
प्रयोग मालाड 

नंदादीप, रिद्धी अपार्टमेंर्, चििोली महानगिपाचलका शाळेजवळ, मालाड (पचिम), म ंबई – ४०००६४. 

संपकट  क्रमांक : ९९२०७५९६५९, ७९७७५८५४०३ 

आयोचजत  

िाज्यस्तिीय ख ली एकांचकका अचिवािन स्पर्ाट २०१७ (चनयमावली) 

(वर्ट िौथे) 
 

१. स्पर्टक संस्थेस अचिवािन मिाठी / चहंदी िार्ेत सादि किता येईल.   

२. स्पर्ेिे प्रवेश अजट व चनयमावली “प्रयोग मालाड” च्या www.prayogmalad.org/rs2017/  या सकेंत स्थळावि उपलब्र् होतील.  

तसेि “प्रयोग मालाड” च्या कायाटलयातही सायंकाळी ६.०० ते िात्री ८.०० या वेळेत उपलब्र् होती.  (कायाटलयात प्रवेश अजाटसाठी 

येण्यापूवी ९९२०७५९६५९ अथवा ७९७७५८५४०३ या भ्रमणध्वनी क्रमांकावि संपकट  सार्ावा.) 

३. सदि स्पर्ाट १३ व १४ मे २०१७ (शचनवाि व िचववाि) िोजी मालाड, म ंबई येथे घेण्यात येईल.  स्पर्ेच्या चठकाणािा पूणट पत्ता 

०१/०५/२०१७ पूवी स्पर्टकांना कळचवण्यात येईल.  स्पर्ेिे वेळापत्रक १० मे २०१७ पयंत सवट स्पर्टकांना SMS द्वाि ेकळचवण्यात 

येईल. वेळापत्रकान साि स्पर्ेच्या चदवशी स्पर्टकांनी अर्ाट तास अगोदि स्पर्ेच्या चठकाणी नोंदणी किणे आवश्यक आहे.   

४. स्पर्टक संस्थेस मिाठी व चहंदी या दोन्ही िार्ेत प्रत्येकी फक्त एकाि एकांचककेिे अचिवािन सादि किता येईल.  मात्र प्रत्येक 

एकांचककेसाठी स्वतंत्र प्रवेश अजट व श ल्क ििावे लागेल.  कोणत्याही नार्कािा प्रवेश अथवा अंकािा िाग स्पर्ेत सादि किता येणाि 

नाही.   

५. अचिवािनात कमीतकमी दोन कलाकाि असणे बंर्नकािक आहे.  अचिवािनात सहिागी होणा-या सवट कलाकािांिी नावे व भ्रमणध्वनी 

क्रमांक अजाटसोबत आयोजकांकडे सादि किावीत.   

६. स्पर्टक संस्थेस आयोजकांतफे फक्त तीन माईक्स दणे्यात येतील. 

७. स्पर्टक संस्थेस पार्श्टसंगीत अथवा अन्य कोणत्याही तांचत्रक गोष्टींिा अचिवािनासाठी वापि किता येणाि नाही.   

८. स्पर्टक संस्थेस अचिवािनासाठी जास्तीत जास्त ४० चमचनरे् एवढाि कालावर्ी दणे्यात येईल. 

९. स्पर्ेिे प्रवेश श ल्क रु.६००/- िोख अथवा डी.डी. स्वरुपात स्वीकािले जाईल.  डी.डी. “प्रयोग मालाड” या नावाने काढावेत.  प्रवेश 

श ल्क ‘प्रयोग मालाड’ च्या िाितीय स्रे्र् बकँ, मालाड (पचिम) शाखा, खाते क्र. ३५२४७०९४२२८ व IFSC SBIN0000552 येथेही 

ििता येईल.  मात्र बकेँच्या पावतीिी प्रत अजाटसोबत जोडणे बंर्नकािक आहे.  पावतीिी प्रत सोबत नसल्यास अजट स्वीकािला जाणाि 

नाही. 

१०. प्रवेश अजट व डी.डी. खालील पत्त्यावि पाठवता येईल.  अजाटसोबत एकांचककेच्या दोन रं्कचलचखत प्रती पाठवाव्यात. 

 

प्रवेश अजट, श ल्क व एकांचककेच्या प्रती र्पालाने पाठचवण्यािा पत्ता: प्रयोग मालाड, द्वािा : श्री. संकेत झगडे, वसंत कंपाऊंड, चिंिवली 

फार्क, मालाड (पचिम), म ंबई – ४०० ०६४. (भ्रमणध्वनी ८८९८१४२८२७) 

 

प्रवेश अजट, श ल्क व एकांचककेच्या प्रती प्रत्यक्ष द्यावयाच्या असल्यास खालील क्रमांकावि संपकट  सारू्न प ढील पत्त्यावि संध्याकाळी 

६.०० ते िात्री ८.०० या वेळेत दतेा येतील.   

 

प्रयोग मालाड, नंदादीप, रिद्धी अपार्टमेंर्, चििोली महानगिपाचलका शाळेजवळ, मालाड (पचिम), म ंबई – ४०००६४.  संपकट  क्रमांक : 

९९२०७५९६५९, ७९७७५८५४०३. 

११. एकदा ििलेले प्रवेश श ल्क कोणत्याही कािणास्तव पित केले जाणाि नाही.   

१२. एकांचककेच्या दोन प्रती व श ल्कासचहत प्रवेश अजट चदनांक ८ मे २०१७ पयंत स्वीकािण्यात येतील.   

१३. कमीत कमी १० स्पर्टक संस्थांिी नोंद झाली तिि ही स्पर्ाट घेण्यात येईल. तसेि प्रथम येणा-या कमाल २५ प्रवेचशकाि स्वीकािल्या 

जातील. 

१४. पारितोचर्के : 

प्रथम पारितोचर्क   -  िोख रु.५०००/- + स्मतृी चिन्ह + प्रशस्तीपत्र 

चद्वतीय पारितोचर्क   -  िोख रु.३०००/- + स्मतृी चिन्ह + प्रशस्तीपत्र 

ततृीय पारितोचर्क   -  िोख रु.२०००/- + स्मतृी चिन्ह + प्रशस्तीपत्र 

१५. वेळापत्रकाप्रमाणे अचिवािन किणे स्पर्टक संस्थेस बंर्नकािक िाहील.  ठिलेल्या वेळापत्रकात कोणताही बदल किण्यात येणाि नाही.   

१६. स्पर्ेच्या कायटक्रमात व चनयमावलीत आवश्यकता असल्यास कोणताही बदल किण्यािे सवट अचर्काि “प्रयोग मालाड” कडे असतील.   

१७. पिीक्षकांिा चनणटय अंचतम असेल व तो सवट स्पर्टकांना बंर्नकािक असेल. 

१८. चनकाल स्पर्ेनंति लगेिि जाहीि किण्यात येईल.  पारितोचर्क चवतिण समाििं स्पर्ेच्याि चठकाणी चदनांक १४ मे २०१७ िोजी िात्री 

८.०० वाजता होईल. 

 

************** 

http://www.prayogmalad.org/rs2017/


प्रयोग मालाड 

नंदादीप, रिद्धी अपार्टमेंर्, चििोली महानगिपाचलका शाळेजवळ, मालाड (पचिम), म ंबई – ४०००६४. 

संपकट  क्रमांक : ९९२०७५९६५९, ७९७७५८५४०३ 

आयोचजत  

िाज्यस्तिीय ख ली एकांचकका लेखन स्पर्ाट २०१७ (चनयमावली) 

(वर्ट िौथे) 
 

१. एकांचकका स्वचलचखत व मिाठी चकंवा चहंदी िार्ेत असावी.   

२. एकांचकका द स-या लेखकाच्या मूळ कथेवि आर्ारित असल्यास तसा उल्लेख अजाटत किावा व मूळ लेखकािी पिवानगी सोबत जोडावी.  

मूळ लेखकािी पिवानगी न चदल्यास एकांचकका स्पर्ेतून बाद ठिचवण्यात येईल.  एकांचकका अन वाचदत नसावी.   

३. एकांचकका जास्तीत जास्त १० ते १२ रं्कचलचखत पणे एवढीि चवस्तारित असावी.   

४. स्पर्टक एकापेक्षा अचर्क एकांचककेसाठी या स्पर्ेत सहिागी होऊ शकतात.  मात्र प्रत्येक एकांचककेसाठी स्वतंत्र प्रवेश अजट व श ल्क 

ििावे लागेल.   

५. स्पर्ेसाठी प्रवेश श ल्क प्रती एकांचकका रु.३००/- आहे.  एकदा ििलेले प्रवेश श ल्क कोणत्याही कािणास्तव पित केले जाणाि नाही.   

६. कमीत कमी २० स्पर्टकांिी नोंद झाली तिि स्पर्ाट घेण्यात येईल.   

७. स्पर्ेिे प्रवेश अजट व चनयमावली “प्रयोग मालाड” च्या www.prayogmalad.org या संकेत स्थळावि उपलब्र् होतील.  तसेि “प्रयोग 

मालाड” च्या कायाटलयातही सायंकाळी ६.०० ते िात्री ८.०० या वेळेत उपलब्र् होती.  (कायाटलयात प्रवेश अजाटसाठी येण्यापूवी 

९९२०७५९६५९ अथवा ७९७७५८५४०३ या भ्रमणध्वनी क्रमांकावि संपकट  सार्ावा.) 

८. स्पर्ेिा प्रवेश अजट, एकांचककेच्या दोन रं्कचलचखत प्रती व श ल्क चदनांक ३० एचप्रल २०१७ पयंत संस्थेच्या कायाटलयात अथवा र्पालाने 

संस्थेच्या कायाटलयात पोहोितील यािी दक्षता स्पर्टकांनी द्यावी.  त्यानंति पोहोिलेल्या प्रवेश अजट, श ल्क व एकांचककेिा स्पर्ेसाठी 

चविाि केला जाणाि नाही.  एकांचककेच्या दोन्ही रं्कचलचखत प्रतीवि स्पर्टकांनी स्वत:िे नाव, पत्ता व दूिध्वनी क्रमांक चलहू नये.  

चलचहल्यास प्रवेश अजट बाद किण्यात येईल.   

९. स्पर्ेिे प्रवेश श ल्क िोख अथवा डी.डी. स्वरुपात स्वीकािले जाईल.  डी.डी. “प्रयोग मालाड” या नावाने काढावेत.  स्पर्ेिे प्रवेश श ल्क 

रु.३००/- िोख अथवा डी.डी. स्वरुपात स्वीकािले जाईल.  डी.डी. “प्रयोग मालाड” या नावाने काढावेत.  प्रवेश श ल्क ‘प्रयोग मालाड’ 

च्या िाितीय स्रे्र् बकँ, मालाड (पचिम) शाखा, खाते क्र. ३५२४७०९४२२८ व IFSC SBIN0000552 येथेही ििता येईल.  मात्र 

बकेँच्या पावतीिी प्रत अजाटसोबत जोडणे बंर्नकािक आहे.  पावतीिी प्रत सोबत नसल्यास अजट स्वीकािला जाणाि नाही.  प्रवेश अजट 

व डी.डी. खालील पत्त्यावि पाठवता येईल.   

 

प्रवेश अजट, श ल्क व एकांचककेच्या प्रती र्पालाने पाठचवण्यािा पत्ता: प्रयोग मालाड, द्वािा : . श्री. संकेत झगडे, वसंत कंपाऊंड, चिंिवली 

फार्क, मालाड (पचिम), म ंबई – ४०० ०६४. (भ्रमणध्वनी ८८९८१४२८२७) 

 

प्रवेश अजट, श ल्क व एकांचककेच्या प्रती प्रत्यक्ष द्यावयाच्या असल्यास खालील क्रमांकावि संपकट  सारू्न प ढील पत्त्यावि संध्याकाळी 

६.०० ते िात्री ८.०० या वेळेत दतेा येतील.   

 

प्रयोग मालाड, नंदादीप, रिद्धी अपार्टमेंर्, चििोली महानगिपाचलका शाळेजवळ, मालाड (पचिम), म ंबई – ४०००६४.  संपकट  क्रमांक : 

९९२०७५९६५९, ७९७७५८५४०३. 

१०. पारितोचर्के : 

प्रथम पारितोचर्क   -  िोख रु.५०००/- + स्मतृी चिन्ह + प्रशस्तीपत्र 

चद्वतीय पारितोचर्क   -  िोख रु.३०००/- + स्मतृी चिन्ह + प्रशस्तीपत्र 

ततृीय पारितोचर्क   -  िोख रु.२०००/- + स्मतृी चिन्ह + प्रशस्तीपत्र 

११. स्पर्ेच्या कायटक्रमात व चनयमावलीत आवश्यकता असल्यास कोणताही बदल किण्यािे सवट अचर्काि “प्रयोग मालाड” कडे असतील.   

१२. पिीक्षकांिा चनणटय अंचतम असेल व तो सवट स्पर्टकांना बंर्नकािक असेल. 

१३. स्पर्ेच्या चनकालानंति स्पर्टकाने माचगतल्यास त्याच्या स्वत:च्या एकांचककेिी फक्त एक प्रत त्याला पित किण्यात येईल. 

१४. स्पर्ेिा पारितोचर्क चवतिण समाििं चदनांक १४ मे २०१७ िोजी मालाड, म ंबई – ४०००६४ येथे िात्री ८.०० वाजता होईल. 

पारितोचर्क चवतिण समाििं चठकाणािा पूणट पत्ता ०१/०५/२०१७ पूवी स्पर्टकांना कळचवण्यात येईल.   

१५. चवजेत्या एकांचककांिा प्रयोग लेखकाने पिवानगी चदल्यास व “प्रयोग मालाड” ला सोयीिे असल्यास “प्रयोग मालाड” तफे सादि किण्यात 

येईल.  मात्र सदि एकांचकका िगंिूमी पिीक्षण मंडळाकडून संमत करून घेण्यािी जबाबदािी लेखकािी असेल.   

 

*************** 

  



प्रयोग मालाड 

नंदादीप, रिद्धी अपार्टमेंर्, चििोली महानगिपाचलका शाळेजवळ, मालाड (पचिम), म ंबई – ४०००६४. 

संपकट  क्रमांक : ९९२०७५९६५९, ७९७७५८५४०३ 

आयोचजत  

िाज्यस्तिीय ख ली लघ नार््य (Skit) स्पर्ाट २०१७ (चनयमावली) 

(वर्ट िौथे)  
 

१. ही स्पर्ाट हौशी तसेि व्यावसाचयक संस्था व कलाकािांसाठी ख ली आहे.  स्पर्टक संस्थेस सादिीकिण मिाठी / चहंदी िार्ेत किता येईल. 

१९. स्पर्ेिे प्रवेश अजट व चनयमावली “प्रयोग मालाड” च्या www.prayogmalad.org/rs2017/ या संकेत स्थळावि उपलब्र् होतील.  तसिे 

“प्रयोग मालाड” च्या कायाटलयातही सायंकाळी ६.०० ते िात्री ८.०० या वेळेत उपलब्र् होती.  (कायाटलयात प्रवेश अजाटसाठी येण्यापूवी 

९९२०७५९६५९ अथवा ७९७७५८५४०३ या भ्रमणध्वनी क्रमांकावि संपकट  सार्ावा.)  प्रवेश अजट चदनांक ८ मे २०१७ - िात्री ८.०० 

वाजेपयंत स्वीकािले जातील.  कमीत कमी १० स्पर्टक संस्थांिी नोंद झाली तिि ही स्पर्ाट घेण्यात येईल. तसेि प्रथम येणा-या कमाल 

२० प्रवेचशकाि स्वीकािल्या जातील. 

२. स्पर्ाट चदनांक १३ व १४ मे २०१७ (शचनवाि व िचववाि) या चदवशी मालाड, म ंबई – ४०००६४ येथे घेण्यात येईल. स्पर्ेच्या चठकाणािा 

पूणट पत्ता व  स्पर्ेिे वेळापत्रक चदनांक १०/०५/२०१७ पयंत सवट स्पर्टकांना SMS द्वाि ेकळचवण्यात येईल.  वेळापत्रकान साि स्पर्ेच्या 

चदवशी स्पर्टकांनी अर्ाट तास अगोदि स्पर्ेच्या चठकाणी नोंदणी किणे आवश्यक आहे.   

३. स्पर्टक संस्थेस फक्त एकि लघ नार््य मिाठी चकंवा चहंदी िार्ेत सादि किता येईल.  लघ नार््यात कमीत कमी दोन कलाकाि असणे 

बंर्नकािक आहे.  लघ नार््यात सहिागी होणा-या कलाकािांिी नावे व भ्रमणध्वनी क्रमांक तसेि लघ नार््याच्या (Skit) दोन रं्कचलचखत 

प्रती अजाटसोबत आयोजकांकडे सादि किणे बंर्नकािक आहे.   

४. सादिीकिणासाठी कमीत कमी १० चमचनरे् व जास्तीत जास्त १५ चमचनरे् वेळ चदला जाईल.   

५. सादिीकिणात वेशिूर्ा, िगंिूर्ा व पार्श्टसंगीतािा वापि किण्यािी म िा आहे.  मात्र त्यािी व्यवस्था स्पर्टक संस्थेने स्वत; किावी. 

६. सादिीकिणासाठी ५ ख च्याट , दोन स्रू्ल व एक ५ x १ िे बाकडे “प्रयोग मालाड” तफे उपलब्र् करून दणे्यात येईल.  याव्यचतरिक्त काहीही 

साचहत्य हवे असल्यास स्पर्टक ससं्थेला त्यािी व्यवस्था किावी लागेल.   

७. स्पर्ेत सहिागी होण्यासाठी प्रवेश श ल्क रु.६००/- प्रवेश अजाटसोबत ििावयािे आहे.  एकदा ििलेले प्रवेश श ल्क कोणत्याही 

कािणास्तव पित केले जाणाि नाही.   

८. स्पर्ेिे प्रवेश श ल्क िोख अथवा डी.डी. स्वरुपात स्वीकािले जाईल.  डी.डी. “प्रयोग मालाड” या नावाने काढावेत.  स्पर्ेिे प्रवेश श ल्क 

रु.६००/- िोख अथवा डी.डी. स्वरुपात स्वीकािले जाईल.  डी.डी. “प्रयोग मालाड” या नावाने काढावेत.  प्रवेश श ल्क ‘प्रयोग मालाड’ 

च्या िाितीय स्रे्र् बकँ, मालाड (पचिम) शाखा, खाते क्र. ३५२४७०९४२२८ व IFSC SBIN0000552 येथे ििता येईल.  मात्र 

बकेँच्या पावतीिी प्रत अजाटसोबत जोडणे बंर्नकािक आहे.  पावतीिी प्रत सोबत नसल्यास अजट स्वीकािला जाणाि नाही. 

९. प्रवेश अजट व डी.डी. खालील पत्त्यावि पाठवता येईल.   

प्रवेश अजट, श ल्क व एकांचककेच्या प्रती र्पालाने पाठचवण्यािा पत्ता: प्रयोग मालाड, द्वािा : श्री. संकेत झगडे, वसंत कंपाऊंड, चिंिवली 

फार्क, मालाड (पचिम), म ंबई – ४०० ०६४. (भ्रमणध्वनी ८८९८१४२८२७) 

प्रवेश अजट, श ल्क व एकांचककेच्या प्रती प्रत्यक्ष द्यावयाच्या असल्यास खालील क्रमांकावि संपकट  सारू्न प ढील पत्त्यावि संध्याकाळी 

५.०० ते िात्री ८.०० या वेळेत देता येतील.  (प्रयोग मालाड, नंदादीप, रिद्धी अपार्टमेंर्, चििोली महानगिपाचलका शाळेजवळ, मालाड 

(पचिम), म ंबई – ४०००६४.  संपकट  क्रमांक : ९९२०७५९६५९, ७९७७५८५४०३.) 

१०. पारितोचर्के : 

१) उत्कृष्ठ लघ नार््य  - प्रथम पारितोचर्क   - िोख रु.५०००/- + स्मतृी चिन्ह + प्रशस्तीपत्र  

  चद्वतीय पारितोचर्क   - िोख रु.३०००/- + स्मतृी चिन्ह + प्रशस्तीपत्र  

  ततृीय पारितोचर्क   - िोख रु.२०००/- + स्मतृी चिन्ह + प्रशस्तीपत्र 

 २)  उत्कृष्ठ अचिनय  - प्रथम पारितोचर्क (प रुर्) - िोख रु.२०००/- + स्मतृी चिन्ह + प्रशस्तीपत्र 

  - चद्वतीय पारितोचर्क (प रुर्) - िोख रु.१०००/- + स्मतृी चिन्ह + प्रशस्तीपत्र 

  - प्रथम पारितोचर्क (स्त्री) - िोख रु.२०००/- + स्मतृी चिन्ह + प्रशस्तीपत्र 

  - चद्वतीय पारितोचर्क (स्त्री) - िोख रु.१०००/- + स्मतृी चिन्ह + प्रशस्तीपत्र 

  - उत्तेजनाथट   - पाि प्रशस्तीपते्र 

 ३) उत्कृष्ठ चदग्दशटन       - िोख रु.२०००/- + स्मतृी चिन्ह + प्रशस्तीपत्र 

 ४) उत्कृष्ठ ध्वचनसंयोजन       - िोख रु.२०००/- + स्मतृी चिन्ह + प्रशस्तीपत्र 

११. स्पर्ेच्या कायटक्रमात व चनयमावलीत आवश्यकता असल्यास कोणताही बदल किण्यािे सवट अचर्काि “प्रयोग मालाड” कडे असतील.   

१२. पिीक्षकांिा चनणटय अंचतम असेल व तो सवट स्पर्टकांना बंर्नकािक असेल. 

१३. चनकाल स्पर्ेनंति लगेिि जाहीि किण्यात येईल.  पारितोचर्क चवतिण समाििं स्पर्ेच्याि चठकाणी चदनांक १४ मे २०१७ िोजी िात्री 

८.०० वाजता होईल.  



 

पत्ता: रिद्धी अपार्टमेंर्, चिंिवली शाळेजवळ, मालाड (प), म ंबई–४०० ०६४. संपकट  क्र. ९९२०७५९६५९  / ७९७७५८५४०३ 
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प्रवेश अजट 

प्रचत, 

आयोजन सचमती प्रम ख, 

राज्यस्तरीय खलुी एकाांककका लखेन स्पर्ाा – २०१७ 

प्रयोग मालाड  

मालाड (पचिम), म ंबई – ४०० ०६४. 

 

महोदय. 

मी,  _________________________________________ आपण आयोचजत केलेल्या राज्यस्तरीय खुल्या एकाांककका 

लेखन स्परे्त सहिागी होऊ इचच्िते / इचच्ितो.  माझी संपूणट माचहती खालील तक्त्यात मी सादि किीत आहे. स्पर्ेच्या सवट अर्ी व चनयमांिे मी 

पालन किने.  कृपया या स्पर्ेत सहिागी होण्यािी मला पिवानगी द्यावी.  

पत्र व्यवहािासाठी  सपूंणट पत्ता व संपकट  क्रमांक : 

 
 
 
 
 
 

द िध्वनी क्र.                                      भ्रमणध्वनी क्र.                                     इ-मेल 

फेसब क अकाउंर् आहे का? (होय / नाही) 

स्पर्ेसाठी पाठचवलेल्या एकांचककेिे नाव व िार्ा : (मिाठी / चहंदी)  

एकांचकका द स-या लेखकाच्या म ळ कथेवि आर्ारित असल्यास मूळ लेखकािी पिवानगी सोबत जोडली आहे का? (होय / नाही) 

१. प्रवेश अजाटसोबत श ल्क रु.३००/- (अक्षिी रुपये तीनशे फक्त) िोख / डी. डी. क्र. _______________  चद. ____________ द्वाि ेपाठचवत 

आहे. (चडमांड ड्राफ्र् प्रयोग मालाड  या नावाने द्यावा)  

२. प्रवेश अजट ऑनलाईन िरून पाठचवत आहे. प्रवेश श ल्क रु.३००/- (अक्षिी रुपये तीनशे फक्त) ‘प्रयोग मालाड’ च्या िाितीय स्रे्र् बकँ, 

मालाड (पचिम) शाखा, खाते क्र. ३५२४७०९४२२८ व IFSC SBIN0000552 येथे ििले आहेत व त्यािा Transaction Ref. No. / 

Receipt No. ____________________ असा आहे. सदि पावतीिी प्रत सोबत जोडली आहे.  

३. प्रयोग मालाड च्या संकेतस्थळावि प्रचसध्द केलेले स्पर्ोत्सवािे सवट चनयम व अर्ी मी वािल्या असून त्या मला मान्य आहेत.    

४. सोबत कागदाच्या एकाि बाजूला रं्कचलचखत केलेल्या एकांचककेच्या दोन प्रती पाठवीत आहे. 
 

र्न्यवाद, 

आपला / आपली नम्र  

 

सही ______________________________ 

चदनांक: _________________                                                                         नाव ______________________________ 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

राज्यस्तरीय  
खलुी एकाांककका लखेन स्पर्ाा - २०१७   

 

प्रयोग मालाड आयोकित राज्यस्तरीय खुली एकाांककका लेखन स्पर्ाा – २०१७ 

कच्िी पावती 

________________________________________________________________________ यांच्याकडून  राज्यस्तरीय खुली एकाांककका 

लेखन स्पर्ाा – २०१७ िे प्रवेश श ल्क रुपये ३००/- (अक्षिी रुपये तीनशे फक्त)  िोख  /  डी. डी. क्र.  _____________________ चद. ________________ 

द्वाि ेचमळाले.    

चदनांक : ___________________         अचर्कृत प्रचतचनर्ीिे नाव व सही ____________________________________ 

mailto:hello@prayogmalad.org
http://www.prayogmalad.org/
http://www.facebook.com/prayogmalad


 

पत्ता: रिद्धी अपार्टमेंर्, चिंिवली शाळेजवळ, मालाड (प), म ंबई–४०० ०६४. संपकट  क्र. ९९२०७५९६५९  / ७९७७५८५४०३ 
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प्रवेश अजट 
प्रचत, 

आयोजन सचमती प्रम ख, 

राज्यस्तरीय खुली एकाांककका अकिवाचन स्पर्ाा – २०१७ 

प्रयोग मालाड  

मालाड (पचिम), म बंई – ४०० ०६४. 

 

महोदय. 

आमिी  _________________________________________ ही संस्था आपण आयोचजत केलेल्या राज्यस्तरीय खुल्या एकाांककका अकिवाचन 

स्परे्त सहिागी होऊ इचच्िते.  आमच्या संस्थेिी संपूणट माचहती खालील तक्त्यात मी सादि किीत आहे. स्परे्च्या कालावर्ीत देण्यात येणा-या सवट सूिनािें आमच्या 

संस्थेतील प्रत्येक सहिागी कलाकाि पालन किले.  कृपया या स्परे्त सहिागी होण्यािी आमच्या संस्थेला पिवानगी द्यावी.  

पत्र व्यवहािासाठी संस्थेिे नाव व  संपूणट पत्ता: 

 
 
 
 

संस्थेिा द िध्वनी क्र.                                      भ्रमणध्वनी क्र.                                     इ-मेल 

संस्थेच्या अचर्कृत प्रचतचनर्ीिे नाव व संपूणट पत्ता : 

 
 
 
 
प्रचतचनर्ीिा द िध्वनी क्र.                                      भ्रमणध्वनी क्र.                                     इ-मेल 

अचिवािन किण्यात येणा-या एकांचककेिे नाव  

अचिवािन किण्यात येणा-या एकांचककेच्या एकांचककेच्या लेखकािे नाव : 

अचिवािन किण्यात येणा-या एकांचककेिी िार्ा 

५. प्रवेश अजाटसोबत श ल्क रु.६००/- (अक्षिी रुपये सहाशे फक्त) िोख / डी. डी. क्र. _______________  चद. ____________ द्वाि ेपाठचवत आहे. (चडमांड ड्राफ्र् 

प्रयोग मालाड  या नावाने द्यावा)  

६. प्रवेश अजट ऑनलाईन िरून पाठचवत आहे. प्रवेश श ल्क रु.६००/- (अक्षिी रुपये सहाशे फक्त) ‘प्रयोग मालाड’ च्या िाितीय स्रे्र् बकँ, मालाड (पचिम) शाखा, खाते 

क्र. ३५२४७०९४२२८ व IFSC SBIN0000552 येथे ििले आहेत व त्यािा Transaction Ref. No. / Receipt No. ____________________ असा 

आहे. सदि पावतीिी प्रत सोबत जोडली आहे.  

७. प्रयोग मालाड च्या संकेतस्थळावि प्रचसध्द केलेले स्पर्ोत्सवािे सवट चनयम व अर्ी मी वािल्या असून त्या मला मान्य आहेत.    

८. सोबत कागदाच्या एकाि बाजूला रं्कचलचखत केलेल्या एकाचंककेच्या दोन प्रती पाठवीत आहे. 

 

र्न्यवाद, 

आपला / आपली नम्र  

 

सही ______________________________ 

चदनांक: _________________                                                                                                        नाव ______________________________ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

 

राज्यस्तरीय  
खलुी एकाांककका अकिवाचन स्पर्ाा - २०१७   

 

प्रयोग मालाड आयोचजत िाज्यस्तिीय ख ली एकांचकका अचिवािन स्पर्ाट – २०१६ 

कच्िी पावती 

________________________________________________________________________ याचं्याकडून  िाज्यस्तिीय ख ली एकांचकका 

अचिवािन स्पर्ाट – २०१७ िे प्रवेश श ल्क रुपये ६००/- (अक्षिी रुपये तीनशे फक्त)  िोख  /  डी. डी. क्र.  ______________ चद. ___________ द्वाि ेचमळाले.  

   

चदनांक : ___________________         अचर्कृत प्रचतचनर्ीिे नाव व सही ____________________________________ 

 

mailto:hello@prayogmalad.org
http://www.prayogmalad.org/
http://www.facebook.com/prayogmalad


 
 

पत्ता: रिद्धी अपार्टमेंर्, चिंिवली शाळेजवळ, मालाड (प), म ंबई–४०० ०६४. संपकट  क्र. ९९२०७५९६५९  / ७९७७५८५४०३ 

hello@prayogmalad.org  www.prayogmalad.org  www.facebook.com/prayogmalad  
 

प्रवेश अजट 
प्रचत, 

आयोजन सचमती प्रम ख, 

राज्यस्तरीय खुली लघनुाट्य स्पर्ाा – २०१७ 

प्रयोग मालाड  

मालाड (पचिम), म बंई – ४०० ०६४. 

 

महोदय. 

आमिी  _________________________________________ ही संस्था आपण आयोचजत केलेल्या राज्यस्तरीय खुल्या मकुनाट्य स्परे्त 

सहिागी होऊ इचच्िते.  आमच्या संस्थेिी संपूणट माचहती खालील तक्त्यात मी सादि किीत आहे. स्परे्च्या कालावर्ीत देण्यात येणा-या सवट सूिनांिे आमच्या संस्थेतील 

प्रत्येक सहिागी कलाकाि पालन किले.  कृपया या स्परे्त सहिागी होण्यािी आमच्या संस्थेला पिवानगी द्यावी.  

पत्र व्यवहािासाठी संस्थेिे नाव व  संपूणट पत्ता: 

 
 
 
 

संस्थेिा द िध्वनी क्र.                                      भ्रमणध्वनी क्र.                                     इ-मेल 

संस्थेच्या अचर्कृत प्रचतचनर्ीिे नाव व संपूणट पत्ता : 

 
 
 
 
प्रचतचनर्ीिा द िध्वनी क्र.                                      भ्रमणध्वनी क्र.                                     इ-मेल 

सादि किण्यात येणा-या लघ नार््यािे नाव  

सादि किण्यात येणा-या लघ नार््याच्या लेखकािे नाव : 

९. अजाटसोबत श ल्क रु.६००/- (अक्षिी रुपये सहाशे फक्त) िोख / डी. डी. क्र. _______________  चद. ____________ द्वाि ेपाठचवत आहे. (चडमांड ड्राफ्र् प्रयोग 

मालाड  या नावाने द्यावा)  

१०. प्रवेश अजट ऑनलाईन िरून पाठचवत आहे. प्रवेश श ल्क रु.६००/- (अक्षिी रुपये सहाशे फक्त) ‘प्रयोग मालाड’ च्या िाितीय स्रे्र् बकँ, मालाड (पचिम) शाखा, खाते 

क्र. ३५२४७०९४२२८ व IFSC SBIN0000552 येथे ििले आहेत व त्यािा Transaction Ref. No. / Receipt No. ____________________ असा 

आहे. सदि पावतीिी प्रत सोबत जोडली आहे.  

११. प्रयोग मालाड च्या संकेतस्थळावि प्रचसध्द केलेले स्पर्ोत्सवािे सवट चनयम व अर्ी मी वािल्या असून त्या मला मान्य आहेत.    

१२. सोबत कागदाच्या एकाि बाजूला रं्कचलचखत केलेल्या लघ नार््याच्या दोन प्रती पाठवीत आहे. 

 

र्न्यवाद, 

आपला / आपली नम्र  

 

सही ______________________________ 

चदनांक: _________________                                                                                                        नाव ______________________________ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

 

राज्यस्तरीय  
खलुी लघनुाट्य स्पर्ाा - २०१७   

 

प्रयोग मालाड आयोचजत राज्यस्तरीय खुली लघनुाट्य स्पर्ाा – २०१७ 

कच्िी पावती 

________________________________________________________________________ यांच्याकडून राज्यस्तरीय खुली लघनुाट्य स्पर्ाा 

– २०१७िे प्रवेश श ल्क रुपये ६००/- (अक्षिी रुपये सहाशे फक्त)  िोख  /  डी. डी. क्र.  _____________________ चद. ________________ द्वाि ेचमळाले. 

   

चदनांक : ___________________         अचर्कृत प्रचतचनर्ीिे नाव व सही ____________________________________ 
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