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        రంగస్థ ల కళాకారుల అభిమాన స్మాఖ్య  

మరియు  అభ్ుయదయ నట స్మాఖ్య ల స్ంయుకత నిరవహణలో 

          తులసి భాస్కర రావు మెమోరయిల్ [**చారిత్ాా తమక**] 

    ఏక పాత్ాా భినయ పో టీలు  
ఈ పో టీలు ఈ స్ంవతసరం నవంబర్ 21వ త్ేదీ .. ఆదివారం నాడు .. ఎనీ్జవో కాలన్జ, వనస్థ లిపురం, 
హ ైదరాబాద్ లో సాయంతాం 6 గం.లకు జరుగుత్ాయి.  

ఎంటీాలకి ఆఖ్రు త్ేదీ: 10-11-2021 బుధవారం. 

సెలెక్్ట అయి, పో టీలో పాదరిశంచిన పాతి ఏకపాత్ాా భినయ కళాకారుడికీ పారిత్ోషికంగా            
రూ.2,000/- [అక్షరాలా ర ండు వేల రూపాయలు] ఇవవబడత్ాయి... పాలగొ నన 
కళాకారులందరికీ ఈ పారిత్ోషికాలు కారయకరమం ముగింపు స్భ్లో బహుమతి పాదాన 
స్ందరభములోనే ఇవవబడత్ాయి. పారిత్ోషికం గాని, బహుమతి గాని తీస్ుకునే వరకు, 
పాతాధారులందరూ [ప్ెాస్ వారి గరర ప్ ఫో టో నిమితత ం] పూరిత మేకప్ లోనే ఉండవలెను. [స్ుదీరఘ 
ఉపనాయసాల స్భ్కు మేము వయతిరేకులం కాబటట్  ఉండదని గటట్  హామీ ఇస్ుత నానం] 

  ***** ఈ పో టీకి ఎంటాీ ఫీజు లేదు.***** 

   బహుమతుల వివరాలు:    పాథమ  :   5,000/- [అయిదు వలేు] 

దివతీయ :  3,000/- [మరడు వేలు]      

తృతీయ:    2,000/- [ర ండు వేలు] 

 **ఈ బహుమతుల నుంచి పారిత్ోషికం మినహాయించ బడదు** 

*ఏక పాత్ాా భినయ నిడివి కనిష్్ం పది .. గరిష్్ం పదిహేను నిముష్ముల మధయ వుండాలి. 

ఈ పో టీలు చారిత్ాా తమక పాతాలకు మాతామే పాత్ేయకం. [క్రసీ్తు  శకం ప్రారంభం నతంచి భారత దేశరనిక్ి 
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1947లో స్రాతంతయాం వచ్ేే వరకు .. ఈ పుణ్య భూమిక్ి మాతమేా చ్ ందిన.. వీరులు, దేశ భకుు లు, 
స్మాజ సేవరపరులు, త్యయగ ధనతలు.... ఇత్యయది ఆదరశ ప్రాయుల ైన మహానతభావులకు 
స్ంబంధించిన చ్యరిత్యాతమక ప్రతలాు]. ఆహారయ నియమం లేదత. ప్రతకా్ి అనతగుణ్ంగర వుండయలి.  

*క్రీతు  రచనలకు ప్రాధయనయం ఇవాబడుత ంది. రచనలనత DTP చ్ేయంచి పంప ంచడం మంచిది. 

*[త్ెలల  కాగితం మీద] పావేశ పతాంలో పాతా పరిచయం, స్ందరభం, పాతాధారి పూరిత వివరాలు వాా సి, 
... రచయిత అనుమతి పతాం, ఏక పాతా సిరిపు్  జత చెయాయలి. అలాగే ఆ పాతాని [పాతాలోని క ంత 
భాగమయినా] నటటస్తత  వీడయిో తీయించి వాటాసప్ లో [87901 15544 నంబర్ కి] 
పంప్ించాలి. మేకప్, మరయజిక్ట ఈ వీడయిోలలో అవస్రం లేదు. డెైలాగులు, 
హావభావాలు స్ుస్పష్్ంగా అరధమయియయలా వుండాలి. వీటటని బటట్  ఫెైనల్ ప్ెరాార మన్సస కోస్ం సెలెక్షన్స 
[స్తరూటటన్జ] వుంట ంది. విడగిా రిహారసల్ స్తరూటటన్జ వుండదు.  

*పో్ టీ రోజున ప్రతకాు అవస్రమయన ఆహారయం, స్ంగీతం వగ ైరర పో్ టీ దయరులే స్మకూరుేక్ో 
వల నత. పురుష ప్రతలానత పురుష లు, స్ు  ీ ప్రతలానత స్ు లీు మాతమేా అభినయంచ్యలి. 

*ప్రత ాస్ాభావరనిి బటటి  పదయయలు ఉండవచతే. ఉండయలని నిబంధన లేదత.  

* కలిపత పాతాలకు అరహత లేదు. 

*స్్రూటటనీ విషయంలో గరని, బహుమత ల నిరణయం విషయంలో గరని ఎటువంటట 
అభయంతరరలకు, ఫ రరయదతలకు త్యవు లేదత. తపపని స్రి పరిస ి త లలో ఈ పో్ టీలనత పో్ సి్ట పో్ న్ 
చ్ యయడయనిక్ి గరని, రదతు  చ్ యయడయనిక్ి గరని నిరరాహకులకు హకుు వుంటుంది. 

*కళాక్రరులందరూ తమ న ైపుణ్యంత్ో .. రచయత మిత ాల స్హక్రరంత్ో.. మంచి మంచి 
ప్రతలానత ఎంచతకుని, ప్రలగొ ని, క్రరయకమీానిి జయపదాం క్రవించ వలస ందిగర ఉభయ త్ లుగు 

రరష్టరి ా లే క్రదత.. భారత దేశం లోని త్ెలుగు కళాకారులందరికీ..... **ఇద ేమా ఆహావనం** 

 ఇతర వివరరలకు: తులసి బాల కృష్ణ , కన్జవనర్. మొబ ైల్: 87901 15544.[వాటాసప్ కూడా] 

ఎంటీలాు పంపవలస న చిరునయమా: TULASI BALA KRISHNA, Flat no. 204, Plot 

no.4/5/6, Lakshmi nilayam,, Road no. 1,  IInd cross, ROCK TOWN colony, 

Hyderabad 500068...    *******   ******   ****** 
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