
ડૉ. બાબાશાષબે આંબેડકર ઓપન યનુનળનશિટી 

તેજતવૃા-2019 
 શામાન્ય માહષતી 

 પહરચય પત્ર :- 
 બાગ રેનાય દયેક વલદ્યાથીએ યવુનલવવિટીનુું  ઓખત્ર (આઇડને્ડીટી કાડડ) અલશ્મ વાથે યાખલાનુું 

યશળેે. 
 નસ્ત અંગે :- 

 કોઈણ પ્રકાયના વનણડમના શકો યવુનલવવિટીને આધીન યશળેે. 
 સ્ધાડના સ્થે, સ્ધાડના દદલવો દયમ્માન સ્ધાડન ુું ગૌયલ જલામ તે ભાટે વળસ્ત ાલી જરૂયી છે. 
 કોઈણ સ્ધડક વળસ્ત બુંગ કયળે તો તેને યવુનલવવિટીના આગાભી ભશોત્વલ ભાટે ગેયરામક 

ઠયાલલાભભાું આલળે અને તેને સ્ધાડભાુંથી તાત્કાલરક યદફાતર કયલાભાું આલળે. 

 કોઈણ સ્ધડક કોઇણ પ્રકાયના વલલાદ ભાટે પે્રવ અથલા અન્મ પ્રચાય ભાધ્મભ દ્વાયા વલલાદ ઊબો 

કયળે તો તે સ્ધડક ભાટે યવુનલવવિટી દ્વાયા વળક્ષાત્ભક ગરાું રલેાભાું આલળે. 

 કોઈણ પ્રકાયની વ્મક્તતગત પોટોગ્રાપી કે વલડીમો યવુનલવવિટીની યલાનગી લગય રેલાભાું આલળ ે

તો તેની વાભે યવુનલવવિટી દ્વાયા વળક્ષાત્ભક ગરા રેલાભાું આલળે. 
    સ્પર્ાામાાં નળવય જાષરેાત :- 

  સ્ધાડભાું વલમ જાશયે કયલાની જમાું આલશ્મકતા છે ત્માું વલમોની જાશયેાત સ્ધાડ સ્થે જ 
કયલાભાું આલળે. 
 

 સ્પર્ાા અંગેના નનયમો :- 
 યવુનલવવિટી ભશોત્વલના વનમભાનવુાય સ્ધાડન ુું આમોજન કયલાભાું આલળે. તભે છતાું નીચેની 

વલગતો વલળે રુે વનમભોભાું ગણાળે. 
 

 સ્ધાડભાું બાગ રેનાય કરાકાયોએ જરૂયી લાદ્ય અથલા જરૂયી વાધન-વાભગ્રી વાથે રાલલાના યશળેે. 
 ભેકઅનો વભાન, શયેલેળ લગેયે સ્ધડકે ોતાની વાથે રાલલાના યશળેે. 
 વમશૂ નતૃ્મ અને વુંગીતના કામડક્રભભાું વપ્ર-યેકોડડડ કેવેટનો ઉમોગ થઈ ળકળ ેનશી. 
 સ્ધાડની કૃવતઓ અંગેનો વનણડમકોનો વનણડમ આખયી યશળેે. 
 સ્ધડક કૃવત અંગેના વનમભોનો યૂતો અભ્માવ કયી રે તે જરૂયી છે. 
 સ્ધાડન ુું વલસ્તતૃ વભમત્રક શલે છી ભોકરલાભાું આલળે.  



 કોઈણ સ્ધડક ફે વ્મક્તતગત (Solo) અને એક વમશૂ (Group)થી લધાયે સ્ધાડભાું બાગ રઈ ળકળ ે
નશી . 

 શારભાું BAOUભાું અભ્માવ કયતા વલદ્યાથીઓ જ આ સ્ધાડઓભાું બાગ રઇ ળકળે.  
 વલળેભાું જે કુંઈ સચૂનાઓ શળે તે સ્ધાડ વભમે યવુનલવવિટી/ વનણાડમકો દ્વાયા સ્થ ય આલાભાું 

આલળે. 
 

 સ્પર્ાાના નળભાગ:  

ક્રમ  નળભાગ  સ્પર્ાક 
નળદ્યાર્થી 
શાંખ્યા  

શષાયકો  કુ 
શાંખ્યા  

સ્પર્ાાનો ઓછામાાં 
ઓછો શમય  
(નમનીટ) 

સ્પર્ાાનો ળધમુાાં 
ળધ ુ
શમય(નમનીટ) 

(1) શાંગીત નળભાગ  
A શવુું કુંઠય વુંગીત 

(દશન્દુસ્તાની) 
૧ ૨ ૩ ૪ ૬ 

B ાશ્ચાત્મ કુંઠય વુંગીત  ૧ ૨ ૩ ૪ ૬ 
C વમશૂ ગીત (બાયતીમ) ૬ ૩ ૯ ૮ ૧૦ 
D વમશૂ ગીત (ાશ્ચાત્મ) ૬ ૩ ૯ ૭ ૧૦ 
E પ્રાદેવળક વ ૃુંદ લાદન 

(Folk Orchestra) 
૯ ૩ ૧૨ ૮ ૧૦ 

F તાર લાદ્ય વુંગીત 
(વોરો) 

૧ ૨ ૩ ૮ ૧૦ 

G સ્લય લાદ્ય વુંગીત 
(Solo) 

૧ ૨ ૩ ૮ ૧૦ 

H રોકલાતાડ ૧ ૧ ૨ ૫ ૭ 
I દોશા, છુંદ, ચોાઈ ૧ ૧ ૨ ૫ ૭ 

(2) નતૃ્ય નળભાગ  
A પ્રાદેવળક/ વમશૂ નતૃ્મ  ૧૦ ૫ ૧૫ ૮ ૧૦ 
B લેસ્ટનડ નતૃ્મ      
C ળાસ્ત્રીમ નતૃ્મ ૧ 3 ૪ ૮ ૧૦ 
    (૩) નાટય નળભાગ 
A એક ાત્રીમ અલબનમ  ૧ ૦ ૧ 4 ૫ 
B સ્કીટ ૬ 3 ૯ ૮ ૧૦ 
C ભાઈભ ૬ ૨ ૮ ૪ ૫ 
D વભવભક્રી  ૧ 0 ૧ ૪ ૫ 



E એકાુંકી  ૯ 3 ૧૨ ૨૦ ૨૫ 
F નતૃ્મ નાદટકા ૧૦ ૦૫ ૧૫ ૨૫ ૩૦ 

(4) શાહષત્ય નળભાગ 
A ળીઘ્ર લકતતૃ્લ સ્ધાડ* ૧ 0 ૧ ૪ ૫ 
B ળીઘ્ર વનફુંધ સ્ધાડ ૧ 0 ૧ 30 વભનીટ ૧ કરાક 
C ડીફેટ (ચચાડ) સ્ધાડ ૧ ૦ ૧ - - 
D વાભાન્મ તલીઝ ૧ 0 ૧ - - 
E ળીઘ્ર કાવ્મ વર્જન  ૧ 0 ૧ ૧ કરાક ૨ કરાક 
F ળીઘ્ર રઘકુથા વર્જન ૧ ૦ ૧ ૧ કરાક ૨ કરાક 
G સ્કીટ રેખન ૧ ૦ ૧ ૧ કરાક ૨ કરાક 

(5)  લત કા: 
A ોસ્ટય ભેદકિંગ  ૧ 0 ૧ ૧ કરાક  ૨.30 કરાક  
B ગ્રાવ ેઇનન્ટિંગ ૧ 0 ૧ ૧ કરાક  ૨.30 કરાક  
C પેલિક ેઇનન્ટિંગ ૧ 0 ૧ ૧ કરાક  ૨.30 કરાક  
D ેક્ન્વર સ્કેચ આટડ 

સ્ધાડ 
૧ 0 ૧ ૧ કરાક  ૨.30 કરાક  

E કારુ્ડન દડઝાઈનીંગ ૧ 0 ૧ ૧ કરાક  ૨.30 કરાક  
F કરે 

ભોડેરીંગ(ભાટીકાભ) 
૧ 0 ૧ ૧ કરાક ૨.30 કરાક 

G યુંગોરી ૧ 0 ૧ ૧ કરાક ૨.30 કરાક 
H સ્ોટ વલડીમોગ્રાપી  ૧ 0 ૧ ૧ કરાક ૨.30 કરાક 
I સ્ોટ પોટોગ્રાપી  ૧ 0 ૧ ૧ કરાક ૨.30 કરાક 
J પેળન ળો ૧ - - - - 

નોંધ: (*)લચન્શ દળાડલતી ાુંચ સ્ધાડભાું ભશત્તભ વભમ ભમાડદા ફાદ ખાવ લધાયાનો વભમ 15 વેકુંડ આલાભાું આલળે 
તે વવલામની તભાભ સ્ધાડઓભાું ભશત્તભ વભમ ભમાડદા ફાદ ખાવ લધાયાનો વભમ આલાભાું આલળ ેનદશ. 
 

સ્પર્ાા અંગેના નનયમો :- 

૧) શાંગીત નળભાગ: 

A) ષલવુાં કાંઠ્ય શાંગીત (હષન્દુસ્તાની) 
 વશામકોની વુંખ્મા લધભુાું લધ ુ૨ યશળેે, 
 સ્ટેજ વજાલટનો વભમ લધભુાું લધ ુ૨ વભનીટનો યશળેે. 



 સ્ધાડનો વભમ ઓછાભાું ઓછો ૪ અને લધભુાું લધ ુ૬ વભનીટનો યશળેે. 
 બજન/ગઝર/નોન-દપલ્ભી ગીત વલગેયે યજુ કયી ળકાળે. 
 સ્લય, રમ, યાગની વુંદગી, કમ્ોઝીળન અને અવય ય મલૂ્માુંકન થળે. 

B) પાશ્ચાત્ય શાંગીત: 
 વશામકોની વુંખ્મા લધભુાું લધ ુ૨ યશળેે, 
 સ્ટેજ વજાલટનો વભમ લધભુાું લધ ુ૨ વભનીટનો યશળેે. 
 સ્ધાડનો વભમ ઓછાભાું ઓછો ૪ અને લધભુાું લધ ુ૬ વભનીટનો યશળેે. 
 ગીતની બાા અને યજૂઆત અંગ્રેજીભાું શોલી જોઈએ.. 
 સ્લય, રમ, યાગની વુંદગી, કમ્ોઝીળન અને અવય ય મલૂ્માુંકન થળે. 

C) શમષૂ ગીત (હષન્દુસ્તાની): 
 પ્રત્મેક ટીભ ફે યજુઆત કયળે, એક દેળબક્તત ગીત અને એક પોક વોંગ 

 સ્ધડકોની વુંખ્મા લધભુાું લધ ુ૬ યશળેે. 
 વશામકોની વુંખ્મા લધભુાું લધ ુ૩ યશળેે. 
 ગીત બાયતીમ ભાુંથી રેલા/શોલા જોઈએ અને કોઈણ પ્રાદેવળક શોલા જોઈએ. 
 ગીત ગજુયાતી/દશન્દી બાાભાું શોવુું જોઈએ. 
 ગીતની કૃવત વભાજની દ્રનટટએ વળટટ શોલી જોઈએ. 
 સ્ટેજ વજાલટનો વભમ લધભુાું લધ ુ૩ વભનીટનો યશળેે. 
 સ્ધાડનો વભમ લધભુાું લધ ુ૧૦ વભનીટનો યશળેે. જેનો વભાલેળ સ્ધાડના વભમ ભાું નદશ 

કયલાભાું આલે. 
 મલૂ્માુંકનભાું ભેકઅ, શયેલેળ, વાજ-વજાલટને પ્રાધાન્મ નથી. ભાત્ર ગીતની ગણુલત્તા ઉય 

બાય મકુાળે. 

D) શમષૂ ગીત (પાશ્ચાત્ય): 
 સ્ધડકોની વુંખ્મા લધભુાું લધ ુ૬ યશળેે. 
 વશામકોની વુંખ્મા લધભુાું લધ ુ૩ યશળેે. 
 સ્ટેજ વજાલટનો વભમ લધભુાું લધ ુ૩ વભનીટનો યશળેે. જેનો વભાલેળ સ્ધાડના વભમ ભાું નદશ 

કયલાભાું આલે. 
 ગીત અંગ્રજેી બાાભાુંથી રલેાનુું યશળેે. 
 સ્ધાડનો વભમ ૬ વભનીટનો યશળેે. 
 મલૂ્માુંકનભાું ભેકઅ, શયેલેળ અને આંલગક અલબનમનો વભલેળ નદશ થામ. ભાત્ર ગીતની 

ગણુલત્તા ઉય બાય મકુાળે. 



E) ફોક ઓરકેસ્રા:  
 પ્રત્મેક ટીભભાું લધભુાું લધ ુ૧૨ વુંખ્મા યશળેે. 
 સ્ધાડનો વભમ ઓછાભાું ઓછો ૭ વભનીટ અને લધભુાું લધ ુ૧૦ ભીનીટનો યશળેે. 
 સ્ટેજ વજાલટનો વભમ લધભુાું લધ ુ૩ વભનીટનો યશળેે. જેનો વભાલેળ સ્ધાડના વભમ ભાું નદશ 

કયલાભાું આલે. 
 સ્ધાડનો વભમ ઓછાભાું ઓછો ૭ વભનીટ અને લધભુાું લધ ુ૧૦ વભનીટનો યશળેે. 
 ૩ વ્મલવાવમક વશામકને અગાઉથી યનુી.,ની વુંભતી ભેલી રઇ ળકાળે. જેભનો શયેલેળ 

વલધાથી કયતા જુદો શોમ, જેથી તેઓ તયત ઓખભાું આલે. 
 વ્મલવાવમક વશામક વલદ્યાથી કયતા જુદા ફેવે/ઉબા યશ,ેઅને તેઓ ટીભની આગેલાની નદશ કયે. 
 ટીભની યજૂઆતભાું પોક ટયનુ શોલી જોઈએ, જે કોઈણ પ્રાદેવળક શોમ. 

F) તા ળાદ્ય (શોો): 
 વશામકોની વુંખ્મા લધભુાું લધ ુ૨ યશળેે, 
 સ્ટેજ વજાલટનો વભમ લધભુાું લધ ુ૪ વભનીટનો યશળેે. 
 સ્ધાડનો વભમ ઓછાભાું ઓછો ૫ અને લધભુાું લધ ુ૧૦ વભનીટનો યશળેે. 
 યજૂઆત દશન્દુસ્તાની/કણાડટકી દ્ધવતભાું કયલાની યશળેે. 
 તાર, યાગની વુંદગી, કમ્ોઝીળન અને અવય ય મલૂ્માુંકન થળે. 

G) સ્ળર ળાદ્ય (શોો): 
 વશામકોની વુંખ્મા લધભુાું લધ ુ૨ યશળેે, 
 સ્ટેજ વજાલટનો વભમ લધભુાું લધ ુ૪ વભનીટનો યશળેે. 
 સ્ધાડનો વભમ ઓછાભાું ઓછો ૫ અને લધભુાું લધ ુ૧૦ વભનીટનો યશળેે. 
 યજૂઆત દશન્દુસ્તાની/કણાડટકી દ્ધવતભાું કયલાની યશળેે. 

 સ્લય, તાર, યાગની વુંદગી, કમ્ોઝીળન અને અવય ય મલૂ્માુંકન થળે. 

H) ોકળાતાા: 
 રોતલાતાડભાું ચાયણ ળૈરી, ફાયોટ, ઢાઢી, રીરા અને બલાઈ ળૈરી જેલી વાભાન્મ ળૈરી લગેયેના 

ઉમોગ કયી ળકાળે. 
 લાતાડકાય ોતાને અનકુુ લાધનો આધાય રઇ ળકળે. (સ્લયલાદન દ્વાયા) 

I) દોષા, છાંદ, ચોપાઈ:  
 કુંઠસ્થ કયેરા ઓછાભાું ઓછા ૬ થી ૮ દોશા, છુંદ, ચોાઈ યજૂઆત કયલાની યશળેે. 
 છુંદો જેલા કે ભાત્રા ભે અને અક્ષય ભે. ચાયણી, ગીતો છુંદો જેલા કે વખાયા, વતકુયફુંધ, 

છાણોટ ઈત્માદી યજુ કયી ળકાળે. 



 કુંઠસ્થ દોશા, છુંદ, ચોાઈના બાલાથડ ગજુયાતી/દશન્દીભાું શોલો જોઈએ. 
 કુંઠસ્થ યજૂઆત લખતે ગાન અવનલામડ યશળેે. 

 

૨)  નતૃ્ય : 
A)  પ્રાદેનક/ શમષૂ નતૃ્ય : 

 દયેક યજૂઆતને  ઓછાભાું ઓછી ૮ વભવનટ અને લધભુાું લધ ુ૧૦  વભવનટનો વભમ આલાભાું 

આલળે. 

 પ્રાદેવળક/ વમશૂ નતૃ્મભાું પ્રી- યેકોડેડ કેવેટનો ઉમોગ થઈ ળકળ ે નશીં. 

 ભુંચ અને ભુંચ યના જરૂયી લાદ્ય ગોઠલલા ભાટે ૫ વભવનટનો વભમ આલાભાું આલળે. 

 સ્ધડકની વુંખ્મા લધભુાું લધ ુ૧૦ અને લધભુાું લધ ુ૫ વશામકની વુંખ્મા રઇ ળકાળે. 

 સ્ધડકના યીધભ, યચના, શાલબાલ, ગીત-વુંગીત-લેળભૂા, નતૃ્મગ ૂુંથણી અને ભુંચને ધ્માનભાું 

યાખીને વનણડમ કયલાભાું આલળે. 

 દયેક સ્ધડકે ોતાનુું નતૃ્મ રુુ થમા ફાદ ભુંચ યથી ોતાના વાધનો રઈ રેલાના યશળેે. 

B)   નતૃ્ય : ળેસ્ટન નતૃ્ય 
 

C)   નતૃ્ય : ાસ્ત્રીય નતૃ્ય 

 દયેક યજૂઆતને  ઓછાભાું ઓછી ૮ વભવનટ અને લધભુાું લધ ુ૧૦  વભવનટનો વભમ આલાભાું 

આલળે. 

   ળાસ્ત્રીમ નતૃ્મ કોઈણ નતૃ્મની ળાાઓભાુંથી શોઈ ળકે છે. જેભ કે કથક, કથકરી, 

બયત નાટયભ, ભલણયુી, કુલચડુી, ભોદશનીઅટ્ટભ, ઓદડવી લગેયે. 
 નતૃ્મભાું પ્રી- યેકોડડે કેવેટનો ઉમોગ થઈ ળકળ.ે 

 ભુંચ અને ભુંચ યના જરૂયી લાદ્ય ગોઠલલા ભાટે ૫ વભવનટનો વભમ આલાભાું આલળે. 

 લધભુાું લધ ુ૩ વશામકનો વશમોગ રઈ ળકાળે. 

 સ્ધડકના યીધભ, યચના, શાલબાલ, લેળભૂા, ભુંચ અને  અલબનમ-અલબવ્મક્તતને ધ્માનભાું 

યાખીને વનણડમ કયલાભાું આલળે. 

 તેભાું ળાભેર નતૃ્મ લાતાડના લણડન ય ર્ૂુંકી નોંધની ત્રણ નકરો, જો કોઈ શોમ તો, અન ે

વાથે ગીત, તેના અથડ વાથે દશન્દી અથલા અંગ્રેજી વફવભટ કયવુું આલશ્મક છે 



નોંધણી વભમે. 
૩)  નાટયકા: 
   A)  એકપાત્રીય અલભનય : 

 દયેક યજૂઆતને  ઓછાભાું ઓછી ૪ વભવનટ અને લધભુાું લધ ુ ૫ વભવનટનો વભમ આલાભાું 

આલળે. 

 વવગ્નર આતા જ સ્ધડકનો વભમ ળરૂ થઇ જળે. 

 યજૂઆતનુું ભાધ્મભ ગજુયાતી, દશન્દી, અથલા અંગ્રેજી બાા યશળેે. 

 યજૂઆતભાું પ્રોટી, લેળભૂા અને વુંગીત જરૂયી નથી. 

 એક વ્મક્તત એક જ ાત્ર અલબનમ કયી ળકળે. 

    B)  સ્કીટ : 

 સ્કીટની એક ટીભભાું લધભુાું લધ ુ૬ સ્ધડક અને ૩ વશામક બાગ રઈ ળકળે. 

 સ્કીટ ભાટે ઓછાભાું ઓછી ૮ વભવનટ અને લધભુાું લધ ુ૧૦ વભવનટનો વભમ આલાભાું આલળે. 

 ભેકઅ, પ્રોટી, લેળભૂા અને  વુંગીતનો ઉમોગ કયી ળકાળે. 

 ભુંચ ય જરૂયી વાધનવાભગ્રી ગોઠલલા ભાટે 5  વભવનટનો વલળે વભમ આલાભાું આલળે. 

 સ્ધડકે ોતાની જરૂયી વાભગ્રી વાથે રાલલાની યશળેે. 

 જાવત-ધભડ કે દેળની ટીકા-ટીપ્ણી શોમ તેલો વલમ ભાન્મ યશળેે નશીં. અંગત ટીકા, ફદનક્ષી કે 

ચદયત્ર ખુંડન થતુું શોમ તેલી યજૂઆતને ત્માું જ અટકાલી દેલાભાું આલળે.. 

 યજૂઆતનુું ભાધ્મભ ગજુયાતી, દશન્દી અથલા અંગ્રેજી બાા યશળેે. 

 વલમલસ્ત,ુ અલબનમ, ભુંચકા અને વભગ્ર પ્રબાલને આધાયે ઉત્તભતાનો વનણડમ રેલાળે. 

 સ્કીટ વ્મુંગ્મ અને કટાક્ષયતુત શલી ળૈરીભાું શોલી જોઈએ. 

   C)   માઈમ (મકુ અલભનય) : 

 ભાઈભ ભાટે ઓછાભાું ઓછી ૪ અને લધભુાું લધ ુ૫ વભવનટનો વભમ આલાભાું આલળે. 

 સ્ધડકના વલચાય, નલીનતા, ભેકઅ, વુંગીત અને શાલબાલને ધ્માનભાું યાખીન ે વલજેતાનો 

વનણડમ કયલાભાું આલળે. 

 સ્ધડકની વુંખ્મા લધભુાું લધ ુ૬ અને ૨ વશામક રઈ ળકાળે. 

      D)    નમનમક્રી : 



 દયેક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછી ૪ અને લધભુાું લધ ુ૫ વભવનટનો વભમ આલાભાું આલળે.. 

 વભવભક્રીભાું વર્જનાત્ભક વલમ કે વલચાય અને યજુઆતને પ્રાધાન્મ અાળે. 

 વશામકો કે યેકોડેડ ધ્લવનનો ઉમોગ કયી ળકાળે નશીં. 

 ભાણવ, શ,ુ ુંખી લગેયેની વભવભક્રી કયી ળકામ. 

 સરુુલચનો બુંગ થામ તેલા ળબ્દો તથા શાલબાલનો વનધે છે. 

 યજૂઆતનુું ભાધ્મભ ગજુયાતી, દશન્દી અથલા અંગ્રેજી યશળેે. 

      E)   એકાાંકી : 

 એકાુંકીની એક ટીભભાું ૯ સ્ધડક અને ૩ વશામક બાગ રઈ ળકળે. 

 એકાુંકી ભાટે ઓછાભાું ઓછી ૨૦ અને લધભુાું લધ ુ૨૫ વભવનટનો વભમ આલાભાું આલળે. 

 ભેકઅ, લેળભૂા, ટૃઠભવૂભ અને વુંગીતનો ઉમોગ કયી ળકાળે. 

 એકાુંકી રુૂું થતા ટૃઠભવૂભ દૂય કયલા ૫ વભવનટ તેભજ નવુું એકાુંકી ળરૂ થતા ૧૦ વભવનટનો 

વભમ આલાભાું આલળે.  

 સ્ધડકે ોતાની જરૂયી વાભગ્રી વાથે રાલલાની યશળેે. 

 એન્રી વાથે નાટકની સ્ક્રીપ્ટ(શસ્તપ્રત) ભોકરલાની યશળેે. 

 જાવત-ધભડ કે દેળની ટીકા-ટીપ્ણી શોમ તેલો વલમ ભાન્મ યશળેે નશીં. 

 યજૂઆતનુું ભાધ્મભ ગજુયાતી, દશન્દી અથલા અંગ્રેજી યશળેે. 

 એકાુંકીન ુ  વલમલસ્ત,ુ અલબનમ, ભુંચકા અને વભગ્ર પ્રબાલને આધાયે ઉત્તભતાનો વનણડમ 

રેલાળે. 

    F) નતૃ્ય નાહટકા: 
 યજૂઆત –વુંગીત, નતૃ્મ અને દ્રશ્મો - નતૃ્મ નાદટકાને ઉકાયક 

 કથાલસ્ત ુઅને વલમ ને ભશત્લ 

 નતૃ્મ વાથે અલબનમનુું ણ ભશત્લ શોવુું જોઈએ. 

 વલમ - વાભાજજક , ૌયાલણક , ઐવતશાવવક – વાુંપ્રત દયક્સ્થવતનુું લચત્રણ  

 નતૃ્મ નાદટકાની એક ટીભભાું ૧૦ સ્ધડક અને ૫ વશામક બાગ રઈ ળકળે. 

 નતૃ્મ નાદટકા ભાટે ઓછાભાું ઓછી ૨૫ અને લધભુાું લધ ુ૩૦ વભવનટનો વભમ આલાભાું 

આલળે. 

 ભેકઅ, લેળભૂા, ટૃઠભવૂભ અને વુંગીત (વપ્ર યેકોડેડ વુંગીત ણ)નો ઉમોગ કયી ળકાળે. 



 નતૃ્મ નાદટકા રુૂું થતા ટૃઠભવૂભ દૂય કયલા ૫ વભવનટ તેભજ નવુું એકાુંકી ળરૂ થતા ૧૦ 

વભવનટનો વભમ આલાભાું આલળે.  

 સ્ધડકે ોતાની જરૂયી વાભગ્રી વાથે રાલલાની યશળેે. 

 એન્રી વાથે નતૃ્મ નાદટકાની સ્ક્રીપ્ટ(શસ્તપ્રત) ભોકરલાની યશળેે. 

 જાવત-ધભડ, યાટર વલયોધી, આદળડ ને નીવત વલયોધી શોમ તેલો વલમ ભાન્મ યશળેે નશીં.  

 યજૂઆતનુું ભાધ્મભ ગજુયાતી, દશન્દી અથલા અંગ્રેજી યશળેે. 

 નતૃ્મ નાદટકાનુું વલમલસ્ત,ુ અલબનમ, વુંગીત, નતૃ્મ, ભુંચકા અને વભગ્ર પ્રબાલને આધાયે 

ઉત્તભતાનો વનણડમ રેલાળે. 

૪)   શાહષત્ય નળભાગ : 
       A)  ીઘ્ર ળકતતૃ્ળ સ્પર્ાા : 

 દયેક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછી ૪ અને લધભુાું લધ ુ૫ વભવનટનો વભમ આલાભાું આલળે. 

 વલમ 30 વભનીટ શરેા આલાભાું આલળે. 

 યજૂઆતનુું ભાધ્મભ ગજુયાતી, દશન્દી અથલા અંગ્રેજી યશળેે. 

B)  ીઘ્ર  નનબાંર્  સ્પર્ાા : 

 દયેક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછી 30 વભવનટ અને લધભુાું લધ ુ ૧ કરાકનો વભમ આલાભાું 

આલળે. 

 વનફુંધ સ્ધાડ ભાટે ેન સ્ધડકે ઘયેથી રાલલાની યશળેે. 

 વનફુંધનો વલમ 30 વભવનટ શરેા આલાભાું આલળે. 

 વનફુંધની ભમાડદા આળયે ૧૨૦૦ ળબ્દોની યશળેે. 

 વનફુંધ સ્ધાડન ુું ભાધ્મભ ગજુયાતી, દશન્દી અથલા અંગ્રેજી યશળેે. 

C)  ડીબેટ (ચચાા) સ્પર્ાા : 
 દયેક સ્ધડકે ોતાની યજૂઆત વનણાડમક ટીભ વભક્ષ કયલાની યશળેે.. 

 વલમ સ્ધાડ વભમે આલાભાું આલળે. 

 યજૂઆતનુું ભાધ્મભ ગજુયાતી, દશન્દી અથલા અંગ્રેજી યશળેે. 

D)  શામાન્ય ક્ળીઝ : 

 પ્રાથવભક યાઉન્ડ કોમ્પ્યટૂય પ્રશ્નોત્તયીનો યશળેે.  



 પ્રત્મેક સ્ધડકના ગણુના આધાયે ઉત્તભતાનો વનણડમ રેલાભાું આલળે. 

E)  ીઘ્ર કાવ્ય શર્જન : 

 દયેક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછી ૧ કરાક અને લધભુાું લધ ુ૨ કરાકનો વભમ આલાભાું આલળે. 

 વલમ 30 વભવનટ શરેા આલાભાું આલળે. 

 સ્ધાડ ભાટે ેન સ્ધડકે ઘયેથી  રાલલાની યશળેે. 

 કાવ્મ સ્ધડકનુું સ્લયલચત શોવુું જોઈએ અને અન્મનુું કાવ્મ ભાભૂ ડતા એન્રી યદ થળે. વલડ 

શકો યવુનલવવિટીને આવધન યશળેે. 

F)  ીઘ્ર ઘકુર્થા શર્જન : 

 દયેક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછી ૧ કરાક અને લધભુાું લધ ુ૨ કરાકનો વભમ આલાભાું આલળે. 

 વલમ 30 વભવનટ શરેા આલાભાું આલળે. 

 રઘકુથાની ભમાડદા આળયે ૧૦૦૦ ળબ્દોની યશળેે. 

 સ્ધાડ ભાટે ેન સ્ધડકે ઘયેથી  રાલલાની યશળેે. 

 રઘકુથા સ્ધડકની સ્લયલચત શોલી જોઈએ અન ેઅન્મની યચના ભાભૂ ડતા એન્રી યદ થળે. 

વલડ શકો યવુનલવવિટીને આવધન યશળેે. 

G)  સ્કીટ ેખન : 

 દયેક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછી ૧ કરાક અને લધભુાું લધ ુ૨ કરાકનો વભમ આલાભાું આલળે. 

 વલમ 30 વભવનટ શરેા આલાભાું આલળે. 

 સ્કીટની ભમાડદા આળયે ૧૦૦૦ ળબ્દોની યશળેે. 

 સ્ધાડ ભાટે ેન સ્ધડકે ઘયેથી  રાલલાની યશળેે. 

 સ્કીટ સ્ધડકની સ્લયલચત શોલી જોઈએ અને અન્મની યચના ભાભૂ ડતા એન્રી યદ થળે. વલડ 

શકો યવુનલવવિટીને આવધન યશળેે. 

 ૫)   લતકા : 

 A)   પોસ્ટર મેહકિંગ : 
 દયેક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછો ૧ કરાક અને લધભુાું લધ ુ ૨.30 કરાકનો વભમ આલાભાું 

આલળે. 

 ોસ્ટય ભેદકિંગ ભાટેની ફધી જ વાભગ્રી સ્ધડકે રઈને આલલાની યશળેે. 

 ોસ્ટયનો વલમ સ્ધાડના સ્થે આલાભાું આલળે. 



 વલમને અનરુૂ સતૂ્ર (સ્રોગન) રખવુું જરૂયી છે. 

 ડ્રોઈંગ ેય સ્ધાડ સ્થેજ સ્ધાડ શરેા આલાભાું આલળે. 

B)   ગ્ાશ પેઇનન્ટિંગ : 
 દયેક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછો ૧ કરાક અને લધભુાું લધ ુ ૨.30 કરાકનો વભમ આલાભાું 

આલળે. 

 ગ્રાવ ઇેનન્ટિંગ ભાટેની ફધી જ વાભગ્રી સ્ધડકે રઈને આલલાની યશળેે. 

 ગ્રાવ ઇેનન્ટિંગનો વલમ સ્ધાડના સ્થે આલાભાું આલળે. 

 વલમને અનરુૂ ગ્રાવ ઇેનન્ટિંગ શોવુું જરૂયી છે. 

 ેઇનન્ટિંગ ભાટેનો ગ્રાવ સ્ધાડ સ્થે જ સ્ધાડ શરેા આલાભાું આલળે. 

C)   ફેલિક પેઇનન્ટિંગ : 
 દયેક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછો ૧ કરાક અને લધભુાું લધ ુ ૨.30 કરાકનો વભમ આલાભાું 

આલળે. 

 પેલિક ેઇનન્ટિંગ ભાટેની ફધી જ વાભગ્રી સ્ધડકે રઈને આલલાની યશળેે. 

 પેલિક ેઇનન્ટિંગનો વલમ સ્ધાડના સ્થે આલાભાું આલળે. 

 વલમને અનરુૂ પેલિક ેઇનન્ટિંગ શોવુું જરૂયી છે. 

 ેઇનન્ટિંગ ભાટેનુું પેલિક સ્ધાડ સ્થે જ સ્ધાડ શરેા આલાભાું આલળે. 

D)   પેન્ન્શ સ્કેચ આટા સ્પર્ાા : 
 દયેક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછો ૧ કરાક અને લધભુાું લધ ુ ૨.30 કરાકનો વભમ આલાભાું 

આલળે. 

 ેક્ન્વર સ્કેચ આટડ ભાટેની ફધી જ વાભગ્રી સ્ધડકે રઈને આલલાની યશળેે. 

 ેક્ન્વર સ્કેચ આટડનો વલમ સ્ધાડના સ્થે આલાભાું આલળે. 

 વલમને અનરુૂ ેક્ન્વર સ્કેચ શોવુું જરૂયી છે. 

 ડ્રોઈંગ ેય સ્ધાડ સ્થે જ સ્ધાડ શરેા આલાભાું આલળે. 

E)   કારુ્ાન હડઝાઈનીંગ : 



 દયેક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછો ૧ કરાક અને લધભુાું લધ ુ ૨.30 કરાકનો વભમ આલાભાું 

આલળે. 

 કારુ્ડન દડઝાઈનીંગ ભાટેની ફધી જ વાભગ્રી સ્ધડકે રઈને આલલાની યશળેે. 

 કારુ્ડન દડઝાઈનીંગનો વલમ સ્ધાડના સ્થે આલાભાું આલળે. 

 વલમને અનરુૂ કારુ્ડન દડઝાઈનીંગ શોવુું જરૂયી છે. 

 ડ્રોઈંગ ેય સ્ધાડ સ્થે જ સ્ધાડ શરેા આલાભાું આલળે. 

F)   કે મોડલિંગ  (માટીકામ) : 
 દયેક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછો ૧ કરાક અને લધભુાું લધ ુ ૨.30 કરાકનો વભમ આલાભાું 

આલળે. 

 કરે ભોડલરિંગનો  વલમ સ્ધાડ સ્થે આલાભાું આલળે. 

 કરે ભોડલરિંગભાું સ્ધડક ભાણવની આકૃવત, પ્રાણી અને ક્ષીઓ ણ ફનાલી ળકે. 

 ભાટી સ્ધડકે રઈને આલલાની યશળેે. 

G)  રાંગોલી : 
 દયેક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછો ૧ કરાક અને લધભુાું લધ ુ ૨.30 કરાકનો વભમ આલાભાું 

આલળે. 

 યુંગોીનુું ભા અંદાજજત ઓછાભાું ઓછું ૨×૨ ફૂટ યશળેે. 

 યુંગ તથા જરૂયી વાભગ્રી સ્ધડકે રઈને આલલાની યશળેે. 

H) સ્પોટ ળીહડયોગ્રાફી : 
 દયેક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછો ૧+ કરાક અને લધભુાું લધ ુ૨.30 કરાકનો વભમ આલાભાું 

આલળે. 

 દયેક સ્ધડકે  ૫ વભવનટની લીદડમો દપલ્ભ ફનાલીને સ્ધાડના સ્થે જભા કયલાની યશળેે.    

 વલમ 30 વભવનટ શરેા આલાભાું આલળે. 

 લીદડમો દપલ્ભ ભેદકિંગ ભાટેની જરૂયી વાધન-વાભગ્રી સ્ધડકે વાથે રાલલાની યશળેે. 

 લીદડમો દપલ્ભનો વલમ સ્ધાડના સ્થે અડધો કરાક શરેા આલાભાું આલળે. 

I) સ્પોટ ફોટોગ્રાફી : 



 દયેક સ્ધડકને ઓછાભાું ઓછો ૧ કરાક અને લધભુાું લધ ુ ૨ કરાકનો  વભમ આલાભાું 

આલળે. 

 સ્ધાડનો વલમ 30 વભવનટ શરેા આલાભાું આલળે. 

 સ્ોટઁ પોટોગ્રાપી ભાટેની જરૂયી વાધન-વાભગ્રી/ કેભેયો સ્ધડકે ોતાની વાથે રાલલાની યશળેે. 

 જે ડીઝીટર કેભેયા ૧૨ ભેગા ીતવરથી લધનુી ભાત્રાનો ન શોલો જોઈએ. 

 દયેક સ્ધડકે  ડીઝીટર કેભેયાનુું પોયભેટ કયીને ખારી કયેુું ભેભયી કાડડ સ્ધાડ ળરૂ થતા લેૂ 

વનણાડમકોને ફતાલવુું પયજજમાત છે. 

 વનણાડમકો દ્વાયા પોટોગ્રાપી ભાટે વલમ આલાભાું આલળે તેને કેન્દ્રભાું યાખીને સ્ધડકોએ 

૫(ાુંચ) પોટોગ્રાપ કેભેયાભાું ખેંચલાના યશળેે. 

 પોટોળો જેલા કોઈણ પ્રકાયના વોફ્ટલેયની ભદદ રઈ પોટોગ્રાપીભાું કોઈ પેયપાય કયી ળકાળે 

નશી. આ વનમભનો બુંગ કયનાયની એન્રી યદ કયલાભાું આલળે. 

 પોટોગ્રાફ્વ અંગેના વુંણૂડ શકો/ અવધકાયો યવુનલવવિટીને આધીન યશળેે અને આ પોટોગ્રાફ્વનો 

યવુનલવવિટી ઉમોગ કયી ળકળે. 

I) ફેન ો : 

 પેળન ળો ભાટે બાયતીમ ાયુંદયક ોળાક (Indian Traditional Dress) અને બાયતીમ 

કેઝયઅુર ોળાક (Indian casual Dress) આ ફુંને પ્રકાયના ોળાક આલકામડ છે. 

 આ સ્ધાડભાું બાગ રેલા ભાટે નોંધણી કયાલતા વભમે સ્ધાડભાું શયેલાના ોળાકના ફે 

પોટોગ્રાપ યજીસ્રેળન ર્રૂભાું અરોડ કયવુું અવનલામડ છે. આ અરોડ કયેર પોટોગ્રાફ્વ યથી 

વનણાડમક વવભવત દ્વાયા સ્ુટીની કયી સ્ધડકને સ્ધાડભાું બાગ રેલાની ભુંજૂયી આલાભાું આલળે. 

આ ભુંજૂયી ભેર સ્ધડકો જ તેજ-તૃા ઇલેન્ટ (પેળન ળો)ભાું બાગ રઈ ળકળે. 

 પેળન ળોભાું સ્ધડકને નોંધણી કયલાની વભમભમાડદા ણૂડ થમેથી ભુંજૂયીની જાણ કયલાભાું 

આલળે. 

 આ સ્ધાડભાું વુંસ્કાદયતા અને વળટટતાનો આગ્રશ યશળેે.  


