િવ ાથ ઓના નામ મોકલવા માટ ંુ પ ક

મ

િવ ાથ

ંુ નામ

સં થા / કોલેજ

ંુ નામ

ફક ટ

પધા ંુ નામ

ૃ મહો સવના ૭૫ વષ
આઝાદ કા અ ત

િુ નવસ ટ

ભ તકિવ નરિસહ મહતા

ારા આઝાદ કા અ ૃત મહો સવ

તગત યો નાર પધામાં ભાગ લેનાર

િવ ાથ ઓ માટના સામા ય િનયમો


આથી સંલ ન કોલેજોના આચાય ીઓ /આચાય ીઓ અ ુ નાતક / અ ુ નાતક ક ોના વડા ીઓ /ભવનના
અ ય

ીઓને

ણ કરવામાં આવે છે ક પધામાં નીચે બાબતોની કાળ

લેવાની રહશે

રં ગોળ (Rangoli)
 રં ગોળ કામ થળ પર આપેલ જ યામાં કામ કરવા ંુ રહશે.


પધાનો સમય અઢ કલાકનો રહશે.

 રં ગોળ

પાધા માટ જ ર સાધનો.સામ ી પાધક લાવવાની રહશે-

 રં ગોળ

પાધાનો િવષય િનણાયકો તરફથી આપવામાં આવશે.

 િનણાયકો સમ

ૃિત ંુ

ૂ યાંકન કરશે.

 રં ગ કૌશ ય,આકાર વૈિવ ય,સ માણતા સમ

અસર વગે ર યાને લેવાશે.

વક ૃ વ પધા (Elocution)
ુ રાતી, હ દ ક
જ
ે



પધા

ભાષામાં રહશે.



પાધાનો િવષય નકક કર ને િુ નવિસટ તરફથી ૨૪ કલાક પહલાં

 રા ની એકતાને પોષે,સમાજ અને રા ના િવકાસમાં ફાળો આપે

હર કરવામાં આવશે.
ુ ાનોને વતં
વ

ર તે પોતાના િવચારો ર ૂ

કરવાની તક આપે એવા િવષયો સામા ય ર તે પસંદ કરવામાં આવશે.


પાધાની સમય મયાદા પાંચ િમિનટની રહશે .
રહશે,૧૫ સેક ડનો

તર

ુ ાં વ ુ ૧૦ િમિનટ
િુ નવિસટ ક ાએ ઓછામાં ઓછ ૭ વ મ

ેસ િપ રયડ પણ આપવામાં આવશે.

 આ પાધા માટ એક પધકને કોલેજ ક ાએ પાધા યો ને તેમાંથી પસંદ કર ને મોકલવાની રહશે.


પધકનો મ ો ારા નકક થશે.

દશભ તના ગીતો (Patriotic songs)
 આ પધામાં એક હર ફ ભાગ લઇ શકશે.
ુ ાં વ ુ બે સહાયકો રાખી શકાશે.
 વ મ


પધાની સમયમયાદા પ િમિનટની રહશે.

 આ પાધાના વર,તાલ,ક પોઝીશન વગે ર બાબતોને િનણાયક ાધા ય આપશે.

Rangoli:
 Each Institute will be represented by one participant.
 Duration will not be more than 2 hours 30 minutes. Participants shall bring their own material.
This art is know differently in various regions such as Mandna, Alpana, Alekhan, Kolam,
Rangoli, etc. For this the medium and form for expression can be free hand, pictorial and
descriptive.
 Only one medium shall be used - Poster Colours or Flower
 Petals or Saw-dust or Pulses or Rice without pasting. The Participants shall have to prepare a
rangoli within the space provided by the organizers.

Elocution:
 Each Institute will be represented by one speaker.
 Medium of expression will be Hindi or English.
 Each speaker will be allowed to speak for maximum five
 Minutes in the Zonal Festival and 10 minutes in the National Festival. Subject / Topic of
Elocution will be announced in the mmanagers meeting.
 The performance will be judged in one language.
 The item shall be prose or poetry and not song.
 The sequence of speakers will be decided by a draw of lots

Patriotic songs






Only one entry per institution is allowed.
Time for stage/Instruments setting is maximum 2 minutes.
The number of accompanists would not be more than two.
Duration of the song shall be between 4 to 6 minutes.
Judgment will be based on the qualities like Swara, taal, selection of raga, composition and
general impression

