्रिेश अजाषसोबत रु. १०००/- (प्रिेश र्फी), शुक्रिार १० विसेंबर २०२१ रोजीच, प्रभादेिीच्या पु. ल. देशपांिे कला 

अकादमी, (१ ला मजला, ररहसषल हॉल (“िाद्यसंगीत"), प्रभादेिी, मंुबई, सायंकाळी ०५:३० ते ०७:०० पयंतच 
स्िीकारले जातील. अपणूष आवण उवशरा आलेल्या प्रिेवशका अपात्र होतील आवण कुठल्याही पररवस्थतीत स्िीकारल्या 
जाणार नाही. स्परे्धचे ड्रॉ तयाच वदिशी सायंकाळी ०७:१५ िाजता काढण्यात येतील. ड्रॉ साठी सदर स्परे्धत प्रिेश घेणाऱ्या 
संस्थेचे प्रवतवनर्धी हजर राहणे आिश्यक आहे, याची नोंद घ्यािी. 
   
सदर स्पर्धेत भाग घेऊन ही स्पर्धाष यशस्िी करण्यात आपण वनवितपणे सहकायष कराल, असा विश्वास आहेच. 
 

र्धन्यिाद! 
आपला स्नेहावभलार्ी 

"अवस्तति" 

स्परे्धसाठी संपकष : +९१ ९०८२६३३२८८ 
 

 

कल्पना सचूक: नटशे्रष्ठ श्री. नसीरुद्दीन शाह  
 
कल्पना - "यह वो मंज़िल तो नहीं"  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

११९६ - २०२१ (रौप्यमहोत्सवी वर्ष) 
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स्परे्धचे वनयम: 
 

 मास्क नाही तर स्परे्धला प्रिेश नाही. कोवििपासनू सुरविततेच्या कुठल्याही वनयमांचे उल्लंघन खपिनू घेतले जाणार नाही. सोशल 

विस्टवन्संग पाळण्यासाठी, एकांवकका कमीतकमी कलाकार आवण तंत्रज्ांच्या सहभागाने सादर व्हाव्यात. ही स्पर्धाष व्यािसावयक, हौशी 

कलाकार आवण विद्यार्थयांसाठी खुली असेल. 

 प्राथवमक रे्फरी, शवनिार/रवििार ११ आवण १२ विसेंबर २०२१ रोजी, सकाळी १०:०० िाजल्यापासनू (तालीम स्िरूपात) प.ु ल. देशपांिे 

कला अकादमी, (३ रा मजला, ररहसषल हॉल “लेक्चर हॉल (लािणी हॉल) प्रभादेिी, मंुबई येथे आयोवजत करण्यात येईल. जर अवतररक्त 

प्रिेवशका िाढल्या, तर तयांची प्राथवमक रे्फरी दोन गटात घेण्यात येईल. या संदभाषतील वनणषय घेण्याचा अवर्धकार आयोजकांकिे राहील.  

 स्परे्धची अंवतम रे्फरी, शवनिार १८ विसेंबर २०२१ रोजी संपन्न होईल. 

 प्रिेश अजाषसोबत रु. १०००/- (प्रिेश र्फी), शुक्रिार १० विसेंबर २०२१ रोजीच, प्रभादेिीच्या प.ु ल. देशपांिे कला अकादमी, (१ ला मजला, 

ररहसषल हॉल (“िाद्यसंगीत"), प्रभादेिी, मंुबई, सायंकाळी ०५:३० ते ०७:०० पयंतच स्िीकारले जातील. अपणूष आवण उवशरा आलेल्या 

प्रिेवशका अपात्र होतील आवण कुठल्याही पररवस्थतीत स्िीकारल्या जाणार नाही. स्परे्धचे ड्रॉ तयाच वदिशी सायंकाळी ०७:१५ िाजता 

काढण्यात येतील. ड्रॉ साठी सदर स्परे्धत प्रिेश घेणाऱ्या संस्थेचे प्रवतवनर्धी हजर राहणे आिश्यक आहे, याची नोंद घ्यािी. प्रिेश आकार 

कोणतयाही कारणास्ति परत वदला जाणार नाही. 

 अपणूष/चुकीची मावहती असलेले अजष स्िीकारले जाणार नाही.  प्रिेश अजष स्िीकारण्याचे सिाषवर्धकार आयोजकांना असतील.  

 एकांवकका / संवहते ला सेन्सॉर बोिाषचे प्रमाणपत्र वमळाले असले पावहजे. सदर प्रमाणपत्राची एक प्रत, एकांवककेच्या दोन प्रती, लेखकाच्या 

परिानगीचे मूळपत्र अजाषसोबत देणे आिश्यक आहे. 

 सादर करण्याची तारीख, क्रम ि िेळ ड्रॉ पद्धतीने ठरविण्यात येईल. प्रिेश पवत्रका अपणूष असल्यास, वतचा विचार केला जाणार नाही.  

 स्पर्धाष सवमती ठरिेल तया वदिशी, िेळी आवण क्रमानुसार, स्पर्धषक संस्थलेा आपला नाट्यप्रयोग विनातक्रार सादर करािा लागेल. 

 एकांवककेचा कालािर्धी वकमान ३५ वमवनटे ि कमाल ४० वमवनटे असणे बंर्धनकारक रावहल. आर्धीच्या एकांवककेचे नेपर्थय काढून 

प्रकाशयोजनेसाठी कमाल २० वमवनटांचा कालािर्धी देण्यात येईल. या वनयमाचे पालन करण्यासाठी विशेर्त: नेपर्थयकार ि 

प्रकाशयोजनाकार यांनी विचार करािा अशी अपेिा आहे. 

 स्परे्धत सादर झालेल्या एकांवककेच्या यापिूी प्रयोग झाल्याची तक्रार आल्यास आवण तपासाअतंी तसे वसद्ध झाल्यास, परीिकांच्या 

वनणषयानुसार कारिाई केली जाईल. परीिक मंिळाने वदलेला वनणषय हा अंवतम वनणषय समजला जाईल. तसेच सदर एकांवककेचा वनकाल 

राखनू ठेिणे वकंिा पाररतोवर्क परत घेण्याचे वनणषय आयोजक सवमतीला राहील.  

 स्परे्धच्या वेळेचे बंर्धन पाळणे प्रत्येक स्पर्धधक संस्थेस बंर्धनकारक राज़हल. स्पर्धषक संस्थेने वनयोवजत सादरीकरणाच्या िेळेपिूी वकमान ०१ 

तास आदी उपवस्थत असणे बंर्धनकारक रावहल.  

 प्राथवमक रे्फरी तालीम स्िरूपात होईल. अज़ंतम फेरीसाठी आयोजक संस्थेतरे्फ "विनामलू्य" १२ स्पॉट (स्पॉटचे  लोकेशन बदलण्यास  

परिानगी वदली जाणार नाही), नेपर्थयासाठी ०८ ठोकळे, ०४ x ९' (इंच) / ०४ x १८' (इंच) प्लॅटर्फॉमष,एकाज़ंककेसाठी वापरण्यास देण्यात येत 

आहे. 

 सवधसार्धारण रंगभषूेसाठी (अंज़तम फेरी) आयोजन संस्थतेफे  मेकअप  व्यवस्था  करण्यात येईल. विशेर् रंगभरू्ेची आिश्यकता असल्यास 

तयाचा खचष स्पर्धषक संस्थेला करािा लागले. 

 मंुबई ि मंुबई बाहेरील संस्था या स्परे्धत सहभागी होऊ शकतील परंतु मंुबई बाहेरीलच्या कोणत्याही संस्थेला प्रवासखचध देण्यात येणार 

नाही. 

 कोणताही स्पर्धधक (ज़दग्दशधक / अज़भनेता / अज़भनेत्री / तंत्रज्ञ) कलावंतास एकाच एकांज़ककेसाठी स्परे्धत सहभागी होण्याची अनुमती 

राज़हल. 

 एकांज़कका स्परे्धचे परीक्षक नेमण्याचा अज़र्धकार आयोजक संस्थेस असेल. परीिकांनी वदलेला वनणषय अंज़तम असेल व तो सवध 

स्पर्धधक संस्थास बंर्धनकारक राहील. 

 एकांज़ककेची संज़हता पणूधपणे नवीन असनू या पवूी सदर संज़हतेचा / एकांवककेचा  कोठेही  प्रयोग  झालेला नसल्याचे लेखकाचे प्रमाणपत्र 

संवहते बरोबर देणे गरजेचे आहे. 

 बॅकस्टेजला गदी टाळािी या हेतनेू अंवतम रे्फरीत सादरीकरण करणाऱ् या संघानंी र्फक्त ०१ तास आर्धी नाट्यगहृात दाखल व्हायचे आहे. 

सादरीकरण झाल्याबरोबर तयांनी लगेचच बॅकस्टेजमर्धनू वनघनू जायचे आहे. 

 नाट्यगहृपररसरात सोशल विस्टवन्संगचे उल्लंघन करून कुठल्याही प्रकारची गदी/ संघ बठैक/ मोठा जमाि करण्यास परिानगी नाही. 

 एकांज़ककेत / साज़हंतेत ज़वषय सचूक, आयोजक,  अथवा कोणत्याही व्यक्तीचा, सामावजक अथिा  राजवकय संस्थेचा उलेख कटािाने  

टाळण्यात यािा. 

 कायषक्रमात ि वनयमात रे्फरर्फार करण्याचा अवर्धकार स्पर्धाष सवमतीकिे राहील. या संबंर्धी कोणतीही कारणे देण्यात येणार नाही. 
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प्रिेश अजष 

 
 संस्थेचे / महाज़वध्यालयेचे नाव  : _________________________________________ 

 एकांज़ककेचे नाव                     : _________________________________________ 

 लेखकाचे नाव    : _________________________________________ 

 ज़दग्दशधकाचे नाव    : _________________________________________ 

 संस्था  प्रज़तज़नर्धीचे नाव   : _________________________________________ 

 दूरध्वनी/ मोबाइल क्रमांक    : _________________________________________ 

 ई मेल     : _________________________________________ 

 डी.आर.एम. क्रमांक   : _________________________________________ 

 एकांवककेचा सारांश  : _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

प्राचायध / संस्था अध्यक्ष                                                                                    आयोजक   
सही व ज़शक्का                                                                                       अज़स्तत्व/चार वमत्र,कल्याण 
 

 प्रवेश अजध   

 संज़हतेची ०२ प्रती   

 सेन्सॉर बोडध  ची प्रत  

 प्रवेश फी  

 लेखकाची परवानगी  
 


