अहमदनगर २६ डिसेंबर २०१८
क्र.
1
2
3
4

संस्था
हाडशकोर नगरी, नगर
धडपडी नाट्य संस्िा, नगर

मोबाईल

एकांककका

वेळ

7350147316

तज
ु वीण संसारी

स. १० ते स. १०.४५

9075488442

अंतरा प्रोडक्र्न्स, नगर

9767291793

प्रयोगर्ाळा, नगर

गोववंदा

स. १०.४५ ते स. ११.३०

ववजयंता

स. ११.३० ते द.ु १२.१५

इब्तीदा

9960548560

द.ु १२.१५ ते द.ु १

ब्रेक द.ु १ ते द.ु २
5
6
7
8
9

रं गोदय प्रततष्ठान, नगर

अल्पववराम

9822741307

तनर्मशती रं गमंि, नगर

लाईफ आफ्टर ग्रीफ

9028044240

तम
ु िं-आमिं, नगर

लाली

9604126705

सप्तरं ग चिएटर, नगर
सवंगडी एक संघ

द.ु ४.१५ ते सायं. ५

रुपया

7507192212

द.ु २.४५ ते द.ु ३.३०
द.ु ३.३० ते द.ु ४.१५

वववर

9860245387

द.ु २ ते द.ु २.४५

सायं ५ ते सायं ५.४५

अहमदनगर २७ डिसेंबर २०१८
क्र.
1
2
3

संस्था
स्पर्शतरं ग क्रिएर्न्स, चििोंडी पाटील
श्री चिएटरसश, श्रीरामपरू

मोबाईल

एकांककका

वेळ

8329135788

गाभण

स. १०.४५ ते स. ११.३०

िोरून काय बघता

स. ११.३० ते द.ु १२.१५

9273991626

नाट्यधमी क्रिएर्न, नगर

मर्सशया

9604324743

द.ु १२.१५ ते द.ु १

ब्रेक द.ु १ ते द.ु २
4
5
6
7

व्ही. डी. एम. स्टुडीओज, नगर

9405570700

कलाकार क्रिएर्न, नगर

9226880992

रं गकमी प्रततष्ठान, नगर

9970022124

नाट्य मल्हार प्रततष्ठान, नगर

गेट वेल सन
ू दामले
तहानलेली

सरकारच्या प्रतीक्षेत

8975506989

रं गबावरी

द.ु २ ते द.ु २.४५

द.ु २.४५ ते द.ु ३.३०
द.ु ३.३० ते द.ु ४.१५
द.ु ४.१५ ते सायं. ५

कोल्हापरू २९ डिसेंबर २०१८
क्र.

संस्था

मोबाईल

एकांककका

वेळ

1

तिास्तु चिएटरसश, कोहापरू

9922965407

ववलग

स. १० ते स. १०.४५

2

र्र्वम नाट्य संस्िा, कोल्हापरू

8668792866

हा राम्या कोण?

स. १०.४५ ते स. ११.३०

7769041037

द चगफ्ट

स. ११.३० ते द.ु १२.१५

3

दे र्भक्त रत्नाप्पा कंु भार वाणणज्य
महाववद्यालय, कोल्हापरू

4

8830943884
8087920834

सक्षम, इस्लामपरू

द अदर वे

द.ु १२.१५ ते द.ु १.

ब्रेक द.ु १ ते द.ु २
5

अॅडव्हे न्िर प्रोडक्र्न, कोल्हापरू

8624849707

फोबबया

द.ु २ ते द.ु २.४५

6

सक्षम, इस्लामपरू

8237353347

समता सोसायटी

द.ु २.४५ ते द.ु ३.३०

कोल्हापूर ३० डिसेंबर २०१८
क्र.
1

संस्था
भारती ववद्यापीठ अर्भयांबिकी महाववद्यालय, कोल्हापरू

मोबाईल

एकांककका

वेळ

7588065189

आंधळी कोर्र्ंबीर

स. १० ते स. १०.४५

2

संवाद नाट्यसंस्िा, सातारा

9665331444

झोंबी

स. १०.४५ ते स. ११.३०

3

नटरं ग ग्रप
ु , इस्लामपरू

8698821211

नाि ग घम
ु ा

स. ११.३० ते द.ु १२.१५

अपण
ू ाांक

द.ु २ ते द.ु २.४५

4

अश्वमेध नाट्य संस्िा, सातारा

अंतराय

9423980652

द.ु १२.१५ ते द.ु १

ब्रेक द.ु १ ते द.ु २
5
6

व्हाईट र्ॅडो प्रोडक्र्न, चिपळूण

8419967567

दपशण नाट्य संस्िा, सातारा

9423980652

९६ कुळी

द.ु २.४५ ते द.ु ३.३०

पुणे ३१ डिसेंबर २०१८
क्र.
1
2
3
4

संस्था
वसध
ु ा क्रिएर्न, पण
ु े

मराठवाडा र्मि मंडळािे वाणणज्य
महाववद्यालय, पण
ु े
स्वामी ग्रप
ु , पण
ु े

आरं भ आटश सकशल वप.र्स.र्स.ओ.आर. पण
ु े

मोबाईल

एकांककका

वेळ

9850838924

अर्ांतीपवश

स. १० ते स. १०.४५

8390214729

अफसाना

स. १०.४५ ते स. ११.३०

9881776045

दोस्त

स. ११.३० ते द.ु १२.१५

9767527808

इंद्रधनू

द.ु १२.१५ ते द.ु १

ब्रेक द.ु १ ते द.ु २
5

ह्रस्व दीघश, पण
ु े

6

अिांग क्रिएर्न्स, पण
ु े

7
8

8551018549

परस्यट
ू ऑफ हॅप्पीनेस

द.ु २ ते द.ु २.४५

8805743146

मेला तो दे र्पांडे

द.ु २.४५ ते द.ु ३.३०

मॉडनश आट्शस कॉमसश अॅँड सायन्स कॉलेज, पण
ु े

9028927500

फेरी टे ल

आमिे आम्ही, पण
ु े

8237332211

आय अॅग्री

द.ु ३.३० ते द.ु ४.१५
द.ु ४.१५ ते सायं. ५

पण
ु े १ जानेवारी २०१९
क्र.

संस्था
एस एम प्रोडक्र्न्स, पण
ु े

1

आबासाहे ब गरवारे महाववद्यालय, पण
ु े

2

रं गपंढरी, पण
ु े

3

मोबाईल

एकांककका

वेळ

8411845445

अंधारकैद

स. १०.४५ ते स. ११.३०

8421712172

अंधार

9421099893

गल्ली नं १६९ हाजीर हो

स. ११.३० ते द.ु १२.१५
द.ु १२.१५ ते द.ु १

ब्रेक द.ु १ ते द.ु २
4

रं गमद्र
ु ा क्रिएर्न्स, पण
ु े

7276755536

अरण्यक

द.ु २ ते द.ु २.४५

5

र्ो स्टॉपसश , सातारा

7744861996

रे नमेकर

द.ु २.४५ ते द.ु ३.३०

6

रं गमद्र
ु ा क्रिएर्न्स, पण
ु े

8329279787

नाटक नावािे नाटक

द.ु ३.३० ते द.ु ४.१५

7

पी. इ. एस इंजजतनअरींग कॉलेज, पण
ु े

7038911678

कॉनशर

द.ु ४.१५ ते सायं. ५

पुणे २ जानेवारी २०१९
क्र.
1
2
3
4

संस्था
नौटं की चिएटर, पण
ु े

ववश्वकमाश इंस्टीट्यट
ु ऑफ इंफोमेर्न
टे क्नोलॉजी, पण
ु े

र्संहगड कॉलेज ऑफ आक्रकशटे क्िर, पण
ु े
अववरत नाट्यरं ग, पण
ु े

मोबाईल

एकांककका

वेळ

8796967070

बबबट्या

स. १० ते स. १०.४५

9420523594

भगदाड

स. १०.४५ ते स. ११.३०

8668567636

सब खैरीयत है

स. ११.३० ते द.ु १२.१५

अॅर् इज बतनांग

9850033956

द.ु १२.१५ ते द.ु १

ब्रेक द.ु १ ते द.ु २
5
6

चियेट्रॉन एन्टरटे नमें ट, पण
ु े
वलय, पण
ु े

7350907063
9689887299

जे 4 यु (म्यर्ु सकल)
व्हाईट कॉमेडी

द.ु २ ते द.ु २.४५

द.ु २.४५ ते द.ु ३.३०

मब
ुं ई ३ जानेवारी २०१९
क्र.
1
2
3

संस्था
नाट्यकृमी वळवळ, मब
ुं ई

वन लाईन क्रिएर्न, पनवेल
पाटकर वरदे महाववद्यालय, मब
ंु ई

मोबाईल

एकांककका

वेळ

9869500446

दोगे

स. १०.४५ ते स. ११.३०

व्हॉट इफ?

स. ११.३० ते द.ु १२.१५

7506067788
9004075204

ब्रेक द.ु १ ते द.ु २

पैठणी

द.ु १२.१५ ते द.ु १

4
5
6
7
8

अर्भनय, कल्याण

7888044899

अनभ
ंु ई
ु त
ू ी, मब

7276691038

कलात्मक, मब
ुं ई

यरु े का यरु े का

30° 60° 90° ि प्रमेय
साि

8082691471

बॅकस्टे ज, मब
ुं ई

आम्ही ववसरलो

8422967448

जजराफ चिएटसश, मब
ुं ई

सरक्रफऱ्या

8108662172

द.ु २ ते द.ु २.४५

द.ु २.४५ ते द.ु ३.३०
द.ु ३.३० ते द.ु ४.१५
द.ु ४.१५ ते सायं. ५

सायं ५ ते सायं ५.४५

मब
ंु ई ४ जानेवारी २०१९
क्र.
1
2
3
4

संस्था
गंधवश कलाधारा, टटटवाळा
वकश इन प्रोग्रेस, कल्याण

मोबाईल

एकांककका

वेळ

8655721303

रे नबोवाला

स. १० ते स. १०.४५

२९ सप्टें बर २००६ रोजी

स. १०.४५ ते स. ११.३०

टटळा

स. ११.३० ते द.ु १२.१५

7045929363

मॉडेल कॉलेज, डोंबबवली

9702584958

स्वामी नाट्यांगण, डोंबबवली

बबफोर द लाईन

9769596237

द.ु १२.१५ ते द.ु १

ब्रेक द.ु १ ते द.ु २
5
6
7
8

महर्षी दयानंद महाववद्यालय, मब
ंु ई

रामनारायण रुईया ऑटोनॉमस कॉलेज, मब
ुं ई
र्सद्धािश अववरत, मब
ुं ई

डी.टी.एस.एस. कॉलेज ऑफ कॉमसश, मब
ंु ई

तरु टी

9664660926

एकादर्ावतार

8655218534

दे व हरवला

9167974407

नया है यह

7021459104

द.ु २ ते द.ु २.४५

द.ु २.४५ ते द.ु ३.३०
द.ु ३.३० ते द.ु ४.१५
द.ु ४.१५ ते सायं. ५

मब
ंु ई ५ जानेवारी २०१९
क्र.

संस्था

मोबाईल

एकांककका

वेळ

1

नवे पवश, ठाणे

9920546188

र्मरज दं गल

स. १० ते स. १०.४५

2

यग
ं र के.जे.एस.सी.इ.,मब
ु ध
ुं ई

8149993001

दे र्द्रोही

स. १०.४५ ते स. ११.३०
स. ११.३० ते द.ु १२.१५

3

कलामंिन, ठाणे

7385474841

गांधी बात

4

गजानन कलामंि, मब
ुं ई

9920624324

बक्षीस

द.ु १२.१५ ते द.ु १

ब्रेक द.ु १ ते द.ु २
5
6
7

अंजनी प्रततष्ठान, नवी मब
ुं ई
स्वप्नपत
ू ी क्रिएर्न, मब
ुं ई

अजजंक्य यव
ु ा प्रठीष्ठान आणण
अिांग प्रोडक्र्न, मब
ुं ई

9930544758

क्रकराळ

द.ु २ ते द.ु २.४५

8097878257

कम्यतु नकेर्न एरर

द.ु २.४५ ते द.ु ३.३०

8652813447

ससा-कासव

द.ु ३.३० ते द.ु ४.१५

8

नाट्यछटा, उल्हासनगर

7219080673

9

नाट्यगंध, अंबरनाि

9769146465

गल
ु ाबिी मस्तानी
स्वीि टू

द.ु ४.१५ ते सायं. ५

सायं. ५ ते सायं ५.४५

नाशिक ६ जानेवारी २०१९
क्र.

संस्था
ज्ञान रं गभम
ू ी, पण
ु े

1

सौ. जस्मताबाई टहरे महाववद्यालय, नार्र्क

2

वेळ

9960354342

प्रिम परु
ु र्षी

स. १० ते स. १०.४५

9923701007

प्रकार् प्रोडक्र्न, नार्र्क

4

एकांककका

9730048852

आरं ग, नार्र्क

3

मोबाईल

कन्सल्टन्ट

स. १०.४५ ते स. ११.३०

ववठाबाई िा कावळा

स. ११.३० ते द.ु १२.१५

पांडुरं ग

8446556091

द.ु १२.१५ ते द.ु १

ब्रेक द.ु १ ते द.ु २
क्रकं गडम ऑफ आटश (मॅड स्टुडडयो) नार्र्क

5
6

ववझाडश अॅकॅडमी, नार्र्क

7
8

द.ु २ ते द.ु २.४५

8208540439

द डडव्हाईस

द.ु २.४५ ते द.ु ३.३०

संवधशन बहुउद्दे र्ीय आणण सेवाभावी संस्िा, नार्र्क

9823996650

टू बी ऑर कोबी

द.ु ३.३० ते द.ु ४.१५

गंधगािी क्रिएर्न्स, नार्र्क

7588013414

बोल भाटािं भत
ु

द.ु ४.१५ ते सायं. ५

झंकार सांस्कृततक मंि, सोलापरू

9

अझुमा

9075979266

रस्ता

9850692039

सायं ५ ते सायं ५.४५

नाशिक ७ जानेवारी २०१९
क्र.
1
2
3
4

संस्था
उत्कंठा नाट्य संस्िा, नार्र्क
नाट्यसेवा चियेटर, नार्र्क

मोबाईल

एकांककका

वेळ

8446556091

परु
ु र्षािश

स. १० ते स. १०.४५

9422776384

ऑजक्सजन रे कॉडींग स्टुडडयो, नार्र्क

8830833733

सौंदयश तनर्मशती चियेटर, नार्र्क

8668557763

आप क्रक फमाशईर्

स. १०.४५ ते स. ११.३०

हॅकर

स. ११.३० ते द.ु १२.१५

वेटटंग फॉर सेन्सेर्स
ं

द.ु १२.१५ ते द.ु १

ब्रेक द.ु १ ते द.ु २
5
6
7

ऑजक्सजन रे कॉडींग स्टुडडयो, नार्र्क
आट्शस एन्टरटे नमेंट, पण
ु े

8830833733

टदपक मंडळ सांस्कृततक ववभाग नार्र्क

8983646656
7709058190

र्व ववच्छे दन कक्ष
मरीआईिा गाडा
पौरुर्ष

औरं गाबाद ८ जानेवारी २०१९

द.ु २ ते द.ु २.४५

द.ु २.४५ ते द.ु ३.३०
द.ु ३.३० ते द.ु ४.१५

क्र.

संस्था

मोबाईल

एकांककका

वेळ

बाईपण

स. १० ते स. १०.४५

वववर

स. १०.४५ ते स. ११.३०

1

नाट्यजल्लोर्ष पररवार, नगर

2

णखंवन्सरा फोटश , ववंग सोसायटी. औ.बाद

9422726156
9422557255

3

र्ारदा महाववद्यालय, परभणी

7719922822

स. ११.३० ते द.ु १२.१५

4

आर्ा क्रकरण बहुउद्दे र्ीय र्र्क्षण मटहला व ववकास
सेवाभावी संस्िा, शसल्लोि

यज्ञकंु ड

9765390233

फॉल्ट

द.ु १२.१५ ते द.ु १

7276663184

एक्सिें ज अप

द.ु २ ते द.ु २.४५

8657001947

हालगी सम्राट

9422944666

नाटे वा न्नसप्र

द.ु २.४५ ते द.ु ३.३०

9975787738

अखंड

ब्रेक द.ु १ ते द.ु २
5
6
7
8

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ
नाट्यर्ास्ि ववभाग औ.बाद

नत
ू न मराठा महाववद्यालय, जळगाव

माणुसकी बहुउद्दे र्ीय संस्िा, बल
ु ढाणा
नाट्यवाडा, औ.बाद

द.ु ३.३० ते द.ु ४.१५
द.ु ४.१५ ते सायं. ५

औरं गाबाद ९ जानेवारी २०१९
क्र.

संस्था

मोबाईल

एकांककका

वेळ

मक्
ु काम पोस्ट कळमसरा

स. १० ते स. १०.४५

1

नाटकवाला, जळगाव

9175669431

2

संत कबीर र्र्क्षण प्रसारक मंडळ, औ.बाद

9766923364

स्टॅ च्यु

स. १०.४५ ते स. ११.३०

3

नांदी प्रततष्ठान, औ. बाद

9371727388
9923499230

रुबबक्स ् क्यब
ू

स. ११.३० ते द.ु १२.१५

7083049664

आम्ही

द.ु १२.१५ ते द.ु १

4

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ
नाट्यर्ास्ि ववभाग औ.बाद

ब्रेक द.ु १ ते द.ु २
5

तनर्र्गंध चियेटसश, औ. बाद

9860597437

चिमट
ु भर अंधारािा स्वामी

द.ु २ ते द.ु २.४५

6

रुजममणी बहुउद्दे र्ीय संस्िा, जालना

8999234341
9561669227

पस्
ु तक

द.ु २.४५ ते द.ु ३.३०

7

जी. एि. रायसोनी कॉलेज, वाघोली, पण
ु े

7775957523

झेड. पी.

द.ु ३.३० ते द.ु ४.१५

नागपरू १० जानेवारी २०१९
क्र.
1
2

संस्था

मोबाईल

स्वानंद सांस्कृततक मंडळ, नागपरू

एकांककका

9820356169 अल्पववराम
गट्टर
8983638453

बहुजन रं गभम
ू ी, नागपरू

वेळ
स. ११.३० ते द.ु
१२.१५

द.ु १२.१५ ते द.ु १

ब्रेक द.ु १ ते द.ु २
3
4
5

पाररजातक, नागपरू

अम्भन
ृ ी सेवा संस्िा, नागपरू

अमरावती स्पंदन पररवार बहुउद्दे र्ीय संस्िा, अमरावती

8087742834
7709192629
9370100957

दृष्टांत
कृष्णनीती
बी +

द.ु २ ते द.ु २.४५

द.ु २.४५ ते द.ु ३.३०
द.ु ३.३० ते द.ु ४.१५

