
 
 

 

फिरोफिया करडंक २०२३ फियमावली 

 

1. फिरोफिया करडंक ही  स्पर्ाा फिफिर् गणुिर्ान स्पर्ाा असनू, यामध्ये फिफिर् कलांचा अंतर्ााि असणे अपेफित आहे. ज्या 

फिषयािर आर्ाररत प्रयोग असेल त्याच फिषयार्ी संबफर्त कला प्रकार असणे आिश्यक आहे. म्हणजेच लेखन- फिग्िर्ान, 

अफर्नय, नतृ्य प्रकार, संगीत ि इतर फिरे्ष कला प्रकार.  

 

2. िरील मदु्दयामध्ये नमूि केलेल्या सिा कला प्रकारांपैकी लेखन ही अत्यंत महत्त्िाची बाब आहे. उिाररत सिा कलाप्रकार 

सिोत्तम सािर झाले तरीही मूळ सकंल्पना / लेखन / संफहता जर कमी िजााची फकंिा व्यिफस्ित फलफहली गेली नसेल तर 

त्याचा सांफिक गणुांिर नक्कीच पररणाम होतो आफण पररणामी सांफिक पाररतोफषकाच्या बाबतीत सिं इतरांपेिा खाली 

जातो. म्हणून  लेखन हा या स्पर्ेचा फिग्िर्ानाइतकाच महत्त्िाचा िटक असल्याने त्यािर जास्तीत जास्त काम होणे अफतर्य 

महत्त्िाचे आहे.   

 

3. प्रयोगािरम्यान कुठल्याही प्रकारचे ध्िफनमफुित ( फसडी, कॅसेट, रेडी साउंडटॅ्रक, पेन ड्राइव्ह इत्यािी ) संगीत िाजिता येणार 

नाही. संपूणा प्रयोगामध्ये कुठेही ध्िफनमिुणाचा  िापर केलेला आढळल्यास त्या महाफिद्यालयाचा सांफिक  पाररतोफषकासाठी 

फिचार केला जाणार नाही. कुठल्याही प्रकारचे टॅ्रक अििा लूप केलेला साऊंड िापरण्यास सक्त मनाई आहे. 

 

4. सािर होणाऱ्या प्रयोगात फनिडलेले संगीत आफण फनिडलेले नतृ्यप्रकार हे तुम्ही फनिडलेल्या संकल्पनेर्ी आफण संफहतेर्ी 

ससुंगत असािेत हे अत्यंत महत्िाच ेआहे. तुमच्या नाटकासाठी कुठल्या प्रकारचे संगीत योग्य आहे आफण त्यासाठी 

कुठल्या गाण्यांची / संगीत प्रकाराची फनिड करायची याचे संपूणा स्िातंत्र्य तुम्हाला आहे.   

 

अ) संपूणा सािरीकरणामध्ये फहंिसु्तानी र्ास्त्रीय संगीत आफण र्ास्त्रीय नतृ्य योग्य पद्धतीने आफण योग्य फठकाणी सािर 

करण्यात आल्यास त्याचा गणुांकनात सकारात्मक फिचार होऊ र्कतो.  

 

आ) र्ास्त्रीय संगीत आफण र्ास्त्रीय नतृ्य (अििा सिाच सगंीत आफण नतृ्य प्रकार)  या कला प्रकारात िैयफक्तक पाररतोफषके 

फमळफिण्यासाठी त्याच्या सािरीकरणाचा िेळ आफण िजाा हा महत्त्िाचा ठरतो. सािर केलेल्या कलेचा प्रर्ाि हा फकती काळ 

फटकू र्कतो त्यािर त्याचे मूल्यांकन अिलंबनू आहे. त्यामळे सािर केलेले कलाप्रकार पररणामकारक झाले आहेत असे 

परीिकांना िाटल्यासच त्याचा पाररतोफषकासाठी फिचार केला जाऊ र्कतो.   

 

इ) र्ास्त्रीय आफण पाश्चात्य कला यांचे फ्यजुन करून, त्याचा प्रयोगात अयोग्य आफण अिास्ति िापर झाल्यास त्याचा 

मूल्यांकनात नकारात्मक पररणाम होतो. याचा अिा फ्यजुन या प्रकारास मनाई आहे असे अफजबात नाही. फकंबहुना त्याचा 

िापर फकती योग्य पद्धतीने आफण पररणामकारक झाला आहे याला जास्त महत्ि आहे.  

 

5. स्पर्ेत एका संिात जास्तीत जास्त िक्त ३५ फिद्यार्थयाांना र्ाग ितेा येईल. ते फिद्यािी हे सबंंफर्त फिद्यालयाचे फिद्यािी 

असल्याचा परुािा सोबत असणे बरं्नकारक आहे. िक्त ध्िनी संयोजन (म्हणजे समोरील बाजूस साउंड फमक्सर जिळ बसणारी 

व्यक्ती ) आफण प्रकार् योजना ( लाईट रूम मध्ये / पल्सर जिळ बसून काम करणारी व्यक्ती ) या िोन गोष्टींसाठी व्यािसाफयकांच े

( महाफिद्यालयाच्या बाहरेच े/  प्रोिेर्नल ) सहाय्य िेता येईल. या िोन व्यक्तींचा समािेर् ३५ फिद्यार्थयाांच्या यािीत समाफिष्ट 

असणे आिश्यक आहे ( म्हणजेच ३३ + २ = ३५). ध्िनी ि प्रकार् जर महाफिद्यालयातील फिद्यार्थयाांनी करण्याचे ठरफिल्यास 

त्याचा सदु्धा समािेर् ३५ च्या यािीमध्ये असणे आिश्यक आहे. िोडक्यात संिामध्ये कुठल्याही प्रकारे ३५ पेिा जास्त 

सिस्यांना परिानगी फिली जाणार नाही.  



 
 

6. कॉलेज बाहरेील व्यािसाफयकांचा िापर हा िक्त प्रकार् योजना ि ध्िनी संयोजन (mixer) एिढयाच साठी बंर्नकारक असेल. 

या व्यक्ती स्टेज िर कुठल्याही प्रकारचे सािरीकरण करताना आढळल्यास सबंंफर्त महाफिद्यालयाचा सांफिक ि िैयफक्तक 

पाररतोफषकांसाठी फिचार केला जाणार नाही. 

 

7. अ ) जी फिद्यापीठे (private / Government) पणुे फिद्यापीठ अििा इतर कुठल्याही फिद्यापीठांतगात आहते ि  ज्यांना स्ितंत्र / 

स्िायत्त िजाा आह,े अर्ा फिद्यापीठांतगात फनमााण झालेल्या महाफिद्यालयांना कुठल्याही प्रकारे फिद्यापीठाच्या नािाने स्पर्ेत र्ाग 

िेता येणार नाही. िर नमूि केलेल्या महाफिद्यालयांना त्यांच्या महाफिद्यालयाच्या नािानचे स्पर्ेमध्ये सहर्ागी होता येणार आहे. 

एकापेिा अफर्क महाफिद्यालयांना एकत्र येऊन एक संि बनिता येणार नाही. स्ितंत्र महाफिद्यालयाच्या नािाने ि त्याच 

महाफिद्यालयातील फिद्यार्थयाांचा सिं िेऊन स्पर्ेत सहर्ागी होता येणार आहे. Campus जरी एक असला परतुं महाफिद्यालय 

िेगळे असेल तरी सदु्धा एक पेिा अफर्क महाफिद्यालय एका संिात येऊ र्कणार नाहीत याची नोंि घ्यािी.  

 

ब)  ज्या फिद्यापीठांची नोंिणी – स्टेट प्रायिेट यफुनिफसाटी अॅक्ट  च्या अंतगात झाली आहे ि ज्यांची िन कॅम्पस िन यफुनिफसाटी 

असा फनयम आहे, तसेच ज्या फिद्यापीठाची इतर कुठेही र्ाखा अििा संलग्न महाफिद्यालये नाहीत, अर्ा प्रकारच्या यफुनिफसाटी 

मध्ये कुठल्याही प्रकारच्या फनरफनराळ्या महाफिद्यालयांची फनफमाती झालेली नाही, अर्ा प्रकारच्या यफुनिफसाटीना त्यांच्या 

यफुनिफसाटी च्या नािे स्पर्ेत सहर्ागी होता येऊ र्केल. या स्िरूपाच्या यफुनिफसाटी मध्ये असणाऱ्या फनरफनराळ्या फिर्ागांमर्ील 

( महाफिद्यालयांमर्ील नाही ) फिद्यार्थयाांना एका संिात सहर्ागी होता येणार आहे. ह्या सिा फिद्यार्थयााची I CARDS एक सारखी 

असणे आिश्यक आहे.  

 

8. फिद्यािी लेखक अििा फिद्यािी फिग्िर्ाक हा ३५ च्या सिंात असणे बरं्नकारक नाही. जर तो फिद्यािी लेखक अििा फिद्यािी 

फिग्िर्ाक संबफर्त महाफिद्यालयातील असतील, तर त्यांचा िैयफक्तक पाररतोफषकासाठी फिचार केला जाऊ र्कतो. लेखक ि 

फिग्िर्ाक यांचे सािरीकरणात काही काम नसेल तर त्यांना िक्त िैयफक्तक पाररतोफषकासाठी म्हणून ३५ च्या यािीत असण े

बंर्नकारक नाही. ( हा फियम िक्त लेखक व फिग्िर्शक यांच्या पुरताच मयाशफित आह)े 

 

9. संबफर्त महाफिद्यालयाच्या प्राध्यापकांना / स्टाि ला कुठल्याही कारणासाठी स्टेज िर प्रिेर् फिला जाणार नाही. िक्त प्रकार् 

योजना ि संगीत संयोजनासाठी जर व्यािसाफयक म्हणनू त्यांना यायचे असेल तर तर्ी संबंफर्त महाफिद्यालयाच्या प्राचायाांची 

पूिा मान्यता िेतलेली असणे जरुरी आहे.  

 

10.  स्पर्चेे सािरीकरण फकमान ३० फमफनटे ि कमाल ४५ फमफनटांचा असािा हे बंर्नकारक आहे. पडिा उिडल्यापासून ३० 

फमफनटांपेिा कमी ि ४५ फमफनटांपेिा जास्त सािरीकरण झाल्यास त्या संिाचा सांफिक पाररतोफषकासाठी फिचार केला जाणार 

नाही. परतुं अर्ा बाि झालेल्या सिंाला िैयफक्तक पाररतोफषके फमळत असल्यास, ती द्यािीत फकंिा नाही याचा फनणाय संयोजक 

ि परीिक िेतील, या बाबत कोणताही खलुासा िेण्याचे बंर्न संयोजकांिर आफण परीिकांिर नाही.  

 

11.  प्रत्येक महाफिद्यालयास एकूण ६५ फमफनटे िळे िणे्यात येईल, त्यापैकी पफहली १५ फमफनटे सेट लािण्यासाठी, पढुील ५ फमफनटे 

िक्त िाद्य लािण्यासाठी ( Tuning साठी ) ि त्यानंतरचा ४५ फमफनटांचा िेळ प्रयोग सािरीकरणासाठी राहील.  

 

12.  स्टेज ताब्यात फिल्यानंतर सटे लािायला सरुुिात करण्या आर्ी पफहली िंटा िणे्यात येईल, त्यानंतर १५ फमफनटांनी िसुरी 

िंटा िेण्यात येईल. िाद्य लािण्यासाठीचा ५ फमफनटांचा कालािर्ी संपल्यानंतर फतसरी िंटा िणे्यात येईल. मखु्य सािरीकरणाची 

४५ फमफनटे तेव्हापासून मोजली जातील.  

 



 
13. सिा कला स्टेजिरच तयार करणे ि सािर करणे बंर्नकारक आहे. स्टेजिर सािर होणाऱ्या सिा कला या प्रेिक ि परीिकांना 

फिसाव्यात अर्ा जागेिर असाव्यात.  एखािी कला फिंगेमध्ये तयार करून स्टेजिर आणनू िाखफिली तर त्याचा बफिसासाठी 

फकती फिचार करािा याचा फनणाय सयंोजक ि परीिक िेतील. 

 

14. स्टेजिर एका िेळेस फकती फठकाणी फचत्रकला करािी याचे योग्य फनयोजन महाफिद्यालयाने करािे. फचत्रकलेचा िापर हा 

संकल्पनरे्ी ससुंगत ि आिश्यकते नसुार असािा. अनािश्यक फचत्रकला टाळािी, तुम्ही एकूण फकती फचत्र काढता याला महत्त्ि 

नसनू, सिा फचत्रे योग्य जागी ि फचत्रांचा िजाा फकती चांगला आहे याला जास्त महत्ि फिले जाईल . याचा अिा फचत्रकलेस मनाई 

आहे ि फचत्रकला नाही केली तरी चालू र्कते असा कृपया गैरसमज करून िेऊ नये.  

 

15. स्पर्ेमध्ये एकूण फकती इव्हेंट अििा िाईन आटटास  चे प्रकार करायचे  याची कुठलीही संख्या ठरलेली नाही. म्हणनू जास्तीत 

जास्त इव्हेंट केले म्हणजे सांफिक पाररतोफषक फमळते अििा कमी इव्हेंट तरी पाररतोफषक फमळते िगैरे िगैरे ... याचा कुठलाही 

फलफखत फनयम आम्ही कर्ीही केलेला नाही अििा तसा आमचा फिचारही नाही. म्हणनू इव्हेंटटसची फनिड करताना ते तुमच्या 

सािरीकरणासाठी फकती महत्त्िाचे, नाफिन्यपूणा आफण फकती प्रर्ािी आहेत याचा फिचार करूनच सािर करािेत. इव्हेंटटसची 

संख्या फकती आहे त्यापेिा इव्हेंटटसचा िजाा, त्याचा ससुंगतपणा ि त्याचे योग्य िेळी केलेले सािरीकरण याला जास्त महत्त्ि 

िेण्यात येईल. 

 

अ) रॅ्डो प्ले, UV आटा, sand ऍफनमेर्न आफण रेफडयम आटा हे सिा कलाप्रकार प्रयोगात िापरल्यानेच सांफिक पाररतोफषक 

अििा फिरोफिया करडंक फमळतो हा गैरसमज आहे. त्यामळेु नमूि केलेल्या प्रकारांचा अिास्ति िापर झाल्यास त्याचा 

मूल्यांकनात नकारात्मक पररणाम होतो. त्यामळेु िरील कला प्रकारांचा आपल्या प्रयोगात फकतपत िायिा होणार आहे, 

तसेच ह्या कला सािर करण्याचा आपला िजाा फकती चांगला आहे ह्याचे आत्मपरीिण करून त्याचा प्रयोगात िापर करािा 

अन्यिा ते टाळािे.  

 

16. संयोजकांतिे स्टेजिर फकमान लाईटटस, स्पीकसा, ि इतर स्टेज प्रॉपटी फमळेल. त्या व्यफतररक्त प्रयोगासाठी लागणारे साफहत्य 

उपलब्र् करून िेण्याची जबाबिारी संयोजकांिर नाही, ह्याची जबाबिारी सबंंफर्त सिंािर राहील. सिा महाफिद्यालयांना 

समान साऊंड फसफस्टम िणे्यात येणार आहे. सिा महाफिद्यालयांना सयंोजकांतिे िेण्यात येत असलेलीच साऊंड फसफस्टम 

िापरणे बरं्नकारक आहे .जास्तीचे पैसे र्रून कुणालाही स्ितःसाठी िेगळी साऊंड फसफस्टम आणता येणार नाही. 

संयोजकांतिे िेण्यात येणाऱ् या साऊंड फसफस्टम चे कुठलेही र्ाडे आकारले जाणार नाही, ही सफुिर्ा संयोजकांतिे 

फिनामलु्य  िणे्यात येईल.  

 

17. स्पर्ेच्या िेळी रगंमाच्यािर लागणाऱ्या साफहत्याची (म्हणजे लेव्हल्स, मोडे इत्यािी ) यािी जी संयोजकांतिे परुफिली जाते, 

ती सिा यािी कायाक्रम सािर होण्यापूिी िोन फििस आर्ी संयोजकांकडे सपूुिा करण्यात यािी. यािी ठरलेल्या िळेेत 

संस्िेच्या कायाालयात पोहोचली नाही तर, प्रयोगासाठी लागणारे कुठलेही साफहत्य संयोजकांतिे िेण्याची कुठलीही 

जबाबिारी संयोजकांिर राहणार नाही. 

 

18. प्रयोगाची संफहता, सिा सहर्ागी फिद्यार्थयाांची मा. प्राचायाांच्या मान्यतेने केलेली अंफतम यािी, ध्िनी ि प्रकार् योजनेचा 

आराखडा, सािर होणाऱ्या कला प्रकारांची यािी कायाक्रमाच्या िोन फििस आर्ी संयोजकांकडे सपूुिा  करण्यात यािी, 

अन्यिा सबंंफर्त महाफिद्यालयाच्या प्रिेर् अजााचा फिचार केला जाणार नाही . 

 

 



 
19. रगंमंचािर िापरलेल्या कुठल्याही िस्तूची म्हणजेच नाटटयगहृ ि संयोजकांतिे फिलेल्या साफहत्याची तोडिोड अििा 

नासर्ूस झाल्यास त्याची र्रपाई संबंफर्त संि अििा महाफिियालयांना करािी लागेल ि त्याची त्िररत र्रपाई करून 

द्यािी लागेल. ते नकुसान फकती झाले हे स्पर्ाा संयोजन सफमती ि संबंफर्त नाटटयगहृ प्रर्ासन ठरिेल. ह्याची संपूणा जबाबिारी 

महाफिद्यालयाच्या सिं प्रमखुािर असेल.  

 

20. स्पर्ाा चालू असताना फतिे उपफस्ित असलेल्या स्पर्ाक ि संबंफर्त महाफिद्यालयाचे फिद्यािी / प्रिेक अििा सहकारी यांच े

ितान र्ांततेचे  असािे. इतरांना त्यांच्या िागण्याचा त्रास होईल अििा चालू असलेल्या सािरीकरणामध्ये कुठलाही 

अडिळा / व्यत्यय येईल असे ितान असू नये. अर्ा महाफिद्यालयाच्या फिद्यार्थयाांनी कुठल्याही प्रकारचे गरैितान केल्याच े

आढळून आल्यास ि इतर महाफिद्यालयांना त्याचा त्रास झाला आह े असे आम्हाला आढळून आल्यास, त्या संबंफर्त 

महाफिद्यालयाचा संि प्रमखु जबाबिार राहील ि त्या संबंफर्त महाफिद्यालयािर योग्य ती कारिाई संयोजकांतिे केली 

जाईल.  

 

21. स्पर्ेतील सािरीकरणाची सिा जबाबिारी सिं प्रमखु ि संबंफर्त महाफिद्यालयाच्या प्राचायाांची असेल . कायाक्रमाचे लेखन 

ि सािरीकरण हे त्यांनी तपासून घ्यािे. एकूण सािरीकरणात कुठेही अश्लील / फबर्त्स हािर्ाि असणार नाहीत याची 

काळजी घ्यािी. तसेच प्रयोगात िापरण्यात आलेली र्ाषा आिेपाहा नसािी ह्याची काळजी घ्यािी ि तसेच फिद्यािी म्हणनू 

नैफतकतेची ि िागण्याची मयाािा स्पर्ाकांनी सांर्ाळािी. या सूचनांचे योग्य पालन न झाल्यास संबंफर्त स्पर्ाक जबाबिार 

राहतील ि महाफिद्यालयाच्या सांफिक अििा िैयफक्तक पाररतोफषकांिर त्याचा फिपरीत पररणाम होऊ र्कतो.  

 

22. फिरोफिया करडंक फवफवध गुणिर्शि स्पधाश ही महाफवद्यालयीि युवकांच्या प्रफतभेला उपलब्ध करूि फिलेले स्पधाशत्मक 

व्यासपीठ आह े. संयोजक या िात्यािे युवकांची सृजिर्ीलता, कलागुण आफण कौर्ल्य यांिा वाव िेणे आमचे कतशव्य 

आह.े त्यामुळे आपल्या महाफवद्यालयाच्या संघािे सािरीकरणासाठी फिवडावयाचा फवषय आफण इतर कला प्रकार व 

त्याचे सािरीकरण कसे करावे ह्याचे संपूणश स्वातंत्र्य महाफवद्यालयांिा आह.े परतुं अफतर्य फखलाडू वृत्तीिे आयोफजत 

होणाऱ्या या स्पधेत काही फवफधफिषेि पाळणे आवश्यक आह.े त्या दृष्टीिे सािरीकरणाचा फवषय फिवडतािा खाली 

िमूि केलेल्या बाबींचे आवजूशि पालि करणे बंधिकारक आह े 

 

अ) फनिड केलेल्या संफहतेमध्ये कुठल्याही प्रकारे र्ाफमाक अििा जातीय तेढ फनमााण होणार नाही याची काळजी त्या त्या 

संिाने घ्यािी, त्यामळेु संफहतेची फनिड करताना ह्याचा अफतर्य गांर्ीयााने फिचार करण्यात यािा. जर अर्ा  

स्िरूपाच्या आिेपाहा  संफहता फनिड केल्या गेल्या आफण त्या बाबत र्ासनामािा त अििा इतर कुठल्याही ससं्िेमािा त 

कुठल्याही प्रकारे कारिाई केली गेली तर त्याचा संयोजक या नात्याने आमचा काहीही संबंर् नसेल याची कृपया नोंि 

घ्यािी, फकंबहुना अर्ी िेळ कुठल्याही संिािर येऊ नये याची खबरिारी सिा संिांनी सरुुिातीपासनूच घ्यािी.  

 

आ) स्पधेमध्ये सवोत्कृष्ट फविोिी सािरीकरणाचे स्वतंत्र सांफघक पाररतोफषक िेण्यात येणार आह.े हे सािरीकरण जर  

स्पर्ेच्या सिा   फनकषांमध्ये   बसत असेल तर याचा सांफिक प्रिम, फितीय ि तृतीय पाररतोफषकासाठी सदु्धा फिचार 

केला जाऊ र्कतो. जर असा संि प्रिम, फितीय, तृतीय पाररतोफषकासाठी पात्र होत नसेल तर त्याचा स्ितंत्र फिनोिी 

सािरीकरणासाठी फिचार केला जाऊ र्कतो.  परतुं कुठल्याही प्रकार ेस्पर्ेच्या फनकषांमध्ये बसत नसेल तर स्ितंत्र 

सिोत्कृष्ट फिनोिी सांफिक पाररतोफषक िेण्याचे बंर्न संयोजकांिर नाही याची कृपया नोंि घ्यािी . ह्या पररफस्ितीमध्ये 

सिोत्कृष्ट फिनोिी सािरीकरणाचे स्ितंत्र पाररतोफषक द्यायचे फकंिा नाही ह्याचा सिास्िी अफर्कार संयोजक ि परीिक 

यांचा असेल.  

 

 

 



 
23. पाररतोफषक फितरण समाररं्ात फिजेत्या संिांना पाररतोफषक फितरण कायाक्रमाच्या फििर्ी सािरीकरण करणे बरं्नकारक 

राहील. त्यासाठी कलाकारांना तसचे महाफिद्यालयाला  कुठल्याही प्रकारचे मानर्न िेण्यात येणार नाही. पाररतोफषक फितरण 

सोहळा हा स्पर्ेचा महत्िाचा र्ाग असल्यामळेु स्पर्ेचे फनयम या सोहळ्यात सदु्धा लागू असतील. पफहल्या तीि सांफघक 

फवजेत्या संघांिा पाररतोफषक फितरण सोहळ्याच्या आर्ी फिरोफिया करडंक स्पर्ेव्यफतररक्त कुठेही प्रयोग करता येणार 

नाही फकंिा इतर कुठल्याही स्पर्ेसाठी करता येणार नाही याची नोंि घ्यािी. असे आढळून आल्यास पढुील िषी संबंफर्त 

महाफिद्यालयाला स्पर्ेत र्ाग फिला जाणार नाही. पाररतोफषक फितरण समाररं्ाच्या फििर्ी एकूण फकती संिांची सािरीकरण े

करायची याचा सिास्िी फनणाय सयंोजक िेतील. पाररतोफषक फितरण समाररं्ासाठी येणारे प्रमखु पाहुणे, त्याफििर्ी 

नाटटयगहृामध्ये उपलब्र् असणारा िेळ ि एकंिरीत पररफस्िती बिून फकती संिांचे सािरीकरण कुठल्या क्रमाने ठेिायच े

याचा सिास्िी फनणाय संयोजक िेतील. त्या संबंर्ाने पररफस्िती नसुार िेळोिेळी बिल करण्याचे अफर्कार संयोजकांना 

असतील.   

 

24. पाररतोफषक फितरण समाररं्ासाठी फनिडक तीन संिाना जर संपूणा कायाक्रमाचे रू्फटंग ि िोटो हिे असतील तर त्याची 

पूिाकल्पना िणेे ि रक्कम कायाालयात र्रणे अपेफित आहे. जर ही रक्कम फनयोफजत िेळेत र्रली नाही तर रू्फटंग तसेच 

िोटोची प्रत सबंंफर्त महाफिद्यालयास फमळणार नाही. पाररतोफषक समाररं्ासाठी कुठल्याही िैयफक्तक अििा बाहरेील 

व्यक्तीस फचत्रीकरण करू फिले जाणार नाही. 

 

25. परीिकांचा फनकाल हा अंफतम फनणाय असेल ि त्याबद्दलचे कुठलीही स्पष्टीकरण िेण्याची जबाबिारी संयोजक ि परीिक 

यांच्यािर नसेल. 

 

26. स्पर्ाा संबरं्ाने कुठल्याही प्रकारचा बिल अििा फनयम ि संयोजन सबंरं्ाने कोणताही फनणाय हा संयोजकांचा अंफतम फनणाय 

राहील. हे बिल करण्याचे सिा अफर्कार संयोजन सफमती स्ितःकडे राखून ठेफित आहे. याचे कुठलेही स्पष्टीकरण िणे्याची 

अििा न िेण्याचे अफर्कार संयोजन सफमती राखून ठेिीत आहे. 

• या व्यफतररक्त कुठल्याही प्रकारचे प्रश्न, अफर्कची माफहती, तांफत्रक समस्या इत्यािीची नोंि महाफिद्यालयांनी 

करून ठेिािी. या सिा बाबींची चचाा प्रत्यि बैठकीत केली जाईल. बैठकीचा फििस िा िळे संबंफर्त 

महाफिद्यालयाच्या फिद्यािी प्रफतफनर्ींकडे कळफिण्यात येणार आहे.  

फिरोफिया करडंक २०२३ स्पधेच्या प्राथफमक िेरीसाठी थेट फिवड झालेली महाफवद्यालये - 

खालीलप्रमाण े 

 

१.फसंहगड अफर्यांफत्रकी महाफिद्यालय (गलबत ) 

२. गरिारे िाफणज्य महाफिद्यालय , पुणे (फपिी ) 

३. सर परर्रुामर्ाऊ महाफिद्यालय,पुणे (सगंीत मुमल महेंद्र) 

४ . डी .िाय .पाटील अफर्यांफत्रकी महाफिद्यालय, आकुडी (फिळे पसार)े 

५. फिश्वकमाा इफन्स्टटट यूट ऑि टेक्नोलॉजी पणेु  (पॅरलल  पाऊस) 

६ . ILS फिर्ी महाफिद्यालय पणेु (फबगलु ) 

७.बृहन्महाराष्ट्ट्र िाफणज्य महाफिद्यालय (ररगंण ) 

८ .राजषी  र्ाहू अफर्यांफत्रकी महाफिद्यालय ,ताििडे (झेहात ) 

९. िगासन महाफिद्यालय, पणेु (ए हैरत – ए आफर्की) 

१०. गोखल ेइंफस्टटट यूट ऑि पॅाफलटीक्स अॅड इकॅानोफमक्स, पुणे  (ओ माय सेफपयि !) 

११ .एम .आय .टी.डब्लू .पी .य ु.( ि िेिटीक ) 

१२ . फपंपरी फचंचिड अफर्यांफत्रकी महाफिद्यालय (सभं्रम फिरतंर ) 



 
१३ .मॉडना  कला ,र्ास्त्र आफण िाफणज्ज महाफिद्यालय, पुणे (काय समजलीव?) 

१४. प्रफतर्ा िाफणज्य आफण संगणक अभ्यास महाफिद्यालय (स्पर्श ) 

१५. फिश्वकमाा इफन्स्टटट यूट ऑि इनिोरमेर्न टेक्नोलॉजी पुणे (फवष्णुिासा) 

१६. जी .सी .ओ .ई .औरगंाबाि (फवठ्ठल ) 

१७ .ए.आय .एस.एस.एम .एस अफर्यांफत्रकी महाफिद्यालय (भूत मारीच्या ) 

१८. झील अफर्यांफत्रकी महाफिद्यालय (ििकार ) 

१९. डॉ . डी .िाय .पाटील  इफन्स्टटट यूट ऑि इ .एम .आर (कायिा झाला डॉक्टर ) 

२० . ए.आय .एस .एस एम .एस  इफन्स्टटट यूट ऑि इन्िोमेर्न टेकनॉलोजी (अल्लार िुरश ) 

२१. पी .सी .सी .ओ .इ .ऍन्ड आर ,रािेत (समीकरण ) 

२२. प्रोग्रेफसव्ह एज्युकेर्न सोसायटीचे मॉडन अफर्यांफत्रकी महाफिद्यालय (परमो धमश:) 

27. पढुील िषीच्या स्पर्ेमध्ये िेट प्रािफमक िेरीसाठी फनिड करण्याच्या दृष्टीने मागील िषी केल्याप्रमाणे याही िषी सिा सिंांच े

प्रािफमक िेरीतील परीिकांमािा त मूल्यमापन करून पढुील िषीच्या निीन सिंांची यािी जाहीर केली जाईल, त्या 

संिर्ाातील इतर सिा अफर्कार संयोजन सफमती राखून ठेिीत आहे. तसेच िरील महाफिद्यालयांच्या यािी मध्ये संख्या कमी 

अििा अफर्क करण्याचा अफर्कार संयोजन सफमती ि परीिक यांचा राहील. 

( फियम क्रमांक २८ ते ३०  हे पूवश प्राथफमक िेरीसाठीचे आहते याची कृपया िोंि घ्यावी ) 

28. पूिा प्रािफमक िेरीचे परीिण हे प्रामखु्याने सािरीकरणाची तयारी, लेखन , फिग्िर्ान , अफर्नय , नतृ्यप्रकार , संगीत ि इतर 

प्रकार या सिा कलांची गुंिण फकती चांगल्या प्रकारे महाफिद्यालयाने केली आहे यािर केली जाणार आहे.  

 

29. पूिा प्रािफमक िेरीमर्नू फकती महाफिद्यालयांना प्रािफमक िेरी मध्ये फनिडािे हा फनणाय संयोजक ि परीिक िेतील. फकती 

महाफिद्यालयांची फनिड करायची याची कुठलीही संख्या संयोजकांतिे फनफश्चत केली गेलेली नाही.  

 

30. पूिा प्रािफमक िेरीसाठी मयााफित साफहत्य संयोजकांकडून उपलब्र् करून फिले जाईल. उपलब्र् करून फिलेल्या 

साफहत्यापेिा जास्तीचे साफहत्य उपलब्र् केले जाणार नाही. पूिा प्रािफमक िेरीमध्ये फिद्यार्थयाांनी गरजेपरुतेच साफहत्य 

िापरून प्रयोग करून िाखफिणे अपेफित आहे. तसेच महाफिद्यालयांनी स्ितःचा जास्तीचा खचा करून सदु्धा अफर्कची 

प्रकार् योजना करता येणार नाही याची कृपया नोंि घ्यािी.  

         वरील सवश फियम व अटी आम्हाला मान्य आहते, तसेच ह्या सवश फियमांचे पालि आमच्या महाफवद्यालयातील संबंफधत 

फवद्यार्थयाशकडूि केले जाईल आफण संबंफधत महाफवद्यालयास फिरोफिया करडंक स्पधेत भाग घेण्यासाठीची परवािगी अर्ा 

स्वरूपाचे पत्र महाफवद्यालयाच्या माििीय प्राचायाांच्या सही व फर्क्क्यािे प्रवेर् सािर करतेवेळी आमच्या कायाशलयात िेण े

बंधिकारक आह.े  

आपला  

 

अफजंक्य सयुाकांत कुलकणी  

संयोजक, फिरोफिया करडंक, 

सामाफजक आफिाक फिकास संस्िा, स्िप्नर्ूमी  

संपका  – अफजंक्य कुलकणी ९८२२४२२४४४  


