ઉત્તરાર્ધ ઉત્સવ (મોઢે રા) ૨૦૨૦ માાં ભાગ લેવા માટે નાં ફોમધ
પ્રતિ,
કતિશનરશ્રી,
યુવક સેવા અને સાાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ
બ્લોક નાં. ૧૧/૩ જો િાળ,
ડૉ. જીવરાજ િહેિા ભવન,
ગાાંધીનગર- ૩૮૨૦૧૦.

તાજેતરનો
પાસપોર્ટ
સાઈઝ્નો
ફોર્ોગ્રાફ

→
(૧)

ગૃપ લીડર તથા કલાવૃદ
ૃં નૃં નામ

→
(૨)

સરનામૃં
(સૃંપકટ નૃંબર, ઈ-મેઈલ આઈ-ડી સહિત)

(૩)

કલાવૃદ
ૃં ના ભાગ લેનાર નૃત્યકારો / સિાયકની કલ સૃંખ્ યા

→
કલ સૃંખ્ યા
→
(૪)

ભાગ લેવા ઈચ્છતા િોય તે શાસ્ત્રીય નૃત્યનૃં નામ

(૫)

રજ કરવા ઈચ્છતા િોય તે કૃ હતની થામ

ભરતનાટ્ટયમ
કચીપડી
કથકલી
ઓડીસી
મણીપરી
કથ્થક
થીમ

કૃ હતની રજઆતનો સમય

હમહનર્

(૬)

કલાક્ષેત્રે મેળવેલ પદવીની હવગત
(દા.ત. સૃંગીત હવશારદ, બી.પી.એ./ બી.મ્યઝ, એમ.પી.એ./
એમ.મ્યઝ, એમ.ફીલ, પી.એચ

→

(૭)

કલાક્ષેત્રે મેળવેલ એવોડટ / સન્માનની હવગત

→

(૮)

આ અગાઉ આૃંતરરાષ્ટ્રીય, રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય કે હજલ્લાકક્ષાએ
પોતાની કૃ હત રજ કરી િોય તો તેની હવગત

→

આૃંતરરાષ્ટ્રીયકક્ષા
રાષ્ટ્રીયકક્ષા
રાજ્યકક્ષા
હજલ્લાકક્ષા

(૯)

આ અગાઉ ઉત્તરાર્ટ ઉત્સવમાૃં ભાગ લીર્ેલ િોય તો ક્યા વર્ટમાૃં
અને રજ કરેલ કૃ હતનૃં નામ

વર્ટ
→
રજ કરેલ કૃ હત

પોતાની કૃ હત રજ કરવા અપેહક્ષત પરસ્કારની રકમ રૂ. (હનવાસ,
(૧૦) ભોજન, દૈ હનક ભથ્થ, કોસ્ચ્યમ, મેક-અપ, સ્ર્ે જ પ્રોપર્ી વગેરન
ે ો
ખચટ તમામ પ્રકારના ર્ે ક્ષ સહિત)

→

(૧૧) બેંક ખાતા નૃંબરની હવગત
(બેંકનૃં નામ આઈ.એફ.એસ.સી. કોડ સહિત)

→

રૂ.

બેન્કનૃં નામ
બ્ાૃંન્ચ
ખાતા નૃંબર
આઈ.એફ.એસ.સી
→
(૧૨) અન્ય કોઈ હવગત જો િોય તો

અરજદારની સિી

→

તારીખ

→

ઉિરાધધ ઉત્સવિાાં (િોઢેરા-૨૦૨૦) ભાગ લેવા તનયિ નિુનાના અરજીપત્રિાાં રજુ આિ
કરવા િાટે ધ્યાને લેવાની સુચનાઓ
------------------------------------------------------------------------------------(૧) ફોિધિાાં સાંપુર્ધ તવગિો ભરીને આધાર સહ RPAD / Speed Post થી િોકલી આપવાની રહેશે.
(૨) ભરેલ ફોિધ િા.૨૪/૧૨/૨૦૧૯ સુધીિાાં આ કચેરીને રજુ કરવાનુાં રહેશે. ત્યારબાદ િળેલ
રજુ આિ ગ્રાહ્ય રાખવાિાાં આવશે નતહ.
(૩) ગુજરાિ રાજ્યના ભાગ લેનાર કલાવૃાંદને રૂ. ૭૫,૦૦૦/- પુરસ્કાર (તનવાસ, ભોજન,
દૈતનક ભથથુ,ાં કોસ્્યુિ, િેક-અપ, સ્ટેજ પ્રોપટી વગેરેનો ખચધ િિાિ પ્રકારના ટેક્ષ GST
સતહિ આપવાિાાં આવશે.
(૪) ગુજરાિ રાજ્ય તસવાયના અન્ય રાજ્યના ભાગ લેનાર કલાવૃાંદને WZCC ના ધારા-ધોરર્
િુજબ પુરસ્કાર ( તનવાસ, ભોજન, દૈતનક ભથથુ,ાં કોસ્્યુિ, િેક-અપ, સ્ટેજ પ્રોપટી વગેરેનો
ખચધ િિાિ પ્રકારના ટેક્ષ GST સતહિ) આપવાિાાં આવશે.
(૫) સિયિયાધદાિાાં િળેલ અરજીઓિાાંથી યોગ્યિા ધરાવિા કલાવૃાંદોની પસાંદગી સરકારશ્રીએ
તનયિ કરેલ રાજ્યકક્ષાની સતિતિ દ્વારા કરવાિાાં આવશે. અરજી કરવાની છે લ્લી િારીખ
૨૪/૧૨/૨૦૧૯ છે .
(૬) ઉિરાયર્ પછી આવિાાં શતનવાર-રતવવારના દદવસો દરમ્યાન બે દદવસીય ઉિરાધધ ઉત્સવ
સુયધિાંદદર િોઢેરા, તજ. િહેસાર્ા ખાિે યોજવાિાાં આવશે. આ િાટેની િારીખ પછી નક્કી
કરવાિાાં આવશે.
(૭) તનયિ અરજી પત્રકિાાં અરજી કરવી ફરજીયાિ છે . નૃત્યકાર/ કલાવૃાંદે અરજી તનયિ
અરજીપત્રકિાાં પોિાનો બાયોડેટા, ફોટોગ્રાફ, એવોડધની તવગિો િથા અન્ય આધાર-પુરાવા
સાથેની સ્પાઈરલ ફાઈલ રજુ કરવાની રહેશે.

