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              (વી.બી.પરમાર)                         (સી.એમ.જાદવ)                         (એમ.જી.પ્રજાપતિ)      
       જિલ્લા યવુા તવકાસ અતિકારી           જિલ્લા પ્રાથતમક તિક્ષણાતિકારી              જિલ્લા તિક્ષણાતિકારી     
       અમરેલી                                  અમરેલી                                  અમરેલી                 

    
 
 
 
 

 

 

રમિ ગમિ, યવુા અને સાાંસ્કૃતિક પ્રવતૃિઓ તવભાગ  
યવુક સેવા અને સાાંસ્કૃતિક પ્રવતૃિઓ, ગાાંિીનગર 

જિલ્લા યવુા તવકાસ અતિકારી કચેરી, 
અમરેલી 

કલા મહાકુાંભ – ૨૦૧૯ 
પરીપત્ર 

 

 આયષુ ઓક IAS 
VwI1F 

કલા મહાકુાંભ જિલ્લાકક્ષા અમલીકરણ સતમતિ 
અને 

કલેકટર અને જિલ્લા મેજીસ્રેટ, અમરેલી. 
 

િેિસ પરમાર IAS 
ઉપાધ્યક્ષ  

કલા મહાકુાંભ જિલ્લાકક્ષા અમલીકરણ સતમતિ 
અને 

જિલ્લા તવકાસ અતિકારી 
 અમરેલી  
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જિલ્લાકક્ષા અમલીકરણ સતમતિ -અમરેલી  

 કલેકટરશ્રી, જિલ્લા કલેકટર કચેરી, અમરેલી – અધ્યક્ષશ્રી 
 જિલ્લા વિકાસ અવિકારી, જિલ્લા પચંાયત, અમરેલી – ઉપાધ્યક્ષશ્રી 
 જિલ્લા પોલીસ અવિક્ષકશ્રી, પોલીસ અવિક્ષક કચેરી, અમરેલી – સભ્યશ્રી 
 જિલ્લા વિક્ષણાવિકારીશ્રી, જિલ્લા વિક્ષણાવિકારી કચેરી, અમરેલી – સભ્યશ્રી 
 જિલ્લા પ્રાથવમક વિક્ષણાવિકારીશ્રી, જિલ્લા પચંાયત, અમરેલી – સભ્યશ્રી 
 એક્ઝિક્યટુટિ એક્જિવિયરશ્રી, સ્ટેટ -સભ્યશ્રી 
 િાયબ માટિતી વિયામકશ્રી, માટિતી કચેરી, અમરેલી -સભ્યશ્રી 
 વસવિયર કોચશ્રી, જિલ્લા રમત પ્રવિક્ષણ કેજર, અમરેલી - સભ્યશ્રી 
 જિલ્લાકક્ષા પ્રમખુશ્રી, સ્િામી વિિેકાિદં યિુક મડંળ -સભ્યશ્રી 
 જિલ્લા રમત ગમત અવિકારીશ્રી, અમરેલી -સભ્યશ્રી 
 જિલ્લા યિુા વિકાસ અવિકારીશ્રી, જિલ્લા રમત ગમત કચેરી, અમરેલી – સભ્ય સચચિશ્રી  
 વસવિયર તિજ્ઞશ્રી (સાસં્કૃવતક પ્રવવૃિઓ), અમરેલી -સભ્ય 

િાલકુાકક્ષા અમલીકરણ સતમતિ 
૧. પ્રાતં અવિકારીશ્રી    -અધ્યક્ષ 

૨. મામલતદારશ્રી    -કજિીિર 

૩. તાલકુા વિકાસ અવિકારીશ્રી   -સભ્ય 

૪. એક્ઝિક્યટુટિ એક્જિવિયર જી.પ.ં  -સભ્ય 

૫. તાલકુા વિક્ષણાવિકારીશ્રી   -સભ્ય 

૬. બી.આર.સી.શ્રી    -સભ્ય 

૭. સી.આર.સી.શ્રી    -સભ્ય 

૮. તા.ક. પ્રમખુશ્રી, સ્િા.વિ.ય.ુ મડંળ  -સભ્ય 

૯. આચાયયશ્રી, આયોિક િાળા   -સભ્ય 

૧૦. વસવિયર તિજ્ઞશ્રી (સાસં્કૃવતક પ્રવવૃિઓ). -સભ્ય 
૧૧. તાલકુા કજિીિરશ્રી, કલામિાકંુભ આયોિક -સભ્ય સચચિ 
 

િાળાકક્ષાની સતમતિ 
   ૧. િાળાિા આચાયયશ્રી   -અધ્યક્ષ 

   ૨. સગંીત વિક્ષકશ્રી   -સભ્ય 

  ૩. વ્યાયામ વિક્ષકશ્રી   -સભ્ય સચચિ  
લવાદ સતમતિ 

૧. કલેઝટરશ્રી, અમરેલી      ૨. જિલ્લા વિકાસ અવિકારીશ્રી, અમરેલી 
૩. પોલીસ અવિક્ષકશ્રી, અમરેલી      ૪. જિલ્લા વિક્ષણાવિકારીશ્રી, અમરેલી 
૫. જિલ્લા પ્રા.વિક્ષણાવિકારીશ્રી, અમરેલી    ૬. જિલ્લા રમત ગમત અવિકારીશ્રી, અમરેલી 
૭. વસવિયર તિજ્ઞશ્રી (સાસં્કૃવતક પ્રવવૃિઓ), અમરેલી   ૮. જિલ્લા યિુા વિકાસ અવિકારીશ્રી, અમરેલી  
૯. પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી, સાસં્કૃવતક ક્ષેત્રે સકંળાયલે સસં્થા/એસોવિએિિ 
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સપંકય િ-ં ૦૨૭૯૨-૨૨૩૬૩૦                જા.િ- િ.ર.ગ.અ./૫૪૨૨ થી ૫૯૨૨/૨૦૧૯-૨૦ 
              બ્લોગ એડ્રસે:- dsoamareli.blogspot.com                           જિલ્લા રમતગમત અવિકારીિી કચરેી,                       

                                                                         બહમુાળી ભિિ,બ્લોક-સી, રૂમ િ-ં૧૧૦/૧૧૧ ,   
            અમરેલી. 
પ્રવત,                                     તા. ૨૭/૧૨/૨૦૧૯ 
૧) પ્રાતં અવિકારીશ્રી, તમામ 
૨) મામલતદારશ્રી, તમામ 
૩) વપ્રજસીપાલશ્રી, મિાવિદ્યાલય (કોલેિ) તમામ. 
૪) આચાયયશ્રી, માધ્યવમક, ઉચ્ચતરમાધ્યવમક િાળાઓ, તમામ. 
૫) આચાયયશ્રી, પ્રાથવમક િાળાઓ, તમામ. 
૬) પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી સાસં્કૃવતક મડંળો તમામ. 
૭) પ્રમખુ/મતં્રીશ્રી સ્િામી વિિેકાિદં યિુક/મટિલા મડંળ, તમામ.  

     અમરેલી.                                  
                                 તવષય- કલા મહાકુાંભ-૨૦૧૯ િાળા/િાલકુા/જિલ્લાકક્ષાની સ્પિાાના આયોિન સાંચાલન બાબિ.  
                    

          ઉપરોકત વિષય અજિયે િણાિિાન ુ કે, ગિુરાત સરકારિા રમત ગમત, યિુા અિે સાસં્કૃવતક પ્રવવૃિઓ વિભાગિા 
કવમશ્નરશ્રી, યિુક સિેા અિે સાસં્કૃવતક પ્રવવૃિઓ, ગાિંીિગરિા ઉપક્રમે ગિુરાત રા્યિા તમામ જિલ્લાઓમા કલા મિાકુંભ – 
૨૦૧૯નુ ંઆયોિિ કરિામા ંઆિિાર છે. આ કલા મિાકુંભિો મખુ્ય ઉદે્દિ કલા જાગવૃત, પ્રવતભા િોિ અિે યોગ્ય તક, સાસં્કૃવતક 
િાતાિરણનુ ંવિમાયણ કરવુ.ં રા્ય સરકારે ગિુરાતિા ંકલાકારોમા ંરિલે શસુપુ્ત િક્ઝતઓિે બિાર લાિી યોગ્ય પ્રવતભાઓિે િોિી 
યોગ્ય સ્ટેિ આપિા માટે સાસં્કૃવતક મિોત્સિ તરીકે સ્િરૂપ આપિાિો વિણયય કરેલ છે. 
 કલા મિાકુભંમા ં બિોળી સખં્યામા ં કલાકારો સ્પિયકો ભાગ લે  તે િતેથુી િાળાકક્ષા, તાલકુાકક્ષા અિે ત્યારબાદ 
જિલ્લાકક્ષાએ સ્પિાયઓનુ ંઆયોિિ કરિામા ંઆિિાર છે. આ કલા મિાકુંભમા ં કુલ ૩૭ વિવિિ સાસં્કૃવતક કૃવતઓ ૪ (ચાર) 
િયજુથમા ં સમાિેિ કરી ભાઈઓ-બિિેો માટે સ્પિાયન ુ ંઆયોિિ કરિામા ંઆિિે.  
ખાસ િોંિ -   

(1) તાલકુાકક્ષાિી સ્પિાયમા ંભાગ લિેાર કલાકારોએ િજમ તારીખ દિાયિત ુઓળખકાડય, આિારકાડય સાથે રાખિાનુ ંફરજિયાત 
રિિેે. અજયથા આયોિકશ્રી ભાગ લેિા દેિે િિીં, જેિી ખાસ કાળજી રાખિી. 

  
કમ તવભાગ િન્મ િારીખ થી  િન્મેલ 
૧ ૬ વાષાથી ૧૪ વષા સિુીના ૩૧/૧૨/૨૦૦૫ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૪         (વચ્ચે િન્મેલા) 
૨ ૧૫ વષાથી ૨૦ વષા સિુીના ૩૧/૧૨/૧૯૯૯ થી ૩૦/૧૨/૨૦૦૫         (વચ્ચે િન્મેલા) 
૩ ૨૧ વષાથી ૫૯ વષા સિુીના ૩૧/૧૨/૧૯૬૦ થી ૩૦/૧૨/૧૯૯૯         (વચ્ચે િન્મેલા) 
૪ ૬૦ વષાથી (ઓપન વયજુથ)   ૩૧/૧૨/૧૯૫૯ કે િે પહલેા િન્મેલા 

   
            

 

         જિલ્લા યવુા તવકાસ અતિકારી                   જિલ્લા પ્રાથતમક તિક્ષણાતિકારી               જિલ્લા તિક્ષણાતિકારી 
            અમરેલી                                   અમરેલી                                   અમરેલી 

         
      

                       જિલ્લા તવકાસ અતિકારી                            કલેકટર 
                             અમરેલી                          અને જિલ્લા મેજિસ્રેટ અમરેલી 
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કલા મહાકુાંભ ૨૦૧૯ સ્પિાા િરૂઆિ થવાના િબક્કા િમામ ઉંમર ગપૃ માટે   
િાલકુાકક્ષા   જિલ્લાકક્ષા   પ્રદેિકક્ષા   રાિયકક્ષા  

૧) સગુમ સાંગીિ ૧) સ્કુલ બેન્ડ ૧) ઓડીસી ૧) પખાવિ 
૨) સમહુ ગીિ ૨) લોકવાિાા ૨) મોહહની અટ્ટમ ૨) મદૃગમ 
૩) લગ્નગીિ ૩) દુહા-છાંદ-ચોપાઈ ૩) કુચચપડુી ૩) સરોદ 
૪) લોક ગીિ ૪) કથ્થક ૪) તસિાર ૪) સારાંગી 
૫) ગરબા ૫) કાવ્ય લેખન ૫) ચગટાર ૫) ભવાઇ 
૬) લોક નતૃ્ય ૬) ગઝલ િાયરી ૬) વાયોલીન ૬) િોહડયા પાવા 
૭) રાસ ૭) સર્જનાત્મક કારીગરી ૭) વાાંસળી ૭) રાવહ હથ્થો 
૮) એકપાત્રીય અચભનય ૮) િાસ્ત્રીય કાંઠીય સાંગીિ (હહન્દુસ્િાની)  

 
ઉપરોક્િ સ્પિાાઓ સીિી પ્રદેિ કક્ષાએ 

યોજાિે.આ ઉપરાાંિ જિલ્લાકક્ષાએ 
યોજાિી સ્પિાાઓ યોજાિે. 

 
 

ઉપરોક્િ સ્પિાાઓ સીિી 
રાજ્યકક્ષાએ યોજાિે.આ ઉપરાાંિ 
પ્રદેિકક્ષાએ યોજાિી સ્પિાાઓ 

યોજાિે. 

૯) િબલા ૯) ઓરગન 
૧૦) હારમોતનયમ (હળવુાં) ઉપરોક્િ સ્પિાા ઉપરાાંિ 

િાલકુા/િાલકુાકક્ષાની સ્પિાાઓમાાં પ્રથમ 
તવજેિાઓની સ્પિાાઓ યોજાિે. 

11) ભરિનાટયમ 
૧૨) વકતતૃ્વ 
૧૩) ચચત્રકલા 
૧૪) તનબાંિ 

કુલ -૧૪ કતૃિ િાલકુાની ૧૪ કૃતિ + જિલ્લાની ૯ કૃતિ 
=૨૩ 

િાલકુાની ૧૪ કૃતિ + જિલ્લાની ૯ કૃતિ 
+ પ્રદેિકક્ષા ૭ કૃતિ = ૩૦ 

િા.ની ૧૪ કૃતિ + જિ.ની ૮ કૃતિ + 
પ્ર.ની ૮ કૃતિ + રા.ની ૭ કૃતિ = ૩૭ 
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અમરેલી કલા મહાકુાંભ – ૨૦૧૯ 
િા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ થી િા.૧૯/૦૧/૨૦૨૦ દરમ્યાન યોજાનાર િાલકુાકક્ષાની સ્પિાાના કાયાક્રમની માહહિી 

ક્રમ િાલકુા ક્રુતિનુાં નામ િારીખ સ્પિાા સ્થળ સાંચાલકશ્રી સાંપકા નાંબર કન્વીનરશ્રીનુાં નામ સાંપકા નાંબર 

 
 
 

(1) 

 
 

અમરેલી 

(૧) લોકનતૃ્ય, (૨) ગરબા, (૩) રાસ, (૪) તનબાંિ, (૫) 
સગુમ સાંગીિ, (૬) િબલા, (૭) હામોતનયમ (હળવુાં) 

 
૧૮/૦૧/૨૦૨૦  

હદપક હાઇસ્કુલ, અમરેલી 
 

 

શ્રી ડો.અવમતભાઇ 
ઉપાધ્યાય 

૯૪૨૭૭૪૪૪૯૫ શ્રી પ્રકાિભાઇ િોષી ૯૪૨૮૫૩૫૩૯૦ 
(૮) ચચત્રકલા, (૯) વકતતૃ્વ, (૧૦) ભરિનાટયમ, (૧૧) 
લોકગીિ/ભિન, (૧૨) સમહુગીિ, (૧૩) લગ્નગીિ,  
(૧૪) એકપાત્રીય અચભનય 

 
૧૯/૦૧/૨૦૨૦ 

 
 
 

(૨) 

 
 

બગસરા 

(૧) લોકનતૃ્ય, (૨) ગરબા, (૩) રાસ, (૪) તનબાંિ, (૫) 
સગુમ સાંગીિ, (૬) િબલા, (૭) હામોતનયમ (હળવુાં) 

 
૧૮/૦૧/૨૦૨૦  

શ્રી ઝવેરચાંદ મેિાણી 
હાઇસ્કુલ, બગસરા 

 

શ્રી આર.એ.પરમાર ૯૯૦૪૯૨૫૬૫૬ શ્રી બી.એચ.પરમાર ૯૪૨૭૨૮૩૧૮૧ 
(૮) ચચત્રકલા, (૯) વકતતૃ્વ, (૧૦) ભરિનાટયમ, (૧૧) 
લોકગીિ/ભિન, (૧૨) સમહુગીિ, (૧૩) લગ્નગીિ,  
(૧૪) એકપાત્રીય અચભનય 

 
૧૯/૦૧/૨૦૨૦ 

 
 
 

(૩) 

 
 

રાજુલા 

(૧) લોકનતૃ્ય, (૨) ગરબા, (૩) રાસ, (૪) તનબાંિ, (૫) 
સગુમ સાંગીિ, (૬) િબલા, (૭) હામોતનયમ (હળવુાં) 

 
૧૮/૦૧/૨૦૨૦  

શ્રી બાલકૃષ્ના 
તવદ્યાપીઠ,રાજુલા 

 

શ્રી પરેિભાઇ હહડયા 
 

૯૭૧૨૬૭૭૧૨૫ 

 

શ્રી પરેિભાઇ હહડયા 

 

૯૭૧૨૬૭૭૧૨૫ 
(૮) ચચત્રકલા, (૯) વકતતૃ્વ, (૧૦) ભરિનાટયમ, (૧૧) 
લોકગીિ/ભિન, (૧૨) સમહુગીિ, (૧૩) લગ્નગીિ,  
(૧૪) એકપાત્રીય અચભનય 

 
૧૯/૦૧/૨૦૨૦ 

 
 
 

(૪) 

 
 

જાફરાબાદ 

(૧) લોકનતૃ્ય, (૨) ગરબા, (૩) રાસ, (૪) તનબાંિ, (૫) 
સગુમ સાંગીિ, (૬) િબલા, (૭) હામોતનયમ (હળવુાં) 

 
૧૮/૦૧/૨૦૨૦ શ્રી પારેખ મહિેા હાઇસ્કુલ 

અને શ્રી 
એન.કે.એસ.એસ.સી. મોદી 
ઉચ્ચિર માધ્યતમક િાળા 

 

શ્રી વિમલભાઇ 
અગ્રાિત 

૯૪૨૬૯૮૫૭૩૫ 
શ્રી વિમલભાઇ 

અગ્રાિત 
૯૪૨૬૯૮૫૭૩૫ (૮) ચચત્રકલા, (૯) વકતતૃ્વ, (૧૦) ભરિનાટયમ, (૧૧) 

લોકગીિ/ભિન, (૧૨) સમહુગીિ, (૧૩) લગ્નગીિ,  
(૧૪) એકપાત્રીય અચભનય 

 
૧૯/૦૧/૨૦૨૦ 

 
 
 

(૫) 

 
 

કુાંકાવાવ 

(૧) લોકનતૃ્ય, (૨) ગરબા, (૩) રાસ, (૪) તનબાંિ, (૫) 
સગુમ સાંગીિ, (૬) િબલા, (૭) હામોતનયમ (હળવુાં) 

 
૧૧/૦૧/૨૦૨૦ 

શ્રી એન.એન.પીપચળયા 
હાઇસ્કુલ,મેિા પીપચળયા 

અજીતવસિંિ ગોટિલ ૯૪૨૬૯૩૮૪૧૧ અજીતવસિંિ ગોટિલ ૯૪૨૬૯૩૮૪૧૧ (૮) ચચત્રકલા, (૯) વકતતૃ્વ, (૧૦) ભરિનાટયમ, (૧૧) 
લોકગીિ/ભિન, (૧૨) સમહુગીિ, (૧૩) લગ્નગીિ,  
(૧૪) એકપાત્રીય અચભનય 

 
૧૨/૦૧/૨૦૨૦ 

 
 
 

(૬) 
 
 

 
 

ખાાંભા 
 
 

(૧) લોકનતૃ્ય, (૨) ગરબા, (૩) રાસ, (૪) તનબાંિ, (૫) 
સગુમ સાંગીિ, (૬) િબલા, (૭) હામોતનયમ (હળવુાં) 

 
૧૮/૦૧/૨૦૨૦ 

શ્રી જે.એિ.મિતેા 
િાઇસ્કુલ ,ખાભંા. 

 

શ્રી કે.ડી.સતાવસયા 

 

૯૪૨૭૯૪૪૧૫૭ અજિતવસિંિ ગોટિલ ૯૯૦૪૫૯૩૭૮૩ 
(૮) ચચત્રકલા, (૯) વકતતૃ્વ, (૧૦) ભરિનાટયમ, (૧૧) 
લોકગીિ/ભિન, (૧૨) સમહુગીિ, (૧૩) લગ્નગીિ, 
(૧૪) એકપાત્રીય અચભનય 

 
૧૯/૦૧/૨૦૨૦ 
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(૭) 

 
 

બાબરા 

(૧) લોકનતૃ્ય, (૨) ગરબા, (૩) રાસ,  
(૪) તનબાંિ, (૫) સગુમ સાંગીિ, (૬) િબલા,  
(૭) હામોતનયમ (હળવુાં) 

 
૧૧/૦૧/૨૦૨૦ 

 
શ્રી જ્ઞાિ્યોત વિદ્યાલય, 

બાબરા. 

 

શ્રી િરેિભાઇ 
િડાવિયા 

૯૪૨૬૨૨૭૦૬૭ 
શ્રી િરેિભાઇ 
િડાવિયા 

૯૪૨૬૨૨૭૦૬૭ 
(૮) ચચત્રકલા, (૯) વકતતૃ્વ, (૧૦) ભરિનાટયમ, 
(૧૧) લોકગીિ/ભિન, (૧૨) સમહુગીિ, (૧૩) 
લગ્નગીિ, (૧૪) એકપાત્રીય અચભનય 

 
૧૨/૦૧/૨૦૨૦ 

 
 
 

(૮) 

 
 

િારી 

(૧) લોકનતૃ્ય, (૨) ગરબા, (૩) રાસ,  
(૪) તનબાંિ, (૫) સગુમ સાંગીિ, (૬) િબલા,  
(૭) હામોતનયમ (હળવુાં) 

 
૧૧/૦૧/૨૦૨૦ 

શ્રી એમ.કે.સી. ગલ્સય િાઇસ્કુલ, 
ચલાલા. 

શ્રી એમ.એ.મકરાણી 
૯૭૧૨૬૫૬૫૧૫ 

 
શ્રી પ્રણિ પડંયા ૯૪૨૬૯૭૧૬૭૮ 

(૮) ચચત્રકલા, (૯) વકતતૃ્વ, (૧૦) ભરિનાટયમ, 
(૧૧) લોકગીિ/ભિન, (૧૨) સમહુગીિ, (૧૩) 
લગ્નગીિ, (૧૪) એકપાત્રીય અચભનય 

 
૧૨/૦૧/૨૦૨૦ 

 
 
 

(૯) 

 
 

સાવરકુાંડ
લા 

(૧) લોકનતૃ્ય, (૨) ગરબા, (૩) રાસ,  
(૪) તનબાંિ, (૫) સગુમ સાંગીિ, (૬) િબલા,  
(૭) હામોતનયમ (હળવુાં) 

 
૧૧/૦૧/૨૦૨૦ 

સાિરકંુડલા તાલકુા યિુક 
મડંળ 

શ્રી િમયિકંરભાઇ 
ભટ્ટ 

૯૮૭૯૬૮૭૬૨૨ 
શ્રી િમયિકંરભાઇ 

ભટ્ટ 
૯૮૭૯૬૮૭૬૨૨ 

(૮) ચચત્રકલા, (૯) વકતતૃ્વ, (૧૦) ભરિનાટયમ, 
(૧૧) લોકગીિ/ભિન, (૧૨) સમહુગીિ, (૧૩) 
લગ્નગીિ, (૧૪) એકપાત્રીય અચભનય 

 
૧૨/૦૧/૨૦૨૦ 

 
 
 

(૧૦) 

 
 

લીલીયા 

(૧) લોકનતૃ્ય, (૨) ગરબા, (૩) રાસ,  
(૪) તનબાંિ, (૫) સગુમ સાંગીિ, (૬) િબલા,  
(૭) હામોતનયમ (હળવુાં) 

 
૧૧/૦૧/૨૦૨૦ 

શ્રી િાલદંા વિદ્યાલય 
,ભોટરિંગડા 

 

શ્રી વિિયભાઇ 
બાભંણીયા 

૯૯૦૪૨૮૪૭૬૯ 

 

શ્રી વિિયભાઇ 
બાભંણીયા 

૯૯૦૪૨૮૪૭૬૯ 
(૮) ચચત્રકલા, (૯) વકતતૃ્વ, (૧૦) ભરિનાટયમ, 
(૧૧) લોકગીિ/ભિન, (૧૨) સમહુગીિ, (૧૩) 
લગ્નગીિ, (૧૪) એકપાત્રીય અચભનય 

 
૧૨/૦૧/૨૦૨૦ 

(૧૧) લાઠી 

(૧) લોકનતૃ્ય, (૨) ગરબા, (૩) રાસ,  
(૪) તનબાંિ, (૫) સગુમ સાંગીિ, (૬) િબલા,  
(૭) હામોતનયમ (હળવુાં) 

 
૧૮/૦૧/૨૦૨૦ 

 
 

શ્રીમતિ એન.એચ.સાંિવી કન્યા 
તવદ્યાલય, લાઠી 

 
 

દિાનાબેન એમ 
ગીડા  

 
 

૯૪૨૬૮૩૨૦૨૫ 

 
 

દિાનાબેન એમ 
ગીડા  

 
 

૯૪૨૬૮૩૨૦૨૫ 
(૮) ચચત્રકલા, (૯) વકતતૃ્વ, (૧૦) ભરિનાટયમ, 
(૧૧) લોકગીિ/ભિન, (૧૨) સમહુગીિ, (૧૩) 
લગ્નગીિ, (૧૪) એકપાત્રીય અચભનય 

 
૧૯/૦૧/૨૦૨૦ 

 

નોંિ :- િાલકુાકક્ષાએ સ્પિાા સવારે ૯:૦૦ કલાકે િરૂ થિ,ે િમામ સ્પિાકોએ સવારે ૮:૩૦ વાગ્યે સ્પિાા સ્થળે હરપોહટિંગ કરવાનુાં રહિેે. 
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કલા મહાકુાંભ – ૨૦૧૯ 
જિલ્લાકક્ષાએ યોજાનાર સ્પિાાની િારીખ, સ્થળ અને સમય દિાાવત ુપત્રક 

સ્પિાા સ્થળ : કે.કે.પારેખ અને મહિેા આર.પી. તવદ્યાલય,(નિુન તમડલ સ્કલૂ) તસતવલ હોસ્સ્પટલ સામે, અમરેલી 
ક્રમ સ્પિાાન ુાં નામ સ્પિાા િારીખ સ્પિાા સ્થળ સ્પિાા િરૂ થવાનો સમય  

 
 
 
 

 
ખાસ નોંિ :- સ્પિાક 

કલાકાર/ટીમોએ સ્પિાાના 
સમય કરિા ૩૦ તમતનટ 
પહલેા હરપોહટિંગ કરવાનુાં 

રહિેે.   
નતૃ્યના કલાકારોએ િક્ય 

બને િો િૈયાર થઈ 
સમયસર આવવાનુાં 

રહિેે.  

૧ રાસ ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (મખુ્ય સ્ટેિ) સવારે ૦૯:૩૦ કલાકે 

૨ સમહૂગીિ ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (મખુ્ય સ્ટેિ) ક્રમિ: 

૩ કથ્થક ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (મીતન સ્ટેિ) સવારે ૦૯:૩૦ કલાકે 

૪ ભરિનાટયમ ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (મીતન સ્ટેિ) ક્રમિ: 

૫ િાસ્ત્રીય કાંઠય સાંગીિ (હહન્દુસ્િાની) ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (મીતન સ્ટેિ) ક્રમિ: 

૬ લોકવાિાા ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (કલાસ રૂમ) સવારે ૦૯:૩૦ કલાકે 

૭ દુહા-છાંદ-ચોપાઈ ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (કલાસ રૂમ) ક્રમિ: 

૮ સગુમ સાંગીિ ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (કલાસ રૂમ) ક્રમિ: 

૯ સર્જનાત્મક કારીગરી ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (પ્રથમ માળ) સવારે ૦૯:૩૦ કલાકે 

૧૦ ચચત્રકલા ૨૩/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (પ્રથમ માળ) ક્રમિ: 

૧૧ ગરબા ૨૪/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (મખુ્ય સ્ટેિ) સવારે ૦૯:૩૦ કલાકે 

૧૨ લોકનતૃ્ય ૨૪/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (મખુ્ય સ્ટેિ) ક્રમિ: 

૧૩ લગ્નગીિ ૨૪/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (મખુ્ય સ્ટેિ) ક્રમિ: 

૧૪ લોકગીિ/ભિન ૨૪/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (મખુ્ય સ્ટેિ) ક્રમિ: 

૧૫ એકપાત્રીય અચભનય ૨૪/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (મખુ્ય સ્ટેિ) ક્રમિ: 

૧૬ ઓરગન ૨૪/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (મીની સ્ટેિ) સવારે ૦૯:૩૦ કલાકે 

૧૭ િબલા ૨૪/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (મીની સ્ટેિ)) ક્રમિ: 

૧૮ હામોતનયમ ૨૪/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (મીની સ્ટેિ) ક્રમિ: 

૧૯ વકતતૃ્વ ૨૪/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (મીની સ્ટેિ) ક્રમિ: 

૨૦ તનબાંિ ૨૪/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, ((ક્લાસ રૂમ) સવારે ૦૯:૩૦ કલાકે 

૨૧ કાવ્ય લેખન ૨૪/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (ક્લાસ રૂમ) સવારે ૦૯:૩૦ કલાકે 

૨૨ ગઝલ િાયરી ૨૪/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, (ક્લાસ રૂમ)) સવારે ૦૯:૩૦ કલાકે 

૨૩ સ્કલૂ બેન્ડ ૨૪/૦૧/૨૦૨૦ કે.કે.પારેખ અને આર.પી.મહિેા તવદ્યાલય, ( સ્કુલ મેદાન ) સવારે ૧૧:૩૦ કલાકે 
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અમરેલી જિલ્લામાાં આવિા િાલકુાના કન્વીનરની યાદી 

િાલકુાન ુાં 

નામ 

આયોિક િાળા/કોલેિ િાલકુા કન્વીનરના નામ િાલકુા કન્વીનરના 

સાંપકા નાંબર 

અમરેલી ટદપક િાઇસ્કુલ, અમરેલી  શ્રી પ્રકાિભાઈ િોિી ૯૪૨૮૫૩૫૩૯૦ 

બગસરા શ્રી િિેરચદં મેિાણી િાઇસ્કુલ, 

બગસરા  

શ્રીરામવસિંિ પરમાર  ૯૯૦૪૯૨૫૬૫૬ 

રાજુલા શ્રી બાલટકષ્િા વિદ્યાપીઠ, રાજુલા  શ્રી પરેિભાઇ િટડયા  ૯૭૧૨૬૭૭૧૨૫ 

જાફરાબાદ પારેખ અિે મિતેા િાઇસ્કૂલ તથા શ્રી 

એિ કે એસ  સી મોદી ઉચ્ચતર 

માધ્યવમક િાળા, જાફરાબાદ 

શ્રી વિમલભાઇ અગ્રાિત ૯૪૨૬૯૮૫૭૩૫ 

કુકાિાિ એિ.એિ.પીપળીયા િાઇસ્કૂલ, મેઘા 

પીપચળયા 

અજીતવસિંિ ગોટિલ ૯૪૨૬૯૩૮૪૧૧ 

ખાભંા જે.એિ મિતેા િાઇસ્કૂલ, ખાભંા અજીતવસિંિ  ગોટિલ  ૯૯૦૪૫૯૩૭૮૩ 

બાબરા શ્રી જ્ઞાિ્યોત વિદ્યાલય,બાબરા શ્રી િરેિભાઈ િડાવિયા ૯૪૨૬૨૨૭૦૬૭ 

િારી શ્રી એમ.કે.સી વિદ્યાલય ચલાલા શ્રી પ્રણિભાઈ પડંયા ૯૪૨૬૯૭૧૬૭૮ 

સાિરકંુડલા શ્રી સાિરકંુડલા તાલકુા યિુક મડંળ શ્રી િમયિકંરભાઈ ભટ્ટ ૯૮૭૯૬૮૭૬૨૨ 

લીલીયા શ્રી િાલદંા વિદ્યાલય, ભોરીંગડા શ્રી વિિયભાઈ બાભંણીયા ૯૯૦૪૨૮૪૭૬૯ 

લાઠી શ્રીમવત એિ એચ સઘંિી કજયા 

વિદ્યાલય,લાઠી 

દિયિાબેિ એમ ગીડા ૯૪૨૬૮૩૨૦૨૫ 

 

 

 

         જિલ્લા યવુા તવકાસ અતિકારી                   જિલ્લા પ્રાથતમક તિક્ષણાતિકારી               જિલ્લા તિક્ષણાતિકારી 
           જિલ્લા રમિ ગમિ કચેરી                                અમરેલી                                 અમરેલી 
                 અમરેલી 
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ઉંમર, ગપૃ મિુબ કૃતિઓ િથા ભાગ લેનારની સાંખ્યા, સહાયક અને સમય 
ક્રમ 
   

કૃતિનુાં નામ  કલાકાર 
 સાંખ્યા  

સમય   સહાયકોની 
 સાંખ્યા   

કુલ   ઉંમર ગપૃ પ્રમાણે ભાગ લેવા માટેની કૃતિઓ ગપૃ વાઈઝ   

૬ વષાથી ૧૪ 
વષા સિુી    

૧૫ વષાથી 
૨૦ વષા સિુી  

૨૧ વષાથી ૫૯ 
વષા સિુીના 

૬૦ વષાથી 
(ઓપન વયજુથ) 
રાજ્યકક્ષાએથી 

A) સાહહત્ય તવભાગ 
૧ વકતતૃ્વ ૧ ૫ વમવિટ --- ૧ √ √ ×  ×  

૨ વિબિં ૧ ૪૦ વમવિટ --- ૧ √ √ ×  ×  

૩ કાવ્ય લેખિ ૧ ૬૦ વમવિટ --- ૧ ×  √ √ ×  

૪ ગિલ િાયરી ૧ ૬૦ વમવિટ --- ૧ ×  √ √ ×  

૫ લોકિાતાય ૧ ૧૦ વમવિટ --- ૧ √ √ ×  ×  

૬ દુિા-છદં-ચોપાઈ ૧ ૧૦ વમવિટ --- ૧ √ √ ×  ×  

B) કલા તવભાગ 
૭ ચચત્રકલા ૧ ૨ કલાક --- ૧ √ √ ×  ×  

૮ સર્જિાત્મક કારીગરી ૧ ૩ કલાક --- ૧ √ √ ×  ×  

C) સાાંસ્કૃતિક તવભાગ 

૯ લોકનતૃ્ય ૧૬ ૮ તમતનટ ૪ ૨૦ √ √ √ ×  

૧૦ રાસ ૧૬ ૮ તમતનટ ૪ ૨૦ √ √ √ ×  

૧૧ ગરબા ૧૬ ૮ તમતનટ ૪ ૨૦ √ √ √ ×  

૧૨ સગુમ સાંગીિ ૧ ૫ તમતનટ ૩ ૪ √ √ √ ×  

૧૩ લગ્ન ગીિ ૧ ૭ તમતનટ ૪ ૫ √ √ √ ×  

૧૪ સમહૂ ગીિ ૮ ૬ તમતનટ ૫ ૧૩ √ √ ×  ×  

૧૫ 
િાસ્ત્રીય કાંઠય સાંગીિ 
(હહન્દુસ્િાની) 

૧ ૧૦ તમતનટ ૩ ૪ √ √ √ ×  

૧૬ 
 

ભરિનાટયમ 
૧ ૧૫ તમતનટ ૧ અથવા ૪ ૨ અથવા ૫ √ √ ×  ×  

૧૭ કથ્થક ૧ ૧૫ તમતનટ ૧ અથવા ૪ ૨ અથવા ૫ √ √ ×  ×  

૧૮ કુચચપડુી ૧ ૧૫ તમતનટ ૧ અથવા ૪ ૨ અથવા ૫ √ √ ×  ×  

૧૯ ઓડીસી ૧ ૧૫ તમતનટ ૧ અથવા ૪ ૨ અથવા ૫ √ √ ×  ×  

૨૦ મોહહની અટ્ટમ ૧ ૧૫ તમતનટ ૧ અથવા ૪ ૨ અથવા ૫ √ √ ×  ×  

૨૧ વાાંસળી ૧ ૭ તમતનટ ૧ ૨ √ √ √ √ 

૨૨ િબલા ૧ ૭ તમતનટ ૧ ૨ √ √ √ √ 

૨૩ હામોતનયમ (હળવુાં) ૧ ૬ તમતનટ ૧ ૨ √ √ √ √ 

૨૪ તસિાર ૧ ૭ તમતનટ ૧ ૨ √ √ √ √ 

૨૫ ગીટાર ૧ ૭ તમતનટ ૧ ૨ √ √ √ √ 

૨૬ સરોદ ૧ ૭ તમતનટ ૧ ૨ ×  ×  √ √ 

૨૭ સારાંગી ૧ ૭ તમતનટ ૧ ૨ ×  ×  √ √ 

૨૮ સ્કલૂ બેન્ડ ૨૧ ૧૫ તમતનટ ૩ ૨૪ √ √ ×  ×  

૨૯ ઓરગન ૧ ૬ તમતનટ ૧ ૨ √ √ √ √ 

૩૦ પખાવિ ૧ ૭ તમતનટ ૧ ૨ √ √ √ √ 

૩૧ વાયોચલન ૧ ૭ તમતનટ ૧ ૨ √ √ √ √ 

૩૨ મદૃગમ ૧ ૭ તમતનટ ૧ ૨ √ √ √ √ 

૩૩ રાવણ હથ્થો ૧ ૬ તમતનટ ૧ ૨ ×  ×  √ √ 

૩૪ િોહડયા પાવા ૧ ૬ તમતનટ ૧ ૨ ×  ×  √ √ 

૩૫ ભવાઇ ૧૦ ૧૫ તમતનટ ૫ ૧૫ ઓપન તવભાગ 

૩૬ એકપાત્રીય અચભનય ૧ ૬ તમતનટ --- ૧ √ √ √ √ 

૩૭ લોકગીિ/ભિન ૧ ૬ તમતનટ ૫ ૬ √ √ √ √ 
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કલા મહાકુાંભના સામાન્ય તનયમો 

 ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ િે ધ્યાિે રાખી િયજુથ મિુબ તારીખ આપિામા ંઆિેલ છે.  

 કોઈપણ સ્પિયક એક િ સ્પિાયમા ંભાગ લઈ િકિે. 
 કોઈ પણ સ્પિયક પોતાિા િતિિા તાલકુામાથંી િ સમગ્ર સ્પિાય દરમ્યાિ ભાગ લઈ િકિે. 
 ઈરાદાપિૂયક કોઈપણ માટિતી છુપાિિી િિીં તેમિ ખોટી માટિતી આપિી િિીં, અજયથા સ્પિાયમા ંઆપિો પ્રિેિ 

રદ કરિામા ંઆિિે અિે તે સ્પિયક કે સસં્થાિે ત્રણ િષય સિુી ભાગ લિેા દેિામા ંઆિિે િિીં. 
 કોઈ પણ સ્પિયક, સિાયક અથિા તેિા િાલીએ કોઈપણ તબકે્ક આયોિકો, વિણાયયકશ્રીઓ કે કોઈપણ વ્યક્ઝત 

સાથે અસભ્ય કે ગેરિતયિ કરવુ ંિિીં, અજયથા તે સ્પિયક કે સસં્થાિે ત્રણ િષય સિુી ભાગ લિેા દેિામા ંઆિિે 
િિીં. 

 સ્પિાયમા ંભાગ લેિા માટે ઉમરિો પરુાિો આપિો િરૂરી છે. જેિા માટે સસં્થા–કોલેિનુ ંઆઈકાડય, આિારકાડય, 
િજમ તારીખ દિાયિત ુ ંકોઈ પણ સરકારી આિાર વિગેરેમાથંી કોઈપણ એક પરુાિો આપિો ફરજિયાત છે. 

 સ્પિાય સ્થળે ઉપલબ્િ સગિડોિો િ ઉપયોગ કરિા દેિામા ં આિિે. િિારાિી સગિડ કલાકારોએ જાતે 
લાિિાિી રિિેે.  

 પોતાિે િરૂરી કોસ્ચ્યમુ, મેકઅપ, સેટીંગ્સ, સ્ટેિ પ્રોપટી, સગંીતિા સાિિો કે સ્પિાય માટે અજય િરૂરી િિારાિા 
સાિિો સ્પિયકે જાતે લાિિાિા રિિેે. 

 સ્પિયકે ખાસ ધ્યાિ રાખિાનુ ં રિિેે કે, તમામ સ્પિયકોિે એક િ માિોલમા ં વિણાયયકશ્રીઓ દ્વારા મલૂિી િકાય 
એટલા માટે સ્પિાય માટેિી કૃવત િિરલ લાઈટ્સ અિે કોઈ પણ ઇફેઝટ િગરિી માઇક સીસ્ટમ સાથે િ રજૂ 
કરિાિી રિિેે.જે આયોિક દ્વારા પરૂી પાડિામા ંઆિિે. 

 દરેક સ્પિાય માટે તેિી વિયત સમય મયાયદામા ં+ કે -,૧/૫ (૨૦%) ભાગિા સમયિી છૂટ આપિામા ંઆિિે. 
 જે તે કૃવતનુ ંપટરણામ સ્પિાયિા બીજા ટદિસે અથિા આયોિકો િક્કી કરે તે પ્રમાણે જાિરે કરિામા ંઆિિે. જે તે 

કલાકારોએ પટરણામ માટે પોતાિા જિલ્લાિી કચેરીિો સપંકય કરિાિો રિિેે. 
 કાયયક્રમિા આગળિા ટદિસે, સ્પિયકે જાતે િ કાયયક્રમિી વિગતો મેળિી લિેી, જેથી કોઈ ફેરફાર િોય તો 

માટિતગાર થઈ િકાય અિે વિિાવિઘ્િે, સમયસર, યોગ્ય સ્થળે સ્પિાયમા ંસફળતા પિૂયક ભાગ લઈ િકાય. આ 
માટે આયોિક કચેરીિો સપંકય કરિાિો રિિેે. 

 કાયયક્રમિા સ્થળ કે સમયમા ંફેરફાર કરિાિી સિા આયોિકોિી રિિેે. 
 સ્પિયકોએ સ્િખચ,ે તાલકુા અિે જિલ્લાકક્ષાએ ભાગ લેિાિો રિિેે. પ્રદેિ અિે રાિયકક્ષાએ, પ્રિાસ, વિિાસ અિે 

ભોિિિી વ્યિસ્થા આયોિકો દ્વારા ફાળિેલ િોગિાઈિી મયાયદામા ંરિી કરિામા ંઆિિે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે. આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિીં.  

 જે તે સ્પિાયમા ંપટરવિષ્ટમા ંબતાવ્યા મિુબ જે તે કક્ષાએથી િ ભાગ લિેાિો રિિેે. ફઝત વસવિયર વસટીિિોિી 
સ્પિાય રા્યકક્ષાએ યોજાિે.  

 તાલકુાકક્ષા સ્પિાયમા ં દરેક િયજુથિા પ્રથમ વિજેતા થયેલ કલાકારો કે વ ૃદંો જિલ્લાકક્ષાએ ભાગ લિેા િિે, 
જિલ્લાકક્ષાિા દરેક િયજુથિા પ્રથમ વિજેતા પ્રદેિકક્ષાએ ભાગ લઈ િકિે અિે પ્રદેિકક્ષાિા દરેક િયજુથિા 
પ્રથમ અિે દ્વદ્વતીય વિજેતાઓ રાિય કક્ષાએ ભાગ લઈ િકિે. 
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સ્પિાા માટેના તનયમો 
(A)  સાટિત્ય વિભાગ 

(૧) વકતૃ્વ સ્પિાા :- 
 સ્પિાય ગિુરાતી અથિા ટિજદી ભાષામા ંરિિેે. 
 દરેક વિભાગ માટે સ્પિાયિો વિષય િક્કી કરી ૨૪ કલાક પિલેા જાિરે કરિાિો રિિેે. 
 સ્પિાયિો સમય ૫ વમિીટિો રિિેે. 
 રાષ્રિી એકતાિે પોષે, સમાિ અિે રાષ્રિા વિકાસમા ંફાળો આપે,યિુાિોિે સ્િતતં્ર રીતે પોતાિા વિચારો રજૂ 

કરિાિી તક આપે એિા વિષયો સામાજય રીતે પસદં કરિા. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, િસ્ત ુવિચાર, રજૂઆત-છટા, ભાષા-ઉચ્ચાર અિે સમગ્ર અસર ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિીં. 
(૨) તનબાંિ લેખન :- 

 સ્પિાય ગિુરાતી અથિા ટિજદી ભાષામા ંરિિેે. 
 સ્પિાયિો સમય ૪૦ વમવિટિો રિિેે. 
 વિબિંિો વિષય સ્પિાય સમયે જાિરે કરિામા ંઆિિે. 
 રાષ્રિી એકતાિે પોષે, સમાિ અિે રાષ્રિા વિકાસમા ંફાળો આપે, યિુાિોિે સ્િતતં્ર રીતે પોતાિા વિચારો રજૂ 

કરિાિી તક આપે, એિા વિષયો સામાજય રીતે પસદં કરિામા ંઆિિે. 
 સ્પિાયમા ં િરીફિે ગિુરાતી તેમિ ટિજદી એમ બિેં ભાષાઓમાથંી ગમે તે એક ભાષામા ં ભાગ લેિાિી છૂટ 

આપિામા ંઆિિે. 
 વિબિંમા ં વિચાર, િસ્તિુી ચચાય ઉપરાતં ભાષા, તેિી શધુ્િતા, વિચારો, લખાણિી િૈલી અિે િસ્તાક્ષર િગરેે 

બાબતો તેિા મલૂ્યાકંિ િખતે ધ્યાિમા ંરાખિામા ંઆિિે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે. આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
(૩) કાવ્ય લખેન:- 
 સ્પિાય ગિુરાતી અથિા ટિજદી ભાષામા ંરિિેે. 
 સ્પિયકે ૬૦ વમવિટમા ંકવિતાિી રચિા કરિાિી રિિેે. 
 કવિતા સમાિિી રષ્ષ્ટએ પોષક િોિી િરૂરી છે. 
 પ્રણય, રાષ્રભક્ઝત, િૌયય, ઋત ુઆિાટરત ગીત, સામાજિક, બાળગીત કે ભક્ઝતગીત જેિા વિષય ઉપરિી કાવ્ય 

રચિા આિકાયય છે. 
 સ્પિાયમા ં િરીફિે ગિુરાતી તેમિ ટિજદી એમ બિેં ભાષાઓમાથંી ગમે તે એક ભાષામા ં ભાગ લેિાિી છૂટ 

આપિામા ંઆિિે. 
 સ્પિાય માટે ત્રણ થી ચાર વિષયો આપિામા ંઆિિે. જેમાથંી સ્પિયકે કોઈ પણ એક વિષય ઉપર રચિા કરિાિી 

રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, િસ્ત ુવિચાર, કવિતાનુ ંબિંારણ, ભાષા અિે સમગ્ર રચિા ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 સ્પિયકિી કવિતા એ કોઈપણિી કવિતાિી િકલ કરેલી,પાછળથી પણ િણાિે તો ગમે તે લેિલથેી, સ્પિાયમાથંી 

ત્રણ િષય માટે બાકાત કરિામા ંઆિિે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
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   (૪) ગઝલ-િાયરી :- 
 ગિલ-િાયરી ગિુરાતી અથિા ટિજદી ભાષામા ંલખી િકાિે. 
 કૃવત રચિા માટે ૬૦ વમવિટિો સમય આપિામા ંઆિિે. 
 ગિલ-િાયરી રચિા માટે ત્રણથી ચાર જુદા જુદા વિષયો આપિામા ંઆિિે.જેમાથંી િરીફે કોઈ પણ એક વિષય 

ઉપર પોતાિી રચિા કરિાિી રિિેે. 
 વિણયયિો આિાર છંદ-મીટર, વિચારોિી મૌચલકતા અિે તેનુ ં આયોિિ, કલ્પિા,ઉવમિ, અલકંાર વિગેરે તેમિ 

સમગ્ર અસર ઉપર રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે. આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
(૫) લોક્વાિાા:- 
 ઈવતિાસિે ઉજાગર કરતી પ્રાચીિ, ઉદે્દશ્યાત્મક, પે્રરણાદાયક અિે સમાિિે સાચો માગય ચચિંિતી લોકકથાઓ 

આિાટરત લોઝિાતાય રજૂ કરી િકાિે. 
 રજૂઆતિો સમય ૧0 વમવિટિો રિિેે. 
 સિાયક તરીકે કોઈિે પણ લઈ િકાિે િિીં પરંત ુિાતાયકાર રાિણિથ્થો િગાડતા િગાડતા લોઝિાતાયિી પ્રસ્તવુત 

કરી િકિે. 
 સામાજય સિંોગોમા ં સ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ લોઝિાતાયકારિે બસેિા માટે િધમુા ં િધ ુ ત્રણ વમવિટ 

આપિામા ંઆિિે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, લોકિાતાયિી રજૂઆતિી અસલી પ્રાચીિ લઢણ, સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ, સમય મયાયદા, તેમિ 

સમગ્ર રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 પ્રાદેવિક પરંપરા િૈલીિો ઉપયોગ કરી િકાિે. ચારણિૈલી, બારોટિૈલી, ઢીઢાલીલા અિે ભિાઇિૈલી  જેિી 

સામાજય િૈલીિો ઉપયોગ કરિાિો રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે. આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
 િાતાયકારો પોતાિે અનકૂુળ િાદ્યિો આિાર લઈ િકિે. (સ્િરિાદિ દ્વારા) 

(૬) દુહા,છાંદ,ચોપાઈ :- 
 દુિા,છંદ,ચોપાઈિી રજૂઆત પ્રાચીિ પરંપરા અિે લોક સાટિત્ય આિાટરત િોિી િોઈએ. ખાલી િોડકણા,કે 

અિાયચીિ રચિાઓથી બિેલ રચિાઓ રજૂ કરી િકાિે િિીં. 
 સ્પિાયમા ં કંઠસ્થ કરેલા ઓછામા ંઓછા આઠથી દસ દોિા-છંદ-ચોપાઈિી રજૂઆત કરિાિી રિિેે. છંદો જેિા કે 

માત્રામેળ અિે અક્ષરમેળ, ચારણી ગીતો છંદો જેિા કે, સપાખરા, સાિિડુ,ં વતકુરબિં, િાણોર ઈત્યાદીિી રજૂઆત 
કરી િકાિે. 

 સ્પિાયિો સમય ૧૦ વમવિટિો રિિેે. 
 સામાજય સિંોગોમા,ં સ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ સગંીતકારોિે બસેિા માટે િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ આપિામા ં

આિિે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય સરૂ, તાલ, લય, દુિા-છંદ-ચોપાઈિી અસલી પ્રાચીિ ગાયકીિી લઢણ, બોલનુ ં સ્પષ્ટ 

ઉચ્ચારણ, સમય મયાયદા તેમિ સમગ્ર રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 કંઠસ્થ રજૂઆત િખતે ગાિ અવિિાયય રિિેે અિે દુિા-છંદ-ચોપાઈિો ભાિાથય ગિુરાતી, ટિજદી ભાષામા ંપોતાિી 

સમિણ પ્રમાણ ેમૌચલક િૈલીમા ંરજૂ કરિાિા રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
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(B) કલા વિભાગ 
(૭) ચચત્રકલા :-  

 તત્કાલ ચચત્ર સ્પિાય યોજાિે. એટલે કે ચચત્રકામ સ્થળ ઉપર િ કરિાનુ ંરિિેે. 
 સ્પિાયિો સમય ૧૨૦ (૨ કલાક) વમવિટિો રિિેે. 
 ચચત્રકલાિી સ્પિાય માટે, ડ્રોઈંગિા કાગળો સ્પિાયિા આયોિકો તરફથી આપિાિા રિિેે. અજય સાિિ સામગ્રી 

સ્પિાયમા ંભાગ લેિાર કલાકારે પોતે લાિિાિી રિિેે. 
 સ્પિાય માટે ડ્રોઈંગ પેપર ૧૧”*૧૫” અથિા ૧૫”*૨૨” િો અનકૂુળતા પ્રમાણિેો આપિો. 
 ચચત્રકલાિો વિષયિો સ્થળ ઉપર આપિામા ંઆિિે. અપાયેલા વિષય ઉપર સ્પિયકે પોતાિી િૈલીિા માધ્યમથી 

ચચત્ર દોરી િકાિે. 
 વિણયયિો આિાર કમ્પોિીિિ, કલર સ્કીમ, ટેકિીક, િસ્તલુક્ષી વિરૂપણ, ડ્રોઈંગ અિે આકારમા ં સપ્રમાણતા 

િગેરે ઉપર રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે. આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે 

િિીં કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
(૮) સર્જનાત્મક કારીગરી :-  

 આ સ્પિાયમા ં િકામી તેમિ બહ ુ ટકિંમતી િ િોય તેિી િસ્તઓુ જેિી કે બગંડીઓિા કાચ ,લાકડાિો િેર, 
ઇલાયચીિા છોડા,પથ્થરિા ટુકડા કે ચામડામાથંી સ્થળ પર િમિૂા તૈયાર કરિાિા રિિેે. કાચી સામગ્રીિો 
િાણાકીય વ્યય લઘિુમ અિે તૈયાર િમિૂાિી ટકિંમત ગરુુિમ તેમ િમિૂો શે્રષ્ઠ ગણાય તેિી મલૂ્યાકંિ 
િોગિાઇઓિા સચૂિો લક્ષમા ંલશેુ.ં 

 જે િમિૂા તૈયાર કરિામા ંઆિે તે બજારમા ંિેચી િકાય અથિા મલૂ્ય ઉપજે તેિા િોિા િોઈએ. 
 િરૂરી સ્પિયકોિે અલાયદી િગ્યા આપિામા ંઆિિે.સ્થળ પર તૈયાર કરેલા મૌચલક િમિુાિે પ્રાિાજય અપાિે. 
 સ્પિાયિા પ્રકાર પ્રમાણે િધમુા ંિધ ુ૧૮૦ (૩  કલાક) વમવિટિો સમય આપિામા ંઆિિે. 
 િરૂરી સાિિો તથા સરંજામ સ્પિયકે પોતે લાિિાિા રિિેે.જે િમિૂા તૈયાર થાય તે સ્પિાયિા સ્થળે છેલ્લા ટદિસ 

સિુી રાખિાિા રિિેે. 
 વિણયયિો આિાર કમ્પોિીિિ, ટેકિીક, િસ્તલુક્ષી વિરૂપણ, આકારમા ંસપ્રમાણતા, કાચી સામગ્રીિો િાણાકીય 

વ્યય લઘિુમ અિે તૈયાર િમિૂાિી ટકિંમત ગરુુિમ િગરેે ઉપર રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 

(C) સાસં્કૃવતક વિભાગ 
   (૯)  લોકનતૃ્ય :-  

 નતૃ્યમા ંમિિમ ૧૬ કે ઓછામા ંઓછા ૧૨ નતૃ્યકારો અિે ૪ સિાયકો થઈ મિિમ ૧૬ કે ૨૦ કલાકારો ભાગ લઈ 
િકિે.નતૃ્ય એકલા ભાઈઓ, એકલી બિિેો કે ભાઈઓ અિે બિિેો સાથે પણ રજૂ કરી િકાિે. 

 નતૃ્યમા ં બિારથી ગિડાિી િકાિે. નતૃ્યમા ં ગાયક – િાધ્યકારો તરીકે મિિમ ૪ િો ઉપયોગ કરી િકાિે. 
િામોવિયમ િો ઉપયોગ કરી િકાિે પરંત ુતે એઝિાધ્ય તરીકે ગણિામા ંઆિિે.િામોવિયમ િગાડિારે માઇકથી 
દૂર બેસિાનુ ંરિિેે. 

 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૮ વમવિટિો રિિેે. 
 નતૃ્યમા ંવપ્રરેકોડેડ કેસેટ કે સગંીતિો પ્રયોગ કરી િકાિે િિીં. (લોકનતૃ્ય લાઈિ કરિાનુ ંરિિેે.) 
 છોકરીઓ છોકરાિો કે છોકરાઓ છોકરીઓિો પિરેિેિ પિરેી સ્પિાયમા ંભાગ લઈ િકિે િિીં. 
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 નતૃ્ય જે પ્રદેિનુ ંરજૂ કરિા આપે પસદં કયુું િોય તેિા અનરુૂપ િ એકિિ,ગાયકી,પિરેિેિ,તાલ અિે સગંીતિો 
પ્રયોગ કરી,તેિા એક િ મળૂ સ્િરૂપમા ંરજૂ કરવુ ંટિતાિિ છે. બ ેચાર પ્રકૃવતિા નતૃ્યો (દા.ત. રાિસ્થાિી નતૃ્યમા ં
ચરી,ચકરી,તેિરતાલી,પવિિારી,ભિાઇ િગેરે નતૃ્યો) વમશ્ર કરી રજૂ કરિા,મલુિણી માટે િાવિકારક રિિેે.તે િ 
રીતે નતૃ્યનુ ંગીત પણ જે તે પ્રદેિિા નતૃ્ય અનરુૂપ શધુ્િ સ્િરૂપનુ,ંએક િ િોય તે િોવુ.ં બ ેચાર ગીતોિી વમશ્ર 
પ્રસ્તવુત કરિી પટરણામ માટે અસરકતાય રિિેે. 

 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, િાસ્તવિકતા, સરૂીલાપણુ,ં તાલ, લય, સગંીત, સમસ્ત નતૃ્યકારોિા 
સમેુળભયાય લચલત અંગડોલિ સાથેિી ઘમુિાિી છટા, પાદચલિ, નતૃ્યગ ૂથંણી, િેિભષૂા, ઓિાયમેંટસ, એકાત્મતા, 
એજરી-,એકિીટ, સમય અિે સમગ્ર રજૂઆત જેિા નતૃ્ય િા પ્રિાિ અંગ ઉપર આિાટરત રિિેે. 

 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 
કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 

 લોક નતૃ્ય ભારતીય િૈલી િોય િકે પરંત ુિાસ્ત્રીય િિીં તથા નતૃ્ય િાટટકાિી છૂટ િથી.  
(૧૦)  રાસ :-  
 રાસમા ંમિિમ ૧૬ કે ઓછામા ંઓછા ૧૨ નતૃ્યકારો અિે ૪ સિાયકો થઈ મિિમ ૧૬ કે ૨૦ કલાકારો ભાગ લઈ 

િકિે. 
 રાસ એકલા ભાઈઓ, એકલી બિિેો કે ભાઈઓ અિે બિિેો સાથે પણ રજૂ કરી િકાિે. 
 રાસમા ં બિારથી ગિડાિી િકાિે. નતૃ્યમા ં ગાયક – િાધ્યકારો તરીકે મિિમ ૪ િો ઉપયોગ કરી િકાિે. 

િામોવિયમ િો ઉપયોગ કરી િકાિે પરંત ુતે એઝિાધ્ય તરીકે ગણિામા ંઆિિે.િામોવિયમ િગાડિારે માઇકથી 
દૂર બેસિાનુ ંરિિેે. 

 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૮ વમવિટિો રિિેે. 
 રાસમા ંવપ્રરેકોડેડ કેસેટ કે સગંીતિો પ્રયોગ કરી િકાિે િિીં. 
 છોકરીઓ છોકરાિો કે છોકરાઓ છોકરીઓિો પિરેિેિ પિરેી સ્પિાયમા ંભાગ લઈ િકિે િિીં. 
 દાટંડયા,મજંિરા,ઢાલ તલિાર કે કરતાલ સાથે પણ રાસ લઈ િકાિે. 
 રાસમા ંિામોવિયમ, ઢોલ, તબલા, િરણાઈ, િાસંળી, મજંિરા, ખિંરી, િાિં વિગેરે જેિા રાસિે અનરુૂપ પ્રાચીિ 

િાધ્યોિો િ પ્રયોગ કરી િકાિે.રાસિી રજૂઆતમા ંઇલેઝરોવિકસ િાધ્યોિો પ્રયોગ કરી િકાિે િિી. 
 રાસ જે પ્રાતં કે પ્રદેિિો રજૂ કરિા આપે પસદં કયો િોય તેિા અનરુૂપ િ એકિિ, લોકગાયકી, પિરેિેિ અિે 

સગંીતિો પ્રયોગ કરી,તેિા એક િ મળૂ સ્િરૂપમા ં રજૂ કરિો ટિતાિિ છે. બે ચાર પ્રકૃવતિા રાસ (જેિા કે 
મચણયારો, અઠંગો, કણબી, ઢાલ-તલિાર, પઢાર િગેરે) વમશ્ર કરી રજૂ કરિા, મલુિણી માટે િાવિકારક રિિેે. તે 
િ રીતે રાસનુ ંગીત પણ લોકકલાિા શધુ્િ સ્િરૂપનુ ંએક િ િોય તે િોવુ.ં બે ચાર ગીતોિી વમશ્ર પ્રસ્તવુત કરિી 
પટરણામ માટે અસરકતાય રિિેે. 

 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, િાસ્તવિકતા, તેિો લોકગમ્ય ઢાળ, કંઠનુ ંમાધયુય, સરૂીલાપણુ,ં સસુ્પષ્ટ 
ઉચ્ચારણ, તાલ, લય, સગંીત, સમસ્ત નતૃ્યકારોિા સમેુળભયાય લચલત અંગડોલિ સાથેિી ઘમુિાિી છટા, 
પાદચલિ, નતૃ્યગ ૂથંણી, િેિભષૂા, ઓિાયમેંટસ, એકાત્મતા, એજરી-એકિીટ, સમય અિે સમગ્ર રજૂઆત જેિા 
રાસિા પ્રિાિ અંગ ઉપર આિાટરત રિિેે. 

 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 
કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
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(૧૧)  ગરબા:-  
 ગરબો પ્રાચીિ કે અિાયચીિ કોઈપણ રજૂ કરી િકાિે. જે રજૂ કરો તે તેિા મળૂ અિે શધુ્િ સ્િરૂપમા ંિ રજૂ 

કરિાિો રિિેે. 
 ગરબામા,ં મિિમ ૧૬ કે ઓછામા ંઓછી ૧૨ બિિેો અિે ૪ સાજિિંદા થઈ મિિમ ૧૬ કે ૨૦ કલાકારો ભાગ લઈ 

િકિે. 
 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૮ વમવિટિો રિિેે. 
 ગરબામા ંમિિમ ૪ િાધ્યકારો (સિાયકો) િો ઉપયોગ કરી િકાિે. િામોવિયમ િો ઉપયોગ કરી િકાિે પરંત ુતે 

એઝિાધ્ય તરીકે ગણિામા ંઆિિે. િામોવિયમ િગાડિારે માઇકથી દૂર બેસિાનુ ંરિિેે. પ્રાચીિ ગરબો િો આપે 
પસદં કયો િોય તો તેિી રજૂઆતમા ંઇલેઝરોવિકસ િાધ્યોિો પ્રયોગ કરી િકાિે િિી. ગરબાિા પ્રકાર અનરુૂપ િ 
િાધ્યોિો પ્રયોગ કરી િકાિે.  

 ગરબામા ં વપ્રરેકોડેડ કેસેટ કે સગંીતિો પ્રયોગ કરી િકાિે િિીં. ગરબે ફરતી બિિેો પૈકી ચારેક બિિેો ગિડાિે 
અિે બાકીિી બિિેોએ િીલી ગરબાિી પ્રસ્તવુત કરિાિી રિિેે. ગરબો બિારથી ગિડાિી િકાિે િિીં. 

 ગરબાિી કૃવત સમાિ માટે પોષક આિે જે ગરબો રજૂ કરો (પ્રાચીિ કે અિાયચીિ) તેિે અનરુૂપ િ િોિી 
િોઈએ.એટલે કે એ પ્રાચીિ િોય કે અિાયચીિ પણ તેનુ ંએક િ સ્િરૂપ રજૂ કરી િકાિે. વમશ્ર ગરબાિી િોંિ 
મલુિણી િખતે િકારાત્મક લિેામા ંઆિિે. સ્પિાયમા ંકેિળ િોડકણા િાળા કે મેડલી બિાિેલા ગરબા રજૂ કરિા 
િિીં. અજયથા તે અનસુિંાિે તેિી મલુિણી વિણાયયકશ્રીઓ દ્વારા કરિામા ંઆિિે.ખાસ ટકસ્સામા ંઆયોિકો તેિો 
અસ્િીકાર પણ કરી િકિે.જેમા ંકોઈ િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં. 

 ગરબા નતૃ્ય પ્રિાિ િ િોિા િોઈએ તેમિ તેમા ંિાટકીય િાિભાિ પણ િોિા િોઈિે િિીં. 
 ગરબાિી રજૂઆત માટે તાળી, ચપટ્ટી, મજંિરા, ટદિડા, માટલી, ગાગર, ઘડો, ગરબો વિગેરેિો ઉપયોગ થઈ 

િકિે. 
 ગરબો જે પ્રાતં કે પ્રદેિિો રજૂ કરિા આપે પસદં કયો િોય તેિા અનરુૂપ િ એકિિ, ગાયકી, પિરેિેિ, અિે 

સગંીતિો પ્રયોગ કરી, તેિા એક િ મળૂ સ્િરૂપમા ંરજૂ કરિો ટિતાિિ છે. બે ચાર પ્રકૃવતિા ગરબા ( જેિા કે 
પ્રાચીિ, અિાયચીિ, રબારી બિિેોિો, િાગરો બિિેોિો, કોળી બિિેોિો વિગેરે) વમશ્ર કરી રજૂ કરિા, મલુિણી 
માટે િાવિકારક રિિેે. તે િ રીતે ગરબાનુ ંગીત પણ એક િ િોય તે િોવુ.ંબ ેચાર ગીતોિી વમશ્ર પ્રસ્તવુત કરિી 
પટરણામ માટે અસરકતાય રિિેે. 

 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, િાસ્તવિકતા, તેિો લોકગમ્ય ઢાળ, કંઠનુ ંમાધયુય, સરૂીલાપણુ,ં સસુ્પષ્ટ 
ઉચ્ચારણ, તાલ, લય, સગંીત, સમસ્ત નતૃ્યકારોિા સમેુળભયાય લચલત અંગડોલિ સાથેિી ઘમુિાિી છટા, 
પાદચલિ, નતૃ્યગ ૂથંણી, િેિભષૂા, ઓિાયમેંટસ, એકાત્મતા, એજરી-એકિીટ, સમય અિે સમગ્ર રજૂઆત જેિા 
રાસિા પ્રિાિ અંગ ઉપર આિાટરત રિિેે. 

 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 
કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 

   (૧૨)  સગુમ સાંગીિ :-  
 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૫ વમવિટિો રિિેે. ગીત ટિજદી કે ગિુરાતી ભાષામા ંરિિેે. 
 સ્પિયકે સ્િય ંપોતાિા િાજિિંત્રોિી િયિસ્થા,અગાઉથી સરૂ મેળિી કરિાિી રિિેે. સ્પિાય સમયે તેિા માટે સમય 

આપિામા ંઆિિે િિીં. તબલા ઉપરાતં િધમુા ંિધ ુ૨ (બે) િાજિિંત્રોિો ઉપયોગ કરી િકાિે. 
 આ સ્પિાયમા ંસિાયકિી સખં્યા ૩ િી રિિેે. 
 સામાજય સિંોગોમા,ં સ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ સગંીતકારોિે બસેિા માટે િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ આપિામા ં

આિિે. 
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 સગુમ સગંીત સમાિિી રષ્ષ્ટએ પોષક િોય તેિી કૃવત,ગિુરાતી કે ટિજદી મા ંપ્રસ્તતુ કરિાિી રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી,સરૂ, તાલ, લય, બોલનુ ં સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ, સમય મયાયદા, ગાયકીિી 

વિવિિતા,તેમિ સમગ્ર રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
(૧૩)  લગ્નગીિ :-  
 ગીત િૈયક્ઝતક રીતે રજૂ કરિાનુ ંરિિેે. સ્પિયકે ગીત િીલિા માટે સિાયકિી સખં્યાિે ધ્યાિે રાખી િકાિે. 
 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૭ વમવિટિો રિિેે. 
 લગ્િગીત કંઠયસ્થ િોવ ુ ંિોઈએ, લેચખત કૃવતિો આિાર લઈ િકાિે િિીં. 
 સ્પિયકે સ્િય ંપોતાિા તાલ િાધ્યોિી િયિસ્થા, અગાઉથી સરૂ મેળિી કરિાિી રિિેે. સ્પિાય સમયે તેિા માટે 

સમય આપિામા ંઆિિે િિીં. 
 આ સ્પિાયમા ં૧ સ્પિયક અિે ૪ સિાયકો રાખી િકાિે. િાજિિંત્રોમા ંફઝત તાલ િાધ્યોિો િ ઉપયોગ કરી િકાિે. 

ઇલેઝરોવિઝસ િાધ્યોિો પ્રયોગ કરી િકાિે િિી. 
 સામાજય સિંોગોમા,ં સ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ સગંીતકારોિે બસેિા માટે િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ આપિામા ં

આિિે. 
 ટફલ્મોમા ંઆિતા લગ્િગીત સ્પિાયમા ંપ્રસ્તતુ કરી િકાિે િિી. લગ્િગીતિી રજૂઆત સમાિિી રષ્ષ્ટએ પોષક 

િોિી િરૂરી છે.  
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, સરૂ, તાલ, લય, લગ્િગીતિી અસલી ગાયકીિી લઢણ, બોલનુ ંસ્પષ્ટ 

ઉચ્ચારણ, સમય મયાયદા, તેમિ સમગ્ર રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે.તેમિા મેકઅપ, િેિભષૂા, પ્રોપટી કે 
એકિિ આિાટરત િિી. ગ્રામોફોિ રેકોડય ઉપર આિતા ગીતો વસિાયિા, અપ્રચચલત લગ્િગીત લગ્િવિવિ 
ક્રમાનસુાર ૭ વમવિટમા ંતેિા અસલ ઢાળમા,ં તાલમય અિે સરૂીલાપણા સાથે, જેટલા િધ ુગીતો રજૂ કરી િકાિે 
તે આિકારદાયક રિિેે અિે મલૂ્યાકંિ માટે વિણાયયક બિી રિિેે. 

 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 
કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 

   (૧૪)  સમહૂગીિ :-  
 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૬ વમવિટિો રિિેે. 
 સ્પિયકે સ્િય ંપોતાિા િાજિિંત્રોિી િયિસ્થા,અગાઉથી સરૂ મેળિી કરિાિી રિિેે. સ્પિાય સમયે તેિા માટે સમય 

આપિામા ંઆિિે િિીં. 
 આ સ્પિાયમા ં૮ સ્પિયકો અિે ૫ સિાયકો રાખી િકાિે.(ઓછામા ંઓછા ૪ અિે િધમુા ંિધ ુ(૮) સમિુગીત વ ૃદંમા ં

રિિેે.    
 સામાજય સિંોગોમા,ં સ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ સગંીતકારોિે બસેિા માટે િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ આપિામા ં

આિિે. 
 સમિૂગીત સમાિિી રષ્ષ્ટએ પોષક/વિષ્ટ િોિી િોઈએ કૃવત, ગિુરાતી કે ટિજદીમા ંપ્રસ્તતુ કરિાિી રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, સરૂ, તાલ, લય, બોલનુ ં સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ, સમય મયાયદા, ગાયકીિી 

વિવિિતા,તેમિ સમગ્ર રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 મેકઅપ, પિરેિેિ, સાિ-સજાિટ, પ્રકાિ વ્યિસ્થા ઈત્યાદીિે પ્રાિાજય આપિામા ંઆિિે િિીં. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
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   (૧૫)  િાસ્ત્રીય કાંઠય સાંગીિ (હહન્દુસ્િાની) :-  

 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૧૦ વમવિટિો રિિેે. 
 સ્પિયકે સ્િય ંપોતાિા િાજિિંત્રોિી વ્યિસ્થા અગાઉથી સરૂ મેળિી કરિાિી રિિેે. સ્પિાય સમયે તેિા માટે સમય 

આપિામા ંઆિિે િિીં. 
 આ સ્પિાયમા ંસિાયકિી સખં્યા ૩ િી રિિેે. 
 સામાજય સિંોગોમા,ં સ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ સગંીતકારોિે બસેિા માટે િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ આપિામા ં

આિિે. 
 રાગ અિે રચિાિી પસદંગીમા ંપરૂતો વિચાર કરિો અિે કાળજી લિેી (ટફલ્મી ગીતોિી છૂટ િથી) 
 ટિજદુસ્તાિી િૈલીમા ં,િાસ્ત્રીય રાગ આિાટરત કૃવત રજૂ કરિાિી રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, સરૂ, તાલ, લય, બોલનુ ં સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ, સમય મયાયદા, ગાયકીિી 

વિવિિતા, તેમિ સમગ્ર રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
   (૧૬)  ભરિનાટયમ :-  

 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૧૫ વમવિટિો રિિેે. 
 ટફલ્મીગીત વસિાયિી પારંપાટરક ‘માગયમ’ આિાટરત નતૃ્ય કૃવત િ રજૂ કરી િકાિે. 
 આ સ્પિાયમા ંરેકોડેડ મ્યચુિક અથિા િાધ્યકારો સાથે લાઈિ મ્યચુિક પણ રજૂ કરી િકાિે.િો રેકોડેડ મ્યચુિક સાથે 

કૃવત રજૂ કરિાિી િોય તો, ૧ સ્પિયક અિે ૧ સિાયક રિિેે.પણ િો આપ લાઈિ મ્યચુિક સાથે રજૂ કરિાિા િોિ 
તો ૧ સ્પિયક અિે ૪ સિાયક રાખી િકાિે.પણ આ અંગ ેફોમય ભરતી િખતે િ જાણ કરિાિી રિિેે.િાધ્યો તરીકે 
મદંૃગમ, િામોવિયમ/િાયોચલિ, ફ્લટુ, તાલમ જેિા કૃવત અનરુૂપ પરંપરાગત િાધ્યોિો િ ઉપયોગ કરી િકાિે. 

 સ્પિયકે સ્પિાય િરૂ થાય તેિા ૧ કલાક પિલેા ,તેમણે જે પ્રસ્તવુત કરિાિી િોય તેિી પેિ ડ્રાઈિ કે સીડી ત્યા ં
િાિર ધ્િવિ વ્યિસ્થા સભંાળતા કો-ઓટડિિેટર િી પાસે ચેક કરિી િામ લખી િમા કરિાિી રિિેે. આપિી પેિ 
ડ્રાઈિમા ંઆપ જે રજૂ કરિાિા િોિ તેિા વસિાયિી કોઈપણ આઈટમ િોિી િોઈિે િિીં.આપિી કૃવત આિે તેિી 
૧૫ વમવિટ પિલેા ધ્િવિ પ્રસારણ વ્યિસ્થા પાસે આપિા સિાયકે પિોચી આપિી આઈટમ િ પતે ત્યા ંસિુી તે 
િ િગ્યાએ રિવે ુ.ં નતૃ્ય કૃવત પત્યા બાદ આપિી પેિ ડ્રાઈિ કે સીડી આપે િ મેળિી લિેાિી રિિેે. 

 નતૃ્યનુ ંિણયિ,એમા ંિો િાતાય િોય તો તે,તેનુ ંગીત,તેિો ટિજદી કે અંગ્રજેીમા ંઅથય વિગેરેિી સચંક્ષપ્તમા ંિોંિિી 
એક િકલ િોંિણી સમયે અરજી સાથે તેમિ ત્રણ િકલ સ્પિાય સમયે વિણાયયકશ્રીઓિી જાણ માટે રજૂ કરિાિી 
રિિેે. 

 સામાજય સિંોગોમા,ંસ્ટેિ-માઈક અિે િાજિિંત્રોિી ગોઠિણી (લાઈિ િોય તેિા સિંોગોમા)ં િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ 
આપિામા ંઆિિે.િો લાઈિ મ્યચુિક સાથે રજૂ કરિાનુ ંિોય તો િાજિિંત્રોિા સરૂ અગાઉથી િ મેળિી સ્ટેિ ઉપર 
આિિાનુ ંરિિેે.તેિા માટે કોઈ િ િિારાિો સમય આપિામા ંઆિિે િિીં. 

 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, સરૂ, તાલ, લય, િેિભષૂા, ભાિ, અચભિય કે અચભવ્યક્ઝત, 
નતૃ્યસરંચિા, પાદ ચલિ, સમય મયાયદા તેમિ સમગ્ર રજૂઆત પર આિાટરત રિિેે. 

 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 
કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
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   (૧૭)  કથ્થક :-  
 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૧૫ વમવિટિો રિિેે. 
 ટફલ્મીગીત વસિાયિી પારંપાટરક કૃવત િ રજૂ કરી િકાિે. 
 આ સ્પિાયમા ં રેકોડેડ મ્યચુિક અથિા િાધ્યકારો સાથે લાઈિ મ્યચુિક પણ રજૂ કરી િકાિે.િો રેકોડેડ મ્યચુિક સાથે 

કૃવત રજૂ કરિાિી િોય તો, ૧ સ્પિયક અિે ૧ સિાયક રિિેે.પણ િો આપ લાઈિ મ્યચુિક સાથે રજૂ કરિાિા િોિ તો 
૧ સ્પિયક અિે ૪ સિાયક રાખી િકાિે.પણ આ અંગ ે ફોમય ભરતી િખતે િ જાણ કરિાિી રિિેે.િાધ્યો તરીકે 
તબલા,િામોવિયમ,સરોદ,ફ્લટુ જેિા કૃવત અનરુૂપ પરંપરાગત િાધ્યોિો િ ઉપયોગ કરી િકાિે. 

 સ્પિયકે સ્પિાય િરૂ થાય તેિા ૧ કલાક પિલેા ,તેમણ ેજે પ્રસ્તવુત કરિાિી િોય તેિી પેિ ડ્રાઈિ કે સીડી ત્યા ંિાિર 
ધ્િવિ વ્યિસ્થા સભંાળતા કો-ઓટડિિેટર િી પાસે ચેક કરિી િામ લખી િમા કરિાિી રિિેે. આપિી પેિ ડ્રાઈિમા ં
આપ જે રજૂ કરિાિા િોિ તેિા વસિાયિી કોઈપણ આઈટમ િોિી િોઈિે િિીં.આપિી કૃવત આિે તેિી ૧૫ વમવિટ 
પિલેા ધ્િવિ પ્રસારણ વ્યિસ્થા પાસે આપિા સિાયકે પિોચી આપિી આઈટમ િ પતે ત્યા ંસિુી તે િ િગ્યાએ 
રિવે ુ.ં આઈટમ પત્યા બાદ આપિી પેિ ડ્રાઈિ કે સીડી મેળિી લેિી. 

 નતૃ્યનુ ંિણયિ,એમા ંિો િાતાય િોય તો તે,તેનુ ંગીત,તેિો ટિજદી કે અંગ્રેજીમા ંઅથય વિગેરેિી સચંક્ષપ્તમા ંિોંિિી એક 
િકલ િોંિણી સમયે અરજી સાથે તેમિ ત્રણ િકલ સ્પિાય સમયે વિણાયયકશ્રીઓિી જાણ માટે રજૂ કરિાિી રિિેે. 

 સામાજય સિંોગોમા,ંસ્ટેિ-માઈક અિે િાજિિંત્રોિી ગોઠિણી (લાઈિ િોય તેિા સિંોગોમા)ં િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ 
આપિામા ંઆિિે.િો લાઈિ મ્યચુિક સાથે રજૂ કરિાનુ ં િોય તો િાજિિંત્રોિા સરૂ અગાઉથી િ મેળિી સ્ટેિ ઉપર 
આિિાનુ ંરિિેે.તેિા માટે કોઈ િ િિારાિો સમય આપિામા ંઆિિે િિીં. 

 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, સરૂ, તાલ, લય, ભાિ, િેિભષૂા, અચભિય કે અચભવ્યક્ઝત, નતૃ્યસરંચિા, 
ખાસ પાદ ચલિ, સમય મયાયદા તેમિ સમગ્ર રજૂઆત પર આિાટરત રિિેે. 

 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે. આ અંગે કોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં કે 
તેિે પડકારી િકાિે િિી. 

   (૧૮) કુચીપડૂી :-  
 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૧૫ વમવિટિો રિિેે. ટફલ્મીગીત વસિાયિી પારંપાટરક કૃવત િ રજૂ કરી િકાિે. 
 આ સ્પિાયમા ં રેકોડેડ મ્યચુિક અથિા િાધ્યકારો સાથે લાઈિ મ્યચુિક પણ રજૂ કરી િકાિે.િો રેકોડેડ મ્યચુિક સાથે 

કૃવત રજૂ કરિાિી િોય તો, ૧ સ્પિયક અિે ૧ સિાયક રિિેે.પણ િો આપ લાઈિ મ્યચુિક સાથે રજૂ કરિાિા િોિ તો 
૧ સ્પિયક અિે ૪ સિાયક રાખી િકાિે.પણ આ અંગ ે ફોમય ભરતી િખતે િ જાણ કરિાિી રિિેે. કૃવત અનરુૂપ 
પરંપરાગત િાધ્યોિો િ ઉપયોગ કરી િકાિે. 

 સ્પિયકે સ્પિાય િરૂ થાય તેિા ૧ કલાક પિલેા,તેમણે જે પ્રસ્તવુત કરિાિી િોય તેિી પેિ ડ્રાઈિ કે સીડી ત્યા ંિાિર 
ધ્િવિ વ્યિસ્થા સભંાળતા કો-ઓટડિિેટર િી પાસે ચેક કરિી િામ લખી િમા કરિાિી રિિેે. આપિી પેિ ડ્રાઈિમા ં
આપ જે રજૂ કરિાિા િોિ તેિા વસિાયિી કોઈપણ આઈટમ િોિી િોઈિે િિીં.આપિી કૃવત આિે તેિી ૧૫ વમવિટ 
પિલેા ધ્િવિ પ્રસારણ વ્યિસ્થા પાસે આપિા સિાયકે પિોચી આપિી આઈટમ િ પરૂી થાય ત્યા ં સિુી તે િ 
િગ્યાએ રિવે ુ.ં આઈટમ પરૂી થયા બાદ આપિી પેિ ડ્રાઈિ કે સીડી મેળિી લેિી. 

 નતૃ્યનુ ંિણયિ, એમા ંિો િાતાય િોય તો તે,તેનુ ંગીત, તેિો ટિજદી કે અંગ્રેજીમા ંઅથય વિગેરેિી સચંક્ષપ્તમા ંિોંિિી એક 
િકલ િોંિણી સમયે અરજી સાથે તેમિ ત્રણ િકલ સ્પિાય સમયે વિણાયયકશ્રીઓિી જાણ માટે રજૂ કરિાિી રિિેે. 

 સામાજય સિંોગોમા,ં સ્ટેિ-માઈક અિે િાજિિંત્રોિી ગોઠિણી (લાઈિ િોય તેિા સિંોગોમા)ં િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ 
આપિામા ંઆિિે.િો લાઈિ મ્યચુિક સાથે રજૂ કરિાનુ ં િોય તો િાજિિંત્રોિા સરૂ અગાઉથી િ મેળિી સ્ટેિ ઉપર 
આિિાનુ ંરિિેે.તેિા માટે કોઈ િ િિારાિો સમય આપિામા ંઆિિે િિીં. 
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 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, સરૂ, તાલ, લય, ભાિ, ટેકવિક, િેિભષૂા, અચભિય કે અચભવ્યક્ઝત, 
નતૃ્યસરંચિા,પાદ ચલિ,સમય મયાયદા તેમિ સમગ્ર રજૂઆત પર આિાટરત રિિેે. 

 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે. આ અંગે કોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં કે 
તેિે પડકારી િકાિે િિી. 

   (૧૯) ઓડીસી :- 
 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૧૫ વમવિટિો રિિેે. 
 ટફલ્મીગીત વસિાયિી પારંપાટરક કૃવત િ રજૂ કરી િકાિે. 
 આ સ્પિાયમા ં રેકોડેડ મ્યચુિક અથિા િાધ્યકારો સાથે લાઈિ મ્યચુિક પણ રજૂ કરી િકાિે.િો રેકોડેડ મ્યચુિક સાથે 

કૃવત રજૂ કરિાિી િોય તો, ૧ સ્પિયક અિે ૧ સિાયક રિિેે.પણ િો આપ લાઈિ મ્યચુિક સાથે રજૂ કરિાિા િોિ તો 
૧ સ્પિયક અિે ૪ સિાયક રાખી િકાિે.પણ આ અંગ ે ફોમય ભરતી િખતે િ જાણ કરિાિી રિેિે. કૃવત અનરુૂપ 
પરંપરાગત િાધ્યોિો િ ઉપયોગ કરી િકાિે. 

 સ્પિયકે સ્પિાય િરૂ થાય તેિા ૧ કલાક પિલેા,તેમણે જે પ્રસ્તવુત કરિાિી િોય તેિી પેિ ડ્રાઈિ કે સીડી ત્યા ંિાિર 
ધ્િવિ વ્યિસ્થા સભંાળતા કો-ઓટડિિેટર િી પાસે ચેક કરિી િામ લખી િમા કરિાિી રિિેે. આપિી પેિ ડ્રાઈિમા ં
આપ જે રજૂ કરિાિા િોિ તેિા વસિાયિી કોઈપણ આઈટમ િોિી િોઈિે િિીં.આપિી કૃવત આિે તેિી ૧૫ વમવિટ 
પિલેા ધ્િવિ પ્રસારણ વ્યિસ્થા પાસે આપિા સિાયકે પિોચી આપિી આઈટમ િ પતે ત્યા ંસિુી તે િ િગ્યાએ 
રિવે ુ.ં આઈટમ પત્યા બાદ આપિી પેિ ડ્રાઈિ કે સીડી મેળિી લેિી. 

 નતૃ્યનુ ંિણયિ, એમા ંિો િાતાય િોય તો તે, તેનુ ંગીત, તેિો ટિજદી કે અંગ્રેજીમા ંઅથય વિગેરેિી સચંક્ષપ્તમા ંિોંિિી 
એક િકલ િોંિણી સમયે અરજી સાથે તેમિ ત્રણ િકલ સ્પિાય સમયે વિણાયયકશ્રીઓિી જાણ માટે રજૂ કરિાિી 
રિિેે. 

 સામાજય સિંોગોમા,ંસ્ટેિ-માઈક અિે િાજિિંત્રોિી ગોઠિણી (લાઈિ િોય તેિા સિંોગોમા)ં િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ 
આપિામા ંઆિિે.િો લાઈિ મ્યચુિક સાથે રજૂ કરિાનુ ં િોય તો િાજિિંત્રોિા સરૂ અગાઉથી િ મેળિી સ્ટેિ ઉપર 
આિિાનુ ંરિિેે.તેિા માટે કોઈ િ િિારાિો સમય આપિામા ંઆિિે િિીં. 

 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, સરૂ, તાલ, લય, ભાિ, ટેકવિક, િેિભષૂા, અચભિય કે અચભવ્યક્ઝત, 
નતૃ્યસરંચિા, પાદ ચલિ, સમય મયાયદા તેમિ સમગ્ર રજૂઆત પર આિાટરત રિિેે. 

 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગે કોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં કે 
તેિે પડકારી િકાિે િિી. 

   (૨૦) મોહહની અટ્ટમ :- 
 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૧૫ વમવિટિો રિિેે. 
 ટફલ્મીગીત વસિાયિી પારંપાટરક કૃવત િ રજૂ કરી િકાિે. 
 આ સ્પિાયમા ં રેકોડેડ મ્યચુિક અથિા િાધ્યકારો સાથે લાઈિ મ્યચુિક પણ રજૂ કરી િકાિે.િો રેકોડેડ મ્યચુિક સાથે 

કૃવત રજૂ કરિાિી િોય તો, ૧ સ્પિયક અિે ૧ સિાયક રિિેે.પણ િો આપ લાઈિ મ્યચુિક સાથે રજૂ કરિાિા િોિ તો 
૧ સ્પિયક અિે ૪ સિાયક રાખી િકાિે.પણ આ અંગ ે ફોમય ભરતી િખતે િ જાણ કરિાિી રિિેે. કૃવત અનરુૂપ 
પરંપરાગત િાધ્યોિો િ ઉપયોગ કરી િકાિે. 

 સ્પિયકે સ્પિાય િરૂ થાય તેિા ૧ કલાક પિલેા,તેમણે જે પ્રસ્તવુત કરિાિી િોય તેિી પેિ ડ્રાઈિ કે સીડી ત્યા ંિાિર 
ધ્િવિ વ્યિસ્થા સભંાળતા કો-ઓટડિિેટર િી પાસે ચેક કરિી િામ લખી િમા કરિાિી રિિેે. આપિી પેિ ડ્રાઈિમા ં
આપ જે રજૂ કરિાિા િોિ તેિા વસિાયિી કોઈપણ આઈટમ િોિી િોઈિે િિીં.આપિી કૃવત આિે તેિી ૧૫ વમવિટ 
પિલેા ધ્િવિ પ્રસારણ વ્યિસ્થા પાસે આપિા સિાયકે પિોચી આપિી આઈટમ િ પરૂી થાય ત્યા ં સિુી તે િ 
િગ્યાએ રિવે ુ.ં આઈટમ પરૂી થયા બાદ આપિી પેિ ડ્રાઈિ કે સીડી મેળિી લેિી. 
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 નતૃ્યનુ ંિણયિ,એમા ંિો િાતાય િોય તો તે,તેનુ ંગીત,તેિો ટિજદી કે અંગ્રેજીમા ંઅથય વિગેરેિી સચંક્ષપ્તમા ંિોંિિી 

એક િકલ િોંિણી સમયે અરજી સાથે તેમિ ત્રણ િકલ સ્પિાય સમયે વિણાયયકશ્રીઓિી જાણ માટે રજૂ કરિાિી 
રિિેે. 

 સામાજય સિંોગોમા,ંસ્ટેિ-માઈક અિે િાજિિંત્રોિી ગોઠિણી (લાઈિ િોય તેિા સિંોગોમા)ં િધમુા ં િધ ુ ત્રણ 
વમવિટ આપિામા ંઆિિે.િો લાઈિ મ્યચુિક સાથે રજૂ કરિાનુ ં િોય તો િાજિિંત્રોિા સરૂ અગાઉથી િ મેળિી 
સ્ટેિ ઉપર આિિાનુ ંરિિેે.તેિા માટે કોઈ િ િિારાિો સમય આપિામા ંઆિિે િિીં. 

 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, સરૂ, તાલ, લય, ભાિ, ટેકવિક, િેિભષૂા, અચભિય કે અચભવ્યક્ઝત, 
નતૃ્યસરંચિા, પાદ ચલિ, સમય મયાયદા તેમિ સમગ્ર રજૂઆત પર આિાટરત રિિેે. 

 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 
કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 

   (૨૧) વાાંસળી :- 
 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૭ વમવિટિો રિિેે. 
 સ્પિયકે સ્િય ંપોતાિા િાજિિંત્રોિી િયિસ્થા અગાઉથી સરૂ મેળિી કરિાિી રિિેે. સ્પિાય સમયે તેિા માટે સમય 

આપિામા ંઆિિે િિીં. 
 આ સ્પિાયમા ંસિાયકિી સખં્યા ૧ િી રિિેે. 
 સામાજય સિંોગોમા,ંસ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ સગંીતકારોિે બસેિા માટે િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ આપિામા ં

આિિે. 
 ટિજદુસ્તાિી િૈલીમા,ંિાસ્ત્રીય રાગ આિાટરત કૃવત રજૂ કરિાિી રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, સરૂ, તાલ, લય, સમય મયાયદા, બ્લોઇંગ ટેકિીકસ અિે સમગ્ર 

રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
  (૨૨) િબલા :- 

 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૭ વમવિટિો રિિેે. 
 સ્પિયકે સ્િય ંપોતાિા િાજિિંત્રોિી િયિસ્થા અગાઉથી સરૂ મેળિી કરિાિી રિિેે. સ્પિાય સમયે તેિા માટે સમય 

આપિામા ંઆિિે િિીં. 
 આ સ્પિાયમા ંસિાયકિી સખં્યા ૧ િી રિિેે. 
 સામાજય સિંોગોમા,ંસ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ સગંીતકારોિે બસેિા માટે િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ આપિામા ં

આિિે.ટિજદુસ્તાિી િૈલીમા,ંિાસ્ત્રીય તાલ આિાટરત કૃવત રજૂ કરિાિી રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, તાલ િૈવિધ્ય, તબલાિા સ્પષ્ટ બોલ, લય, સમય મયાયદા તેમિ 

સમગ્ર રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
   (૨૩) હામોતનયમ (હળવુાં) :- 

 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૬ વમવિટિો રિિેે. 
 સ્પિયકે સ્િય ંપોતાિા િાજિિંત્રોિી િયિસ્થા, અગાઉથી સરૂ મેળિી કરિાિી રિિેે. સ્પિાય સમયે તેિા માટે સમય 

આપિામા ંઆિિે િિીં. 
 આ સ્પિાયમા ંસિાયકિી સખં્યા ૧ િી રિિેે. 
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 સામાજય સિંોગોમા,ંસ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ સગંીતકારોિે બસેિા માટે િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ આપિામા ં

આિિે. 
 િળિા સગંીત સ્િરૂપે આઈટમ રજૂ કરિાિી રિિેે. જેમા ંટફલ્મ સગંીત િ િોવ ુ ંિોઈએ. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, સરૂ, તાલ, લય, સમય મયાયદા, ટેકિીક, સગંીત અિે સમગ્ર રજૂઆત 

ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
    (૨૪) તસિાર :- 

 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૭ વમવિટિો રિિેે. 
 સ્પિયકે સ્િય ંપોતાિા િાજિિંત્રોિી વ્યિસ્થા, અગાઉથી સરૂ મેળિી કરિાિી રિિેે. સ્પિાય સમયે તેિા માટે સમય 

આપિામા ંઆિિે િિીં. 
 આ સ્પિાયમા ંસિાયકિી સખં્યા ૧ િી રિિેે. 
 સામાજય સિંોગોમા,ં સ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ સગંીતકારોિે બસેિા માટે િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ આપિામા ં

આિિે. 
 ટિજદુસ્તાિી િૈલીમા,ં િાસ્ત્રીય તાલ આિાટરત કૃવત રજૂ કરિાિી રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, સરૂ, તાલ, લય, સમય મયાયદા, વસતારિી ટેકિીકસ અિે સમગ્ર 

રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે. આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
   (૨૫) ચગટાર :- 

 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૭ વમવિટિો રિિેે. 
 સ્પિયકે સ્િય ંપોતાિા િાજિિંત્રોિી વ્યિસ્થા, અગાઉથી સરૂ મેળિી કરિાિી રિિેે. સ્પિાય સમયે તેિા માટે સમય 

આપિામા ંઆિિે િિીં. 
 આ સ્પિાયમા ંસિાયકિી સખં્યા ૧ િી રિિેે. 
 સામાજય સિંોગોમા,ં સ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ સગંીતકારોિે બસેિા માટે િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ આપિામા ં

આિિે. 
 ચગટાર ઉપર ભારતીય કે પવિમી સગંીત સ્િરૂપે આઈટમ રજૂ કરિાિી રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, સરૂ, તાલ, લય, સયંમ, િાજિિંત્ર પર પ્રભતુ્િ, સમય મયાયદા, ચગટારિી 

વિવિિ ટેકિીકસ અિે સમગ્ર રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
  (૨૬) સરોદ:- 

 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૭ વમવિટિો રિિેે. 
 સ્પિયકે સ્િય ંપોતાિા િાજિિંત્રોિી િયિસ્થા,અગાઉથી સરૂ મેળિી કરિાિી રિિેે. સ્પિાય સમયે તેિા માટે સમય 

આપિામા ંઆિિે િિીં. 
 આ સ્પિાયમા ંસિાયકિી સખં્યા ૧ િી રિિેે. 
 સામાજય સિંોગોમા,ંસ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ સગંીતકારોિે બસેિા માટે િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ આપિામા ં

આિિે. 
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 ટિજદુસ્તાિી િૈલીમા,ંિાસ્ત્રીય રાગ આિાટરત કૃવત રજૂ કરિાિી રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, સરૂ, તાલ, લય, સમય મયાયદા, સરોદિી ટેકિીકસ અિે સમગ્ર 

રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે. આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
  (૨૭) સારાંગી :- 

 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૭ વમવિટિો રિિેે. 
 સ્પિયકે સ્િય ંપોતાિા િાજિિંત્રોિી િયિસ્થા, અગાઉથી સરૂ મેળિી કરિાિી રિિેે. સ્પિાય સમયે તેિા માટે સમય 

આપિામા ંઆિિે િિીં. 
 આ સ્પિાયમા ંસિાયકિી સખં્યા ૧ િી રિિેે. 
 સામાજય સિંોગોમા,ં સ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ સગંીતકારોિે બસેિા માટે િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ આપિામા ં

આિિે. 
 ટિજદુસ્તાિી િૈલીમા,ંિાસ્ત્રીય રાગ આિાટરત કૃવત રજૂ કરિાિી રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, સરૂ, તાલ, લય, સમય મયાયદા, બોઈંગ અિે ઘસીટ ટેકિીકસ તેમિ 

સમગ્ર રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે. આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
  (૨૮) સ્કલૂ બેન્ડ :- 

 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૧૫ વમવિટિો રિિેે. 
 આ સ્પિાયમા ંસ્કૂલ દીઠ ભાગ લેિારિી સખં્યા ૨૧ િી રિિેે. 
 આ સ્પિાયમા ંસિાયકિી સખં્યા ૩ િી રિિેે જેમા ંટીમ મેિેિર સાથેિી રિિેે. 
 બિારથી બેજડિા િાજિિંત્રો િગાડિાિા રિિેે િિી. ડ્રીલ-માચયપાસ્ટ સાથે િ િગાડિાિા રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, માચયપાસ્ટ, તાલ િૈવિધ્ય, કમાજડ, ગ્રાઉજડ મિુમેજટસ, ફોરમેિિ, કો-ઓટડિિેિિ, 

ટફિીિીંગ, ડે્રસ, લય, સમય મયાયદા તેમિ સમગ્ર રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
   (૨૯) ઓરગન :- 

 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૬ વમવિટિો રિિેે. 
 સ્પિયકે સ્િય ંપોતાિા િાજિિંત્રોિી િયિસ્થા,અગાઉથી સરૂ મેળિી કરિાિી રિિેે. સ્પિાય સમયે તેિા માટે સમય 

આપિામા ંઆિિે િિીં. 
 આ સ્પિાયમા ંસિાયકિી સખં્યા ૧ િી રિિેે. 
 સામાજય સિંોગોમા,ં સ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ સગંીતકારોિે બસેિા માટે િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ આપિામા ં

આિિે. 
 ઓરગિિી ઉપર કોઈપણ એક ધિૂ િગાડી િકાિે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, સરૂ, તાલ, લય, સમય મયાયદા, ઓરગિિી વિવિિ ટેકિીકસ અિે 

સમગ્ર રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે. આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
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(૩૦) પખાવિ :- 
 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૭ વમવિટિો રિિેે. 
 સ્પિયકે સ્િય ંપોતાિા િાજિિંત્રોિી વ્યિસ્થા, અગાઉથી સરૂ મેળિી કરિાિી રિિેે. સ્પિાય સમયે તેિા માટે સમય 

આપિામા ંઆિિે િિીં. 
 આ સ્પિાયમા ંસિાયકિી સખં્યા ૧ િી રિિેે. 
 સામાજય સિંોગોમા,ં સ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ સગંીતકારોિે બસેિા માટે િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ આપિામા ં

આિિે. 
 ઉિર ટિજદુસ્તાિી િૈલીમા,ં િાસ્ત્રીય તાલ આિાટરત કૃવત રજૂ કરિાિી રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, તાલ િૈવિધ્ય, પખાિિિા સ્પષ્ટ બોલ, લય, સમય મયાયદા તેમિ 

સમગ્ર રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે. આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
(૩૧) વાયોચલન :- 
 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૭ વમવિટિો રિિેે. 
 સ્પિયકે સ્િય ંપોતાિા િાજિિંત્રોિી િયિસ્થા, અગાઉથી સરૂ મેળિી કરિાિી રિિેે. સ્પિાય સમયે તેિા માટે સમય 

આપિામા ંઆિિે િિીં. 
 આ સ્પિાયમા ંસિાયકિી સખં્યા ૧ િી રિિેે. 
 સામાજય સિંોગોમા,ં સ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ સગંીતકારોિે બસેિા માટે િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ આપિામા ં

આિિે. 
 ટિજદુસ્તાિી િૈલીમા,ં િાસ્ત્રીય રાગ આિાટરત કૃવત રજૂ કરિાિી રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, સરૂ, તાલ, લય, સમય મયાયદા, બોઈંગ અિે ઘસીટ ટેકિીકસ તેમિ  

સમગ્ર રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે. આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
(૩૨) મદૃાંગમ :- 
 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૭ વમવિટિો રિિેે. 
 સ્પિયકે સ્િય ંપોતાિા િાજિિંત્રોિી િયિસ્થા, અગાઉથી સરૂ મેળિી કરિાિી રિિેે. સ્પિાય સમયે તેિા માટે સમય 

આપિામા ંઆિિે િિીં. 
 આ સ્પિાયમા ંસિાયકિી સખં્યા ૧ િી રિિેે. 
 સામાજય સિંોગોમા,ં સ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ સગંીતકારોિે બસેિા માટે િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ આપિામા ં

આિિે. 
 કણાયટકી િૈલીમા,ં િાસ્ત્રીય તાલ આિાટરત કૃવત રજૂ કરિાિી રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય,કૃવતિી પસદંગી, તાલ િૈવિધ્ય, મદંૃગમિા સ્પષ્ટ બોલ, લય, સમય મયાયદા તેમિ 

સમગ્ર રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે.આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
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 (૩૩) રાવણહથ્થો :- 

 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૬ વમવિટિો રિિેે. 
 સ્પિયકે સ્િય ંપોતાિા િાજિિંત્રોિી વ્યિસ્થા, અગાઉથી સરૂ મેળિી કરિાિી રિિેે. સ્પિાય સમયે તેિા માટે સમય 

આપિામા ંઆિિે િિીં. 
 આ સ્પિાયમા ંસિાયકિી સખં્યા ૧ િી રિિેે. 
 સામાજય સિંોગોમા,ં સ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ સગંીતકારોિે બસેિા માટે િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ આપિામા ં

આિિે. 
 લોઝિાધ્ય િૈલીમા,ં ભિિ, લોકગીત, પ્રાદેવિક કથાઓ કે રૂપકિો ઉપયોગ કરી કૃવત રજૂ કરિાિી રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, સરૂ, તાલ, લય, સમય મયાયદા, બોઈંગ અિે ઘસીટ ટેકિીકસ તેમિ  

સમગ્ર રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે. આ અંગ ેકોઈ પણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિી. 
(૩૪) િોડીયા પાવા :- 

 સ્પિાય માટેિો સમય ૬ વમવિટિો રિિેે. 
 સ્પિયકે સ્િયમં પોતાિા િાજિિંત્રોિી વ્યિસ્થા અગાઉથી સરૂ મેળિી કરિાિી રિિેે. સ્પિાય સમયે તેિા માટે સમય 

આપિામા ંઆિિે િિીં. 
 આ સ્પિાયમા ંસિાયકિી સખં્યા ૧ િી રિિેે. 
 સામાજય સિંોગોમા ંસ્ટેિ-માઈકિી ગોઠિણી તેમિ સગંીતકારોિે બસેિા માટે િધમુા ંિધ ુત્રણ વમવિટ આપિામા ં

આિિે. 
 લોકિાદ્ય િૈલીમા,ં લોકસગંીત આિાટરત કૃવત રજૂ કરિાિી રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, કૃવતિી પસદંગી, સરૂ, તાલ, લય, સમય મયાયદા, બ્લોઈંગ  ટેકવિઝસ અિે સમગ્ર 

રજૂઆત ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિે વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે. આ અંગે કોઈપણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિીં. 
(૩૫) ભવાઈ :- 

 આ સ્પિાય માટેિી સમય ૧૫ વમવિટિો રિિેે. 
 આ સ્પિાયમા ં૧૦ કલાકારો અિે ૫ સિાયકો થઈ મિિમ કૂલ ૧૫ સ્પિયકો ભાગ લઈ િકિે. 
 ભાગ લેિારે ભિાઈિી પ્રસ્તવુત માટે િરૂરી સાિિ સામગ્રી પોતાિી લાિિાિી રિિેે. 
 ભિાઈ, પૌરાચણક િાતાયઓ જેિી કે, રા િિઘણ, પથૃ્િીરાિ ચૌિાણ, િીર માગંડાિાળો, જેસલ તોરલ, િોથલ 

પદમણી, રાજા ભરથરી, િરીિચરં તારામતી, રામલીલા વિગેરે જેિી પૌરાચણક િાતાયઓિી સ્ક્રીપ્ટિે અસ્સલ 
ઢબથી, અસ્સલ ઢાળિી ગાયકી અિે પ્રાચીિસગંીત સાથે રજૂ કરિાિી રિિેે. જેિા માટે ભ ૂગંળ, તબલા, 
િામોવિયમ, રામસાગર, િાિં, મજંીરા, થાળી-ચમચી જેિા ભિાઈિે અનરુૂપ પૌરાચણક િાદ્યોિો પ્રયોગ કરિાિો 
રિિેે. 

 િાતાયિી સમાિિે પોષક િોય તેિી ભાષામા ં સ્ક્રીપ્ટિી એક િકલ અરજી સાથે અિે ત્રણ િકલ રજૂઆત િખતે 
વિણાયયકશ્રીઓ માટે અચકૂ રજૂ કરિાિી રિિેે. 

 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, િાતાયિી પસદંગી, પાત્રિી પસદંગી, િાસ્તવિકતા, અચભિય (આંચગક, િાચીક અિે 

ભાિાત્મક), પાત્ર અનરુૂપ િેિભષૂા, સગંીત, ગાયકી, પાત્ર પ્રિેિ, એકાત્મતા, સમય અિે સમગ્ર રજૂઆત જેિા 

અચભિયિા પ્રિાિ અંગો ઉપર આિાટરત રિિેે. 
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 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે. આ અંગે કોઇપણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિીં. 

(૩૬) એકપાત્રીય અચભનય :- 
 આ સ્પિાય માટેિો સમય ૬ વમવિટિો રિિેે. 
 અચભિયિી સ્ક્રીપ્ટ, લેખકનુ ંિામ, લેખકિી મજૂંરી અિે િાટય વિષય િસ્ત ુઅગાઉથી આપિાિી રિિેે. 
 એકપાત્રીય અચભિય માટે િેિભષૂાિો ઉપયોગ કરી િકાિે અિે તે માટેિી િરૂરી સાિિ સામગ્રી કલાકારે પોતે 

લાિિાિી રિિેે. પરંત ુવિણયય માટે િેિભષૂાિે પ્રાિાજય આપિામા ંઆિિે િિીં. 
 કોઈપણ એક િ પાત્રિા મિોભાિિે અચભવ્યઝત કરિાિો રિિેે. બહપુાત્રીય અચભિય કે વમવમક્રી આપોઆપ રદ 

થિાિે પાત્ર રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિો વિણયય, પાત્રિી પસદંગી, િાસ્તવિકતા, અચભિય (આંચગક, િાચીક અિે ભાિાત્મકતા), પાત્ર 

પ્રિેિ, એકાત્મતા, સમય અિે સમગ્ર રજૂઆત જેિા અચભિયિા પ્રિાિ અંગો ઉપર આિાટરત રિિેે. 
 વિણાયયકશ્રીઓિે વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે. આ અંગે કોઈપણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં 

કે તેિે પડકારી િકાિે િિીં. 
(૩૭) લોકગીિ / ભિન:- 

 સ્પિાય માટેિો સમય ૬ વમવિટિો રિિેે. ગપૃિે બેસિા માટેિો સમય ૪ વમવિટથી િિિો િોઈએ િટિ. 
 ગીતિી આ સ્પિાયમા,ં લોકગીત અથિા ભિિ, જેિી કૃવતિી પ્રસ્તવુત કરી િકાિે. 
 સ્પિયકે સ્િયમં, પોતાિા િાજિિંત્રોિી વ્યિસ્થા, અગાઉથી સરૂ મેળિી કરિાિી રિિેે. સ્પિાય સમયે તેિા માટે સમય 

આપિામા ંઆિિ િિીં. લોકગીત, ભિિિી પ્રસ્તવુતમા ંઇલેઝરોવિઝસ િાદ્યોિો પ્રયોગ કરી િકાિે િિીં. 
 આ સ્પિાયમા ં ૧ સ્પિયક અિે િધમુા ંિધ ુ ૫ સિાયકો રાખી િકાિે. લોકગીત પ્રસ્તવુતમા ં સ્પિયકે િરૂર િણાય તો 

િીલિા માટે તે સમયે સ્પિાયમા ં ભાગ લતેી તેમિી સમિૂગીતિી ટુકડીિા ગાયક સભ્યોમાથંી ત્રણેક સભ્યોિો 
ઉપયોગ કરી િકિે. 

લોકગીિ 

 લોકગીતો ભારતીય ગીતમાથંી લેિા જે કોઈપણ પ્રાદેવિક ભાષામાિંા િોઇ િકે. 
 કોઈપણ ટફલ્મગીત રજૂ કરી િકાિે.  
 લોકગીતિી વિણયય (આ આઇટમોિા વિણયય) માત્ર ગાિાિી ગણુિતા પર આિાટરત રિિેે. મેકઅપ – િેિભષૂા અિે 

ટીમિા એઝિિ પર રિિેે િટિ. 
 વિણાયયકશ્રીઓિે વિણયય આખરી અિે સૌિે બિંિકતાય રિિેે. આ અંગ ેકોઈપણ જાતિો િાદ-વિિાદ ચાલિે િિીં કે 

તેિે પડકારી િકાિે િિીં. 
ભિન 

 ભિિ િરૂ કરિાર સ્પિયકે જૂિા અપ્રચચલત િીચે િણાિેલ ભિિિા પ્રકારોમાથંી પસદંગી કરિાિી રિિેે 

 રામગરી,, પ્રભાત/પ્રભાવતયા, સધં્યા, આરતી, કારી, આરાિ, ગરબો, કીતયિ, ધ્રોળ, ખાબો, અગમ, ઉપદેિિાણી 
િગેરે રજૂ કરિાનુ ંઆિકારદાયક લેખાિે.િાજિિંત્રમા ંફકત િામોવિયમ, તબલા અિે મજંીરાિો આિરો લઈ િકાિે. 
લોકિાદ્યિી ઉપયોચગતા િણાય તો સ્પિયકે તે જાતે િગાડિાનુ ંરિિેે. 
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નકલ સતવનય રવાના – 
1. માન. સચચવશ્રી, રમિ ગમિ, યવુા અને સાાંસ્કતૃિક પ્રવતૃિઓ તવભાગ, ગાાંિીનગર 
2. માન. કતમશ્નરશ્રી, યવુક સેવા અને સાાંસ્કતૃિક પ્રવતૃિઓ, ગાાંિીનગર 

3. માન. કલેકટરશ્રી, અમરેલી. 

4. માન. જિલ્લા તવકાસ અતિકારીશ્રી, અમરેલી. 
5. માન. જિલ્લા પોલીસ અતિક્ષકશ્રી, અમરેલી. 

6. માન. સચચવશ્રી, સ્પોર્ટાસ ઓથોરીટી ઓફ ગિુરાિ, ગાાંિીનગર. 

7. માન. યથૂ બોડા અતિકારીશ્રી, ય.ુસે. અને સા.પ્ર. ગાાંિીનગર 
8. માન. સચચવશ્રી, રાજ્ય રમિ ગમિ પહરષદ, ગાાંિીનગર 

9. માન. જિલ્લા તિક્ષણાતિકારીશ્રી, અમરેલી. 

10. માન. જિલ્લા પ્રાથતમક તિક્ષણાતિકારીશ્રી, અમરેલી. 
11. પ્રમખુશ્રી/માંત્રીશ્રી, જિલ્લા પાંચાયિ, અમરેલી. 

12. માન. સાાંસદશ્રી, અમરેલી. 

13. માન. િારાસભ્યશ્રી, િમામ અમરેલી. જિલ્લો 
14. માન. સહાયક તનયામકશ્રી, સાંગીિ નાટય અકાદમી, ગાાંિીનગર. 

15. આચાયાશ્રી, માધ્યતમક/ઉ.માધ્યતમક િાળા િમામ અમરેલી. જિલ્લો 

16. આચાયાશ્રી, પ્રાથતમક િાળાઓ, િમામ અમરેલી. જિલ્લો 
17. નાયબ માહહિી તનયામકશ્રી, અમરેલી. 

18. િાલકુા પ્રાથતમક તિક્ષણાતિકારીશ્રી, િમામ અમરેલી. જિલ્લો 

19. જિલ્લા રમિ ગમિ અતિકારીશ્રી િમામ ગિુરાિ રાજ્ય 
20. સદસ્યશ્રી, િમામ જિલ્લા પાંચાયિ અમરેલી. 

21. આચાયાશ્રી, જે િે સ્પિાાના આયોિન સાંચાલન કરિી સાંસ્થા યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવા સારુાં . 

22. કન્વીનરશ્રી િાળા/િાલકુો જેિે કલા મહાકુાંભના આયોિન સાંચાલન અથે વ્યવસ્થા કરવા સારુાં 
23. પ્રમખુશ્રી/માંત્રીશ્રી પ્રાથતમક/માધ્યતમક/ઉ.માધ્યતમક સાંઘ અમરેલી. 

24. પ્રમખુશ્રી/માંત્રીશ્રી વ્યાયામ તિક્ષક સાંઘ અમરેલી. 

25. સાંયોિકશ્રી, સ્વામી તવવેકાનાંદ માંડળ, અમરેલી. (િમામ) 
26. બી.આર.સી.શ્રી, િમામ અમરેલી. જિલ્લો 

27. સી.આર.સી.શ્રી, િમામ અમરેલી. જિલ્લો 

28. સાંચાલકશ્રી, તવતવિ સાાંસ્કતૃિક સાંસ્થાઓ, અમરેલી. 
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કલા મહાકુાંભ – ૨૦૧૯ 

અમરેલી િાલકુા/જિલ્લાકક્ષાની સ્પિાા માટેનુાં અરજી પત્રક  
૧) સ્પિાકનુાં નામ.................................................................................................................................................... 
૨) સ્પિાાન ુાં નામ - ................................................................................................................................................. 

૩) સહાયકનુાં નામ – ૧................................................ ૨..............................................૩ ...................................... 

૪) િાળા.કોલિેનુાં નામ - ........................................................................................................................................ 
૫) ઘરનુાં સરનામુાં - ................................................................................................................................................ 

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

૬) િન્મ િારીખ - ................................................................. ૭) અભ્યાસ - .......................................................... 
(અભ્યાસ ન કરિાાંકલાકારોએ િન્મ િારીખનો દાખલો/આિારકાડાની ખરી નકલ િોડવી) 

૮) ઇ મેઈલ એડે્રસ - ................................................................... ૯) સાંપકા નાંબર - ...........................................  

૧૦) આિાર કાડા નાંબર - ....................................................................................................................................... 
 સ્પિાક ગમે િે એક િ સ્પિાામાાં ભાગ લવેાનો રહિેે. અને પસાંદ કરી (√) તનિાની કરવાની રહિેે.  

 
 

ઉંમર વય મયાાદા 
(૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ને ધ્યાને રાખીને) 

વય મયાાદા તનિાની કરવા માટે 
)૧(  ૬ વષાથી ૧૪ વષા સિુીના  
)૨(  ૧૫ વષાથી ૨૦ વષા સિુીના  
)૩(  ૨૧ વષાથી ૫૯ વષા સિુીના  

(૪) ૬૦ વષાથી (ઓપન વયજુથ) ફક્િ રાજ્યકક્ષાએ  
 

તવભાગ કલા તનિાની કરવા 
માટે 

તવભાગ કલા તનિાની કરવા 
માટે 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

સાંસ્કિૃી 
તવભાગ 

િબલા           - ઝોનકક્ષાએ   
સાહહત્ય 
તવભાગ 

વકતતૃ્વ  - ઝોનકક્ષાએ  

હારમોતનયમ (હળવુાં) – ઝોનકક્ષાએ  તનબાંિ  - ઝોનકક્ષાએ  

ભરિનાટયમ - ઝોનકક્ષાએ  કાવ્ય લેખન - જિલ્લાકક્ષાએ  

એકપાત્રીય અચભનય- ઝોનકક્ષાએ  ગઝલ િાયરી - જિલ્લાકક્ષાએ  

લોકગીિ/ભિન - ઝોનકક્ષાએ  કલા 
તવભાગ 

ચચત્રકલા  - ઝોનકક્ષાએ  

સગુમ સાંગીિ - ઝોનકક્ષાએ  સર્જનાત્મક કારીગરી- જિલ્લાકક્ષાએ  

કથ્થક  - જિલ્લાકક્ષાએ   

ઓરગન  - જિલ્લાકક્ષાએ  

તસિાર  - પ્રદેિકક્ષાએ  

ગીટાર  - પ્રદેિકક્ષાએ  

કુચીપડૂી  - પ્રદેિકક્ષાએ  

ઓડીસી  - પ્રદેિકક્ષાએ  

મોહહનીઅટ્ટમ - પ્રદેિકક્ષાએ  

વાાંસળી  - પ્રદેિકક્ષાએ  

વાયોચલન  - પ્રદેિકક્ષાએ  
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 મદૃગમ  - રાજ્યકક્ષાએ   
પખાવિ  - રાજ્યકક્ષાએ  
રાવણ હથ્થો - રાજ્યકક્ષાએ  
િોહડયા પાવા - રાજ્યકક્ષાએ  
સારાંગી  - રાજ્યકક્ષાએ  
સરોદ  - રાજ્યકક્ષાએ  
લોકવાિાા  - જિલ્લાકક્ષાએ  
દોહા-છાંદ-ચોપાઈ - જિલ્લાકક્ષાએ  
િાસ્ત્રીય કાંઠય સાંગીિ (હહન્દુસ્િાની)     
- જિલ્લાકક્ષાએ 

 

 
  િાળા/સાંસ્થાના સહી/તસક્કા     સ્પિાકની સહી 
 
નોંિ – જિલ્લાકક્ષા, પ્રદેિકક્ષા િેમિ રાજ્યકક્ષા સ્પિાામાાં તવજેિા થયેલ કલાકારોએ પોિાના બેન્કના ખાિાની તવગિ 
અચકૂ પણ ેઆપવાની રહિેે જેની ખાસ નોંિ લેવી.   
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કલા મહાકુાંભ  –૨૦૧૯ 
અમરેલી િાલકુા/જિલ્લાકક્ષાની સમહુ સ્પિાા માટેનુાં અરજી પત્રક  

(ગરબા, રાસ, લોક નતૃ્ય, સ્કુલ બેન્ડ, ભવાઇ, સમહુગીિ, લગ્નગીિ) 
૧) િાળા/સસં્થાનુ ંિામ – ................................................................................................................... 
૨) સચંાલકશ્રીનુ ંિામ – .............................................................સપંકય  િબંર -..................................... 
૩) સ્પિાયન ુ ંિામ -............................................................................................................................. .. 
એજરીિો િમિૂો (િાળા/સસં્થાિા લેટર પેડ પર પત્રક અ મિુબ સખં્યા): 

 આ સાથેના સાંખ્યા પત્રકને ધ્યાને રાખી કલાકાર અને સહાયકની એન્રી બનાવવાની રહિેે . 
 અધરૂી તવગિ સાથેની એન્રી માન્ય ગણવામાાં આવિે નહીં . 
 સમહૂ નતૃ્યની સ્પિાામાાં ઓછામાાં ઓછા ૧૨ કલાકાર અને વધમુાાં વધ ુ૧૬ કલાકાર ભાગ લઈ િકિે. 
 ખાસ નોંિ – (ગરબા, રાસ, /સમહુ નતૃ્ય ટીમમાાં નીચેની વય િરાવિા કલાકારો ઉપલીકક્ષાની સ્પિાામાાં ભાગ લઈ િકિે. 

 
       આચાયાશ્રી/સાંસ્થાના સાંચાલકના સહી/તસકકા 

િોંિ – જિલ્લાકક્ષા,પ્રદેિકક્ષા તમેિ રા્યકક્ષા ખાતે વિજેતા કલાકારોએ પોતાિા બેજકિા ખાતાિી વિગત અચકૂ પણે આપિાિી 
 રિિેે. જેિી િોંિ લિેી.  
 

ક્રમ સ્પિાકનુાં નામ સરનામુાં િન્મ િારીખ જાતિ 
૧     

૨     

૩     

૪     

૫     

૬     

૭     

૮     

૯     

૧૦     

૧૧     

૧૨     

૧૩     

૧૪     

૧૫     

૧૬     

ક્રમ સહાયકનુાં નામ સરનામુાં સાંપકા  નાંબર જાતિ 

૧     

૨     

૩     

૪     
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રોકડ પરુસ્કારની તવગિો 

જિલ્લાકક્ષાના તવજેિા કલાકારોના 
રોકડ પરુસ્કારની રકમ 

તવજેિા ક્રમ પરુસ્કારની રકમ 
પ્રથમ ૧૦૦૦ 
દ્વિિીય ૭૫૦ 
તિૃીય ૫૦૦ 

 
  

પ્રદેિકક્ષાના તવજેિા કલાકારોના 
રોકડ પરુસ્કારની રકમ 

તવજેિા ક્રમ પરુસ્કારની રકમ 
પ્રથમ ૩૦૦૦ 
દ્વિિીય ૨૫૦૦ 
તિૃીય ૨૦૦૦ 

 

 

રાજ્યકક્ષાના તવજેિા કલાકારોના 
રોકડ પરુસ્કારની રકમ 

તવજેિા ક્રમ પરુસ્કારની રકમ 
પ્રથમ ૫૦૦૦ 
દ્વિિીય ૪૦૦૦ 
તિૃીય ૩૦૦૦ 

 
 

 અમરેલી જિલ્લાકક્ષાએ કલા મિાકંુભિી તમામ માટિતી રમત ગમત કચેરીિા 

બ્લોગ એડ્રેસ – dsoamreli.blogspot.com પરથી જાણી િકાિે. 
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O.I.G.S                                                                  BOOK-POST 

   

 

 

 

રવાનગી ક્લાકા : 
જિલ્લા રમિ-ગમિ અતિકારીની કચેરી, 

બહમુાળી ભવન, બ્લોક-સી, રૂમ નાં-૧૧૦/૧૧૧, 

પ્રથમ માળે, અમરેલી.  


