प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन िोिायटीचे

मॉडनन कला, शास्त्र आसि वासिज्य महासवद्यालय

गिेशख िंड, पुिे - १६

*‘स्वरमाधुरी’ *
राज्यस्तरीय आिं तरसवद्यपीठीय
शास्त्रीय आसि नाट्यििंगीत गायनस्पधान
1.

2.

स्पधेची सनयमावली :
1.
2.

.

महाराष्ट्र राज्यातल्या विद्यापीठाांशी सांलग्न असलेल्या सिव महाविद्यालयाांचे पदिी पदव्युत्तर विभागाांचे विद्यार्थी आवि विद्यावर्थवनी या स्पर्धेत भाग घेऊ
Shrotriya -+91 8390718496
शकतील. बवहस्र्थ विद्यार्थ्ाांना स्पर्धेत भाग: घेMrs.
ता येिारGayatri
नाही.

Mrs.
Prerana
Suru+91 स्पर्धे
9422501242
स्वर मार्धुरी या राज्यस्तरीय
शास्त्रीय
सांगीत नाट्यसां
गीत गायन
ची प्रर्थम फेरी ही ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येईल

त्यातील वनिडक स्पर्धवकाांचे

अांवतम फेरीसाठी प्रत्यक्ष सादरीकरि म्हिजे (ऑफलाईन पद्धतीने ) प्रो. ए. सो. मॉडनव कॉलेज, गिेशख ांड पुिे- 16 येर्थे होईल.
3.

एकच स्पर्धवक दोन्ही स्पर्धाांमध्ये स्वतांत्र नोांदिी करुन भाग घेऊ शकतो.

4.

स्पर्धेसाठीच्या नाि नोांदिीसाठी

3.

ालील गुगल फॉमव वलांक िापरािी.

ई वलां
- क –https://forms.gle/BWCCV6fAXpJVmUzy5
: swarmadhuri2021@moderncollegegk.org
स्वरमार्धुरी शास्त्रीय गायन स्पर्धाव
अर्थिा हा QR code स्कॅन करा.
स्वरमार्धुरी नाट्य सांगीत गायन स्पर्धाव वलांक -https://forms.gle/d5otypoYQ6hmwKhWA

5.

शास्त्रीय गायन स्पर्धेच्या प्रार्थवमक फेरीसाठी गाते िेळी स्पर्धवक
करण्यात आलेला खिवडओ हा दहा वमवनटाांचा असािा

अर्थिा हा QR code स्कॅन करा.

सार्थीदार हे खिवडयोमध्ये स्पष्ट्पिे वदसािेत. शास्त्रीय गायन स्पर्धेसाठी अपलोड

mp4 फॉमेट मर्धील असािा. खिवडओमध्ये कुठलाही फेरफार (editing) करण्यास परिानगी

नाही.
6.

नाट्य सांगीत गायन स्पर्धेच्या प्रार्थवमक फेरीसाठी गाते िेळी स्पर्धवक

सार्थीदार हे खिवडयोमध्ये स्पष्ट्पिे वदसािेत. नाट्य सांगीत गायन स्पर्धेसाठी

करण्यात आलेला खिवडओ हा पाच वमवनटाांचा असािा

mp4 मर्धील असािा खिवडओमध्ये कुठलाही फेरफार (editing) करण्यास परिानगी नाही.

7.

शास्त्रीय गायन स्पर्धेत सादर कराियाचा राग विलांवबत

द्रु त अशा पद्धतीने माांडायचा आहे .

8.

गातेिेळी तबला

हामोवनयमची सार्थ सांगत असािी. इलेक्ट्रॉवनक तानपुरा िापरू शकता. इलेक्ट्रॉवनक तबला िापरण्यास परिानगी नाही.

9.

शास्त्रीय सांगीत

नाट्यसांगीत स्पर्धेतील स्पर्धवकाांनी आपले रे कॉडे ड खिवडओ हे आपल्या स्वतःच्या जीमेल (G-mail) अकाउां ट च्या गुगल डराईि र

अपलोड करािेत.
10.

खिवडओ र राइट खिक करून वलांक वमळिािी

11.

ही वलांक गुगल फॉमविर paste करािी.

12.

त्यास ‘Anyone with the link’ हा पयावय वनिडून viewer म्हिून परिानगी द्यािी.

स्पर्धवकाांनी आपल्या खिवडओस ालील पद्धतीनेच नाि द्यािे .
Name of the student_ name of college_ class_ classical / natya sangeet

13.

स्पर्धवकाने स्वतःच्या महाविद्यालयाचे ओळ पत्र वकांिा बोनाफाईड वकांिा ऍडवमशन फॉमव चलनाची स्कॅन कॉपी गुगल फॉमव मध्ये अपलोड करािी.

14.

गरजेनुसार स्पर्धेच्या वनयमात बदल करण्याचे सिव अवर्धकार स्पर्धाव सवमतीकडे राहतील.

15.

प्रिेश अजव (खिवडओ सवहत) खस्वकारण्याची अिंसतम तारी

16.

या स्पर्धे साठी कोितेही प्रिेश शुल्क नाही.

17.
18.

सांपकावसाठी फोन : Mrs. Gayatri Shrotriya -+91 8390718496, Mrs. Prerana Suru- +91 9422501242
सांपकावसाठी ई-मे ल आयडी: swarmadhuri2021@moderncollegegk.org

15 March 2021 राहील.

19. पाररतोविकाां चे स्वरुप:


स्वरमाधुरी शास्त्रीय गायन स्पधान :

प्रथम पाररतोसिक रू.5000/ - कै.शांकरराि कावनटकर स्मृतीकरां डक ( वफरता चषक)
कै.कु.सां गीता रिीद्र
ां िोरा याां च्या स्मरिार्थव रो पाररतोविक कै.सौ.विजया राजाराम जोशी याां च्या स्मरिार्थव स्मृवतवचन्ह.
सितीय पाररतोसिक रू.3000/ - कै.पुरुिोत्तम विठ्ठल वचांचाळकर स्मरिार्थव रो पाररतोविक कै. मर्धु कर गोपाळ दे शपाां डे याां च्या स्मरिार्थव
स्मृवतवचन्ह.
तृतीय पाररतोसिक रू.2000/ - कै. केशि गोपाळ जोशी स्मरिार्थव रो पाररतोविक कै. मर्धु कर गोपाळ दे शपाां डे याां च्या स्मरिार्थव स्मृवतवचन्ह.

स्वरमाधुरी नाट्य ििंगीत गायन स्पधान :
प्रथम क्रमािं क कै.शांकरराि कावनटकर स्मृतीकरां डक ( वफरता चषक), कै.श्री.गिे श हरी रानडे याां च्या स्मरिार्थव रो रु.2000/-.
सितीय क्रमािं क रो रु.1500/- कै.सरस्वतीबाई िै द्य याां च्या स्मरिार्थव.
तृतीय क्रमािं क रो रु.1000/- प्रा. सौ. श्रुती भात ांडे याां च्यातफे , स्मृवतवचन्हे प्राचायव डॉ. सां जय रात याां च्यातफे.

