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विज्ञान एकाांवकका स्पर्ाा 

वनयम ि अटी 

१. स्पर्धक/संघ महाविद्यालयाने वनयोवित सादरीकरणाच्या पिूी स्परे्च्या विकाणी वकमान 

एक तास आर्ी उपवस्ित राहणे बंर्नकारक राहील. 

२. या स्परे्सािी कुिल्याही प्रकारची फी स्िीकारली िाणार नाही. स्पर्ाध ही वनिःशुल्क 

असेल. 

३. एकांवककेत सहभागी होणाऱ्या सिध संघांनी शाळा, महाविद्यालयाचे ओळखपत्र सोबत 

िेिणे आिश्यक आहे. 

४. संघाच्या सादरीकरणाचा क्रम हा स्पर्ाध सवमती िरिेल तोच राहील. 

५. कोणत्याही स्पर्धकांस एकाच एकांवककेमध्ये सहभागी होण्याची अनुमती असेल. 

६. एकांवकका स्परे्चे परीक्षक नेमण्याचा अवर्कार आयोिकास असेल. 

७. परीक्षकांनी वदलेला वनणधय हा अंवतम असेल ि तो स्पर्धक ि संघास बंर्नकारक राहील. 

८. स्परे्त सादर होणाऱ्या प्रयोगात नग्नता, वबभत्सता यांचा समािेश नसािा. तसेच 

र्ावमधक भािना, िाती-िमातीिर टीका वटपण्णीचा समािेश नसािा. 

९. स्परे्च्या कालािर्ीत बेवशस्त/असभ्य ितधन करुन गोंर्ळ मािविण्याचा प्रयत्न केल्यास 

त्यांच्यािर कायदेशीर कारिाई केली िाईल. 

१०. स्परे्च्या विकाणी विषारी, तंबाखिून्य, मद्य वकंिा अिरै् पदािध आण ूनये. 

११. स्परे्च्या कायधक्रमात ि वनयमांत फेरफार / बदल करण्याचे अवर्कार स्पर्ाध सवमतीकडे 

(आयोिकाकडे) राहतील. 

१२. सदर एकांवकका यापिूी अन्य कुिल्याही विकाणी सादर झालेली नसािी. 

१३. स्परे्त सादर होणाऱ्या एकांवककेचा विषय विज्ञानािर आर्ाररत ि मरािी भाषेतीलच 

असाव्यात, इतर भाषेतील एकांवकका सादरीकरणाची संर्ी वदली िाणार नाही. 

१४. एकांवककेसािी (सादरीकरणासािी) िेळ हा २५ ते ३० वमवनटांचा असेल. 

१५. नाट्यसंवहता स्परे्च्या वदिशी आयोिकांकडे सादर करािी लागेल. 
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१६. एकांवककेत विद्यािी-विद्यावििंनी वमळून ०९कलािंत सहभागी होऊ शकतात. 

१७. संघाच्या प्रिेवशका उशीरा प्राप्त झाल्यास त्याचा विचार केला िाणार नाही. 

१८. प्रिेवशकेत संघाचे नाि, कलािंताची नािे, लेखक, वदग्दशधक यांचा स्पष्ट उल्लेख 

अपेवक्षत आहे. 

१९. लेखकाचे संमती पत्र िोडणे आिश्यक आहे. एकांवकका स्िवलवखत असेल तर तसे 

प्रवतज्ञापत्र सादर करािे. 

20. ऑनलाईन नोंदणी करण्याची शेिटची तारीख २०/०२/२०२२ आहे.   

पाररतोवषक 

गट प्रथम वितीय ततृीय 

शालये गट ५,०००/- ३,०००/- २,०००/- 

महाविद्यालयीन गट ७,०००/- ५,०००/- ३,०००/- 
खलुा गट १०,०००/- ७,०००/- ५,०००/- 

 

सांपका :  

Prof. Mahalinge Dilip –  9423148748 

Prof. Dale G. N.  – 8552915252 

Prof. Vishal Sangve- 9762510894  

स्पर्ते सहभागी होण्यासाठी पढेु विलले्या वलांकिर वललक कराि े-  

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/HgWhKgmdA1HM6Kex8
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विज्ञान कविता स्पर्ाा 

वनयम ि अटी 

 

१. कविता स्िवलखीत असािी. 

२. कवितेचा विषय विज्ञान हाच असािा. 

३. कविता मरािी भाषेतनूच सादर करािी लागेल. 

४. कविता सादरीकरणासािी िास्तीत-िास्त०३ ते ०५ वमवनटांचा कालािर्ी असेल. 

५. कविता िाचण्यासािी स्ितिः हिर राहणे आवण सादरीकरण करणे बंर्नकारक असेल. 

६. वलहून पाििलेली कविता स्परे्त घेतली िाणार नाही. 

७. परीक्षकांचा वनणधय हा अंवतम राहील. 

८. कविता कुणाच्याही भािना दुखाितील अशी नसािी. 

9. ऑनलाईन नोंदणी करण्याची शेिटची तारीख २०/०२/२०२२ आहे.  

 

पाररतोविक 

गट प्रथम वितीय ततृीय 

शालये गट ३,०००/- २,०००/- १,०००/- 

महाविद्यालयीन गट ३,०००/- २,०००/- १,०००/- 
खलुा गट ३,०००/- २,०००/- १,०००/- 

 

सांपका :  

Prof. Surase Vishnu –  9373585867 

Prof. Wanjarwade Somanath  – 8329730215 

Prof. Anand Patil- 8275325723 

 

स्पर्ते सहभागी होण्यासाठी पढेु विलले्या वलांकिर वललक कराि े-  

https://forms.gle/vQu1tSPAv2oMMyv76
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विज्ञानगीत स्पर्ाा 

वनयम ि अटी 

 

१. गीताचा विषय विज्ञान हाच असािा. 

२. गीत हे मरािी भाषेतनूच सादर करािे लागेल. 

३. गीत सादरीकरणासािी स्ितिः हिर राहणे आवण सादरीकरण करणे बंर्नकारक असेल. 

४. वलहून पाििलेले गीत स्परे्त घेतले िाणार नाही. 

५. परीक्षकांचा वनणधय हा अंवतम राहील. 

६. सादरीकरणास ०३ ते ०४ वमवनटांचा िेळ असेल. 

7. ऑनलाईन नोंदणी करण्याची शेिटची तारीख २०/०२/२०२२ आहे.  

पाररतोविक  

गट प्रथम वितीय ततृीय 
शालये गट ३,०००/- २,०००/- १,०००/- 

महाविद्यालयीन गट ३,०००/- २,०००/- १,०००/- 

खलुा गट ३,०००/- २,०००/- १,०००/- 

 

सांपका :  

Prof. Surase Vishnu –  9373585867 

Prof. Wanjarwade Somanath  – 8329730215 

Prof. Anand Patil- 8275325723 

स्पर्ते सहभागी होण्यासाठी पढेु विलले्या वलांकिर वललक कराि े-  

 

 

https://forms.gle/Txge9ebhfyoGJxsB6
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विज्ञान प्रहसन स्पर्ाा 

वनयम ि अटी 

 

१. प्रहसन सािी िास्तीत-िास्त िेळ ०८ ते १० वमवनटे असेल. 

२. प्रहसनात ०६ पेक्षा िास्त कलािंत नसािेत. 

३. प्रहसनसादरीकरणाची भाषा ही मरािीच असली पावहिे. 

४. परीक्षकांचा वनणधय हा अंवतम राहील. 

५. संघाच्या प्रिेवशका उशीरा प्राप्त झाल्यास तर त्यांचा विचार स्परे्सािी केला िाणार नाही. 

६. प्रिेवशकेत संघाचे नाि, कलािंतांची नािे, लेखक, वदग्दशधक यांचा स्पष्ट उल्लेख 

अपेवक्षत आहे. 

७. लेखकाचे संमती पत्र िोडणे आिश्यक आहे. लेखन स्िवलखीत असेल तर तसे 

प्रवतज्ञापत्र िोडािे. 

८. प्रहसनाचा विषय विज्ञान हाच असािा. 

9. ऑनलाईन नोंदणी करण्याची शेिटची तारीख २०/०२/२०२२ आहे.  

पाररतोवषक  

गट प्रथम वितीय ततृीय 

शालये गट ५,०००/- ३,०००/- २,०००/- 

महाविद्यालयीन गट ६,०००/- ४,०००/- २,०००/- 
खलुा गट ७,०००/- ५,०००/- २,०००/- 

 

सांपका :  

Prof. Mahalinge Dilip –  9423148748 

Prof. Dale G. N.  – 8552915252 

Prof. Vishal Sangve- 97625108 

स्पर्ते सहभागी होण्यासाठी पढेु विलले्या वलांकिर वललक कराि े-  

https://forms.gle/sVfdtjZnVApNJ9u8A
94 
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विज्ञान पोस्टर स्पर्ाा 

वनयम ि अटी 

 

१. सदर स्पर्ाध ही सिध ियोगटांसािी खुली आहे. (शालेय गट, महाविद्यालयीन गट ि खुला 

गट) 

२. पोस्टर स्परे्सािी पोस्टर हे इंग्रिी/मरािी भाषेत असािे. 

३. प्रत्येक स्पर्धकांनी पोस्टरची एक प्रत सॉफ्ट कॉपी ि हाडध  कॉपी आयोिकांकडे िमा 

करणे आिश्यक आहे. 

४. प्रत्येक सहभागी स्पर्धकास प्रमाणपत्र देण्यात येईल. 

५. स्पर्धकांनी शाळा/महाविद्यालयाचे ओळखपत्र सोबत िेिािे. खुल्यागटातील स्पर्धकांनी 

इतर ओळखपत्र सोबत बाळगािे. 

६. स्परे्त सहभागी होण्यासािी कोणतीही फी आकारण्यात येणार नाही. 

७. एका गटात िास्तीत िास्त ०३ सदस्य सहभागी होऊ शकतात. 

८. पोस्टरची साईि ३ फीट × ५ फीट ि ते वडविटल असणे आिश्यक आहे. 

९. पोस्टर स्परे्त सहभागासािी कुिलाही भत्ता वदला िाणार नाही. 

१०. पोस्टरच्या सादरीकरणासािी ०३ ते ०५ वमवनटांचा कालािर्ी असेल. 

११. पोस्टर स्परे्सािीचे पोस्टर हे विज्ञान विषया संदभाधतील असािे. 

१२. पोस्टरसािीचे संगणकीय लेखन हे सुस्पष्ट ि मोिे असािे. 

13. ऑनलाईन नोंदणी करण्याची शेिटची तारीख २०/०२/२०२२ आहे.  
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पाररतोविक 

गट प्रथम वितीय ततृीय 

शालेय गट 
(िगध १ ते १०) 

२,५००/- १,५००/- १,०००/- 

महाविद्यालयीन गट 
(११ ते पोस्ट गॅ्रज्युएशन) 

३,०००/- २,०००/- १,१००/- 

खुला गट 
(सिािंसािी) 

५,०००/- ३,०००/- २,०००/- 

 

 

सांपका :  

Prof. Murumkar V. D. –  9422686322 

Dr. Smt. Pawar S. P. – 9325193891 

Dr. Wagare Devendra- 7972044007 

Dr. Rashmi Sharma- 9182996932 

 

स्पर्ते सहभागी होण्यासाठी पढेु विलले्या वलांकिर वललक कराि े-  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/BzWYMp9Mb1YCDMyK7
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विज्ञान मावहतीपट (Documentry) स्पर्ाा 

वनयम ि अटी 

 

१) सदरील स्पर्ाध दोन गटात घेण्यात येईल. 

पवहला गट: विद्यािी गट (वकमान ियोमयाधदा १८ िषध) 

दुसरा गट: खुला गट (वकमान ियोमयाधदा १८ िषध) 

२) सदरील हा मावहतीपट वद. ०७ फेबु्रिारी ते १७ फेबु्रिारी २०२२ या कालािवर्त तयार 

केलेला असािा. 

३) यापिूी हा मावहतीपट कोिेही प्रदवशधत केलेला नसािा. 

४) एका स्पर्धकाला / संघाला फक्त एकच मावहतीपट सादर करता येईल. ि मावहतीपटाची 

िास्तीत-िास्त लांबी १० वमवनटे असेल. 

५) सदरील मावहतीपट AVI, MOV, MP4 या पकैी कोणत्याही फॉरमॅट (Format) मध्ये तयार 

केलेला असािा. 

६) संघातील विद्यािी / स्पर्धक हेच वदग्दशधक /लेखक/ कॅमेरामनै असतील. 

७) मावहतीपटाची भाषा मरािी / वहंदी / इंग्रिी यापकैी कोणतीही एक असािी. 

८) िरीलपकैी कोणत्याही दोन Format मध्ये मावहतीपट एका पेनड्राईि मध्ये एका 

वलफाफ्यात खालील पत्यािर पाििािा. 

९) डॉ. सत्यपाल कांबळे, राज्यशास्त्र विभाग, वििेकानंद कला, सरदारदवलपवसंग िावणज्य 

ि विज्ञान महाविद्यालय, समिधनगर, औरंगाबाद या पत्यािर वद. १८ फेबु्रिारी २०२२ पयिंत 

सकाळी १० ते  सायंकाळी ०५ या िेळात प्रत्यक्ष वकंिा स्पीड पोस्टाने िमा करािेत. यानंतर 

आलेल्या मावहतीपटाचा विचार करण्यात येणार नाही. 

१०) या वलफाफ्यात प्रत्येक स्पर्धक / संघाने स्पर्धकांचे नाि, संपणूध पत्ता, वशकत असलेल्या 

शकै्षवणक संस्िेच्या ओळखपत्राची सत्यप्रत (फक्त विद्यािी गटासािी) संपकध  क्र. (मोबाईल 

क्रमांक) एका कोऱ्या कागदािर स्ितंत्रपणे द्यािे. 

११) ऑनलाईन नोंदणी करण्याची शेिटची तारीख 17/०२/२०२२ आहे.  
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मावहतीपटाच ेवििय सार्ारणतः : 

विज्ञान आवण पयाधिरण (िनसंिर्धन, ििैविविर्ता, पाणी व्यिस्िापन, खगोलशास़्त्त्र, 

कृवत्रम प्रज्ञा, तंत्रज्ञान आवण वशक्षण, हररत उिाध इत्यावद) असािेत. 

गट प्रिम वितीय ततृीय 

महाविद्यालयीन गट १०,०००/- ७,०००/- ३,०००/- 

खलुा गट १०,०००/- ७,०००/- ३,०००/- 

 

अवर्क मावहतीसािी संपकध : 

डॉ. कैलास भरकड - ९९७०५१७६८३ 
डॉ. सत्यपाल कांबळे – ९९७००९२८२३ 
 
स्पर्ते सहभागी होण्यासाठी पढेु विलले्या वलांकिर वललक कराि े-  

 

https://forms.gle/ZR2RfM35TNtw74se9
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