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પરિપત્ર:
વિષય :- ભક્તકવિ નિસ હ
િં મહેતા યુવનિર્ ટિ ી ના ચતુર્િ યુર્-ફેસ્ટીિલ ‘અિ િ – ૨૦૨૨’નુિં યજમાન પદ સ્િીકાિિા
બાબત.
દિં ભિ : તા. 10/12/2021નાિં ચતુર્િ યુિક મહોત્ િ અિ િ -૨૦૨૨ના આયોજન અને અમલિાિી અિંગેની નોંધ
આદિણીય,
ભક્તકવિ નિસ િંહ મહેતાના પુણ્ય નામ ાર્ે જોડાયેલ યુવનિર્ િટીએ માત્ર પાિંચ જ િષિના ટિંકા ગાળામાિં યુવનિર્ િટી
તિીકે શૈક્ષવણક જગતમાિં અનેિી અને આગિી છાપ ઊભી કિિાની ાર્ે ઉચ્ચ વશક્ષણ અને િંશોધન ક્ષેત્રે ઉન્નત શરૂઆત
કિેલ છે . વિદ્યાર્ીઓમાિં િહેલ

ુષુપ્ત શવક્તઓને ઉજાગિ કિિા તેમજ તેમના

િાાંગી વિકા

માટે િમત-ગમત અને

ાિંસ્કૃવિક પ્રિૃવિઓ અવિભાજ્ય અિંગ હોય છે . ભક્તકવિ નિસ િંહ મહેતાના નામ ાર્ે જોડાયેલ યુવનિર્ િટીની

લિંગ્ન

કોલેજો/ િંસ્ર્ાઓ ખાતે ભણતા વિદ્યાર્ીઓમાિં કલા, િંસ્કૃવત અને જિ નાત્મકતા ાહવજક હોય છે ત્યાિે ભક્તકવિ નિસ િંહ
મહેતા યુવનિર્ િટી દ્રાિા આ િષે યુવનિર્ િટીનો ચતુર્િ યુર્ ફેસ્ટીિલનુિં આયોજન આગામી જાન્યુઆિી, ફેબ્રુઆિી અને માચિ
૨૦૨૨ દિમ્યાન કિિાનુિં વિચાિેલ છે . ઉક્ત િંદભિ અન્િયે યુવનિર્ િટી િંચાવલત વિવિધ લિંગ્ન કોલેજો/ િંસ્ર્ાઓ પા ે
યુર્ ફેસ્ટીિલનુિં આયોજન કિિા તેમજ યજમાનપદ સ્િીકાિિા માટેની વિગતિાિ દિખાસ્ત આમિંવત્રત કિિામાિં આિે છે .
ઓલ ઇવન્ડયા યુવનિર્ િટી (AIU) વનયમો અનુ ાિ આ સ્પધાિઓ

ાવહત્ય,

િંગીત, નૃત્ય, નાટક અને

જિ નાત્મકતા એમ પાિંચ વિભાગોમાિં િહેચાતી હોય છે . યુર્ ફેસ્ટીિલનુિં યજમાન પદ મેળિિા િ ધિાિતી િંસ્ર્ાઓએ
નીચે મુજબની ુવિધાઓ ાર્ે આનુ િંવગક તૈયાિીઓ કિિાની હોય છે .
ક્રમ
૦૧

જરૂિી સ્ર્ળ
મુખ્ય િિંગમિંચ
(ખુલ્લા મેદાનમાિં મીનીમમ ૧૦૦*૮૦ મીટિ
ડોમ જે માિં ૬૦*૪૦ ફૂટનુિં નુિં મેઈન સ્ટેજ)

ાઈઝનો

૦૨

ર્ીયેટિ હોલ
(લાઈટ અને ગ્રીન રૂમ ાર્ે)

૦૩

૨૦*૧૫ ની ાઈઝનુિં સ્ટેજ બની શકે તેિા
મીનીમમ ૫૦૦ ચોિ ફૂટ િાળા ૫ નાના હોલ
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ઉપયોગની વિગત
ઉદ્દઘાટન માિોહ માટે
માપન માિોહ માટે
લોક નૃત્યો માટે
ફોલ્ક ઓિકેસ્રા માટે
નાટ્ય સ્પધાિઓ માટે

ાિંગીવતક સ્પધાિઓ માટે
િકતૃત્િ સ્પધાિ માટે
શાસ્ત્રીય નૃત્ય માટે
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૦૪

૪ ખુલ્લા મોટા હોલ અર્િા ફોયિ

૦૫

૭ ક્લા રૂમ (બેઠક વ્યિસ્ર્ા ાર્ે)

૦૬
૦૭

મલ્ટી મીરડયા રૂમ અર્િા કોમ્પુટિ લેબ
ભોજન કક્ષ

૦૮

િી આઈ પી ભોજન કક્ષ

૦૯

યુર્ ફેસ્ટીિલ કાયાિલય
(ઈન્ટિનેટ, કોમ્પુટિ અને વપ્રન્ટિ, ઝેિોક્ષ મશીન
ાર્ે )
આ ઉપિાિંત નીચે મુજબની વ્યિસ્ર્ા કિિાની િહેશે.

િિંગોળી,કલે
મોડેલીંગ,
હસ્તકલા,
જિ નાત્મકતા િગેિે માટે
વચત્ર, કાટિનીંગ, પોસ્ટિ મેકકિંગ, વનબિંધ, કાવ્ય
લેખન, પાદપર્તિ િગેિે. સ્પધાિઓ માટે
પ્રશ્ન મિંચની સ્પધાિ માટે
વિદ્યાર્ી સ્પધિકો, હાયકો તેમજ ટીમ
મેનેજિો માટે
યુર્ ફેસ્ટીિલ આયોજન
વમવતના ,
માગિદશિન વમવત ભ્યોના ભ્યો, મહેમાનો
તેમજ વનણાિયકો માટે
મગ્ર આયોજન માટે

1. ઉપિોક્ત તમામ સ્ર્ળોએ જરૂરિયાત મુજબની લાઈટ, ાઉન્ડ, ગ્રીન રૂમ, ફોટોગ્રાફી, વ ક્યોિીટી,વિડીયોગ્રાફી,
પીિાના પાણી અને િાહન પાકીંગની વ્યિસ્ર્ા કિિાની િહેશે.
2. ટોકન દિે વનયત િકમ લઇ જુ દી જુ દી કોલેજોમાિંર્ી ભાગ લેિા આિતા વિદ્યાર્ી સ્પધિકો તેમજ ટીમ મેનેજિો માટે
િેહિા તેમજ ચા-નાસ્તો અને જમિાની વ્યિસ્ર્ા કિિાની િહેશે.
3. યુર્ ફેસ્ટીિલ આયોજન વમવતના ભ્યો, માગિદશિન વમવતના ભ્યો, આમિંવત્રત મહેમાનો તેમજ વનણાિયકો માટે
તેમની ગરિમા અનુરૂપ િેહિા તેમજ ચા-નાસ્તો અને જમિાની વ્યિસ્ર્ા આપના સ્તિેર્ી કિિાની િહેશે.
4. વિવિધ સ્પધાિઓ માટે આમિંવત્રત કિાયેલ વનણાિયકો તેમજ મહેમાનોને વનયત પુિસ્કાિ તેમજ TA/DA ચકિિાનુિં
િહેશે.
5. યુર્ ફેસ્ટીિલ અન્િયે બ્રોશિ, બેનિ, કાર્ડ િ, હોડીન્ગ્ , પા ,બેઇઝ , પ્રમાણપત્રો તેમજ અન્ય તમામ પ્રકાિનુિં
વપ્રન્ટીંગ આયોજન વમવતની ુચના મુજબ કિિાનુિં િહેશે.
6. યુર્ ફેસ્ટીિલ દિમ્યાન દિેક સ્ર્ળે પુિતી વ ક્યુિીટી પિી પડિાની િેહશે તેમજ સ્િચ્છતા અને વશસ્ત ાર્ે સ્પધાિનાિં
આયોજનની જિાબદાિી યજમાન િંસ્ર્ાની િહેશે.
7. યુર્ ફેસ્ટીિલ દિમ્યાન સ્ર્ળ પિ પ્રાર્વમક આિોગ્યને લગતી ુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કિાિિાની િહેશે.
8. ૫૦ જે ટલા વિદ્યાર્ી સ્િયિં ેિકો અને ૧૫ જે ટલા અધ્યાપકોની ટીમ આયોજન વમવતના હકાિમાિં જોડિાના
િહેશે.
9. ઉપિોક્ત બાબતોના ખચિ અન્િયે યુવનિર્ િટી તિફર્ી આિંવશક િકમ મગ્ર કાયિકમના આયોજન માટે ફાળિિામાિં
આિશે, અન્ય િધાિાનો ખચિ િંસ્ર્ાએ પોતાના સ્તિે કિિાનો િહેશે.
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10. યુર્ ફેસ્ટીિલ પણિ ર્યા બાદ મગ્ર યુર્ ફેસ્ટીિલની ડીિીડી, ફોટો ગ્રાફ્
યુવનિર્ િટી ખાતે િજ કિિાનો િહેશે.
11. આ ઉપિાિંત આયોજન મીતી િખતો િખત જે

ાર્ે

િંપણિ અહેિાલ અને વહ ાબો

ુચન કિે તેનુિં પાલન કિિાનુિં િહેશે.

12. યજમાન િંસ્ર્ાએ સ્પધિકોને નજીકનાિં બ /િેલ્િે પિર્ી
પહોચાડિાની યોગ્ય વ્યિસ્ર્ા ગોઠિી આપિી પડશે.

િંસ્ર્ા

ુિંધી વનયત

મયમાિં લઇ આિિા/સ્ટેશન

13. એક કિતા િધાિે િંસ્ર્ા યજમાનપદ માટે તૈયાિ ર્ાય તો કુલપવતશ્રીનો અિંવતમ વનણિય માન્ય િહેશે.
ઉપિોક્ત ુવિધાઓ પિી પાડિા ક્ષમ અને ભક્તકવિ નિસ િંહ મહેતા યુવનિર્ િટીનાિં યુર્ ફેસ્ટીિલના ગૌિિિિંતા
યજમાનપદ સ્િીકાિિા માિંગતી િંસ્ર્ાઓએ િંપણિ વિગતો અને માવહતી ાર્ેની દિખાસ્ત ૧૭/૧૨/૨૦૨૧ ુધીમાિં
cultural.bknmu@gmail.com પિ ઈમેલર્ી અને હાડિ કોપી યુવનિર્ િટી કાયાિલય ખાતે મોકલી આપિાની િહેશે
તેમજ િધુ માવહતી માટે ડો. વિશાલભાઇ જોષી, િંયોજક – કલ્ચિ ેલનો

િંપકિ ( ૯૮૨૪૩૫૦૪૩૭) કિિો.

ડૉ. ઓમ જોશી
( િંયોજક )
ભક્તકવિ નિસ હ
િં મહેતા યુવનિર્ ટિ ી,

િજીસ્રાિશ્રી
ભક્તકવિ નિસ હ
િં મહેતા યુવનિર્ ટિ ી,

જનાગઢ

ક્રમાિંક/બીકેએનએમયુ/િજી/૫૧૯/૨૦૨૧
ભક્તકવિ નિસ િંહ મહેતા યુવનિર્ િટી
િકાિી પોલીટેકનીક કેમ્પ , ભક્તકવિ નિસ િંહ મહેતા યુવનિર્ િટી િોડ,
ખડીયા, જુ નાગઢ.
તા.૧૦/૧૨/૨૦૨૧
પ્રવત,
યુવનિર્ િટી િંલગ્ન તમામ કોલેજોના આચાયિશ્રીઓ તર્ા પી.જી. ેન્ટિના િડાશ્રીઓ તિફ....
નકલ િિાના :
માનનીય કુલપવતશ્રીના અિંગત વચિશ્રી...
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જનાગઢ

