
 
 
 
 

 
 

दिन ांक: २२/०९/२०२१ 

सिांब योसिि मर ठी न ट्यमांडळ आयोजित 

सिांब योसिि करांडक - २०२१ (वर्ष ३७वे) 
(आंतरमहाविद्यालयीन मराठी नाट्यिाचन स्पर्ाा) 

 

सन्माननीय प्राचाया/प्राचायाा,  
नमस्कार. 

सालाबाद प्रमाणचे या िर्षीही आम्ही सिांब योसिि करांडक २०२१ - आांतरमह ववद्य लयीन मर ठी 
न ट्यव चन स्परे्धचे आयोजन करीत आहोत. आपल्या सुप्रततष्ठठत महाविद्यालयाने आजपयतं 
या स्परे्मध्ये सहभागी होऊन आम्हास सहकाया केले आहे. तशाच सहकायााची अपेक्षा आम्ही 
या िर्षीही आपणाकडून करीत आहोत.   

यािर्षी स्परे्चे ३७िे िर्षा असून, कोरोना विर्षाणूचा प्रादुाभाि लक्षात घेऊन यदंा ही स्पर्ाा ऑनलाईन 
स्िरुपामध्ये दिन ांक २६ आणि २७ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी आयोष्जत केली आहे. स्परे्च्या मुळ 
स्िरुपामध्ये बदल केल्यामुळे तत्संबंर्ीच्या निीन तनयमांकडे विशेर्ष लक्ष द्यािे ही विनंती. य  
स्परे्धिांबांर्धीची नवीन ननयम वली व प्रवेश अिष िोबत िोडले आहेत. 

कृपया ही  माहहती आपल्या नाट्य विभाग प्रमुख ि विद्यार्थी प्रतततनर्ींच्या तनदशानास आणून 
द्यािी. आपल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थयांना या स्परे्त सहभागी होण्यासाठी नेहमीप्रमाणे 
प्रोत्साहन द्यािे ही नम्र विनंती.  

कळािे,                                                     

आपला स्नेहांककत 

 
डॉ. हृवर्केश िोमि 
     प्राचाया 
 

िहपत्र:े १. प्रिेश अजा नमुना २. स्परे्ची तनयमािली ३. लेखकांचे परिानगी पत्र नमुना. 

 



 

प्रवेश अिष 
दिन ांक:    /  /२०२१ 

प्रतत,  
मर ठी न ट्य ववभ ग प्रमुख,  
ससबंायोससस कला आणण िाणणज्य महाविद्यालय,  
सेनापती बापट मागा, 
पुणे – ४११ ००४.  
 

महोदय,  

आपल्या महाविद्यालयाच्या ितीने आयोष्जत सिांब योसिि करांडक – २०२१: आांतरमह ववद्य लयीन मर ठी न ट्यव चन 
स्पर्धेमध्ये आमच्या महाविद्यालयाचा संघ सहभाग घेऊ इष्च्ितो. सदर संघातील सिा विद्यार्थी आमच्या 
महाविद्यालयातील नोंदणीकृत विद्यार्थी असून, स्परे्च्या तनयमांचे पालन करून संयोजकांना संपूणा सहकाया 
करतील.  

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

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

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

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

दिग्िशषक चे न व: .................................................................................................................................... 

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

सोबत प्रिेश मूल्य रुपये ७०० मात्र पाठवित आहोत. तरी त्याचा स्िीकार व्हािा ि रीतसर पािती समळािी, र्न्यिाद.  

                        

                                        
                   

मह ववद्य लय च  सशक्क                                         प्र च यष 
 

अनुक्रम ांक िांघ तील कल क र ांची न वे वगष आणि तुकडी हिेरी क्रम ांक 
१    
२    
३    
४    
५    
६    
७    



 

सिांब योसिि करांडक - २०२१ 
(आंतरमहाविद्यालयीन मराठी नाट्यिाचन स्पर्ाा) 

स्परे्धची ननयम वली 
१. कोरोना विर्षाणूचा प्रादुाभाि आणण तत्संबंर्ीचे तनयम लक्षात घेऊन महाविद्यालयाने सदर 

स्पर्ध ष एक  फेरीतच घेण्य चे ठरववले आहे.  
२. स्परे्हदिशी सिांना एकत्र येणे शक्य नसल्याने स्पर्ध ष ऑनल ईन घेण्यात येईल.  
३. प्रत्येक महाविद्यालयास कम ल िोन संघ पाठविता येतील.  
४. प्रत्येक संघात ककम न िोन व कम ल ि त कलाकारांचा समािेश असािा.  
५. प्रत्येक संघास ककम न पांर्धर  व कम ल वीि समतनटांचा अिर्ी हदला जाईल.  
६. प्रत्येक संघास रुपये ७००/- म त्र प्रवेश मूल्य राहील. सदर प्रिेश मूल्य केिळ ऑनलाईन 

पद्र्तीने स्िीकारण्यात येणार असून त्यासाठी आिश्यक ती सिा माहहती Google Form 
द्िारे उपलब्र् करून देण्यात येईल. कोणत्याही पररष्स्र्थतीत एकि  भरलेले प्रवेश मूल्य परत 
समळि र न ही याची कृपया नोंद घ्यािी.       

७. इच्िुक स्पर्ाक संघाने ससबंायोससस कला ि िाणणज्य महाविद्यालयाच्या संकेतस्र्थळािर 
(www.symbiosiscollege.edu.in) उपलब्र् करून हदलेल्या Google Form द्व रे प्रिेशा 
संदभाात लागणारी िवष क गिपते्र अपलोड करून दिन ांक १६/१०/२०२१ पयतं आपला प्रिशे 
तनष्श्चत करािा. ििर Google Form यशस्वीपिे ि िर करण्य ि ठी पुढील क गिपते्र 
अपलोड करिे अननव यष आहेत – प्रवेश अिष, प्रवेश मूल्य भरल्य च  Screenshot, हमीपत्र 
– [सहभागी सिा विद्यार्थयांची ओळखपते्र / बोनाफाईडस / महाविद्यालयीन प्रिेश फी पािती], 
लेखक ांचे परव नगी पत्र इत्य िी.  

८. सदर स्पर्ाा ऑनलाईन स्िरुपात होत असल्याने स्पर्ाक संघाने असभलेखन चे जहहडीओ रेकॉडींग 
ि िर केल्य नांतरच त्या संघाचा समािेश तनष्श्चत समजण्यात येईल. सदर ष्व्हडीओ रेकॉडींग 
करताना िवष ि िरकते एकत्र आहेत, तसेच मह ववद्य लय चे न व अिलेली प टी, प त्र ांच्य  
न व च्य  त्रत्रकोिी प ट्य  एक  फे्रममध्ये येतील याची दक्षता घ्यािी. (सादररकरणाची जागा 
संघांनी आपल्या सोयीनुसार ठरिािी.)  

९. सादरीकरण करताना म ईकच  व पर करत  येि र न ही. असभलेखनाच्या रेकॉडींगसाठी 
िापरण्यात येणारा कॅमेर  सादरकत्यांच्या बैठकीपासून योग्य अांतर वर तनष्श्चत करािा. 

१०. असभलेखन करताना कॅमेर  िांपूिष वेळ जस्र्थर र हील अशी दक्षता घ्यािी.  
११. असभलेखनात कोणत्याही प्रकारची िरुूस्ती (editing) आढळल्य ि ििर िांघ ल  ब ि करण्य त 

येईल.  
१२. एकाच हदग्दशाकाला दोन नाट्यिाचनांचे हदग्दशान करता येणार नाही. दिग्िशषक िदहत िांघ च्य  

कल क र ांची कम ल िांख्य  ि त असणे गरजेचे आहे.  
१३. जर एका महाविद्यालयाने दोन संघ पाठविण्याचे योजले असेल तर त्या िोन्ही िांघ मर्धील 

कल क र वेगवेगळेच असले पाहहजेत याची नोंद घ्यािी.  



१४. मराठी एकांककका, नाट्यप्रिेश, नाटक यांचाच समािेश अपेक्षक्षत आहे.  
१५. नाट्यिाचनात पाश्िासंगीत, नेपर्थय ि िेर्षभूर्षा िगैरेंचा िापर करता येणार नाही. ससबंायोससस 

करंडक ही नाट्य िाचनाची स्पर्ाा आहे. िातािरण तनसमातीसाठी तोंडाने विविर् आिाज 
काढण्याची स्पर्ाा नाही हे लक्षात घेऊन त्यांचे प्राबल्य नाट्य िाचनात नसािे ही विनंती. 

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

१७. जस्क्रप्टची एक प्रत आणि असभलेखने - जहहडीओ रेकॉडींग (पेनड्राईिमध्ये Anti-virus 
Scanning करून) संघाच्या विद्यार्थी प्रतततनर्ीने ि हदग्दशाकाने ससबंायोससस कला ि 
िाणणज्य महाविद्यालयामध्ये दिन ांक १८ - २० ऑक्टोबर, २०२१ िरम्य न आिून ि िर 
करािीत. याबाबतचे सविस्तर िेळापत्रक महाविद्यालयाच्या संकेतस्र्थळािर दिन ांक १६ 
ऑक्टोबर, २०२१ रोिी उपलब्र् केले जाईल. 

१८. सदर असभलेखने - ष्व्हडीओ रेकॉडींग, स्परे्च्या हदिशी परीक्षकांना दाखविण्यात येतील ि 
त्याचे रे्थट प्रक्षेपण (Live Streaming) महाविद्यालयाच्या YouTube Channel िर 
करण्यात येईल.   

१९. सिा स्पर्ाक संघाच्या ि िररकरि चे अांनतम वेळ पत्रक आणि त्य च्य  रे्थट प्रक्षेपि िांबांर्धीची 
आवश्यक िवष म दहती महाविद्यालयाकडून दिन ांक २२/१०/२०२१ रोिी िपु री १२ व िेपयतं 
संकेतस्र्थळािर उपलब्र् केले जाईल. 

२०. परीक्षकांचा तनणाय अंततम ि बंर्नकारक राहील.  
२१. स्परे्च्या तनयमात अर्थिा कायाक्रमात पूिासूचना देऊन िा न देता कोणताही बदल करण्याचा 

अधर्कार संयोजकांकडे राखीि असेल.  
२२. प्रर्थम ि ष्व्दतीय क्रमांक समळालेल्या महाविद्यालयांनी च लू शैक्षणिक वर् षत िह  मदहन्य ांच्य  

आत करंडक संयोजकांकडे विद्यार्थीप्रतततनर्ीं माफा त स्िखचााने ि स्ित:च्या जबाबदारीिर 
सुष्स्र्थतीत परत करािा.  

 स्परे्धच्य  प ररतोवर्क  िांिभ षत: 
• प्रर्थम ि ांनघक :    ससबंायोससस करंडक ि रोख पाररतोवर्षक रुपये ५००१/-  
• जहितीय ि ांनघक:   ससबंायोससस करंडक ि रोख पाररतोवर्षक रुपये ४००१/- 
• ततृीय ि ांनघक:    ससबंायोससस करंडक ि रोख पाररतोवर्षक रुपये ३००१/-  
• उते्तिन र्थष ि ांनघक:   ससबंायोससस करंडक ि रोख पाररतोवर्षक रुपये २००१/-  
• िवोत्तम व चचक असभनय:  पुरुर्ष: प्रशष्स्तपत्रक  
• िवोत्तम व चचक असभनय :  स्त्री: प्रशष्स्तपत्रक  
• िवोत्तम दिग्िशषन:   प्रशष्स्तपत्रक  
• उते्तिन र्थष दिग्िशषन:    प्रशष्स्तपत्रक  

अचर्धक म दहतीि ठी िांपकष  – विद्यार्थी प्रतततनर्ी यशराज कदम: ८९५६७२१०९८ 
 



 

 

लेखक ांच ेपरव नगी पत्र 
 

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

महाविद्यालयाच्या विद्यार्थयांना ससबंायोससस कला ि िाणणज्य महाविद्यालय आयोष्जत 

ससबंायोससस करंडक - २०२१ आंतरमहाविद्यालयीन मराठी नाट्यिाचन स्परे्त, नाट्यिाचनासाठी 

मी सलहहलेला, ............................................................................................................... 

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

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

 

 

दिन ांक:    /  /२०२१      लेखक चे िांपूिष न व आणि स्व क्षरी  

                                              

 

                                                     

 

 

 

    


