
 



 

प्रवेश अर्ज 
दिन ांक:    /११/२०२० 

प्रति,  
मर ठी न ट्य ववभ ग प्रमुख,  
सििंबायोसिि कला आणि वाणिज्य महाववद्यालय,  
िेनापिी बापट मार्ग, 
पुिे – ४११ ००४.  
 

महोदय,  

आपल्या महाववद्यालयाच्या विीने आयोजिि सिांब योसिि करांडक – २०२०: आांतरमह ववद्य लयीन मर ठी न ट्यव चन 
स्पर्धेमध्ये आमच्या महाववद्यालयाचा ििंघ िहभार् घेऊ इजच्ििो. िदर ििंघािील िवग ववद्यार्थी आमच्या 
महाववद्यालयािील नोंदिीकृि ववद्यार्थी अिून, स्परे्धच्या तनयमािंचे पालन करून ििंयोिकािंना ििंपूिग िहकायग 
करिील.  

मह ववद्य लय चे न व: ............................................................................................................................. 

पत्त : ..................................................................................................................................................... 

ववद्य र्थी प्रतततनर्धीचे न व: ............................................................ मोब इल क्रम ांक: .................................. 

न टक चे न व: ........................................................................................................................................ 

दिग्िशजक चे न व: .................................................................................................................................... 

न टक च  अवर्धी: ........................................ 

िोबि प्रवेश मूल्य रुपये ७०० मात्र पाठववि आहोि. िरी त्याचा स्वीकार व्हावा व रीििर पाविी समळावी, र्धन्यवाद.  

                        

                                        
                   

मह ववद्य लय च  सशक्क                                         प्र च यज 
 

अनुक्रम ांक िांघ तील कल क र ांची न वे वगज आणि तुकडी हर्ेरी क्रम ांक 
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सिांब योसिि करांडक २०२०-२१ 
(आिंिरमहाववद्यालयीन मराठी नाट्यवाचन स्पर्धाग) 

स्परे्धची तनयम वली 
१. कोरोना ववषािूचा प्रादुगभाव आणि ित्ििंबिंर्धीचे तनयम लक्षाि घेऊन महाववद्यालयाने िदर 

स्पर्ध ज एक  फेरीतच घेण्य चे ठरववले आहे.  
२. स्परे्धददवशी िवाांना एकत्र येिे शक्य निल्याने स्पर्ध ज ऑनल ईन घेण्याि येईल.  
३. प्रत्येक महाववद्यालयाि कम ल िोन ििंघ पाठवविा येिील.  
४. प्रत्येक ििंघाि ककम न िोन व कम ल ि त कलाकारािंचा िमावेश अिावा.  
५. प्रत्येक ििंघाि ककम न पांर्धर  व कम ल वीि समतनटािंचा अवर्धी ददला िाईल.  
६. प्रत्येक ििंघाि रुपये ७००/- म त्र प्रवेश मूल्य राहील. िदर प्रवेश मूल्य केवळ ऑनल ईन 

पद्र्धतीने स्वीक रण्य त येि र अिून त्यािाठी आवश्यक िी िवग मादहिी Google Form 
द्वारे उपलब्र्ध करून देण्याि येईल. कोित्याही पररजस्र्थिीि एकि  भरलेले प्रवेश मूल्य परत 
समळि र न ही याची कृपया नोंद घ्यावी.       

७. इच्िुक स्पर्धगक ििंघाने सििंबायोसिि कला व वाणिज्य महाववद्यालयाच्या ििंकेिस्र्थळावर 
(www.symbiosiscollege.edu.in) उपलब्र्ध करून ददलेल्या Google Form द्व रे प्रवेशा 
ििंदभागि लार्िारी िवज क गिपते्र अपलोड करून दिन ांक २५/११/२०२० पयतं आपला प्रवशे 
तनजश्चि करावा. ििर Google Form यशस्वीपिे ि िर करण्य ि ठी पुढील क गिपते्र 
अपलोड करिे अतनव यज आहेत – सिांब योसिि करांडक प्रवेश अर्ज, प्रवेश मूल्य भरल्य च  
Screenshot, हमीपत्र – [िहभार्ी िवग ववद्यार्थयाांची ओळखपते्र / बोनाफाईडि / 
महाववद्यालयीन प्रवेश फी पाविी], लेखक ांचे परव नगी पत्र इत्य िी.  

८. िदर स्पर्धाग ऑनलाईन स्वरुपाि होि अिल्याने स्पर्धगक ििंघाने न ट्यव चन चे असभलेखन 
(व्हहडीओ रेकॉडींग) ि िर केल्य नांतरच त्या ििंघाचा िमावेश तनजश्चि िमिण्याि येईल. 
िदर असभलेखन (जव्हडीओ रेकॉडींर्) करिाना िवज ि िरकते एकत्र आहेत, ििेच 
मह ववद्य लय चे न व अिलेली प टी, प त्र ांच्य  न व च्य  त्रत्रकोिी प ट्य  एक  फे्रममध्ये येतील 
याची दक्षिा घ्यावी. (िादररकरिाची िार्ा ििंघािंनी आपल्या िोयीनुिार ठरवावी.)  

९. िादरीकरि करिाना म ईकच  व पर करत  येि र न ही. असभलेखनािाठी वापरण्याि येिारा 
कॅमेर  उच्च प्रततच  अिावा आणि िो िादरकत्याांच्या बैठकीपािून योग्य अांतर वर तनजश्चि 
करावा. 

१०. असभलेखन करिाना कॅमेर  िांपूिज वेळ व्स्र्थर र हील अशी दक्षिा घ्यावी.  
११. असभलेखनाि कोित्याही प्रकारची िरुूस्ती (editing) आढळल्य ि ििर िांघ ल  ब ि करण्य त 

येईल.  
१२. एकाच ददग्दशगकाला दोन नाट्यवाचनािंचे ददग्दशगन करिा येिार नाही. दिग्िशजक िदहत िांघ च्य  

कल क र ांची कम ल िांख्य  ि त अििे र्रिेचे आहे.  



१३. िर एका महाववद्यालयाने दोन ििंघ पाठववण्याचे योिले अिेल िर त्या िोन्ही िांघ मर्धील 
कल क र वेगवेगळेच अिले पादहिेि याची नोंद घ्यावी.  

१४. मराठी एकािंककका, नाट्यप्रवेश, नाटक यािंचाच िमावेश अपेक्षक्षि आहे.  
१५. नाट्यवाचनाि पाश्वगििंर्ीि, नेपर्थय व वेषभूषा वर्ैरेंचा वापर करिा येिार नाही. सििंबायोसिि 

करिंडक ही नाट्य वाचनाची स्पर्धाग आहे. वािावरि तनसमगिीिाठी िोंडाने ववववर्ध आवाि 
काढण्याची स्पर्धाग नाही हे लक्षाि घेऊन त्यािंचे प्राबल्य नाट्य वाचनाि निावे ही ववनिंिी. 

१६. न ट्यव चन त आव र् च  चढउत र, व चचक असभनय, भूसमकेची िमर् वगैरे ब बीांन  महत्व 
दिले र् ईल.  

१७. व्स्क्रप्टची एक प्रत आणि असभलेखने - व्हहडीओ रेकॉडींग (पेनड्राईवमध्ये Anti-virus 
Scanning करून) ििंघाच्या ववद्यार्थी प्रतितनर्धीने व ददग्दशगकाने सििंबायोसिि कला व 
वाणिज्य महाववद्यालयामध्ये दिन ांक २७ आणि २८/११/२०२० रोर्ी आिून ि िर करावीि. 
याबाबिची िववस्िर मादहिी (वेळ, दठकाि आणि उपजस्र्थि ववद्यार्थी प्रतितनर्धी) 
महाववद्यालयाच्या ििंकेिस्र्थळावर दिन ांक २६/११/२०२० रोर्ी उपलब्र्ध केली िाईल. 

१८. िदर असभलेखने - जव्हडीओ रेकॉडींर्, स्परे्धच्या ददवशी परीक्षकािंना दाखववण्याि येिील व 
त्याचे रे्थट प्रक्षेपि (Live Streaming) महाववद्यालयाच्या YouTube Channel वर 
करण्याि येईल.   

१९. िवग स्पर्धगक ििंघाच्या ऑनल ईन ि िररकरि चे अांततम वेळ पत्रक आणि त्य च्य  रे्थट 
प्रक्षेपि िांबांर्धीची आवश्यक ती िवज म दहती महाववद्यालयाकडून दिन ांक ०१ /१२/२०२० रोर्ी 
िपु री १२ व र्ेपयतं ििंकेिस्र्थळावर उपलब्र्ध केले िाईल. 

२०. परीक्षकािंचा तनिगय अिंतिम व बिंर्धनकारक राहील.  
२१. स्परे्धच्या तनयमाि अर्थवा कायगक्रमाि पूवगिूचना देऊन वा न देिा कोििाही बदल करण्याचा 

अधर्धकार ििंयोिकािंकडे राखीव अिेल.  
२२. प्रर्थम व जव्दिीय क्रमािंक समळालेल्या महाववद्यालयािंनी च लू शैक्षणिक वर् जत िह  मदहन्य ांच्य  

आत करिंडक ििंयोिकािंकडे ववद्यार्थीप्रतितनर्धीिं माफग ि स्वखचागने व स्वि:च्या िबाबदारीवर 
िुजस्र्थिीि परि करावा.  

 स्परे्धच्य  प ररतोवर्क  िांिभ जत: 
• प्रर्थम ि ांतघक :    सििंबायोसिि करिंडक व रोख पाररिोवषक रुपये ५००१/-  
• व्हितीय ि ांतघक:   सििंबायोसिि करिंडक व रोख पाररिोवषक रुपये ४००१/- 
• ततृीय ि ांतघक:    सििंबायोसिि करिंडक व रोख पाररिोवषक रुपये ३००१/-  
• उते्तर्न र्थज ि ांतघक:   सििंबायोसिि करिंडक व रोख पाररिोवषक रुपये २००१/-  
• िवोत्तम व चचक असभनय:  पुरुष: प्रशजस्िपत्रक  
• िवोत्तम व चचक असभनय :  स्त्री: प्रशजस्िपत्रक  
• िवोत्तम दिग्िशजन:   प्रशजस्िपत्रक  
• उते्तर्न र्थज दिग्िशजन:    प्रशजस्िपत्रक  

अचर्धक म दहतीि ठी िांपकज  – ववद्यार्थी प्रतितनर्धी समहीर अमृिकर: ७४४७४ २५८८४ 
 



 

लेखक ांच ेपरव नगी पत्र 
 

मी, ............................................................................................................................. 

महाववद्यालयाच्या ववद्यार्थयाांना सििंबायोसिि कला व वाणिज्य महाववद्यालय आयोजिि 

सििंबायोसिि करिंडक २०२० आिंिरमहाववद्यालयीन मराठी नाट्यवाचन स्परे्धि, नाट्यवाचनािाठी 

मी सलदहलेला, ............................................................................................................... 

हस्िलेख, ऑनल ईन ि िररकरि च्य  म ध्यम तून प्रेक्षक ांन  ि खववल  र् ि र आहे हे लक्ष त 

घेऊन, ििर हस्तलेख च्य  ि िररकरि ि ठी व परण्य ि परव नगी िेत आहे.  

 

 

दिन ांक:    /११/२०२०      लेखक चे िांपूिज न व आणि स्व क्षरी  

                                              

 

                                                     

 

 

 

    


