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नियमावली :  

➢ स्पर्धोत्सव प्रवेश सवट संस्था व कलाकािांसाठी ख ला आहे.   

➢ स्पर्धोत्सवाचे प्रवेश अजट ०१/०७/२०१८ पासून ३१/०७/२०१८ पयंत ‘प्रयोग मालाड’ च्या www.prayogmalad.org या संकेतस्थळाविच भरून “SUBMIT” 

किायचे आहेत.  प्रवेश अजट संकेतस्थळावि “SUBMIT” किण्यापूवी प्रवेश श ल्क आमच्या बकँ खात्यात भरून बकेँच्या पावतीची SCANNED COPY अजाटसोबत 

“ATTACHED” किणे आवश्यक आहे.  (आमच्या बकँ खात्याचा तपशील : ‘प्रयोग मालाड’, भाितीय स्रे्र् बकँ, मालाड (पचिम) शाखा, खाते क्रमांक: 

३५२४७०९४२२८. IFSC Code : SBIN0000552). 

➢ या स्पर्धोत्सवासाठी श्री. जयंत पवाि याचं्या एकांचकका ‘प्रयोग मालाड’ तरे्फ स्पर्धटक संस्थांना सोडतीद्वाि ेदेण्यात येतील.  या एकाचंकका चदनांक १० जून २०१८ पासून  

www.prayogmalad.org या संकेतस्थळावि उपलब्र्ध होतील. सोडत िचववाि चदनांक १९ ऑगस्र् २०१८ िोजी द पािी ४.०० वाजता कोळी समाज सभागहृ, 

भूजाळे तलावाजवळ, भडंािवाडा मागट, चचंचोली बदंि, मालाड (प), म बंई – ४०००६४ येथे काढली जाईल.  सोडतीद्वाि ेचमळालेली एकांकीकाच स्पर्धटक संस्थेनी सादि 

किणे बरं्धनकािक आहे.  सोडतीमध्ये चमळालेल्या एकांचककेची प्रत ‘प्रयोग मालाड’ तरे्फ देण्यात येईल. या एकाचंककेत कोणताही बदल किण्यापूवी लेखक श्री. जयंत 

पवाि यांची लेखी पिवानगी ‘प्रयोग मालाड’ कडे सादि किणे आवश्यक आहे.  या सोडतीसाठी स्पर्धटक संस्थेच्या दोन प्रचतचनर्धींची उपचस्थती अपेचित आहे.   

➢ या स्पर्धोत्सवात कोणत्याही कलाकािाला एकापेिा अचर्धक एकांकीकेतून नगण्य भूचमकेतदेखील अचभनय किता येणाि नाही.  तसेच कोणत्याही स्पर्धटक संस्थेला 

एकापेिा अचर्धक प्रवेश अजट या स्पर्धोत्सवात दाखल किता येणाि नाहीत.  

➢ पिीिकांचा चनणटय अचंतम असेल व तो सवट स्पर्धटक संस्थांना बरं्धनकािक िाहील.   

➢ स्पर्धोत्सवाच्या कायटक्रमात व चनयमावलीत कोणताही बदल किण्याचे सवाटचर्धकाि ‘प्रयोग मालाड’ कडे असतील.   

प्राथनमक फेरी :  

➢ प्राथचमक रे्फिी म बंई, प णे, नाचशक व सोलापूि अशा एकूण चाि कें द्रावि आयोचजत किण्यात येणाि आहे.   प णे, नाचशक व सोलापूि या तीन कें द्रांवि प्रत्येकी कमीतकमी 

सात संस्था सहभागी झाल्या तिच त्या त्या कें द्रावि प्राथचमक रे्फिी आयोचजत किण्यात येईल.  तसेच या तीन कें द्रावंि “प्रथम येणा-याला प्रार्धान्य” या तत्वावि जास्तीत 

जास्त दहा स्पर्धटक संस्थांना स्पर्धोत्सवात प्रवेश देण्यात येईल. 

➢ प्राथचमक रे्फिीचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे असेल.  

➢ सोलापूि  - २०/०९/२०१८  पूणे - २६/०९/२०१८ 

नाचशक  - २७/०९/२०१८  म बंई  - २८/०९/२०१८, २९/०९/२०१८ व ३०/०९/२०१८ 

➢ प्राथचमक रे्फिीत एकांचकका तालीम स्वरुपात सादि किावयाची आहे.   

➢ प्राथचमक रे्फिीतील एकांचकका स रु होण्यापूवी नेपथ्य, संगीत, िगंभूषा, वेशभूषा या तांचत्रक गोष्टींच्या संकचल्पत आिाखड्याच्या दोन प्रती सादि किणे आवश्यक आहे.   

➢ प्राथचमक रे्फिीसाठी ‘प्रयोग मालाड’ तरे्फ ५ ख च्याट देण्यात येतील.  या रे्फिीतील सादिीकिणासाठी वेशभूषा, िगंभूषा, संगीत इत्यादी ताचंत्रक गोष्टी आवश्यक नाहीत.   

➢ प्राथचमक रे्फिीचे स्थळ व वेळ १९ ऑगस्र् २०१८  िोजी होणा-या सोडती दिम्यान देण्यात येईल.  

नवशेष काययशाळा : 

➢ स्पर्धटक संस्थांच्या कलाकाि, चदग्दशटक व तंत्रज्ञ यांना मागटदशटन किण्यासाठी “प्रयोग मालाड” तरे्फ श्री. जयंत पवाि यांच्या सवट एकांकीकांवि आर्धारित एक चवशेष 

कायटशाळा आयोचजत केलेली आहे.  या कायटशाळेत श्री. जयंत पवाि यांच्या एकाचंककांमर्धील पूवीचे स प्रचसद्ध नार््यकमी मागटदशटन कितील.  ही कायटशाळा सोडतीनंति 

त्याच चठकाणी आयोचजत किण्यात येईल.   

➢ या चवशेष कायटशाळेतील प्रवेश सवट संस्था व कलाकािांसाठी ख ला आहे.   

➢ या चवशेष कायटशाळेसाठी प्रवेश मयाटचदत असल्याम ळे “प्रथम येणा-याला प्रार्धान्य” या तत्वावि पूवटनोंदणी केली जाईल.       

अनंिम फेरी : (चदनांक १३ व १४ ऑक्र्ोबि २०१८) प्रबोर्धनकाि ठाकि ेलघ नार््य गहृ, बोिीवली (पचिम), म बंई 

➢ अचंतम रे्फिीसाठी चनवड झालेल्या स्पर्धटक संस्थांना SMS / WhatsApp अथवा भ्रमणध्वनीद्वाि ेकळचवण्यात येईल.  तसेच ‘प्रयोग मालाड’ च्या संकेतस्थळाविही 

चनवड झालेल्या संस्थांची यादी प्रचसद्ध किण्यात येईल. 

➢ अचंतम रे्फिीसाठी चनवड झालेल्या स्पर्धटक संस्थांसाठी प्रवास व चनवासाची कोणतीही व्यवस्था किण्यात येणाि नाही.  संबचंर्धत संस्थेने ती स्वत:च किायची आहे. 

➢ एकांचकका संपल्यानंति ५ चमचनर्ात िगंमचं मोकळा किणे बरं्धनकािक आहे.  एकांचककेच्या पूवटतयािीसाठी र्फक्त १५ चमचनरे् वेळ देण्यात येईल.   

➢ अचंतम रे्फिीसाठी चनवड झालेल्या स्पर्धटक संस्थेस अचंतम रे्फिीच्या एका सत्राच्या तीन प्रवेचशका चवनामूल्य देण्यात येतील. 

➢ चवनामूल्य देण्यात आलेल्या प्रवेचशकांव्यचतरिक्त अचर्धक प्रवेचशका स्पर्धटक संस्थेस हव्या असल्यास ‘प्रयोग मालाड’ कडे प्रवेश श ल्क आगाऊ भरून नोंदणी किावी. 

  १/२ 

आयोजित एकाांजकका स्पर्धोत्सव  

“लेखक एक नार््यछर्ा अनेक” 
लेखक : जयंत पवार  

ऑक्र्ोबि २०१८ – वषट ५ वे 

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


 
नंदादीप, रिद्धी अपार्टमेंर्, चचचंवली म्यू. शाळेजवळ, मालाड (प), म बंई–४०००६४. 

भ्रमणध्वनी : ९९२०७५९६५९ / ९८६९६२७९५०      www.prayogmalad.org        Email: hello@prayogmalad.org 

(संस्था नोंदणी क्रमांक : BOM 232/78 GB BSD) Bombay Public Trust Act 1950 REg. No. F-4967 Mumbai 

 

                                                                           
                                                                                                                  ऑक्र्ोबि २०१८ – वषट ५ वे 

 

प्रवेश शुल्क :  

➢ या स्पर्धोत्सवात सहभागी होण्यासाठी प्रवेश श ल्क ₹. ३०००/- (रुपये तीन हजाि र्फक्त) “प्रयोग मालाड” च्या बकँ खात्यात भिावयाचे आहेत. 

➢ प्राथचमक रे्फिीतील सादिीकिणानंति अचंतम रे्फिीसाठी चनवड न झालेल्या स्पर्धटक संस्थांच्या प्रवेश श ल्कातून ₹. १०००/- वजा करून उवटरित ₹. २०००/- पित 

किण्यात येतील.  

➢ प्रवेश श ल्क पिताव्याचा र्धनादेश स्वीकािण्यासाठी संस्थेच्या प्रचतचनर्धीस संस्थेचे Authority Letter आणणे बरं्धनकािक आहे. 

➢ एकदा भिलेले प्रवेश श ल्क कोणत्याही कािणास्तव पित केले जाणाि नाही.  

रगंमचं सानित्य व्यवस्था :  

➢ अचंतम रे्फिीसाठी खालील साचहत्य ‘प्रयोग मालाड’ तरे्फ चवनाम ल्य उपलब्र्ध केले जाईल. 

१) ६’ x ४’ x ९’ च्या दोन लेव्हल   २)  तीन ठोकळे 

              या व्यचतरिक्त काहीही साचहत्य हवे असल्यास प्राथचमक रे्फिीतील सादिीकिणापूवी या साचहत्याची लेखी यादी ‘प्रयोग मालाड’ कडे द्यावी.  या साचहत्याची व्यवस्था 

किण्याचा प्रयत्न किण्यात येईल.  या साचहत्याचे अचतरिक्त श ल्क आमच्या नेपथ्य कंत्रार्दािाकडे आगाऊ भिावे लागेल. 

रगंभूषा :  

➢ ‘प्रयोग मालाड’ तरे्फ सामान्य िगंभूषेची व्यवस्था चवनाम ल्य किण्यात येईल.  या व्यचतरिक्त चवशेष िगंभूषा हवी असल्यास त्याचा लेखी तपशील प्रयोग मालाड’ कडे 

द्यावा.  त्याची व्यवस्था किण्याचा प्रयत्न किण्यात येईल.  त्या चवशेष िगंभूषेचे अचतरिक्त श ल्क आमच्या िगंभूषाकािाकडे आगाऊ भिावे लागेल. 

प्रकाशयोजिा :  

➢ एकूण १४ स्पॉर् उपलब्र्ध करून देण्यात येतील.  त्यापैकी सहा स्पॉर् ‘प्रयोग मालाड’ तरे्फ  चवनाम ल्य देण्यात येतील. स्पॉर्ची व्यवस्था सोबत जोडलेल्या तक्त्याप्रमाणे 

केलेली असेल.  त्यातून संस्थेला आवश्यक असलेल्या स्पॉर्भोवती वत टळ करून नोंदवावे.  अचतरिक्त स्पॉर्चे श ल्क आमच्या कंत्रार्दािाकडे आगाऊ भिावे लागेल. 

मित्वाच्या िारखा :  

➢ प्रवेश अजट व श ल्क भिण्याची अचंतम तािीख  : १० ऑगस्र् २०१८     

➢ एकांचकका सोडत व कायटशाळा   : १९ ऑगस्र् २०१८     

प्राथनमक फेरी :   सोलापूि  - २०/०९/२०१८           पूणे - २६/०९/२०१८ 

 नाचशक  - २७/०९/२०१८           म बंई  - २८/०९/२०१८, २९/०९/२०१८ व ३०/०९/२०१८ 

अंनिम फेरी व पाररिोनषक नविरण समारभं  -  १३ व १४ ऑक्र्ोबि २०१८  :  

पाररिोनषके :  

➢ उत्कृष्ठ एकांचकका   :  प्रथम क्रमांक  - ₹. २५०००/-  + स्मतृी चचन्ह + प्रशस्तीपत्र 

   : चद्वतीय क्रमांक  - ₹. २००००/-  + स्मतृी चचन्ह + प्रशस्तीपत्र 

  :  ततृीय क्रमांक  - ₹. १५०००/-  + स्मतृी चचन्ह + प्रशस्तीपत्र 

➢ उत्कृष्ठ चदग्दशटन  :  प्रथम क्रमांक  - ₹.  ५०००/-   + स्मतृी चचन्ह + प्रशस्तीपत्र 

  :  चद्वतीय क्रमांक  - ₹.  ३०००/-   + स्मतृी चचन्ह + प्रशस्तीपत्र 

➢ उत्कृष्ठ अचभनय  :  प्रथम क्रमांक (प रुष)  - ₹.  ३०००/-   + स्मतृी चचन्ह + प्रशस्तीपत्र 

  :  चद्वतीय क्रमांक (प रुष)  - ₹.  २०००/-   + स्मतृी चचन्ह + प्रशस्तीपत्र 

  :  प्रथम क्रमांक (स्त्री)  - ₹.  ३०००/-   + स्मतृी चचन्ह + प्रशस्तीपत्र 

  :  चद्वतीय क्रमांक (स्त्री)  - ₹.  २०००/-   + स्मतृी चचन्ह + प्रशस्तीपत्र 

➢ उत्कृष्ठ नेपथ्य  :     - ₹.  ३०००/-   + स्मतृी चचन्ह + प्रशस्तीपत्र 

➢ उत्कृष्ठ प्रकाशयोजना  :     - ₹.  ३०००/-   + स्मतृी चचन्ह + प्रशस्तीपत्र 

➢ उत्कृष्ठ ध्वनीसंयोजन  :     - ₹.  ३०००/-   + स्मतृी चचन्ह + प्रशस्तीपत्र 

 

अनिक मानििीसाठी सपंकय  : ९९२०७५९६५९ व ९८६९६२७९५० 

आयोजित एकाांजकका स्पर्धोत्सव  

“लेखक एक नार््यछर्ा अनेक” 
लेखक : जयंत पवार 

mailto:hello@prayogmalad.org
Preshit Deorukhkar



