પર્િત,

ઉ રાધ ઉ સવ (મોઢરા)-2019માં ભાગ લેવા માટ ંુ ફ મ.

કિમશનર ી,

યુવક સેવા અને સાં કૃિ ક પર્વ ૃિ ઓ,

તા તરનો

બ્લોક નં.૧૧ / ૩જો માળ,

પાસપોટ સાઇઝનો

ડ .જીવરાજ મહેતા ભવન,

ફોટો ાફ.

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
(૧)

(ર)

(૩)

(૪)

ૃ લીડર તથા કલાવદ
ંૃ નુ ં નામ
પ

→

સરનામુ ં

→

ંૃ
કલાવદના
ભાગ લેનાર ન ૃત્યકારો / સહાયકની કુલ સંખ્યા

→

કુ લ સંખ્યા

→

ભરતના યમ્

(સંપકર્ નંબર, ઇ-મેલ આઇ.ડી. સિહત)

ભાગ લેવા ઇચ્છતા હોય તે શા ીય ન ૃત્યનુ ં નામ

કુ ચીપુડી,

કથકલી

ઓડીસી

મિણપુરી

(૫)

(૬)

કથ્થક

રજૂ કરવા ઇચ્છતા હોય તે કૃિ ની થીમ

થીમ

કૃિ ની રજૂઆતનો સમય

િમિનટ

કલાક્ષેતર્ે મેળવેલ પદવીની િવગત

(દા.ત.સંગીત

િવશારદ,

બી.પી.એ./

→
બી.મ્યુઝ,

એમ.પી.એ./એમ.મ્યુઝ, એમ.ફીલ, પી.એચ.ડી. િવગેરે)

(૭)

કલાક્ષેતર્ે મેળવેલ એવોડર્/સન્માનની િવગત

→

(૮)

આ અગાઉ આંતરરા ટર્ીય, રા ટર્ીય, રાજય કે િજ લાકક્ષાએ

→

પોતાની કૃિ

રજૂ કરી હોય તો તેની િવગત.

આંતરરા ટર્ીયકક્ષા

રા ટર્ીયકક્ષા
રાજયકક્ષા

િજ લાકક્ષા

(૯)

આ અગાઉ ઉ રાધર્ ઉત્સવમાં ભાગ લીધેલ હોય તો કયા
વષર્માં અને રજૂ કરે લ કૃિ નુ ં નામ

→

(૧૦)

પોતાની કૃિ

→

ા.

→

બેંકનું નામ

(૧૧)

રજૂ કરવા અપેિક્ષત પુર કારની રકમ ા.

રજૂ કરે લ કૃ િ

(િનવાસ, ભોજન, દૈ િનક ભથ્થુ,ં કોચ્યુમ, મેક-અપ, ટેજ પર્ોપટ

વગેરેનો ખચર્ તમામ પર્કારના ટેક્ષ સિહત)

બેંક ખાતા નંબરની િવગત

વષર્

(બેંકનુ ં નામ આઇ.એફ.એસ.સી.કોડ સિહત)

બર્ાન્ચ
ખાતા નંબર
આઇ.એફ.એસ.સી.

(૧૨)

→

અન્ય કોઇ િવગત જો હોય તો

અરજદારની સહી
તારીખ

→
→

કોડ

ઉ રાધ ઉ સવમાં(મોઢરા-2019) ભાગ લેવા િનયત ન ૂનાના અર પ માં ર ૂઆત
કરવા માટ યાને લેવાની

ૂચનાઓ

ુ ર્ િવગતો ભરીને આધાર સહ RPAD / Speed Post / હાથો-હાથ મોકલી આપવાની
(૧) ફોમર્માં સંપણ
રહેશે.
(ર) ભરે લ ફોમર્ તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૮ સુધીમાં આ કચેરીને રજૂ કરવાનુ ં રહેશે. ત્યાર બાદ મળે લ
રજૂઆત ગર્ા

રાખવામાં આવશે નિહ.

ંૃ ને
(૩) ગુજરાત રાજયના ભાગ લેનાર કલાવદ
ભથ્થુ,ં કોચ્યુમ, મેક-અપ,

ટે જ પર્ોપટ

ા.૭૫,૦૦૦/- પુર કાર (િનવાસ, ભોજન, દૈ િનક
વગેરેનો ખચર્ તમામ પર્કારના ટે ક્ષGST સિહત)

આપવામાં આવશે.
ંૃ
(૪) ગુજરાત રાજય િસવાયના અન્ય રાજયના ભાગ લેનાર કલાવદને
WZCCના ધારા-ધોરણ
મુજબ પુર કાર (િનવાસ, ભોજન, દૈ િનક ભથ્થુ,ં કોચ્યુમ, મેક-અપ, ટે જ પર્ોપટ વગેરેનો ખચર્
તમામ પર્કારના ટેક્ષGSTસિહત) આપવામાં આવશે.
ંૃ
(૫) સમયમયાર્દામાં મળે લ અરજીઓમાંથી યોગ્યતા ધરાવતા કલાવદોની
પસંદગી સરકાર ીએ
િનયત થયેલ કરે લ રાજયકક્ષાની સિમિત

ારા કરવામાં આવશે.અરજી કરવાની છે લી

તારીખ ૧૫/૧૨/૨૦૧૮ છે .
(૬) ઉ રાયણ પછી આવતાં શિનવાર – રિવવારના િદવસો દરમ્યાન બે િદવસીય ઉ રાધર્ ઉત્સવ
સ ૂયર્મિં દર મોઢેરા, િજ.મહેસાણા ખાતે યોજવામાં આવશે. આ માટે ની તારીખ પછી નક્કી
કરવામાં આવશે.
ંૃ ે અરજી િનયત
(૭) િનયત અરજી પતર્કમાં અરજી કરવી ફરજીયાત છે . ન ૃત્યકાર / કલાવદ
અરજીપતર્માં પોતાનો બાયોડેટા, ફોટોગર્ાફ, એવોડર્ની િવગતો તથા અન્ય આધાર-પુરાવા
સાથેની પાઇલર ફાઇલ રજૂ કરવાની રહેશે.

