भरत नाट्य संशोधन मंदिर, पुणे.
१३२०, सिाशशव पेठ, पुणे. आयोशित,

भरत करं डक ‘मशिला एकपात्री’ स्पधाा (२०१८ -१९ )

शनयमावली
१) िी स्पधाा १८ ते ६० या वयोगटातील मशिलांसाठी आिे.
२) स्पधाा २४ मार्ा २०१९ रोिी ‘भरत नाट्य संशोधन मंदिर’, सिाशशव पेठ, पुणे येथे
शतसऱ्या मिल्यावरील िॉलमध्ये िोईल.
३) स्पधेनत
ं र त्यार् दिवशी संध्याकाळी शनकाल व बशिस समारं भ िोईल.
४) स्पधेर्े प्रवेश शुल्क रु.२००/- आिे. एकिा भरलेले शुल्क कोणत्यािी कारणास्तव परत दिले
िाणार नािी.
५) प्रवेश अिाासोबत स्वतःर्ा पासपोटा साईि फोटो, संशितेच्या २ प्रती, ‘सेन्सॉर मान्यता
प्रमाणपत्र’ ककं वा DRM नंबर ककं वा सेन्सॉर बोडा सभासिार्ी एका प्रयोगार्ी मान्यता व
लेखकार्े परवानगीपत्र िेणे आवश्यक आिे.
६) सािरीकरणार्ी मुख्य भाषा मराठी रािील. शवषयार्े बंधन नािी. नाट्यप्रवेशिी र्ालेल.
७) सािरीकरणात स्पधाकाने दकमान िोन पात्रे अशभनीत करणे आवश्यक आिे.
८) प्रत्येक सािरीकरणार्ी कालमयाािा, दकमान ८ शम. व कमाल १० शम. रािील.
९) प्रवेशअिा दि. ३ मार्ा २०१९ पासून भरत नाट्य संशोधन मंदिर येथे कायाालयीन वेळात
(स. ९ ते िु.११.३० व संध्या ५ ते ८) दिले व स्वीकारले िातील. तसेर्
http://bharatnatyamandir.org/FrmENG/DownloadDocs.aspx ह्या वेबसाईट वर िेखील
उपलब्ध आिेत.
१०)
प्रवेशअिा स्वीकारण्यार्ी अंशतम मुित १८ मार्ा २०१९ आिे.
११)
स्पधाकांना सािरीकरणासाठी संस्थेतफे १ लेव्िल(६”x ३”x १”), १ टेबल, २
खुच्याा व २ मोडे िेण्यात येतील. याव्यशतररक्त लागणाऱ्या गोष्टी स्पधाकांनी आपापल्या
िबाबिारीवर आणाव्यात.
१२)
स्पधेसाठी माईक / ध्वनी व्यवस्था िेण्यात येणार नािी.
१३)
स्पधेमध्ये अशभनयाला मित्व दिले िाईल. रं गभूषा, वेशभूषा, पार्श्ासग
ं ीत, इ.
बाबींर्ा शवर्ार गुण िेताना िोईलर् असे नािी.
१४)
स्पधाकांना प्रवासखर्ा, भोिन ककं वा अन्य कोणतािी खर्ा संस्थेतफे िेण्यात येणार
नािी.
१५)
प्रथम ३ शविेत्यांना स्मृशतशर्न्ि व अनुक्रमे रु.१०००/-, रु.७५०/- व रु.५००/असे पाररतोशषक दिले िाईल.
१६)
परीिकांर्ा शनणाय अंशतम व सवा स्पधाकांवर बंधनकारक रािील.
१७)
स्पधेच्या शनयमात ककं वा कायाक्रमात बिल करण्यार्ा अशधकार संयोिकांकडे रािील.
प्रवेश िेणे व कोणतेिी कारण न िेता प्रवेश नाकारण्यार्ा िक्क संयोिक राखून ठे वीत आिेत.
संपका : – ९२२५६०५४७८, ९८८११३५७९८.

भरत नाट्य संशोधन मंदिर, पुणे.
१३२०, सिाशशव पेठ, पुणे. आयोशित,

भरत करं डक ‘मशिला एकपात्री’ स्पधाा (२०१८ -१९) )

स्पधाा अिा
आपल्या भरत करं डक मशिला एकपात्री स्पधेत मी सिभागी िोऊ इशच्िते. स्पधेच्या शनयमावलीर्ी प्रत
मला शमळाली असून ती मला मान्य आिे. या अिाासोबत मी प्रवेश मूल्य रु.२००/- रोख भरीत
आिे.
स्पधाकार्े नाव –
िन्मतारीख पत्ता –

फोन नं संशितेर्े नाव –
लेखकार्े नाव –
संशितेच्या २ प्रती

, सेन्सॉर प्रमाणपत्र प्रत

, लेखकार्े परवानगी पत्र

आिे.
डी.आर.एम. नं. (असल्यास) –
तरी या स्पधेसाठी माझा अिा स्वीकारावा िी शवनंती.
आपली शवर्श्ासू,

(स्वािरी)

पावती क्र. –

दिनांक -

, सोबत दिले

