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U]HZFT ZFHI ;\ULT GF8S VSFNDL4 UF\WLGUZ wJFZF 

K[<,F !_ JQF"DF\ D[/J[, l;wWLVM 

 

     :JP ;\ULT ;FDF|7L TFGF  VG[ ZLZLGL :D'lTDF\ J0GUZGF XF:+LI 

;\ULTGF ;F\:S'lTS JFZ;FGL ;D:T lJxJG[ HF6 YFI T[ X]E C[T]YL XF:+LI 

;\ULTt;JGM TFGFZLZL DCMt;J TZLS[ !)(#YL 5|FZE SZJFDF\ VFJ[, !)(#YL 

!)(& ;]WL J0GUZ BFT[ DCMt;JG]\ VFIMHG SZJFDF VFJ[,P :JP TFGFZLZL 

l;wWLVM lJQFIS ACM/F 5|RFZv5|;FZ C[T]YL !)(& YL Z__Zv_# ;]WL ;DU| 

ZFHIGF  V,U V,U :Y/MV[ TFGFZLZL DCMt;JG] VFIMHG CFY WZJFDF\ 

VFJ[,P  

 

!P JQF"vZ__#v_$ 

   JQF"vZ__#v_$YL TFGFZLZL GL :D'lTDF\ SFIDL :J~5[ J0GUZ BFT[ 

H  VFIMHG SZJFG]\ GSSL SZJFDF VFjI] TFGFZLZL DCMt;JDF ZFQ8=LI T[DH 

VF\TZZFQ8=LI S1FFGF S,FSFZM TZLS[ TFPZ#q(q_#GF ZMH 5\PClZ5|;FN RF{Z;LIF  

wJFZF AF\;]ZL JFNG VG[[ TFPZ#q(q_#GF ZMH zLDTL VlxJGL EL0[ wJFZF 

XF:+LI UFIG 5|:T]T YI[,P 

 

ZP JQF"vZ__$v_5 

  ZFQ8=LI T[DH VFTZZF8=LI S1FFGF TFGFZLZL DCMt;JDF ZFQ8=LI T[DH 

VFTZZF8=LI S1FFGF S,FSFZM TZLS[ TFPZ_q!!q_$GF ZMH zLDTL J;]WZF 

SF[DS,L VG[ S]PS,F5LGL wJFZF UFIG VG[[ TFPZ!q!!q_$GF ZMH 5\PlJxJ DMCG 

E8' DMCGJL6F wJFZF DMCGJL6F 5|:T]T YI[,P 

 

#P JQF"vZ__5v_& 

   TFGFZLZL DCMt;JDF\ YLD VFWFZLT SFI"S|DGL 5|:T]TL SZJFG] 

GSSL YTF TFPZ!q!!q_5GF ZMH G'lT VFlJEF"J VDNFJFNGF E{ZJL C[DT TYF 

XlDQ9F DGMH wJFZF TFGFvZLZLGF HLJG VG[ SJG VFWFlZT G'tI GFl8SF VG[[ 

TFPZZq!!q_5GF ZMH XF:+LI ;\ULT 1F[+[ 5|l;wW ;\:YF cc;%TScc wJFZF 

S]PlGZF,L pN[XL VG[ S]PlXJFGL 58[, wJFZF XF:+LI UFIG JFNG 5|:T]T YI[,P 

 

$P JQF"vZ__&v_* 

 

   TFGFZLZL DCMt;JDF\ YLD VFWFZLT SFI"S|DGL 5|:T]TL V\TU"T 

TFP#!q!_q_&GF ZMH U]HZFTDF ;\ULTGM lJSF; C[9/ zL ZFH[X X]S, wJFZF 

cc;FT ;}ZGF ;YJFZ[cc G'tI GF8LSF VG[[ TFP!q!!q_&GF ZMH zL lJQ6] 5\0IF 

wJFZF l,lBT ccJ0GUZGM .lTCF;cc TYF zL Sl5,N[J X]S, wJFZF lNuNlX"T cc 

lJZF8GL JF6LvDF~ J0GUZcc GF8S 5|:T]T YI[,P 

 

5P JQF"vZ__*v_( 

  R}\86L VFRZ;lCTFGF SFZ6[ TFGFZLZL DCMt;J D],TJL ZC[,P  
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&P JQF"vZ__(v_) 

 

   XF:+LI ;\ULT 1F[+[ TF,LD VF5TL SM,[HGF S,FSFZG[ 5|Mt;FCG 

D/[ T[JL lJRFZWFZF p5Z GFDL S,FSFZM ;FY[ I]JF S,FSFZMG[ TS D/[ T[ D]HA 

TFP&q!!q_(GF ZMH UF{ZJ પરુસ્ કાર સ ્  ાનિત શ રી સ મ ્ે ર દીક્ષિશ 
અ દાવાદનુું બાુંસરુી વાદ  એ .એ્. યનુિત વનિત િ્ટી ફેકલ્ ટી  ફ પફો ીંગ 
આટટ્, વડોદરા, આર.એ . દે્ાઇ ફેકલ્ ટી  ફ પફો ીંગ આટટ્, 
વલ્ ભનિતવાા ગર, ્ુંગસશ ન ત્    ાટ   માનિતવદ્યાલ , રાજકોટ,  .ચ. ગાુંાસ 
 હમલા નિતવદ્યાલ  (્ુંગસશ નિતવભાગ), ભાવ ગર,અંાજ   ુંડળ મ્ યકુ્ષ ક સ્  લૂ, 
અ દાવાદ ા કલાકારો ધ્ વારા ગા  ,ાવાદ  કા ટરમન  સ રસ્સ્  નુિતશ  VG[ 

શા.૭ા૧૧ા૦૮GF ZMH  રી સ ગા કવાડ બ્રા ટ્ વડોદરાનુું જલશુંરગવાદ  અ ્ 
શમ ાઇવાદ  સ જુગલબુંદી, પું રા ભર   ા ર, અ દાવાદનુું બાુંસરુીવાદ , 
ગૌરવ પરુસ્ કાર સ ્  ાનિત શ  ુંજુબમ ે  મશેાનુું નિત્શારવાદ , નિત્શારવાદ , 
ગૌરવ પરુસ્ કાર સ ્  ાનિત શ રી સ નિતશ પાપા દેબ્  શામ અ ્ ડો.રી સ નિતશ  ોનિત કા 
શામનુું જુગલબુંદી ગા  P 5|:T]T YI[,P 

 

૭. વર્ટ ૨૦૦૯-૧૦ 

     સ  આાાહરશ શા.૨૭ા૧૦ા૦૯   ા રોજ નિતવનિતવા શૈિક્ષિક 
્ુંસ્  ા ા નિતવાા ક કલાકારો ધ્ વારા ્મમુ શબલાવાદ - (શબલાશાલસ  
્ુંસ્  ા) અ દાવાદ, રી સ આરાા ા ્ુંગસશ એકેડ ેસ, અ દાવાદ, ધ્ વારા 
્મમૂ ગા  , અ દાવાદ ધ્ વારા કલા કે ર મ્ યકુ્ષ    એ ડ ડા ્ , 
વલ્ લભનિતવાા ગર,   કાર ા  સ્ પાાટ ા શબલા વાદ  સ્ પાાટ ા નિતવેતશા 
ધ્ વારા શબલાવાદ  અ ્ ૨૮ા૧૦ા૦૯   ા રોજ રી સ નિતશ  .ચ. ગાુંાસ 
 હમલા કોલ્જ, ભાવ ગર સ બમ ેો ધ્ વારા ગા   સ રસ્સ્  શુસ, અંાજ  
 ુંડળ, અ દાવાદ ા કલાકારો ધ્ વારા ગા   વાદ  ો કા ટરમન , ્ુંગસશ 
ન ત્    ાટ  ભારશસ, રાજકોટ, ્ુંસ્  ા ા કલાકારો ધ્ વારા શાસ્ રસ  વાદ , 
  કાર ા  ્ુંગસશ સ્ પાાટ ા નિતવેતશા ધ્ વારા ગા   અ ્ વાદ  રસ્સ્  શુ 
  ્લ.
૮. વર્ટ ૨૦૧૦-૧૧
      રાજ  ્રકારરી સ ાું ર શગ શ,યવુા અ ્ ્ાુંસ્  તનિતશક રસ્ત તનિતશ 

નિતવભાગ ધ્ વારા ્ ્ ૨૦૧૦-૧૧  ા વર્ટ ાું સ્ વક્ષિમ  ુજુરાશ જજવિસ 
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અંશગશટ  વડ ગર ખાશ્ સ્ વક્ષિમ  શા ારીરી  મો્ ્ વ-૨૦૧૦ 
શા.૧૧ા૧૧ા૧૦  સ શા.૧૬ા૧૧ા૧૦ દરમ્  ા  આ ોજ  મા  ારવા ાું 
આવ્લ ેત ાું શા.૧૧ા૧૧ા૧૦  સ શા.૧૫ા૧૧ા૧૦ દરમ્  ા  સઞુશ્રી સ 
સ્ વરાનિતાકા-ાારી પુંચ ’દા (અ દાવાદ) ધ્ વારા ૯૯ કલાક,૯૯ નિત નિત ટ,૯૯ 
્્ક ડ દરમ્  ા  શાસ્ રસ  ્ુંગસશ ગા  કરી ્શશ ગાવા ો નિતવ  વ નિતવરમન  
બ ાવસ ક્ષગનિત ્ બકુ  ફ વલ્ ડટ રેકડટ ાું સ્  ા  પા સ ુજુરાશનુું ગૌરવ 
વાારી ભારશ ્  નિતવ  વ ફલક જપર મકૂી એક અજોડ નિત્નિતધ્ ા  ્ળવસ .્.
 આ જપરાુંશ સ્ વક્ષિમ  ુજુરાશ જજવિસ અંશગશટ ચાુ ુ વર્ષે  નિતવ  વ 
રસ્નિત્ધ્ ા એવસ ્ુંગસશ બ્લડી સરુી સ લ્ શા  ુંગ્શકર અ ્ સરુી સ જર્ા 
 ુંગ્શકર ્ શા ારીરી ્  ા  એવોડટ સ રાજ  ્રકાર ધ્ વારા ્  ાનિત શ 
કરી ભારશ ાું ુજુરાશ સ ્ુંગસશ િ્ર્ આગવસ  ળખ જભસ કરી રાજ નુું 
ગૌરવ વાારી નિત્નિતધ્ ા  ્ળવસ .્. 
     શદજપરાુંશ શા.૧૫ા૧૧ા૨૦૧૦  ા રોજ સરુી સ ઐશ્વ ાટ  જમદુાર  

શાસ્ રસ  ગા  ,  ્  શક, અ દાવાદ ધ્ વારા ્મમૂ નિત્શારવાદ , રી સ શસ 
નિતવરાજ અ ર ભટત ધ્ વારા શાસ્ રસ  ગા  , આ્સશ દે્ાઇ, મ ેા દે્ાઇ 
ધ્ વારા સગુ  ્ુંગસશ અ ્ સરુી સ  ૌલસ દવ્ ધ્ વારા ફય ુય ુ ગા   
રસ્સ્  શુ   ્લ. 
         શા.૧૬ા૧૧ા૨૦૧૦  ા રોજ  વરચ ા નિતવદ્યા સ નિતવદ્યાલ ,, વડોદરા 
ધ્ વારા ્મમૂ ગા  , આરાા ા ્ુંગસશ એકેડે સ, અ દાવાદ ધ્ વારા ્મમૂ 
ગા  , સરુી સ નિતપય ુ ્રખ્લ, રાજકોટ ધ્ વારા શાસ્ રસ  ગા  , નિતવરાજ  
ક્ષબજલ જપાધ્  ા , મુુંબઇ  ધ્ વારા સગુ  ્ુંગસશ (જુગલબુંદી), અ ્ 
આંશરાષ્ટ રી  કલાકાર સરુી સ શોભા મદુગલ ધ્ વારા શાસ્ રસ  ગા   રસ્સ્  શુ 
  ્લ.
 સ્ વક્ષિમ  શા ારીરી  મો્ ્ વ-૨૦૧૦ મઠેળ શા.૧૧ા૧૧ા૧૦  સ 
શા.૧૬ા૧૧ા૧૦ દરમ્  ા  ૩૯૨ કલાકારોએ ભાગ લસાો મશો. આ રસ્્ુંગ્ 
રાજ  ાું રસ્  વાર પાુંરસ્  સ વધ ુ હમલા  ો ્મમૂ નિત્શાર વાદ  ો 
કા ટરમન   ોજવા ાું આવ્લ ેત અજોડ નિત્નિતધ્ ા .્. 
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૯. વર્ટ ૨૦૧૧-૧૨
(૧)  ૩૨૧ કલાકારો ધ્ વારા ્મમુ શબલાવાદ  ો નિતવ  વ  નિતવરમન          
શબલા શાલસ  ્ુંસ્  ા, અ દાવાદ ા ્ુંચાલકરી સ મુુંજાલ  મશેા ાું 
નિત દેશ  મઠેળ ્ુંગસશ  ાટક અકાદ સ ા સહયોગથી સવ્ર્ણી  પિુાટહુશસ 
્ ાપ  ્ ારોમ નિત નિત શ્ અ દાવાદ ખાશ્ શા.૩૦ા૦૪ા૧૧ રોજ ૩૨૧ 
શબલાવાદકો ધ્ વારા ્શશ ૧.૩૦ કલાક સાુસ ’ ોસ્ ટપસપલ મે ડ 
ડ્ર ીંગ’’ કેટેગરી મઠેળ પરુંપરાગશ શબલાવાદ  રજૂ કરી નિતવ  વ નિતવરમન   
માુ્ં લ કરવા બદલ પા.૫.૦૦ લાખ સ આનિત િક ્મા  રાજ  ્રકાર 
શરફ સ ્મ ોગ ાું ભાગ પાપ્ ચકૂવવા ાું આવસ .્.
(૨)  સરુી સ સ્ વરાનિતાકા ાારી પચું ’દા ધ્ વારા ્શશ 
્ું રુવાદ  ો નિતવ  વ  નિતવરમન  

           પુંચ  એકેડ ેસ, અ દાવાદ ા  ્જા  મઠેળ ્ુંગસશ  ાટક 
અકાદ સ ા સહયોગથી સ્વર્ણી  પિૂાટહશૂસ ્ ાપ  ્ ારોમ નિત નિત શ્ 
સરુી સ સ્ વ રાનિતાકા ાારી પચું ’દા ધ્ વારા શા. ૨૬,૨૭ એનિતરસ્લ-૨૦૧૧ 
દરમ્  ા  અ દાવાદ ખાશ્ ૨૯ કલાક, ૨૯ નિત નિત ટે ૨૯  ્્ક ડ સાુસ ૨૯ 
રાગો  પર ્શશ ્ું રુવાદ   રજુ કરી ગ્રસ સ્ વલ્  ડટ રેકડટ માુ્ં લ કરી 
ુજુરાશ રાજ નુું ગૌરવ વાારેલ .્. ેત બદલ પા.૨.૦૦ લાખ સ આનિત િક 
્મા  રાજ  ્રકાર શરફ સ ્મ ોગ ાું ભાગ પાપ્ ચકુવવા ાું આવસ 
.્. 
(૩) પું.  કાર ા  શાસ્ રસ  ્ુંગસશ  મો્ ્ વ
રાજ  ા અમલૂ્   ્ાુંસ્  તનિતશક વાર્ા સ અક્ષભમકુશ  ા  ્ ગ્ર રાષ્ટ ર અ ્ 
નિતવ  વ ાું  ધા લ્વા  શ્ ુભુ મ ે ુસ ્ાુંસ્  તનિતશક ારોમર મઠેળ રસ્નિતશવર્ટ 
સ્ વ.્ુંગસશ  ાશટ ડ પું.  કાર ા  ઠા ુર સ પ્ુ   સ્ મ તનિતશ ાું વસર   ટદ 
દક્ષિિ ુજુરાશ યનુિત વનિત્િટી, સરૂશ ા ્ુંયકુશ જપરમન ્ શા.૧૭,૧૮  ાચટ 
૨૦૧૨ દરમ્  ા  પું.  કાર ા  શાસ્ રસ  ્ુંગસશ  મો્ ્ વનુું આ ોજ  
કરવા ાું આવ યુું મ ુું. ેત ા રાષ્ટ ર ા સરુસ્નિત્ધ્ ા ગા કો-રી સ  સરજ પરીખ, 
રી સ પરેશ  ા ક, ુુુંડેચા બ્રા ટ્, પદ ભરૂ્િ પું.જશરાજજીએ ગા   
ધ્ વારા પોશા ા સરૂ રેલાવ  ા મશા. શ ા રી સ ્લસલ ભટે  ોમ વસિા 
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ધ્ વારા, રી સ રાજહકશોર દલબ્મરા ધ્ વારા શ ા પસઢ જાિસશા નિત્શાર 
વાદક રી સ અરનિતવિંદ પરીખ્ નિત્શારવાદ  ધ્ વારા ્ુંગસશ રેલાવ યુું મ ુું.
૧૦. વર્ટ ૨૦૧૨-૧૩
(૧)  પું.  કાર ા  શાસ્ રસ  ્ુંગસશ  મો્ ્ વ 
વસર   ટદ દક્ષિિ ુજુરાશ યનુિત વનિત્િટી, સરૂશ ા ્ુંયકુશ જપરમન ્ 
શા.૨૮,૨૯  ાચટ ૨૦૧૩ દરમ્  ા  પું.  કાર ા  શાસ્ રસ  ્ુંગસશ 
 મો્ ્ વનુું આ ોજ  કરવા ાું આવ યુું મ ુું. ેત ા રાષ્ટ ર ા સરુસ્નિત્ધ્ ા 
ગા કો-રી સ  ાશુંગ પરીખ, રી સ સ તનિતષ્ટ ટ ભટત, રી સ રાજ -્ાજ  નિત રી ા, રી સ 
નિતવકા્ પરીખ, ુુુંડચેા બ્રા ટ્, ્  શક ા કલાકારોએ ગા   ધ્ વારા 
પોશા ા સરૂ રેલાવ  ા મશા. શ ા પું.નિતવ  વ ોમ  ભટે  ોમ નિતવિા ધ્ વારા 
શ ા રી સ મહરરસ્્ાદ ચોર્સ ાએ બાુંસરુી વાદ  ધ્ વારા ્ુંગસશ રેલાવ યુું 
મ ુું. 
(ર) શા ારીરી  મો્ ્ વ
          શા ા અ ્ રીરી સ જુગલબ્લડી સ્ મ તનિતશ ાું વડ ગર ખાશ્ 
શા.૨૨,૨૩  વ્મ્ બર-૨૦૧૨ દરમ્  ા   શા ારીરી શાસ્ રસ  ્ુંગસશ 
 મોશ્ ્ વન ુ આ ોજ  કરવા ાું આવ યુું મ .ુ ેત ાું રાજ  ા રસ્નિત્ધ્ ા 
ગા કો ેતવા કે ડાટ. ોનિત કાબ્  શામ,રી સ અ સ પરીખ, સ તનિતષ્ટ ટ પરીખ, રી સ 
 ા ા દીપક, રી સ અ સશા દલાલ, ્ા  વશસ ભટાચા ટ, રી સ મશેલ  મશેા 
જોર્સ શ ા ્  શક અ ્ આરાા ા ા કલાકારોએ શાસ્ રસ  ્ુંગસશ 
રેલાવ યુું મ ુું. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


