प्रशसशदिसाठी
पपांपरी पचांचवड महानगरपाशलकाच्या आयोशर्त साांस्कृ शतक आशि कला र्ोरिाांतगजत कि. १३ व १४
फे ब्रुवारी रोर्ी रामकृ ष्ि मोरे प्रेक्षागृह पचांचवड येथे पपांपरी पचांचवड महानगरपाशलका तफे शवशवर् कायजक्रमाांचे
आयोर्न करिेत आलेले आहे.
आयोशर्त कायजक्रमाांचा तपिील खालीलप्रमािेकि. १३ फे ब्रुवारी २०१८ रोर्ी
१)

एकाांककका स्पर्ाज – ( वेळ - पुिज किवस ) सकाळी ९.०० वा. ते सांदयाकाळी ९.००वा.
 स्पर्ेचा शवषय “प्रेम”
 प्रवेशिका अर्ज शस्वकारण्याची कि. २०/०१/२०१८ ते कि. ०३ /०२ /२०१८ पयंत सकाळी १०.०० ते
साांयकाळी ५.०० या वेळेत.
 सिरचे प्रवेशिका अर्ज महानगरपाशलके च्या सांकेत स्थळावर िेखील उपलब्र् आहेत
(www.pcmcindia.gov.in)
कि.१४ फे ब्रुवारी २०१८ रोर्ी
१) अशिनय कायजिाळा ( वेळ सकाळी ९.०० ते िुपारी १२.०० )
२) िर्ेिार मराठी सांगीत नाटक ( वेळ साांय. ५.०० ते सांदयाकाळी ८.०० )
३) एकाांककका स्पर्ेचा बक्षीस शवतरि समारां ि ( वेळ िुपारी १.०० ते ३.०० )
कायजक्रमाचे ठठकािरामकृ ष्ि मोरे सिागृह ,पचांचवड गाव, पुिे -३३ , पपांपरी पचांचवड िहर
अशर्क माशहतीसाठी सांपकज –
१) श्री. िेवेंद्र बोरावके – ( मोबाईल नां. ९९२२५०१७९८)
२) श्रीम.शस्मता उनुकल – िेिमुख (मोबाईल नां. ९५५२५३२५६०)
३) श्री.शवनोि सुतार – (मोबाईल नां. ९८५००७५१७६)
४) डॉ.सांर्ीवकु मार पाटील ( मोबाईल नां.९०११०८३६५९)

स्पर्ेची शनयमावली व बक्षीस शवतरिाबद्दलची माशहती प्रवेशिका अर्ाजसोबत िेिेत येईल. तरी पपांपरी
पचांचवड िहरातील इच्छु क स्पर्जक व सवज वयोगटातील कलाकाराांनी या सांर्ीचा लाि घ्यावा व उपरोक्त
सांबांशर्त
अशर्का-याांिी सांपकज सार्ावा असे मनपा तफे आवाहन करिेत येत आहे.
प्रत –

१) मा.सह आयुक्त, र्नता सांपकज शविाग याांना प्रशसदिीकामी
२) मा.सांपािक ,
िैशनक.........................................
पपांपरी पचांचवड महानगरपाशलका
३) मा.सांगिक शविाग, याांचा मनपा वेब पोटजल वर प्रशसदि करिेबाबत.

सह िहर अशियांता
शवद्युत / याांशत्रकी
पपांपरी पचांचवड महानगरपाशलका

साांस्कृ शतक आशि कला र्ोरिाांतगजत कि. १३ व १४ फे ब्रुवारी रोर्ी पपांपरी पचांचवड
महानगरपाशलका तफे खालील कायजक्रमाांचे आयोर्न करिेत आलेले आहे.
किनाांक – १३ फे ब्रुवारी २०१८
१) एकाांककका स्पर्ाज – ( वेळ सकाळी ९.०० वा. ते साांयकाळी ९.०० )
किनाांक – १४ फे ब्रुवारी २०१८
१) अशिनय कायजिाळा – ( वेळ सकाळी ९.०० ते िुपारी १२.०० )
२) एकाांककका स्पर्ेचे नामाांकने आशि बशक्षस शवतरि समारां ि ( वेळ िुपारी १.०० ते िुपारी ३.००)
३) सांगीत नाटक - ( वेळ साांयकाळी ५.०० ते साांयकाळी ८.०० )
कायजक्रमाचे ठठकािरामकृ ष्ि मोरे प्रेक्षागृह, पचांचवड , पुिे - ४११०३३.
एकाांककका स्पर्ेचे शनयम१) सिरच्या स्पर्ेचा शवषय ‘प्रेम’ असेल.
२) स्पर्ाज मराठी व पहांिी िाषेमदये घेिेत येईल.
३) एकपात्री प्रयोग करता येिार नाही.
४) सिर स्पर्ेतील सांघ हे पपांपरी पचांचवड महानगरपाशलका हद्दीतीलच असावे.
५) सिर स्पर्ेसाठी कोितीही वयोमयाजिा नाही.
६) ९ पेक्षा र्ास्त स्पर्जक सांघाांनी सहिाग घेतल्यास एक आठवडा अगोिर २० शमशनटाचा प्रयोग
स्पर्जकाांनी सािर करुन त्यावर पठरक्षक शनिजय घेतील तो शनिजय अांशतम राहील व सवांवर बांर्नकारक
राशहल.
७) स्पर्ेसाठी कोितेही िुल्क आकारले र्ािार नाही.
८) सिर स्पर्ेसाठी सवज प्रकारच्या सांस्था, िाळा, महाशवद्यालये, कां पनी आशि बँक इ. क्षेत्रातील लोकाांना
सहिाग घेता येईल.
९) एकाांकीके साठी असिारा वेळ ३० ते ४५ शम. राहील.
१०) एकाांककके साठी लागिारे नेपथ्य (Property ) हे स्पर्जकाांनी स्वखचाजने आिावे.
११) स्पर्जकाांनी येिे - र्ािेचा खचज स्वखचाजने करावा.
१२) रोख पाठरतोशषक हे फक्त पशहल्या ३ स्पर्जकाांनाच किले र्ाईल.
१३) एकाांककका स्पर्ेसाठी प्रवेशिका शस्वकारण्याची अांशतम कि. ०३/०२/१८ रोर्ी पयंत राहील.
प्रवेशिका शस्वकारण्यासाठी खालील अशर्का-याांिी सांपकज सार्ावा.
१४) एकाांककका प्रवेशिका अर्ज व माशहती महानगरपाशलके च्या वेबसाईटवर उपलब्र् करुन किल्या र्ातील.
(www.pcmcindia.gov.in)
१५) अशर्क माशहतीसाठी सांपकज .
१) श्री. िेवेंद्र बोरावके – ( मोबाईल नां. ९९२२५०१७७८)
२) श्रीम.शस्मता उनुकल – िेिमुख (मोबाईल नां. ९५५२५३२५६०)
३) श्री.शवनोि सुतार – (मोबाईल नां. ९८५००७५१७६)
४) डॉ.सांर्ीवकु मार पाटील ( मोबाईल नां.९०११०८३६५९)

सह िहर अशियांता
शवद्युत / याांशत्रकी
पपांपरी पचांचवड महानगरपाशलका

िपंपरी िचंचवड महानगर पािलका एकां िकका

धा 2018.

वे श अज

सं थेचे नाव ………………………………………………………………………………………………………………………………………
प ा:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
:……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….
सं था अ

/ सिचव :………………………………………………………………………………………………………………………….

एकांिककेचे नाव :…………………………………………………………………………………………………………………………………
ले खक : :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
िद शक : :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ले खकाचे परवानगी प : :……………………………………………………………………………………………………………………….
एकां िककेचे थोड

ात कथानक ( िथम ) : :………………………………………………………………………………………………..

:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
नेप

: :………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

काश योजना : :………………………………………………………………………………………………..
संगीत : :………………………………………………………………………………………………..
रं गभूषा : :………………………………………………………………………………………………..
वेशभू षा : :………………………………………………………………………………………………..
पा प रचय : :………………………………………………………………………………………………..
पा

-

नाव

१) :………………………

………………………………………………………..

२) :………………………

…………………………………………………………………..

३) :………………………

………………………………………………………………………..

.सं थे चे / सं था मुखां चे पॅ न काड नंबर ( कॉपी ) :
:………………………………………………………………………………………………..
सं था / अ

सही / िश

ा :

