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ीय िवनाशुक खुली मराठी दवाळी अंक पधा २०१२

िवशेष आंतररा

दवाळी अंक ही महारा ाची एक सांकृितक परं परा असून ती अखंडपणे चालू राहावी व यातून दजदार सािहयाची िन मती !हावी या उ#ेशाने

जयसगपूर येथील आंतररा ीय दवाळी अंक संघटना दरवष' दवाळी अंक पधा) आयोिजत करते

, यात उकृ, दवाळी अंकांना पा-रतोिषक देऊन

स/मािनत कर0यात येत.े याही वष' ही पधा) आयोिजत कर0यात आली आहे.

संपादन उकृ, मांडणी उकृ, छपाई खास मुलांसाठी 1िस2 होणारे दवाळी अंक िवनोदी सािहय उकृ, कादंबरी उकृ, कथा
उकृ, लेख उकृ, मुलाखत उकृ, किवता हा'यिच)े ई दवाळी अंक सामािजक दवाळी अंक *वनीफती *वनीिच)फती ,ेलिलपी
अिनयतकािलक
अिनयतकािलक िश.ण िवषयक समाज 1बोधन आिण उकृ, मुखपृ0 अशा 1काराम4ये पुरकार मृती िच/हा6या व7पात दे0यात येतील

या पधत उकृ,
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सािहय जगतात आंतररा ीय दवाळी अंक संघटनेचा पुरकार मानाचा समाजाला जातो. केले;या कामाची पसंती आिण पोचपावती <हणून िमळणाया पा-रतोिषकांचे व=प वेगवेगळे असते. काही पा-रतोिषके थािनक पातळीवर तर काही पा-रतोिषके जागितक पातळीवर 1ित>ेची समजली
जातात. या पा-रतोिषकांनी स/मािनत होणा-या ?@Aची जागितक पातळीवर दखल घेतली जाते. अशाच पा-रतोिषकाम4ये आंतररा ीय दवाळी
अंक संघटने6या पुरकाराचा समावेश होतो. वेगळी वाट ध=न सािहयिवBात वेगळी ठसा उमटवणा-या तसेच वेगळा 1वाह िनमा)ण करणा-या
दवाळी अंकांना या बD1ित>ीत पुरकाराने स/मािनत केले जाते. <हणूनच सािहय िवBात या पुरकाराचे वेगळे च थान आहे. महारा

व महारा

ा

बाहेरील शेकडो नामवंत 1काशन संथा आपले दवाळी अंक या पुरकारा6या पधत उतरवतात. लेखक, कवी, संपादक, 1काशक, िवतरक, मुEक,
मराठी सािहयाब#ल 1ेम असणारे रिसक अशा सवाFचा एक Gेहसोहळा या िनिमH साजरा होतो.
िवशेष आंतररा ीय िवनाशु;क खुली मराठी दवाळी अंक पधम4ये दवाळी अंकातील सािहय, वैिव4य, मांडणी आिण छपाईचा दजा) या संदभा)त
गुणवHे6या िनकषावर सवMकृ> अंकांना वरील 20 1काराम4ये मा/यवर मराठी ?@N6या हते गौरवपर मृतीिच/ह जयPसगपुरात 1दान केली
जातील. पधत सहभागी झाले;या सव) दवाळी अंकांना सहभाग 1माणपR दली जाणार आहेत. पधसाठी अिधकृत-रया आले;या दवाळी
अंकामधूनच पुरकारांसाठी अंकांची िनवड केली जाणार आहे. पRका-रता आिण सािहय या SेRांतील मा/यवर या पधसाठी परीSक असतील.
दवाळी अंकांचा शतकोसव साजरा कर0यात सरकारने उदासीनता दाखिवली. मी दवाळी अंकांचा वाचक आहे. दवाळी अंक आजही मला आनंद
देतात. <हणूनच मी या काया)त सहभागी झालो. हे सांकृितक वैभव जोपासणे, हे 1येक मराठी माणसाचे कत)? आहे. सगTयांनी िमळू न ते पूण)
क=या. दवाळी अंकांनी काळानु=प बदल केले आहेत. ही परं परा यापुढेही कायम राहील असा मला िवBास आहे. गे;या

१०४ वषातील दवाळी

अंकांचे कायमवपी संहालय आिण वाचनालय आ<ही सु= करत आहोत. या पध6या िनिमHाने संVिहत झाले;या सहा अंका पैकN दोन अंक
या संहालयासाठी
हालयासाठी दे0यात येतील. व उव)-रत चार अंका पैकN दोन अंक िविवध 2ठकाणावर भरव4यात येणा-या दवाळी अंक 5दश6नात मांड4यात

येतील

करावे.

दोन अंक 'पध7साठी असतील संपादकांनी आपले
१९०९ साली पिहला दवाळी अंक काढणारे का

व

मागील दवाळी अंक या संVहालयासाठी पाठवून या उपWमाला सव)तोपरी सहकाय)

.

. र. िमR यां6या स/मानाथ) भारतीय टपाल िवभागामाफ)त टपाल ितकNट काढ0यासाठी

आ<ही 1ताव तयार केला असून तो लवकरच भारत सरकारला सादर केला जाईल व यांचे आजगावम4ये मारक उभार0यात यावे या साठी 1यY
केले जातील.
पधत भाग घे0यासाठी 1वेश फN नसून या पधत सहभागी होऊ इि6छणा-यानी आप;या दवाळी अंका6या सहा (६) 1ती न[दणीकृत टपाल कवा
कु-रअर माफ)त या संथे कडे सोमवार दनांक ३१

िडस8बर २०१२ पयFत कवा तपूव' पोहोचतील अशा बेताने 1ाचाय) डॉ. सुिनल पाटील

, काय)कारी

आंतररा ीय दवाळी अंक संघटना जयPसगपूर
ना`याजवळ
माय कूल6या
पा-ठमागे
जयसगपूर
संचालक -

,

,

,

alishaadvertisingagencies@gmail.com

, सुदश)न पॅलेस, ]लॉट # 16, प_ावती हौPसग सोसायटी, बायपास रोड, नांदणी

-

416101,

तालुका

-

िशरोळ,

िज;हा

-

को;हापूर,

महारा ,

ईमेल

-

या पयावर पाठवा?ात कवा 02322 - 225500, 09975873569 या Wमांकावर संपक)

साधावा. या पधचा िनकाल िवजेया दवाळी अंका6या नावासकट बातमी6या मा4यमातून सव) मा/यवर मराठी दैिनके, साaािहके, आकाशवाणी कbEे,
दूरदश)न तसेच खासगी दुरिचRवािह/याकडे 1िस2ीसाठी पाठवले जातील. तसेच या दर<यान दवाळी अंकांचे 1दश)निह भरव0यात येणार असून
1दश)नात मांड0यासाठी दोन अंक पाठवावे. cयांनी पधसाठी अंक पाठवलेले असतील यांनी 1दश)नासाठी वेगळे अंक पाठिव0याची आवdयकता नाही.
1दश)नास कोणयाही 1कारचे 1वेश शु;क आकार0यात येणार नाही.

मागील वष; सव6 'तरातून ५०० पे.ा अिधक दवाळी अंक सहभागी झाले होते

,

1ितवष' दवाळी अंकांची पधा) वाढते आहे व पध)कांचीही संeया वाढते आहे. मागील पधचा िनकाल व संिSa अहवाल एखाgा पध)काने लेखी
मागणी के;यास यास तो टपालाने पाठिवला जाईल.

दवाळी अंक पधसाठी पाठिवयापूव कृ पया खालील बाब चा िवचार करावा
o आपला दवाळी अंक मुदतीत पोहचायला हवा, शेवटया तारखेनत
ं र आलेया वेिशका वीकारया जाणार नाहीत.
o श!यतो आपले पास#ल न$दणीकृ त डाके ने पाठवावे.
o कु (रअरने पाठिव)यापूव+ जय,सगपूर येथे कोण/या कु (रअर कं प0या सेवा देतात याची खातरजमा करावी कवा पधा#
आयोजकांशी संपक# साधून कु (रअर कं पनी चे नाव जाणून 2यावे.

o आपया दवाळी अंकाया वेगळे पणाब4ल १००० श5दात परी6ण पाठवावे. अथवा अ0य िनयतकािलकात आपया
दवाळी अंक बाबत परी6ण अथवा लेख छापून आला असयास /या लेखाचे का8ण कवा झेरॉ!स त पाठवावी.

o आपया िनयतकािलकाचा नमुना अंक (आपण जर िनयतकािलक चालवत असाल तर)
o या पूव+ ा; झालेया अ0य पुरकाराची मािहती
.

1

पुरकार देणारी संथा

वष

पुरकार कार

2
3
4
5
o िनयिमत अंकाचा काशन कालावधी

□दैिनक □साािहक □पाि क □मािसक □

म
ै ािसक

□ैमािसक □अधवाषक □वाषक □अिनयतकािलक

o परी6क मंडळाचा िनण#य हा अंितम राहील व या बाबत कोणतीही त<ार चालणार नाही.
o दवाळी अंक व काशन संथेस असलेले अ0य सदय/वाचा तपशील
.

1

संथेचे नाव

सदय होयाचे वष

सदयव कार

2
3
4
5
o एखादी कवा सव# वेिशका कोण/याही करणा िशवाय नाकार)याचा, कोण/याही वेळी िनयम - अटी म>ये बदल करणे,
पूव# सूचना न देता पधा# र4 कर)याचा, पध?ची मुदत कमी कर)याचा अथवा वाढिव)याचा, पध?चा िनकाल राखून
ठे व)याचा आिण पा(रतोिषक िवतरणाची तारीख ठरिव)याचा अिधकार आयोजकांना राहील.

संपादकाची अिधकृ त वारी ______________

िशा

पूण नाव ____________________________

