“ उस्ताद अमीर हुसेन खााँ पुरस्कार - एकल तबला वादन स्पर्ाा ”
बंदिश तबला आर्ट प्रमोशन ट्रस्र्, मंबई तर्फे यवा कलाकारांसाठी तबला वािनाची स्पर्ाट
रवववार, वद. ०५ जून २०२२ ला आयोदित के ली आहे. या स्पर्ेसाठी मा. इंद्रदित सावंत, मंबई
व श्री. सतीश तारे, सॅन होिे यांच्यातर्फे पाररतोदिक िाहीर के ली आहेत.
स्पर्ाा गट : वयोमयाादा १५ ते २५ वर्ाापयंत ( वादन अवर्ी ८ ते १० वमवनटे )
प्रथम क्रमाांक ववजेत्यास पुरस्कार : मानदचन्ह, रोख रक्कम व प्रमाणपत्र या स्वरूपात दिला िाईल.
वितीय क्रमाांक ववजेत्यास परु स्कार : रोख रक्कम व प्रमाणपत्र या स्वरूपात दिला िाईल.
प्रथम क्रमाांक : रु .५,०००/- रोख

|

वितीय क्रमाांक : रु . २,५००/- रोख

स्पर्ेचे वनयम व अटी
 अिाट सोबत प्रवेश शल्क रु. ४००/- “ Bandish tabla art promotion trust ” च्या नावाने
चेक स्वरूपात पाठवणे आवश्यक आहे.अिट पाठवण्याची अंदतम तारीख २९ मे २०२२ आहे.
प्रथम येणाऱ्या २० - २५ मयाट दित स्पर्ट कांना प्रवेश दिला िाईल.
 अजा पाठवण्याचा पत्ता : श्री. राजू देसाई, १/२८ रावजी सोजपाल वबव्डांग,
ठोकरसी जीवराज रोड, विवडी, मबुां ई - ४०० ०१५. मोबाईल : 9769 367 776.
 स्पर्ट काने गरुकडे कमीतकमी ५ विे स्वतंत्र तबला वािनाची तालीम घेतलेली असणे आवश्यक आहे.
 परीक्षकांचा दनणट य अंदतम राहील.
 स्पर्ट काने दिलेल्या वेळेपूवी अर्ाट तास उपदस्थत राहणे आवश्यक आहे.
 नगमावािक, वाद्ये इत्यािी स्पर्ट कांनी स्वखचाट ने आणणे आवश्यक आहे.
 स्पर्ट कांचा प्रवास खचट ,दनवास खचट इत्यािी िबाबिारी आयोिकांवर असणार नाही.
 पूवीच्या प्रथम पाररतोदिक दविेत्यास स्पर्ेत पन्हा सहभागी होता येणार नाही.
 प्रथम पाररतोदिक दविेत्यास " मानदचन्ह " पात्रतेसाठी गर्ात कमीतकमी १५ स्पर्ट क असणे व
दविेत्यास ८० % गण असणे आवश्यक आहे.
 कोणतीही पूवटसूचना न िेता दनयम व अर्ींमध्ये बिल करावयाचा अदर्कार आयोिकांना आहे.

स्पर्ेचे वठकाण व वेळ : मादाम कामा हॉल ( स्वातांत्र्यवीर सावरकर सभागृह ), विवाजी पाका ,
दादर, मबुां ई - ४०० ०२८. सकाळी ९ ते दपु ारी २ पयंत.

स्पर्ेचा अजा :
स्पर्ट काचे पूणट नाव :

.

पत्ता :

.
.

मोबाईल नंबर :

. िन्मतारीख :

.

गरुचे नाव :

.

तबल्याचे दशक्षण :

(विे)

सािरीकरणासाठी स्पर्ट काने दनवडलेला ताल :

.

मी दिलेली वरील मादहती संपूणटतः खरी आहे. मी आकाशवाणी / िूरिशट नचा अथवा व्यावसादयक
कलाकार नाही.
आपला दवश्वासू,
तारीख :
दठकाण :

स्पर्ट काची सही.

गरु
ु चे प्रिवस्तपत्रक
स्पर्ट क श्री.
तालीम गेली
आहे.

माझ्याकडे स्वतंत्र तबला वािनाच्या उच्च दशक्षणाची
विे घेत असून आपण आयोदित के लेल्या स्पर्ेत भाग घेण्यासाठी मी परवानगी िेत

आपला दवश्वासू,
सही

:

.

गरुचे नाव

:

.

