वर्ष ५ वे

बोलीभाषा

सुप्रिया प्रॉडक्शन्स
आयोजित

एकांकिका स्पर्धा
२०२२

व्हिजन मुंबई यांच्या सहकार्याने

नियमावली

१. ही स्पर्धा सर्वांसाठी खुली आहे.
२. स्पर्धा के वळ मराठीतल्या बोलींकरीता मर्यादित असेल.
३. एकांकिका प्रमाण मराठी भाषेतील नसावी.
४. स्पर्धेचे प्रवेश शुल्क रु. १०००/- आहे. एकदा भरलेले प्रवेश शुल्क कोणत्याही कारणास्तव परत दिले जाणार नाही.
प्रवेश शुल्क जमा के ल्याशिवाय संघाचा प्रवेश ग्राह्य धरला जाणार नाही, याची कृ पया नोंद घ्यावी.
५. प्रवेश नोंदणीची अंतिम तारीख मंगळवार २५ जानेवारी २०२२ आहे. बुधवार २६ जानेवारी २०२२ रोजी, संध्याकाळी ६.३० वा. प्राथमिक
फे रीचे लॉट्स काढण्यात येतील व सर्व संघांना फोनद्वारे कळविले जाईल. मिळालेल्या स्लॉटप्रमाणेच संघांनी आपली एकांकिका सादर करणे
बंधनकारक आहे. सादरीकरणाच्या वेळेपूर्वी दोन तास संघांनी प्रयोगस्थळी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा नियोजित कार्यक्रमात
आयोजकांनी के लेला बदल संघांनी स्विकारणे बंधनकारक असेल.
६. स्पर्धा प्राथमिक आणि अंतिम अशा दोन फे ऱ्यांमध्ये होईल.
७. अंतिम फे रीसाठी ६ स्पर्धक संघांची निवड करण्यात येईल.
८. बोलीमध्येच लिहिल्या गेलेल्या स्वतंत्र एकांकिके लाच लेखनाचे बक्षीस दिले जाईल. लेखनाच्या बक्षिसासाठी प्रमाण मराठीमधून बोलीमध्ये
रूपांतरित के लेल्या एकांकिके चा विचार करण्यात येणार नाही, याची कृ पया नोंद घ्यावी.
९. प्राथमिक फे रीवेळी सर्व कलाकारांच्या यादीच्या ३ प्रती, संहितेच्या ३ सुवाच्य प्रती, लेखकाची परवानगी जमा करणे आवश्यक आहे.
१०. प्राथमिक फे री संपूर्णतः तालीम स्वरूपात होणार असून त्यासाठी सादरीकरणाचा कमाल कालावधी ४५ मिनिटांचा असेल. अर्थातच
प्राथमिक फे रीच्या सादरीकरणामध्ये जुजबी व आवश्यक नेपथ्य वगळता अन्य नेपथ्य व प्रकाशयोजना आवश्यक नाही. मात्र प्राथमिक
फे रीमध्ये प्रयोग सादर करण्यापूर्वी नेपथ्य व प्रकाशयोजनेचा आराखडा देणे आवश्यक आहे.
११. अंतिम फे रीसाठी प्रत्येक संघाला ६० मिनिटांचा कालावधी देण्यात येईल. त्यामध्ये नेपथ्य मांडणी, प्रकाशयोजना व अन्य तांत्रिक बाबी
आणि एकांकिके चे सादरीकरण समाविष्ट असेल.
१२. एका कलाकाराला एकाच एकांकिके मध्ये सहभागी होता येईल. तंत्रज्ञ (नेपथ्य/ प्रकाशयोजना इ.) एकापेक्षा अधिक एकांकिकांमध्ये
सहभागी होऊ शकतात.
१३. प्राथमिक फे रीतील कलावंतच अंतिम फे रीत असणे आवश्यक आहे.
१४. प्राथमिक व अंतिम फे रीवेळच्या कोणत्याही स्वरूपाचा खर्च/ भत्ता स्पर्धकांना आयोजकांतर्फे देण्यात येणार नाही.
१५. प्राथमिक फे रीची स्पर्धा २९ व ३० जानेवारी २०२२ रोजी मुंबईमध्ये घेण्यात येईल. अंतिम फे री फे ब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात असेल.
१६. अंतिम फे रीसाठी निवड झालेल्या स्पर्धक संस्थेने सादरीकरणापूर्वी सेन्सॉर प्रमाणपत्र / DRM क्रमांक देणे अत्यावश्यक आहे.
१७. covid-19 च्या पार्श्वभूमीवर राज्यशासनाने आखून दिलेल्या नियमांनुसार प्रत्येक संघातील स्पर्धकांची संख्या २० पेक्षा जास्त नसावी.
१८. अंतिम फे रीसाठी आवश्यक रंगभूषा, नेपथ्य, प्रकाशयोजना, आदी गोष्टींबाबत अंतिम फे रीत सहभागी झालेल्या संस्थांना स्वतंत्रपणे
सांगण्यात येईल. प्राथमिक तसेच अंतिम फे रीसाठी सहभागी संस्थांनी आयोजकांना संपूर्णपणे सहकार्य द्यावे. परीक्षकांचा निर्णय अंतिम
राहील. अपरिहार्य परिस्थितीत नियोजनात बदल होऊ शकतात.
१९. प्राथमिक आणि अंतिम फे रीच्यावेळी, स्पर्धक संघांनी कोव्हीड लसीकरणाचे २ डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र सोबत घेऊन येणे बंधनकारक
राहील, अन्यथा महानगरपालिके कडून दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याची कृ पया नोंद घ्यावी.
२०. मुंबई बाहेरील संघांनी त्यांची एकांकिका cd, पेनड्राईव्ह द्वारे अथवा boliekankika2022@gmail.com या मेल आयडी वर google
ड्राईव्ह लिंक द्वारे २४ जानेवारी २०२२ पर्यंत पाठवावी.
२१. स्पर्धक संघांनी प्रवेश अर्ज संपूर्ण भरून boliekankika2022@gmail.com या मेल आयडीवर पाठवावा.
५०१, प्रथमेश अपार्टमेंट, राम मंदिर रोड, बाभई नाका , बोरीवली पश्चिम. मुंबई - ४०० ०९२ . महाराष्ट्र.
Email : supriyaproductions@gmail.com | Website : www.govindchavan.com
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प्रवेश अर्ज

१. स्पर्धक संघाचे नाव:____________________________________________________________________________________________________________
२. एकांकिके चे नाव:____________________________________________________________________________________________________________
३. लेखकाचे नाव:____________________________________________________________________________________________________________
४. दिग्दर्शकाचे नाव:______________________________________________________________________________________________________________________________

५. एकांकिके चा DRM क्र.:- ___________________________________________________________________________________
६. पत्रव्यवहाराचा पत्ता:______________________________________________________________________________________________________________________________

७. संघ व्यवस्थापकाचे नाव:______________________________________________________________________________________________________________________________

८. व्यवस्थापक भ्रमणध्वनी:____________________________________________________________________________________________________________
९. नेपथ्य:____________________________________________________________________________________________________________
१०. पार्श्वसंगीत:____________________________________________________________________________________________________________
११. रंगभूषा:_____________________________________________________________________________________________________________
१२. वेशभूषा:_____________________________________________________________________________________________________________
१३. प्रकाश :
______________________________________________________________________________________________________________
१३. प्रवेश शुल्क जमा के ल्याचा तपशील / रेफरन्स आयडी : ____________________________________________________________
स्पर्धक संघांनी प्रवेश अर्ज संपूर्ण भरून boliekankika2022@gmail.com या मेल आयडीवर पाठवावा.
_________________________

स्वाक्षरी

प्रवेश शुल्क रु. १०००/- सोबतच्या बँक खाते तपशीलाप्रमाणे अथवा QR
कोड स्कॅ न करून जमा करावे आणि त्याचा तपशील / रेफरन्स आयडी वरील
प्रवेश अर्जामध्ये नमूद करावा.
प्रवेश शुल्क जमा के ल्याशिवाय संघाचा प्रवेश ग्राह्य धरला जाणार नाही,
याची कृ पया नोंद घ्यावी.

Account Name : Supriya Production
Account Number : 262100100000383
IFSC : SRCB0000262
Branch : Shimpoli, Borivali West.
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