पधा अज
भरत करं डक ना यसंगीत

पधा (२०१८-१९)

पधकाचे नाव –
प ता –

फोन नं ज मतार ख -

वयाचा दाखला -

वयोगट – (आप या वयोगटापु ढे टक करावी)
लहान गट (८ ते १६) (०१/१०/२००२ ते ३०/०९/२०११)
मोठा गट (१७ ते ४०) (०१/१०/१९७८ ते ३०/०९/२००२)
ौढ गट (४१ पासू न पु ढ)े (०१/१०/१९७८ पू व )
गा यांची याद व

वर –

१)
२)
३)
सं थेचे वादक पा हजे आहे त का? (होय/नाह
आप या ना यसंगीत

लहावे)

पधत मी सहभागी होऊ इि छतो/ते.

असू न मला सव नयम व अट मा य आहे त. अजासोबत
तर या
आपला/ल

पधसाठ माझा अज

वीकारावा ह

व वासू,

( वा र )
पावती

. –

दनांक –

वनंती.

पध या नयमावल ची

त मी वाचल

वेश मू य . २००/- रोख भर त आहे .

भरत ना य संशोधन मं दर, पु ण.े

भरत करंडक ना यसंगीत

पधा (२०१८ -१९ )

नयमावल
१) ह

पधा ८ वष वया या पु ढ ल हौशी गायकांसाठ आहे .

२)

पधा र ववार द. २८ ऑ टोबर २०१८ रोजी भरत ना य संशोधन मं दराम ये होईल.

३)

पधकाने कोण याह संगीत नाटकातील एक संपू ण गाणे (सव कड यांस हत) सादर
करावयाचे आहे .

यु झक

ॅ क वापर यास परवानगी नाह .

४) सादर करणाचा वेळ कमीतकमी ४ व जा तीतजा त ५ म नटे राह ल.
५)

पधकांनी अजाम ये
य

शकणा या ३ गा यांची याद

पधत कोणते गाणे सादर करावयाचे याची याद

जाईल.
६)

वतः सादर क

पधपू व २ तास जाह र केल

पधकाने याद तील गाणे सादर करणे अ नवाय आहे.

पधा ३ वयोगटात पु ढ ल माणे होईल लहान गट(८ ते १६), मोठा गट(१७ ते ४०),

ौढ गट(४१ पासू न पु ढ)े

पधचे वेळाप क २२ ऑ टोबरला जाह र केले जाईल.
७)

यायची आहे . यापैक ,

येक गटा या

पधकाने वेळेपू व उपि थत राहावे.

पधपू व द ड तास वादकांबरोबर सराव करता येईल. या वेळात पर पर

सहकायाने सराव करावा. सं थेतफ हाम नयम व तबला वादकांची सोय केलेल आहे.
पधकाने

वतःचे वादक आण यास परवानगी आहे.

८) काळी १, २, ४, ५
अस यास
९)

या

वरांचे तबले उपल ध केले जातील, या य त र त

वरात गाणार

वतःचा तबला आणावा.

पधा संप यावर याच दवशी सं याकाळी नकाल जाह र केला जाईल व ब

स समारं भ

होईल.
१०) थम पा रतो षक
११) पधा

.१५००,

वतीय

.१०००/- व तृ तीय .७५०/- आहे .

वेश शु क .२००/- आहे (पु यातील

पधकांसाठ ). पु णे िज

याबाहे र ल

पधकांना

वेशशु क नाह . एकदा भरलेले शु क कोण याह कारणा तव परत दले जाणार नाह .
१२) पधकांची

वेश सं या मया दत आहे .

१३) वेश अजावर

थम येणा यास

ाधा य दले जाईल.

वतःचा पासपोट साईज फोटो लावावा. अज सादर करताना ज मतारखेचा

पु रावा दाखवणे आव यक आहे.
१४) वेशअज द. ४ ऑ टोबर पासू न ऑनलाईन (www.bharatnatyamandir.org) कं वा भरत
ना य संशोधन मं दर

या ऑ फसम ये स.१०.३० ते दु.१२.३० व सं या ६ ते ८ उपल ध

असतील. भरलेले अज २२ ऑ टोबर २०१८ पयत ( दनांक १९ व २० ऑ टोबर सोडू न) वर ल
वेळेतच
१५) पर

वीकारले जातील.

कांचा नणय अं तम व सव

पधकांवर बंधनकारक राह ल.

१६) पध या नयमात कं वा काय मात बदल कर याचा अ धकार संयोजकांकडे राह ल.
दे णे व कोणतेह कारण न दे ता

वेश

वेश नाकार याचा ह क संयोजक राखू न ठे वीत आहे त.

संपक : – ९८८११३५७९८, ९८२२०२६४२५, ०२०-२४४७१६१४.

