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कै. श्री. मु.ब.यंदे पुरस्कार 
कल्पना एक आविष्कार अनेक (एकूण िर्ष ३६) 

महोदय/महोदया,  
स.न.वि.वि. 

 
उपरोक्त संस्थेतरे्फ "कल्पना एक आविष्कार अनेक" (िर्ष १९ िे) राज्यस्तरीय मराठी एकांवकका स्परे्धचे आयोजन 
करण्यात आले आहे.  
 
प्राथवमक रे्फरी, शवनिार/रवििार ०१ आवण ०२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी, सकाळी १०:०० िाजल्यापासनू (तालीम 
स्िरूपात) पु. ल. देशपांडे कला अकादमी, (४ था मजला, ररहसषल हॉल (“िाद्यसंगीत हॉल”) प्रभादेिी, मंुबई येथे आयोवजत 
करण्यात येईल. जर अवतररक्त प्रिेवशका िाढल्या, तर तयांची प्राथवमक रे्फरी दोन गटात घेण्यात येईल. या संदभाषतील 
वनणषय घेण्याचा अवर्धकार आयोजकांकडे राहील. स्परे्धची अंवतम रे्फरी, शवनिार ०८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी संपन्न होईल. 
 
प्रिेश अजाषसोबत रु. १५००/- (प्रिेश शुल्क), शुक्रिार ३० सप्टेंबर २०२२ रोजीच, प्रभादेिीच्या प.ु ल. देशपांडे कला 
अकादमी, (४ था मजला, ररहसषल हॉल (“िाद्यसंगीत"), प्रभादेिी, मंुबई, सायंकाळी ०५:३० ते ०८:०० पयंतच स्िीकारले 
जातील. अपणूष आवण उवशरा आलेल्या प्रिेवशका अपात्र होतील आवण कुठल्याही पररवस्थतीत स्िीकारल्या जाणार नाही. 
स्परे्धचे ड्रॉ तयाच वदिशी सायंकाळी ०७:४५ िाजता काढण्यात येतील. ड्रॉ साठी सदर स्परे्धत प्रिेश घेणाऱ्या संस्थेचे 
प्रवतवनर्धी हजर राहणे आिश्यक आहे, याची नोंद घ्यािी. 
   
सदर स्परे्धत भाग घेऊन ही स्पर्धाष यशस्िी करण्यात आपण वनवितपणे सहकायष कराल, असा विश्वास आहेच. 

र्धन्यिाद! 
                  आपला स्नेहावभलार्ी 
                            "अवस्तति" 
       स्परे्धसाठी संपकष : +९१ ९०८२६३३२८८ 

 

कल्पना सचूक: कै. पद्मश्री वसंर्धतूाई सपकाळ (माई) 
कल्पना: " भकू " 

 
 

११९६ – २०२२ (िर्ष २६) 

माझ्या आजिरच्या जगण्यातनू मला हे सांगािस िाटतंय वक "भकू" या एका जावणिेने 
मला इथिर यायला भाग पाडले आहे. भकू ही र्फक्त पोटाची असत नाही. ती पे्रमाची, 

नातयाची, सोबतीची, ज्ञानाची, कुठलीही अस ूशकते. पण ती जेव्हा पणूष होत नाही तेव्हा 
िाट्याला जी करािीशी येते ती मी सहन केली आहे आवण माझ्या सोसण्यातनूच मला 
जगण्याचे बळ वमळाले आहे. मला असं िाटतंय वक आपल्या कल्पना एक आविष्कार 

अनेक या उपक्रमातनू "भकू" या जावणिेकडे जमेल वततक्या कोनातनू बवघतलं जािं... 
साकार केला जािं. आपल्या उपक्रमास माझ्या अनेकानेक शुभेच्छा आहेतच! 

 

आपलीच माई - सौ. वसंरु्धताई सपकाळ 
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स्परे्धचे वनयम: 

 प्राथवमक रे्फरी, शवनिार/रवििार ०१ आवण ०२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी, सकाळी १०:०० िाजल्यापासनू (तालीम स्िरूपात)  
पु. ल. देशपांडे कला अकादमी, (४ था मजला, ररहसषल हॉल (“िाद्यसंगीत हॉल”) प्रभादेिी, मंुबई येथे आयोवजत करण्यात येईल. जर 
अवतररक्त प्रिेवशका िाढल्या, तर तयांची प्राथवमक रे्फरी दोन गटात घेण्यात येईल. या संदभाषतील वनणषय घेण्याचा अवर्धकार आयोजकांकडे 
राहील. स्परे्धची अंवतम रे्फरी, शवनिार ०८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी संपन्न होईल. 

 प्रिेश अजाषसोबत रु. १५००/- (प्रिेश शुल्क), शुक्रिार ३० सप्टेंबर २०२२ रोजीच, प्रभादेिीच्या पु. ल. देशपांडे कला अकादमी, (४ था मजला, 

ररहसषल हॉल (“िाद्यसंगीत"), प्रभादेिी, मंुबई, ०५:३० ते ०८:०० पयंतच स्िीकारले जातील. अपणूष आवण उवशरा आलेल्या प्रिेवशका अपात्र 

होतील आवण कुठल्याही पररवस्थतीत स्िीकारल्या जाणार नाही. प्रिेश आकार कोणतयाही कारणास्ति परत वदला जाणार नाही. स्परे्धचे ड्रॉ 

तयाच वदिशी सायंकाळी ०७:४५ िाजता काढण्यात येतील.  

 लॉट्स/ड्रॉ पध्दतीने एकांवकका सादररीकरणाचे क्रम ठरविण्यात येतील. ड्रॉ साठी सदर स्पर्धेत प्रिेश घेणाऱ्या संस्थेचे प्रवतवनर्धी हजर 

राहणे आिश्यक आहे, याची नोंद घ्यािी. मात्र ६० वकमी पेक्षा जास्त अंतरािरून येणा-या संघांच्या सादरीकरणासाठी क्रम राखनू 

ठेिण्याचा अवर्धकार आयोजकांकडे रावहल. ज्या संघाचे प्रवतवनर्धी हजर नसतील तया संघाच्या सादरीकरणाचा क्रम बदलण्याचा अवर्धकार 

स्पर्धाष सवमतीला असेल. स्पर्धषक संघांना आपला नाट्यप्रयोग सवमती ठरिेल तया क्रमाने िा वदिशी विनातक्रार सादर करािा लागेल.  

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

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

परिानगीचे मळूपत्र 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 संस्थेला आपला नाट्यप्रयोग विनातक्रार सादर करािा लागेल. 

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

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

प्रकाशयोजनाकार यांनी विचार करािा अशी अपेक्षा आहे. 

 स्परे्धत सादर झालेल्या एकांवककेच्या यापिूी प्रयोग झाल्याची तक्रार आल्यास आवण तपासाअंती तसे वसद्ध झाल्यास, परीक्षकांच्या 

वनणषयानुसार कारिाई केली जाईल. परीक्षक मंडळाने वदलेला वनणषय हा अंवतम वनणषय समजला जाईल. तसेच सदर एकांवककेचा वनकाल 

राखनू ठेिणे वकंिा पाररतोवर्क परत घेण्याचे वनणषय आयोजक सवमतीला राहील.  

 स्पर्धेच्या वेळेचे बंर्धन पाळणे प्रत्येक स्पर्धधक संस्थेस बंर्धनकारक राहिल. स्पर्धषक संस्थेने वनयोवजत सादरीकरणाच्या िेळेपिूी वकमान ०१ 

तास आदी उपवस्थत असणे बंर्धनकारक रावहल.  

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

परिानगी वदली जाणार नािी), नेपथ्यासाठी ०८ ठोकळे, ०४ x ९' (इंच) / ०४ x १८' (इंच) प्लॅटर्फॉमष, एकांहककेसाठी वापरण्यास देण्याि येि 

आिे. खास प्रकारचे नेपथ्य अगर प्रकाशयोजना असल्यास ती जबाबदारी स्पर्धषक संस्थेची असेल. 

 सवधसार्धारण रंगभषेूसाठी (अंहिम फेरी) आयोजन संस्थेिफे  मेकअप  व्यवस्था  करण्याि येईल. विशेर् रंगभरेू्ची आिश्यकता असल्यास 

तयाचा खचष स्पर्धषक संस्थेला करािा लागेल. 

 स्पर्धषकांना एकांवकका सादरीकरणादरम्यान कोणतयाही प्रकारचे श्राव्य वकंिा दु्रक-श्राव्य वचत्रण करण्याची अनुमती असणार नाही. जर 

कोणी स्पर्धषक असे करताना आढळल्यास तयांना अपात्र करण्यात येईल. 

 मंुबई ि मंुबई बाहेरील संस्था या स्पर्धेि सिभागी िोऊ शकिील परंि ुमंुबई बािेरीलच्या कोणत्यािी संस्थेला प्रवासखचध देण्यात येणार 

नािी. 

 कोणिािी स्पर्धधक (अहभनेिा / अहभनेत्री) कलावंिास एकाच एकांहककेसाठी स्पर्धेि सिभागी िोण्याची अनुमिी राहिल. 

 एकांहकका स्पर्धेचे परीक्षक नेमण्याचा अहर्धकार आयोजक संस्थेस असेल. परीक्षकांनी वदलेला वनणषय अंहिम असेल व िो सवध 

स्पर्धधक संस्थास बंर्धनकारक रािील. 

 एकांहककेची संहििा पणूधपणे नवीन असनू या पवूी सदर संहििेचा / एकांवककेचा  कोठेही  प्रयोग  झालेला नसल्याचे लेखकाचे प्रमाणपत्र 

संवहते बरोबर देणे गरजेचे आहे. 

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

सादरीकरण झाल्याबरोबर तयांनी लगेचच बॅकस्टेजमर्धनू वनघनू जायचे आहे. स्पर्धेच्या वठकाणी विर्ारी, तंबाखजून्य, मद्य वकंिा अिरै्ध 

पदाथष आण ूनयेत. 

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

 एकांहककेि / साहिंिेि हवषय सचूक, आयोजक,  अथवा कोणत्यािी व्यक्तीचा, सामावजक अथिा  राजवकय संस्थेचा उलेख कटाक्षाने  

टाळण्यात यािा. स्परे्धत सादर होणा-या प्रयोगात नग्नता, बीभतसता, स्पष्ट लैंवगक गवतविर्धी यांचा समािेश नसािा तसेच र्धावमषक भािना, 

जाती जमातीिर टीका वटपण्णीचा समािेश नसािा वकंिा गोपनीयताचे उल्लंघन नसािे वकंिा अिरै्ध, अनवैतक तसेच सािषजवनक वहताच्या 

विरूध्द कोणतेही घटक समाविष्ट नसािेत. 

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

 
 संस्थेचे / मिाहवध्यालयेचे नाव  : _________________________________________ 

 एकांहककेचे नाव                     : _________________________________________ 

 लेखकाचे नाव    : _________________________________________ 

 हदग्दशधकाचे नाव    : _________________________________________ 

 संस्था प्रहिहनर्धीचे नाव   : _________________________________________ 

 दूरध्वनी / मोबाइल क्रमांक    : _________________________________________ 

 ई मेल     : _________________________________________ 

 डी.आर.एम. क्रमांक   : _________________________________________ 

 एकांवककेचा सारांश  : _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 
प्राचायध / संस्था अध्यक्ष                                                                                    आयोजक   
सिी व हशक्का                                                                                       अहस्ित्व/चार वमत्र, कल्याण 

 प्रवेश अजध   

 संहििेची ०२ प्रिी   

 सेन्सॉर बोडध ची प्रि  

 प्रवेश फी  

 लेखकाची परवानगी  
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