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સામા�ય �નયમો
 કોઇ મા�હતી છુપાવવી નહ� અન ખેોટ� મા�હતી આપવી નહ�.
 કાય��મ-�પધા� વખત (ે�થળ)ે અસ�ય વત�ન ન કર�ું.
 કોઇપણ �ય��તએક જ ઇવ�ેટમા ભંાગ લઇ શકશ.ે
 �મરના �રુાવા આપવા જ�ર� છ.ે આમાટ પેોતાની �ુંટણી કાડ�, સ�ંથા-કોલજે�ુંઆઇકાડ�, આધાર કાડ�વગરે એેક જ તા�કુામાથંી

�પધ�ક કોઈપણ એક જ તા�કુા ક એેકમમાનંી સમ� �પધા� દર�યાન ભાગ લઈ શકશ.ે

 �પધા� �થળ ઉેપલ�ધ સગવડોનો જ ઉપયોગ કરવામા આંવશ.ે નવી કોઇ સગવડ ઉભી કરવામા આંવશ નેહ�.
 દરકે �પધા� માટ દેશા�વલે �નયત સમય મયા�દામા ૧ં/૫ ભાગની સમય મયા�દાની છુટ રહશે.ે
 પોતાન જે�ર� �ોપટ�, સાધન, મકે અપ, અ�ય જ�ર� વ� લુાઇટ વગરે સેાધન સામ�ી પોતજે લાવવાની રહશે.ે
 �નણા�યકોના �નણ�ય આખર� રહશે.ે કોઇવાદ �વવાદ ચાલશ નેહ� ક તેમ ચેલે�ેજ ગણાવવામા આંવશ નેહ�.
 કાય��મના આગલા �દવસ પેોતાએ�ત જે કાય��મની �વગત મળેવવી, જથેી કોઈ ફરેફાર હોય તો તથેી મા�હતગાર થઈ શકાય.
 કાય��મના �થળ ક સેમયમા ફંરેફાર કરવાની સ�ા આયોજકોની રહશે.ે
 �નણા�યકો ક આેયોજક સાથ અેસ�ય વત�ન કરનાર �ય��ત/સ�ંથાન ૩ે વષ� �ધુી ભાગ લવેા દવેામા આંવશ નેહ�.
 પોતાના કો���મુ સાધન, લાઇટ, માઇક વગરે મેાટ વેધારાની સગવડ મળશ નેહ�.
 �દશેક�ાએ ભાગ લવેા માટ �ેજ�લાની �થમ નીચનેી ક�ાએ ભાગ લવેાનો રહશે.ે
 રા�યક�ાએ ભાગ લવેા માટ �ેદશેક�ાની �થમ, ��તીય �થાન �ેવજતેા બનલે કલાકારોએ ભાગ લવેાનો રહશે.ે
 એક કલાકાર એક જ ક�ૃતમા ભંાગ લઈ શકશ.ે
 તા�કુાક�ાથી શ� થતી �પધા�મા જં તે �ેમર �પૃ જે તે કે�ાથી ભાગ લવેાનો રહશે.ે
 �જ�લાક�ાથી શ� થતી �પધા�મા જં તે �ેમર �પૃ જે તે કે�ાથી ભાગ લવેાનો રહશે.ે
 પોતાના ખચ�તા�કુા અન �ેજ�લાક�ાએ ભાગ લવેાનો રહશે.ે �દશે અન રેા�યક�ાએ �નવાસ, �વાસ, ભોજન ની �યવ�થા કરવામાં

આવશ.ે
 જ તે કે�ૃત�ુંપ�રણામ �પધા�ઓ �ણુ� થયા બાદ બી� �દવસ અેથવા આયોજકો ન�� કર �ેયાર પે�રણામ �હરે કરવામા આંવશ.ે
 તા�કુાક�ાએ �વજતેા �પધ�કોએ �જ�લાક�ાએ ભાગ લવેાનો રહશે.ે
 �જ�લાક�ાએ �વજતેા �પધ�કોએ �દશેક�ાએ ભાગ લવેાનો રહશે.ે
 �દશેક�ાએ �વજતેા �પધ�કોએ રા�યક�ાએ ભાગ લવેાનો રહશે.ે
 �જ�લા, �દશે અન રેા�યક�ાએ �વજતેા કલાકારોન રેોકડ �રુ�કાર આપવામા આંવશ.ે
 જ તે કેાય��મ શ� થવાના એક કલાક અગાઉ �પધ�કોએ પહ�ચીન પેોતા�ુંર�પોટ�ગ કરાવવા�ુંરહશે.ે
 આયોજકો, �નણા�યકો તથા �પધા� �થળ �ેશ�ત બ�ધ ર�ત વેત�વા�ુંરહશે.ે અ�શ�ત કરનાર અથવા બહેુદ વુત�ન કરનારન �ેપધા�માથંી

બાકાત કરવામા આંવશ અેન �ેણ વષ� �ધુી ભાગ લવેા દવેામા આંવશ નેહ�.
 �પધા�ન અે��ુપ જ તે કે�ૃત ન હોય ત કે�ૃતન આેયોજકો/�નણા�યકો �પધા�માથંી �પધ�ક ન દેરુ કરશ �ેપધ�કન ભેાગ લવેા દવેામા આંવશે

નહ�.
 �પધ�કન જેો કોઈ વાધંો, વાદ �વવાદ હોય તો વાધંા અર� અન તેનેા વાધંા અર� પઠે �ે.૫૦૦/- ફ� �પધા� �થળ આેયોજકન જેમા

કરાવવાની રહશે.ે �પધા� �ણૂ� થયા બાદ આયોજકો (લવાદ સ�મ�ત) યો�ય �નણ�ય લઈન આેપન જેવાબઆપશ જેોઆપનો વાધંો
યો�ય હશ તેો ફ� પરત કરશ અે�યથા આ ફ� સરકાર�ીમા જંમા થશ.ે �નણા�યકો અન આેયોજકોનો �નણ�ય આખર� રહશે.ે

 �પધ�ક જે �ેા�ય/શહરે, તા�કુા ક �ેજ�લામાથંી ભાગ લતેો હોય ત �ેજ�લા, તા�કુા, �ા�ય/શહરેનો �નવાસ અગંનેો આધાર આપવાનો
રહશે.ે

 �નવાસ માટ તે �ેવ�તાર�ું(આધારકાડ�, �ુંટણી કાડ�,પાનકાડ�, રશેનકાડ�, લાયસ�સ વગરે)ે KYC આપવા�ુંરહશે.ે
 �વ�ાથ�ના કસેમા જં તે �ેકલુ, કોલજે�ુંબોનાફાઈટ �માણપ� તથા સ�ંથા�ુંઓળખપ�
 નોકર�યાતના �ક�સામા તં સે�ંથાનો લટેર, આઈ.કાડ�, અન �ેપધા�ના ર���શેન માટનેી છ�ેલી તાર�ખ તે �ેવ�તારમા છં મ�હનાથી

રહવેાનો આધાર આપવાનો રહશે.ે
 દરકે ક�ૃતમા �ંણ �નણા�યકો ફર�યાત રહશે.ે
 �વજતેા �મ એકથી �ણઆપવાના રહશે.ે અન જેમેા �ંથમ, બી� ક �ેી� નબંર બે નેબંર (બકેટે નબંર) આપવાના નથી.
 ઈનામ માટ જે તે વેય જથુમા ઓંછામા ઓંછા ચાર �પધા� ફર�યાત રહશેે

વાદન �વભાગ
હામ��નયમ (હળ�ું)

 �પધા� માટનેો અ�ધકતમ સમય ૬ �મ�નટનો રહશે.ે
 ભાગ લનેાર પેોતા�ુંવા�જ�� લાવવા�ુંરહશે.ે
 �ટજે, માઈક, સગંીતકારોન બેસેવા તથા વા�જ��ોના �રૂ મળેવવા માટ વેધારાની �ણ �મ�નટ આપવામા આંવશ.ે
 હળવા સગંીત �વ�પ આેઈટમ રજ કુરવાની રહશે.ે જમેા �ંફ�મી સગંીત ન હો�ુંજોઈએ.
 �નણ�ય તાલ, ટકે�નક, સગંીત, રજઆુત, સમય, સામા�ય છાપ પર આધા�રત રહશે.ે આ �પધા� તમામ �વભાગ માટ રેહશે.ે
 �નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ.

વાસંળ�
 ભાગ લનેાર પેોતા�ુંવા�ં� લાવવા�ુંરહશે.ે
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 �હ�દ�ુતાની શલૈી મા રંજ કુર� શકાશ.ે
 આ �પધા� માટ ૬ે �મ�નટ નો સમય રહશે.ે
 આ �પધા�મા સંહાયકોની સ�ંયા એકની રહશે.ે
 �ટજે, માઈક, સગંીતકારોન બેસેવા તથા વા�જ��ોના �રૂ મળેવવા માટ વેધારાની �ણ �મ�નટ આપવામા આંવશ.ે
 �નણ�ય મોટ ભેાગ તેાલ, ચચંળ �વર, રચના અન એેક�દર છેાપ પર આધા�રત રહશે.ે
 આ �પધા� તમામ �વભાગ માટ રેહશે.ે
 �નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ.

તબલા
 ભાગ લનેાર પેોતા�ુંવા�ં� લાવવા�ુંરહશે.ે
 આ �પધા� માટ ૬ે �મ�નટ નો સમય રહશે.ે
 આ �પધા�મા સંહાયકોની સ�ંયા એકની રહશે.ે
 �ટજે, માઈક, સગંીતકારોન બેસેવા તથા વા�જ��ોના �રૂ મળેવવા માટ વેધારાની �ણ �મ�નટ આપવામા આંવશ.ે
 �નણ�ય મોટ ભેાગ તેાલ, ચચંળ �વર, રચના અન એેક�દર છેાપ પર આધા�રત રહશે.ે
 આ �પધા� તમામ �વભાગ માટ રેહશે.ે
 �નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ.

ઓરગન
(શા�ીય સગંીત રાગ વગાડનાર માટ)ે
 ભાગ લનેાર પેોતા�ુંવા�ં� લાવવા�ુંરહશે.ે
 �હ�દ�ુતાની શલૈી મા રંજ કુર� શકાશ.ે
 આ �પધા� માટ ૬ે �મ�નટ નો સમય રહશે.ે
 આ �પધા�મા સંહાયકોની સ�ંયા એકની રહશે.ે
 �ટજે, માઈક, સગંીતકારોન બેસેવા તથા વા�જ��ોના �રૂ મળેવવા માટ વેધારાની �ણ �મ�નટ આપવામા આંવશ.ે
 �નણ�ય મોટ ભેાગ તેાલ, ચચંળ �વર, રચના અન એેક�દર છેાપ પર આધા�રત રહશે.ે
 આ �પધા� તમામ �વભાગ માટ રેહશે.ે
 �નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ.

(રાગ �સવાય (�ફ�મ સગંીત, �ગુમ ગીત ક કેોઈપણ �નૂ (લોકગીત, ભજન �સવાય))
 �પધા� માટનેો અ�ધકતમ સમય ૬ �મ�નટનો રહશે.ે
 ભાગ લનેાર પેોતા�ુંવા�જ�� લાવવા�ુંરહશે.ે
 �ટજે, માઈક, સગંીતકારોન બેસેવા તથા વા�જ��ોના �રૂ મળેવવા માટ વેધારાની �ણ �મ�નટ આપવામા આંવશ.ે
 �નણ�ય તાલ, ટકે�નક, સગંીત, રજઆુત, સમય, સામા�ય છાપ પર આધા�રત રહશે.ે આ �પધા� તમામ �વભાગ માટ રેહશે.ે
 �નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ.

વાયો�લન
 ભાગ લનેાર પેોતા�ુંવા�ં� લાવવા�ુંરહશે.ે
 �હ�દ�ુતાની શલૈી મા રંજ કુર� શકાશ.ે
 આ �પધા� માટ ૬ે �મ�નટ નો સમય રહશે.ે
 આ �પધા�મા સંહાયકોની સ�ંયા એકની રહશે.ે
 �ટજે, માઈક, સગંીતકારોન બેસેવા તથા વા�જ��ોના �રૂ મળેવવા માટ વેધારાની �ણ �મ�નટ આપવામા આંવશ.ે
 �નણ�ય મોટ ભેાગ તેાલ, ચચંળ �વર, રચના અન એેક�દર છેાપ પર આધા�રત રહશે.ે
 આ �પધા� તમામ �વભાગ માટ રેહશે.ે
 �નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ.

�કલુ બ�ેડ
 આ �પધા� ૧૫ વષ�થી ઉપરના અન ૨ે૦ વષ� �ધુીના માટનેી રહશે.ે
 આ �પધા�મા �ંકલુ દ�ઠ ભાગ લનેાર ની સ�ંયા ૨૧ ની રહશે.ે
 આ �પધા� માટ ૧ે૫ �મ�નટ નો સમય રહશે.ે
 આ �પધા�મા સંહાયકોની સ�ંયા �ણની રહશે જે ટે�મ મનેજેર રહશે.ે
 બહારથી બ�ેડ, વા�ં�ો વગાડવાના રહશે નેહ�.��લ, માચ�પા�ટ, �સે, કમા�ડના આધાર �ેનણ�યન પેા� રહશે.ે
 �નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ.

પખાવજ
 ભાગ લનેાર પેોતા�ુંવા�ં� લાવવા�ુંરહશે.ે
 આ �પધા� માટ ૬ે �મ�નટ નો સમય રહશે.ે
 આ �પધા�મા સંહાયકોની સ�ંયા એકની રહશે.ે
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 �ટજે, માઈક, સગંીતકારોન બેસેવા તથા વા�જ��ોના �રૂ મળેવવા માટ વેધારાની �ણ �મ�નટ આપવામા આંવશ.ે
 �નણ�ય મોટ ભેાગ તેાલ, ચચંળ �વર, રચના અન એેક�દર છેાપ પર આધા�રત રહશે.ે
 આ �પધા� તમામ �વભાગ માટ રેહશે.ે
 �નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ.

�દૃ�ગમ
 ભાગ લનેાર પેોતા�ુંવા�ં� લાવવા�ુંરહશે.ે
 �હ�દ�ુતાની શલૈી મા રંજ કુર� શકાશ.ે
 આ �પધા� માટ ૬ે �મ�નટ નો સમય રહશે.ે
 આ �પધા�મા સંહાયકોની સ�ંયા એકની રહશે.ે
 �ટજે, માઈક, સગંીતકારોન બેસેવા તથા વા�જ��ોના �રૂ મળેવવા માટ વેધારાની �ણ �મ�નટ આપવામા આંવશ.ે
 �નણ�ય મોટ ભેાગ તેાલ, ચચંળ �વર, રચના અન એેક�દર છેાપ પર આધા�રત રહશે.ે
 આ �પધા� તમામ �વભાગ માટ રેહશે.ે
 �નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ.

સીતાર/�ગટાર
 આ �પધા� માટ અે�ધકતમ સમય ૬ �મ�નટનો રહશે.ે
 આ �પધા�મા સંહાયકોની સ�ંયા એકની રહશે.ે
 �ટજે, માઈક, સગંીતકારોન બેસેવા તથા વા�જ��ોના �રૂ મળેવવા માટ વેધારાની �ણ �મ�નટ આપવામા આંવશ.ે
 �નણ�ય મોટ ભેાગ તેાલ, ચચંળ �વર, રચના અન એેક�દર છેાપ પર આધા�રત રહશે.ે
 આ �પધા� તમામ �વભાગ માટ રેહશે.ે
 �નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ.

ગાયન �વભાગ
લ�ગીત/ફટાણા

 આ �પધા� માટ ૬ે �મ�નટનો સમયઆપવામા આંવશ.ે
 લ�ગીત/ફટાણા ક���થ હો�ુંજોઈએ, લ�ેખત ક�ૃતનો આધાર લઈ શકાશ નેહ�.
 આ �પધા�મા �ંપધ�કોની સ�ંયા ૫ ની રહશે.ે
 ૬ �મ�નટમા જંનૂા લ�ગીત/ફટાણામાથંી જટેલા ગીતો �પધ�ક રેજ કૂરશ તે ઉેપરથી ત�ેું��ૂયાકંન કરાશ.ે અ�ચ�લત લ�ગીતો/ફટાણાની

રજઆૂત આવકારદાયક દખેાશ.ે �ફ�મોમા આંવતા ક �ેામોફોન રકેડ�ઉપર આવતા ગીતો �સવાયના ગીતો ��ૂયાકંન માટ �ેનણા�યક બની
રહશે.ે

 ગીત વયૈ��તક ર�ત રેજ કૂરવા�ુંરહશે.ે પર�� ગુીતની રજઆૂત માટ જે તે કે�ાએ યો�તી �પધા� વખત ભેાગ લતેા સ�હૂ ગીતોની
ટકુડ�ની સહાય ગીત ઝ�લવા માટ લેવેી હોય તો લઈ શકાશ.ે તમે છતા �ંપધ�ક ગેીત ઝ�લવા માટ કે વેા�જ�� વગાડવા માટ વે�મુા વં� ૩ુ
સહાયકો લાવી શકશ.ે વા�જ��મા ફંકત �રધમનો આશરો લઈ શકાશ.ે

 આ �પધા�મા ૬ં વષ�થી ૧૪ વષ� �ધુી , ૧૫ વષ� થી ૨૦ વષ� �ધુીના અન ૨ે૧ વષ� થી ૫૯ વષ� �ધુીના ભાગ લઇ શકશ.ે
�ગુમ સગંીત

 ગીતની ક�ૃત સમાજની ���એ પોષક હોવી જોઈય.ે હળવા ક�ઠય સગંીત સાથ તેબલા ઉપરા�ત વ�મુા વં� બુ વેા�જ��ો નો ઉપયોગ કર�
શકાશ.ે ગીત �હ�દ� ક �ેજુરાતી ભાષામા રંહશે.ે સહાયકોની સ�ંયા ૩ ની રહશે.ે આ �પધા� નો સમય ૫ �મ�નટ નો રહશે.ે આ �પધા�
તમામ �વભાગ માટ રેહશે.ે
�નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ.

શા�ીય ક�ઠય સગંીત ( �હ�દ�ુતાની )
 આ �પધા� માટનેો અ�ધકતમ સમય ૭ �મ�નટનો રહશે.ે �ટજે, માઈક, સગંીતકારો ન બેસેવા તથા વા�ં�ોના �ંરુ મળેવવા માટ વેધારાની

�ણ �મ�નટ આપવા મા આંવશ.ે �પધ�ક ની સ�ંયા ૧ અન સેહાયકની સ�ંયા ૧ ની રહશે.ે આઈ�મ હઠેળ �ફ�મી ગીતો ની છૂટ નથી. રાગ
અન રેચનાની પસદંગીમા �ંરૂતી કાળ� લવેાની રહશે.ે �નણ�ય �વર, નામ, બોલ�ુંઉ�ચારણ, રાગની પસદંગી, રચના અન એેક�દર છેાપ
પર આધા�રત રહશે.ે આ �પધા� તમામ �વભાગ માટ રેહશે.ે

 �નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ.
સ�હુ ગીત

 �પધા� માટ સેમય ૬ �મ�નટનો રહશે.ે સ�હુ શૌય�ગીત �પધા�મા વં�મુા વં� ૫ુ �પધ�કો રાખી શકાશ.ે આ �પધા�મા વં�મુા વં� ૩ુ સહાયકો
રાખી શકાશ.ે ગીત �જુરાતી ક �ેહ�દ� ભાષામા રંાખી શકાશ.ે ગીતની ક�ૃત સમાજની ���એ પોષાક હોવી જોઈય.ે ��ૂયાકંનમા મંકે અપ,
પહરેવશે, સાજ-સ�વટ, �કાશ�યવ�થા ઈ�યાદ�ન �ેાધા�યઆપવામા આંવશ નેહ�. આ �પધા�મા ૬ં વષ�થી ૧૪ વષ� �ધુી , ૧૫ વષ� થી
૨૦ વષ� �ધુીના ભાગ લઇ શકશ.ે

 �નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ.
ગીત

 આ �પધા�મા ભંાગ લનેાર ૧ �પધ�ક ૭ે �મ�નટમા લંોકગીત /ભજન રજ કુરવા�ુંરહશે.ે કોઈ પણ �ફ�મી ગીત ક ભેજન રજ કુર� શકશ.ે
લોકગીતમા સંહાયકની સ�ંયા ૩ ની રહશે.ે ભજન જનુા અપચ�લત �કારો માથંી પસદંગી કરવાની રહશે.ે જવેા કે
રામગર�,�ભા�તયા ,આરાધ, ક�ત�ન ,ખાબો, અગમ, �ોળ, ઉપદશે વાણી, વગરે રેજ કુરવા�ુંઆવકારદાયક લખેાશ.ે લોકગીતો ભારતીય
ગીત માથંી લવેા કોઈ પણ �ાદ�ેશક ભાષામા હંોવા જોઈએ. ભજન �પધા�ના વંા�જ�ો�ું, હામ��નયમ, તબલા મ�ંરા આશરો લઈ શકશ.ે
લોકગીતનો �નણ�ય મા� ગાવાની �ણુવ�ા પર આધા�રત રહશે.ે મકે અપ – વશે�ષૂા અન તેનેી ટ�મની એ�શન પર નહ�. ભજન �પધ�ક
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ક જે� જણાય ઝ�લવા માટ લેોકગીતમા સંહાયકનો ઉપયોગ કર� શકશ.ે આ �પધા� તમામ �વભાગ માટ રેહશે.ે
 �નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ.

��ૃય �વભાગ
ભરતના�મ (શા�ીય ��ૃય)

 આ �પધા�મા ૧ં �પધ�કનો અ�ધકતમ સમય ૮ �મ�નટનો રહશે.ે આ �પધા�મા સંહાયકોની સ�ંયા ૧ રહશે.ે �ટજે, માઈક, સગંીતકારો ને
બસેવા તથા વાજ�ે�ો ના �ંરુ મળેવવા માટ વેધારાની �ણ �મ�નટ આપવા મા આંવશ.ે �નણ�ય�ુંતાલ , ટકે�નક, લય, અ�ભનય કે
અ�ભ�ય�કત, વશે�ષૂા, �ટૂવક�અન એેક�દર છેાપ જવેી �ણુવ�ાઓ પર આધા�રત રહશે.ે ��ૃય રકેોડ�, કસેટે અથવા લાઈવ વા�જ��ો
સાથ પેણ રજ કુર� શકાશ.ે આ �પધા�મા ૬ં વષ�થી ૧૪ વષ� �ધુી , ૧૫ વષ� થી ૨૦ વષ� �ધુીના ભાગ લઇ શકશ.ે

 �નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ.
કથક (શા�ીય ��ૃય)

 આ �પધા�મા ૧ં �પધ�કનો અ�ધકતમ સમય ૮ �મ�નટનો રહશે.ે આ �પધા�મા સંહાયકોની સ�ંયા ૧ રહશે.ે �ટજે, માઈક, સગંીતકારો ને
બસેવા તથા વાજ�ે�ો ના �ંરુ મળેવવા માટ વેધારાની �ણ �મ�નટ આપવા મા આંવશ.ે �નણ�ય�ુંતાલ , ટકે�નક, લય, અ�ભનય કે
અ�ભ�ય�કત, વશે�ષૂા, �ટૂવક�અન એેક�દર છેાપ જવેી �ણુવ�ાઓ પર આધા�રત રહશે.ે ��ૃય રકેોડ�, કસેટે અથવા લાઈવ વા�જ��ો
સાથ પેણ રજ કુર� શકાશ.ે આ �પધા�મા ૬ં વષ�થી ૧૪ વષ� �ધુી , ૧૫ વષ� થી ૨૦ વષ� �ધુીના ભાગ લઇ શકશ.ે

 �નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ.
કચુી�ડુ�

 આ �પધા�મા ૧ં �પધ�કનો અ�ધકતમ સમય ૮ �મ�નટનો રહશે.ે આ �પધા�મા સંહાયકોની સ�ંયા ૧ રહશે.ે
 �ટજે, માઇક, ગોઠવવામા,ં સગંીતકારોન બેસેવામા અંન વેા�જ��નો �રૂ મળેવવા વગરે મેાટ વેધારાની પાચં �મ�નટ આપવામા આંવશ.ે
 �નણ�ય, તાલ, ટકે�નક, લય, અ�ભનય ક અે�ભ�ય�ત વશે�ષૂા, �ટૂવક�, એક�દર છેાપ વગરે જેવેી છાપ �ણુવતા પર આધા�રત રહશે.ે
 ��ૃય�ુંવણ�ન, એમાની વાતા� જો હોય તો અન સેાથ�ેુંગીત જો હોય તો તથા �હ�દ� ક અે�ં�ેમા એંનો અથ� સાથનેી સ�ં��તમા નં�ધની

�ણ નકલો ન�ધણી સમય રેજ કૂરવાની રહશે.ે
 ��ૃય રકેોડ�કસેટે અથવા પને �ાઈવ અથવા લાઈવ ઉપર રજ કૂર� શકશ.ે
 આ �પધા�મા ૬ં વષ�થી ૧૪ વષ� �ધુી , ૧૫ વષ� થી ૨૦ વષ� �ધુીના ભાગ લઇ શકશ.ે

મણી�રુ�
 આ �પધા�મા ૧ં �પધ�કનો અ�ધકતમ સમય ૮ �મ�નટનો રહશે.ે આ �પધા�મા સંહાયકોની સ�ંયા ૧ રહશે.ે
 �ટજે, માઇક, ગોઠવવામા,ં સગંીતકારોન બેસેવામા અંન વેા�જ��નો �રૂ મળેવવા વગરે મેાટ વેધારાની પાચં �મ�નટ આપવામા આંવશ.ે
 �નણ�ય, તાલ, ટકે�નક, લય, અ�ભનય ક અે�ભ�ય�ત વશે�ષૂા, �ટૂવક�, એક�દર છેાપ વગરે જેવેી છાપ �ણુવતા પર આધા�રત રહશે.ે
 ��ૃય�ુંવણ�ન, એમાની વાતા� જો હોય તો અન સેાથ�ેુંગીત જો હોય તો તથા �હ�દ� ક અે�ં�ેમા એંનો અથ� સાથનેી સ�ં��તમા નં�ધની

�ણ નકલો ન�ધણી સમય રેજ કૂરવાની રહશે.ે
 ��ૃય રકેોડ�કસેટે અથવા પને �ાઈવ અથવા લાઈવ ઉપર રજ કૂર� શકશ.ે
 આ �પધા�મા ૬ં વષ�થી ૧૪ વષ� �ધુી , ૧૫ વષ� થી ૨૦ વષ� �ધુીના ભાગ લઇ શકશ.ે

ઓડ�સી
 આ �પધા�મા ૧ં �પધ�કનો અ�ધકતમ સમય ૮ �મ�નટનો રહશે.ે આ �પધા�મા સંહાયકોની સ�ંયા ૧ રહશે.ે
 �ટજે, માઇક, ગોઠવવામા,ં સગંીતકારોન બેસેવામા અંન વેા�જ��નો �રૂ મળેવવા વગરે મેાટ વેધારાની પાચં �મ�નટ આપવામા આંવશ.ે
 �નણ�ય, તાલ, ટકે�નક, લય, અ�ભનય ક અે�ભ�ય�ત વશે�ષૂા, �ટૂવક�, એક�દર છેાપ વગરે જેવેી છાપ �ણુવતા પર આધા�રત રહશે.ે
 ��ૃય�ુંવણ�ન, એમાની વાતા� જો હોય તો અન સેાથ�ેુંગીત જો હોય તો તથા �હ�દ� ક અે�ં�ેમા એંનો અથ� સાથનેી સ�ં��તમા નં�ધની

�ણ નકલો ન�ધણી સમય રેજ કૂરવાની રહશે.ે
 ��ૃય રકેોડ�કસેટે અથવા પને �ાઈવ અથવા લાઈવ ઉપર રજ કૂર� શકશ.ે
 આ �પધા�મા ૬ં વષ�થી ૧૪ વષ� �ધુી , ૧૫ વષ� થી ૨૦ વષ� �ધુીના ભાગ લઇ શકશ.ે

લોક��ૃય / સ�હૂ ��ૃય
 આ �પધા� માટનેો અ�ધકતમ સમય ૮ �મ�નટનો રહશે.ે જમેા ૧ં૬ કલાકારો અન ૪ે સગંીતકારોનો પણ સમાવશે કરવાનો રહશે.ે ટ�મ

ભાઈઓ, બહનેો અથવા બનં ભેગેી કરલેી હોઈ શક.ે ��ૃય �ાચીન, ભારતીય શલૈી જવેા હોવા જોઈય.ે સ�ંણૂ� શા�ીય ��ૃય આધા�રત
ન હો�ુંજોઈય.ે ��ૃયનો સમયગાળો ૮ �મ�નટથી વ� નુ થવી જોઈય.ે સટે ગોઠવવા માટ વેધારાની �ણ �મ�નટ થી વ� નુા થવી જોઈએ.
આઆઈટમ માટ આેગળથી રકેડ�કરલે સગંીત (ટપે-કસેટે) વગરેનેી છૂટ આપવામા આંવશ નેહ�. આ

 આ �પધા�મા ૬ં વષ�થી ૧૪ વષ� �ધુી , ૧૫ વષ� થી ૨૦ વષ� અન ૨ે૧ વષ� થી ૫૯ વષ� �ધુીના ભાગ લઇ શકશ.ે
�નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ

ગરબા
 આ �પધા� માટનેો અ�ધકતમ સમય ૮ �મ�નટનો રહશે.ે જમેા ૧ં૬ કલાકારો અન ૪ે સહાયકોનો પણ સમાવશે કરવાનો રહશે.ે ગરબા સાથે

સાજ સગંીતમા વં�મુા વં� ૪ુ વાધો ઉપયોગમા લંઈ શકાશ.ે હામ��નયમનો ઉપયોગ થઈ શકશ અેન તે એેક વાધ તર�ક ગેણાશ.ે વળ�,
હામ��નયમ વગાડનાર કલાકારોન મેાઈકથી દરુ બસેવા�ુંરહશે.ે જ વેાધનો ઉપયોગ કરવા માગતા હોય તનેા નામ �વ�ેપ�મા ભંરવા
આવ�યક છ.ે ગરબ �ેમૂતી બહનેો પકૈ� ૨ (બ)ે થી ૪ (ચાર) બહનેો ગરબો ગવડાવશ અેન બેાક�ની બહનેો પોતાનો ગરબો ઝ�લ અેને
ઝ�લાવ એે આવ�યક છ .ે એ માટ જેદુ ગુાયક�ૃંદ રાખી શકાશ નેહ�. ક�ૃતઓ�ુંધોરણ લોકસા�હ�યની ��� એ યથા યો�ય હો�ુંજોઈએ
અન કેવેળ જોડકણ જવેી ક�ૃતઓ હશ તેો આયોજકોન તેનેો અ�વીકાર કરવાનો અ�ધકાર રહશે.ે ગરબાની રજઆૂત માટ ચેપટ�,
મ�ંરા, �દવડા , માટલી , માડંવડ�/ગાગર, ઘડો �વગરે નેો ગરબામા ઉંપયોગ થઈ શકશ.ે ગરબા ��ૃય�ધાન ન હોવા જોઈએ . તમેજ
તમેા નંાટક�ય હાવભાવ પણ અ�થાને
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લખેાશ.ે ગરબાની ચકાસણી લોકગ�યઢાળ ક�ઠ�ુંમા�યુ� અન �ેરુ�લા પ� અંમ�ત ગાનાર �ૃંદના �મુળેભયા� લ�લત અગં ડોલન સાથ નેી
લયબધ �મુાવાની છટા અન �ે�ુપ� �ચારણ જવેા ગરબાના �ધાન અગં ��વ સે�વશષે �યાન આપશ અેન એે જ ધોરણ �ે�ુયાકંન
કરાશ.ે આ �પધા�મા ૧ં૫ વષ� થી ૨૦ વષ� અન ૨ે૧ વષ� થી ૫૯ વષ� �ધુીના ભાગ લઇ શકશ.ે
�નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ.

રાસ �પધા�
રાસમા ભંાગ લનેાર �ય��તઓ ની સ�ંયા ૧૬ ની રાખી શકાશ અેન સેાથ સેહાયકો ૪ રાખી શકાશ.ે આમ કલુ સ�ંયા ૨૦ કરતા વધારે
રાખી શકાશ ને�હ. રાસ હર�ફાઈ મા એંકલા ભાઈઓ, એકલી બહનેો, છોકરાઓ/છોકર�ઓ (ભાઈઓ-બહનેો) �મ� રાસની ટકુડ� ભાગ
લઇ શકશ.ેબહનેો ભાઈઓ નો વશે લઇ રાસ �પધા�મા ભંાગ લઇ શકશ ને�હ. આમ �ણયે �ૃંદો�ું��ૂયાકંન એક સર�ુંરહશે.ે રાસ,
દા��ડયા, મ�ંરા, કરતાલ સાથ પેણ રાસ લઇ શકાશ.ે વશે�ષૂા રાસન અે��ુપ હોવી આવ�યક છ.ે રાસમા અંસલ લોક ગીત વગરેે
લોકકલાના ��ુધ �વ�પના ગીતો રજ કુરવાના રહશે.ે રાસમા હંમ�નીયમનો ઉપયોગ કર� શકાશ.ે રાસ બહારથી પણ ગવડાવી શકાશ.ે
ઈલ�ે�ો�નક વા�નો ઉપયોગ કર� શકાશ ને�હ. રાસ ની સમય મયા�દા ૮ �મ�નટની રહશે.ે ગીતની પસદંગી, ��ુયની શલૈી, વશે�ષૂા,
રજઆૂતની છતા જવેી બાબતોન �ેયાન લેઇ �નણા�યકન પેા� રહશે.ે આ �પધા�મા ૧ં૫ વષ� થી ૨૦ વષ� અન ૨ે૧ વષ� થી ૫૯ વષ� �ધુીના
ભાગ લઇ શકશ.ે

 �નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ.
અ�ભનય �વભાગ

એકપા�ીય અ�ભનય
 �પધા�નો સમય ૬ �મ�નટ નો રહશે.ે અ�ભનયની ����ટ, લખેન�ુંનામ નાટય �વષય વ�� અુગાઉથી આપવાની રહશે.ે એક પા�ીય

અ�ભનય માટ વેશે�ષૂાનો ઉપયોગ કર� શકાશ અેન તે મેાટનેી જ�ર� સાધનસામ�ી કલાકાર પેોત લેાવવાની રહશે.ે કોઈ પણ એક જ
પા�ના મનોભાવન અે�ભ�યકત કરવાના રહશે.ે બહુપા�ીય અ�ભનય / �મ�મ�� આપો આપ રદ થવાન પેા� રહશે.ે આ �પધા� તમામ
�વભાગ માટ રેહશે.ે

 �નણા�યકોનો �નણ�ય આખર� અન સેવ�ન બેધંનકતા� રહશે અેન તેમેા કંોઈ તકરાર ક દેાવો કર� શકશ ને�હ
ભવાઇ
 આ �પધા� માટનેો અ�ધકતમ સમય ૬ �મ�નટનો રહશે.ે જમેા ૧ં૦ કલાકારો અન ૫ે સહાયકોનો પણ સમાવશે કરવાનો રહશે.ે ભાગ લનેારે

ભવાઈમા જં�ર� સાધન સામ�ી પોતાની લાવવાની રહશે.ે સગંીતમા લંોકવા� સાધનોનો ઉપયોગ કરવાનો રહશે.ે જમેા(ં�ૂંગળ, તબલા,
મ�ંરા�, હામ��નયમ, ઝાઝં, સાગર, થાળ�, ચમચી વગરે)ે. પૌરા�ણક વાતા�ઓ પર ભવાઇ રજ કૂરવાની રહશે,ે જમેા -ં રા.નવઘન,
��ૃવીરાજ ચૌહાણ, વીર માગંડાવાળો, જસેલ તોરલ, હોથલ પદમણી, રા� ભરથર�, હ�રચ�ં-તારામણી, રામલીલા જવેી પૌરા�ણક
વાતા�ઓની ����ટ પર ભજવવા�ુંરહશે.ે વાતા�ની ����ટ અ�કૂ રજ કૂરવાની રહશે.ે આ �પધા�મા ૨ં૧ વષ� થી ૫૯ વષ� �ધુીના ભાગ
લઇ શકશ.ે



કલા મહાક�ુભ – ૨૦૧૮
તા�કુા/ઝોન(મહાનગરપા�લકા)/ �જ�લાક�ાની �પધા�માટ�ેુંઅર� પ�ક �જ�લો-

(૧) �પધ�ક�ુંનામ : .........................................................................................................................................
��ત : �ી / ��ુષ / અ�ય

(૨) શાળા/કોલજે�ુંનામ : .............................................................................................................................
(૩) ઘર�ુંસરના�ું: .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
(૪) જ�મ તાર�ખ : ..........................................................................
(૫) ધોરણ : ...........................................
(અ�યાસ ન કરતા કલાકારોએ જ�મ તાર�ખનો દાખલો/ આધારકાડ�ની ખર� નકલ જોડવી.)
(૬) ઇ મઈેલ એ�સે : ..........................................................................................................
(૭) મોબાઈલ નબંર : ................................................
(૮) ટલેીફોન નબંર : .....................................................

 �પધ�ક ગમ તે એેક જ �પધા�મા ભંાગ લવેાનો રહશે.ે અન પેસદં કર� ( √ ) �નશાની કરવી.

�મર વય મયા�દા

(૩૧/૧૨/૨૦૧૮ ન �ેયાન રેાખવી)

વય મયા�દા �નશાની
કરવા માટે

(૧) ૬ થી ૧૪ વષ�

(૨) ૧૫ થી ૨૦ વષ�

(૩) ૨૧ થી ૫૯ વષ�

(૪) ૬૦ થી ઉપર (ઓપન �પૃ) ફકત રાજયક�ાએ

�વભાગ કલા �નશાની
કરવા માટે

�વભાગ કલા �નશાની
કરવા માટે

ગાયન �ગુમ સગંીત - તા�કુા/ઝોનક�ાએ

વાદન

વાસંળ� - તા�કુા/ઝોનક�ાએ

ગીત - તા�કુા/ઝોનક�ાએ તબલા - તા�કુા/ઝોનક�ાએ

શા�ીય ક�� સગંીત

(�હ�દ�ુતાની) -�જ�લાક�ાએ

હારમો�નયમ

(હળ�ું) તા�કુા/ઝોનક�ાએ

સ�હુ ગીત - તા�કુા/ઝોનક�ાએ ઓરગન - તા�કુા/ઝોનક�ાએ

સ�હુ લ� ગીત/ફટાણા -
તા�કુા/ઝોનક�ાએ

પખાવજ -�જ�લાક�ાએ

��ૃય ગરબા - તા�કુા/ઝોનક�ાએ �સતાર -�જ�લાક�ાએ

ભરતના�મ - તા�કુા/ઝોનક�ાએ ગીટાર -�જ�લાક�ાએ

રાસ -�જ�લાક�ાએ વાયોલીન -�જ�લાક�ાએ

ક�થક -�જ�લાક�ાએ �કલુ બ�ેડ -�જ�લાક�ાએ

લોક ��ૃય /સ�હુ ��ૃય –
તા�કુા/ઝોનક�ાએ

�દૃ�ગમ -�જ�લાક�ાએ

ઓડ�સી – �જ�લા ક�ાએ સાર�ગી – �જ�લાક�ાએ

મ�ણ�રુ� – �જ�લા ક�ાએ સરોદ – �જ�લા ક�ાએ

ક�ુચ�ડુ� – �જ�લા ક�ાએ જોડ�યા પાવા – રાજયક�ાએ



અ�ભનય એક પા�ીય અ�ભનય
તા�કુા/ઝોનક�ાએ

રાવણહ�થો – રાજયક�ાએ

ભવાઇ �દશે ક�ા, રા�યક�ા

*શાળા/સ�ંથાના �પધ�કની સહ�
સહ�/�સ�ા

ન�ધ :-
�જ�લાક�ા, �દશેક�ા તમેજ રા�યક�ા ખાત �ેવજતેા કલાકારોએ પોતાના બ ે�કના ખાતાની

�વગત અ�કૂ પણ આેપવાની રહશે જેનેી ન�ધ લવેી.



કલા મહાક�ુભ – ૨૦૧૮
તા�કુા/ઝોન(મહાનગરપા�લકા)/ �જ�લાક�ાની �પધા�માટ�ેુંઅર� પ�ક �જ�લો-

સ�હૂ �પધા�માટ કેલાકારોની યાદ�
( ગરબા, રાસ, લોક ��ૃય/સ�હૂ ��ૃય, �કલુ બ�ેડ, ભવાઇ, સ�હુ લ� ગીત )

(૧) શાળા/સ�ંથા�ુંનામ તથા સરના�ું: ..................................................................................................
(૨) સચંાલક�ી�ુંનામ : .............................................................સપંક�નબંર : .....................................
(૩) �પધા��ુંનામ : ................................................................................................................................
એ���નો ન�નૂો (શાળા/સ�ંથાના લટેર પડે પર પ�ક – અ �જુબ સ�ંયા) :

 આસાથનેા સ�ંયા પ�કન �ેયાન રેાખી કલાકાર અન સેહાયકની એ��� બનાવવાની રહશે.ે
 અ�રૂ� �વગત સાથનેી એ��� મા�ય ગણવામા આંવશ નેહ�.
 સ�હૂ ��ૃયની �પધા�મા ઓંછામા ઓંછા ૧૨ કલાકાર અન વે�મુા વં� ૧ુ૬ કલાકાર ભાગ લઈ શકશ.ે
 ખાસ ન�ધ - ( ગરબા, રાસ, ��ૃય/સ�હૂ ��ૃય ટ�મમા નંીચનેી વય ધરાવતા કલાકારો ઉપલી ક�ાની �પધા�મા ભંાગ લઈ શકશ.ે

આચાય��ી/સ�ંથા સચંાલકના સહ� �સ�ા
ન�ધ :-
�જ�લાક�ા, �દશેક�ા તમેજ રા�યક�ા ખાત �ેવજતેા કલાકારોએ પોતાના બ ે�કના ખાતાની �વગત અ�કૂ પણ આેપવાની રહશે જેનેી ન�ધ લવેી.

પ�ક - અ

�મ �પધ�ક�ુંનામ સરના�ું જ�મ તાર�ખ ��ત

૧

૨

૩

૪

૫

૬

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

૧૪

૧૫

૧૬

�મ સહાયક�ુંનામ સરના�ું સપંક�નબંર ��ત

૧

૨

૩

૪



�મર, �પૃ �જુબ ક�ૃતઓ તથા ભાગ લનેારની સ�ંયા, સહાયક અન સેમય
�મર, �પૃ �જુબ ક�ૃતઓ તથા ભાગ લનેારની સ�ંયા, સહાયક અન સેમય

�મ ક�ૃત�ુંનામ �પધ�કોની
સ�ંયા

સહાયકોની
સ�ંયા

કલુ
સ�ંયા

સમય
(�મ�નટ)

�મર �પૃ �માણ ભેાગ લવેા મટનેી ક�ૃતઓ
�પૃ વાઇઝ

૬ થી
૧૪ વષ�

૧૫ થી
૨૦ વષ�

૨૧ થી
૫૯ વષ�

૬૦ વષ�થી
(ઓપન

�પૃ) રા�ય
ક�ાએથી

ગાયન �વભાગ

૧
�ગુમ સગંીત (તા�કુા
ક�ા/મહાનગરપા�લકા ક�ા) ૧ ૩ ૪ ૫ √ √ √ √

૨
ગીત (તા�કુા ક�ા/મહાનગરપા�લકા
ક�ા) ૧ ૩ ૪ ૭ √ √ √ √

૩
શા�ીય ક�ઠય સગંીત (�હ�દ�ુતાની)
(�જ�લા ક�ા) ૧ ૧ ૨ ૭ √ √ √ √

૪
સ�હુ ગીત (તા�કુા
ક�ા/મહાનગરપા�લકા ક�ા) ૫ ૩ ૮ ૬ √ √ X X

૫
સ�હુ લ� ગીત / ફટાણા (તા�કુા
ક�ા/મહાનગરપા�લકા ક�ા) ૫ ૩ ૮ ૬ √ √ √ X

��ૃય �વભાગ

૧
ગરબા (તા�કુા ક�ા/મહાનગરપા�લકા
ક�ા) ૧૬ ૪ ૨૦ ૮ X √ √ X

૨
ભરતના�યમ (તા�કુા
ક�ા/મહાનગરપા�લકા ક�ા) ૧ ૧ ૨ ૮ √ √ X X

૩
રાસ (તા�કુા ક�ા/મહાનગરપા�લકા
ક�ા) ૧૬ ૪ ૨૦ ૮ X √ √ X

૪ ક�થક (�જ�લા ક�ા) ૧ ૧ ૨ ૮ √ √ X X

૫
લોક ��ૃય/સ�હુ ��ૃય (તા�કુા
ક�ા/મહાનગરપા�લકા ક�ા) ૧૬ ૪ ૨૦ ૮ √ √ √ X

૬ મણી�રુ� (�જ�લા ક�ા) ૧ ૧ ૨ ૮ √ √ X X
૭ ઓડ�સી (�જ�લા ક�ા) ૧ ૧ ૨ ૮ √ √ X X
૮ ક�ુચ�ડુ� (�જ�લા ક�ા) ૧ ૧ ૨ ૮ √ √ X X

વાદન �વભાગ

૧
વાસંળ� (તા�કુા ક�ા/મહાનગરપા�લકા
ક�ા) ૧ ૧ ૨ ૬ √ √ √ √

૨
તબલા (તા�કુા ક�ા/મહાનગરપા�લકા
ક�ા) ૧ ૧ ૨ ૬ √ √ √ √

૩
હારમો�નયમ (હળ�ું) (તા�કુા
ક�ા/મહાનગરપા�લકા ક�ા) ૧ ૧ ૨ ૬ √ √ √ √

૪
ઓરગન (તા�કુા ક�ા/મહાનગરપા�લકા
ક�ા) ૧ ૧ ૨ ૬ √ √ √ √

૫ પખાવજ (�જ�લા ક�ા) ૧ ૧ ૨ ૬ √ √ √ √
૬ �સતાર (�જ�લા ક�ા) ૧ ૧ ૨ ૬ √ √ √ √
૭ ગીટાર (�જ�લા ક�ા) ૧ ૧ ૨ ૬ √ √ √ √
૮ વાયોલીન (�જ�લા ક�ા) ૧ ૧ ૨ ૬ √ √ √ √
૯ �કલુ બ�ેડ (�જ�લા ક�ા) ૨૧ ૩ ૨૪ ૧૫ X √ X X

૧૦ �દૃગમ (�જ�લા ક�ા) ૧ ૧ ૨ ૬ √ √ √ √



૧૧ સરોદ (�જ�લા ક�ા) ૧ ૧ ૨ ૬ √ √ √ √
૧૨ સાર�ગી (�જ�લા ક�ા) ૧ ૧ ૨ ૬ √ √ √ √
૧૩ જોડ�યાપાવા (રાજય ક�ા) ૧ ૧ ૨ ૬ √ √ √ √
૧૪ રાવણહ�થો (રાજયક�ા) ૧ ૧ ૨ ૬ √ √ √ √

અ�ભનય �વભાગ

૧
એક પા�ીય અ�ભનય (તા�કુા
ક�ા/મહાનગરપા�લકા ક�ા) ૧ ૦ ૧ ૬ √ √ √ √

૨ ભવાઇ (�દશે ક�ા, રા�યક�ા) ૧૦ ૫ ૧૫ ૬ √ √ √ X
કલુ ૧૧૧ ૫૧ ૧૬૨          
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