




ઓનલાઈન શિઘ્ર ચિત્રકલા સ્પર્ાા, ૨૦૨૧

રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, સરુત છેલ્લા ૬૬ વર્ાથી કલાના શવશવર્ કે્ષત્રમાાં
અવેતન કલાકારોને પ્રોત્સાહન આપવાનુાં કામ કરે છે. નાટક, સાંગીત,
સાહહત્ય અને ચિત્રકલા એમ િાર શવભાગમાાં અમો કાયારત છીએ.

ચિત્રકલાના શવર્યને લઈને અમો છેલ્લા ૩૫ વર્ાથી પ્રશતવર્ા ૨૬ મી
જાન્દ્યઆુરીના રોજ શિઘ્ર બાળ ચિત્રકલા સ્પર્ાાન ુાં આયોજન કરતાાં રહ્યા
છીએ. િરૂઆતમાાં “ગાાંર્ીબાગ” માાં સ્પર્ાા યોજાતી. છેલ્લા પાાંિ વર્ાથી
“સ્નેહશમલન ગાર્ાન” માાં કુદરતી વાતાવરણમાાં બાળકો ચિત્ર દોરતા. આ
ચિત્રકલા સ્પર્ાા અમે ત્રણ શવભાગમાાં યોજતા હતા. ર્ો. ૧ થી ૪, ર્ો. ૫
થી ૮ અને ર્ો. ૯ થી ૧૨ આમ ત્રણ શવભાગ હતા. આ સ્પર્ાામાાં પ્રશત
વરે્ ૨૦૦ થી ૨૫૦ શવદ્યાથીઓ ભાગ લેતા. હવે ૨૦૨૦ ના વર્ામાાં
કોરોના નામની મહામારીએ આપણી સઘળી પ્રવશૃિઓ ઉપર બે્રક મારી
દીર્ી. એટલે ૨૬ મી જાન્દ્યઆુરી, ૨૦૨૧ ના રોજ એક્ચ્યઅુલ ચિત્રકલા
સ્પર્ાાન ુાં આયોજન કરવાનુાં અમે ટાળયુાં. કોઈ બાળકને કોરોના થઈ જાય
તો અમને વસવસો રહી જાય. પરાંત ુ તેના ઉપાય રૂપે અમે ઝુમ પર
“ઓનલાઈન શિઘ્ર ચિત્રકલા સ્પર્ાા” નુાં આયોજન તા. ૨૮-૨-૨૦૨૧ ના
રોજ કયુા.

મને આનાંદ એ વાતનો છે કે આ વખતે અમે સ્પર્ાાનો વ્યાપ વર્ાયો.
સ્પર્ાા છ શવભાગમાાં થઈ. ર્ો. ૧ થી ૪, ર્ો. ૫ થી ૮, ર્ો. ૯ થી ૧૨,
કોલેજ શવભાગ, ઓપન શવભાગ અને વહરષ્ટ્ઠ નાગરીક શવભાગ. આ
ઓનલાઈન સ્પર્ાામાાં પણ ૨૦૦ થી વધુ એન્દ્રી મળી. આ સ્પર્ાામાાં અમે
સેમીફાઈનલ અને ફાઈનલ એમ બે શવભાગમાાં કરી. સ્પર્ાકે મોકલેલ
ફોટામાાંથી શનણાયકોએ પસાંદગીના કેટલાાંક ચિત્રકારોને ફાઈનલ માટે
પસાંદ કયાા અને તા. ૨૮-૨-૨૦૨૧ ના રોજ સવારે ૧૦ કલાકે શવભાગ
પ્રમાણે જુદા જુદા શવર્ય આપી છ શવભાગમાાં “શિઘ્ર ચિત્રકલા સ્પર્ાા” નુાં
આયોજન કયુા. આ સ્પર્ાામાાં કલાકારોને ૯૦ શમશનટનો સમય આપવામાાં
આવ્યો.

શનણાાયક તરીકે શ્રી રાજશર્િ સ્માતા, અચભરે્ક માંર્લા અને નૈર્ર્ જાની એ
સેવા આપી. એ બદલ સાંસ્થા એમનો હ્રદયપવૂાક આભાર માને છે.



રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર દ્વારા આ ચિત્રકલા સ્પર્ાાના તમામ ચિત્રોને એક બકુ
માાં કાંર્ારી, આ “ઓનલાઈન શિઘ્ર ચિત્રકલા સ્પર્ાા, ૨૦૨૧ ની ઈ બકુ”
નુાં પ્રકાિન કરવામાાં આવ્યુાં છે. આ ઈ બકુના પ્રકાિનમાાં અથાક મહનેત
કરનાર શમત્ર નરેિ કાપર્ીઆનો સાંસ્થા અંત:કરણપવૂાક આભાર માને
છે.
સાંસ્થા માટે અત્યાંત આનાંદની વાત રહી કે “કલા પ્રશતષ્ટ્ઠાન”, સરુતના
અધ્યક્ષ શ્રી રમણીકભાઈ ઝાપહર્યાએ અમારૂ આમાંત્રણ સ્વીકારી તા.
૪-૩-૨૦૨૧ ના રોજ ઝુમ એપ દ્વારા ઈ પસુ્તકનુાં શવમોિન કયુા અને
ઈનામ શવતરણ સમારાંભમાાં મખુ્ય મહમેાન તરીકે ઉપસ્સ્થત રહી
કાયાક્ર્મની િોભા વર્ારી. શ્રી રમણીકભાઈ ઝાપહર્યાનો અંત:કરણપવૂાક
આભાર માનુ છાં.

આ ચિત્રકલા સ્પર્ાાના શવર્યની પસાંદગી અને પ્રિાર પ્રસારમાાં અમારી
ચિત્રકલા સશમશતના કન્દ્વીનર શ્રી રાજશર્િ સ્માતે ખબૂ જહમેત ઉઠાવી
એની સાંસ્થા સશવિેર્ નોંર્ લે છે.

અમને આનાંદ છે કે રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, સરુત દ્વારા આયોજજત આ પ્રથમ
‘ઓનલાઈન શિઘ્ર ચિત્રકલા સ્પર્ાા’માાં બસોથી વધુ કલાકારોએ ભાગ
લીર્ો. તે તમામને હુાં અચભનાંદન આપુાં છાં. આ તમામ કલાકારોને
સ્પર્ાામાાં ભાગ લેવા બદલ સાંસ્થા તરફથી ‘ઈ સટીફીકેટ’ આપવામાાં
આવિે એવુાં જણાવતાાં આનાંદ અનભુવુાં છાં.

રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર ના તમામ કારોબારીના સભ્યોના સહયોગ વગર, આ
સ્પર્ાા અને ઈ પસુ્તક િકય નહોત,ુ એ તમામનો પણ આભાર માનુાં છાં.

રૂપીન પ્િીગર
મહામાંત્રી

રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર
૪-૩-૨૦૨૧



રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રની
ઓનલાઈન શિઘ્ર ચિત્રકળા સ્પર્ાા – ૨૦૨૧

આજથી લગભગ પાાંિેક વર્ા પહલેાાં મેં એવુાં સાાંભળેલુાં કે અમેહરકા,
યરુોપ તથા બીજા બહારનાાં દેિો “ONLINE COURSES” િલાવે છે. આ
Online કોર્ામાાં ઘણી બર્ી કળાનાાં અભ્યાસક્રમો પણ િાલે છે. તે વખતે
મને પ્રશ્ન થતો કે કળાનો અભ્યાસક્રમ Online કેવી રીતે કરાવી િકાય?

પરાંત ુ માિા, ૨૦૨૦માાં આવેલી કોરોના મહામારીએ આપણને
ભલભલુાં ઓનલાઈન કરતાાં િીખવ્યુાં. તેમાાં એક મયાાદા તો આવે જ પણ
છતાાં આપણે ઓનલાઈન ભણતાાં, ઓનલાઈન વગો િલાવતાાં અને ઘણુાં
બધુાં ઓનલાઈન કરતાાં િીખ્યાાં. ટેકનોલોજીને સમજીને એની સાથે
પગરણ માાંર્યા.

રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રની શિઘ્ર ચિત્ર સ્પર્ાા, જે લગભગ છેલ્લાાં ૩૫
વર્ોથી ગાાંર્ીબાગ અને પછી સ્નેહશમલન બાગમાાં દર વરે્ ૨૬મી
જાન્દ્યઆુરીએ યોજાતી હતી, તેની તો મઝા જ કાંઈક અલગ રહતેી. પરાંત ુ
આ વખતે આ મહામારીને કારણે રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર દ્વારા ‘Online શિઘ્ર
ચિત્રકલા સ્પર્ાા’ ૨૮ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૨૧ના રશવવારે યોજવામાાં આવી.

આ આખી સ્પર્ાાને બે ભાગમાાં શવભાજીત કરવામાાં આવી. પહલેાાં
ભાગમાાં શવશવર્ વયજુથનાાં સ્પર્ાકોએ પોતાનાાં જૂથના શવર્ય આર્ાહરત
ચિત્રો સજી તે માટે ખાસ બનેલા વ્હોટ્સએપ ગ્રપુમાાં મોકલ્યાાં, જેને અમે
સેમીફાઈનલ રૂપે ઓળખાવી. તે માટે ૧૫ હદવસ પહલેા શવર્યો આપી
દેવામાાં આવ્યાાં હતાાં. તમામ સ્પર્ાકોએ તેમનાાં વયજૂથ મજુબના શવર્ય
આર્ાહરત ચિત્રો સજી ૨૪ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૨૧ સઘુીમાાં મોકલ્યાાં.

ત્યારબાદ સેમીફાઈનલમાાં આવેલાાં ચિત્રોમાાંથી દરેક વયજુથના
ચનુાંદા ચિત્રો દ્વારા તેના ચિત્રકારોને પસાંદ કરવામાાં આવ્યાાં. પસાંદ
થયેલાાં એ ચિત્રકારો ફાઈનલ સ્પર્ાામાાં રશવવાર, તા. ૨૮ ફે્રબ્રઆુરી,
૨૦૨૧ની સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે ઓનલાઈન થયાાં. એમને ત્યાાં ફાઈનલ
સ્પર્ાાના ચિત્રો સર્જવા માટેના શવર્ય આપવામાાં આવ્યાાં. શવર્ય આપયાાં
બાદ માત્ર પાાંિ શમનીટમાાં તમામ હરીફોએ આ શિઘ્ર ચિત્રકલા સ્પર્ાા



માટે ચિત્રો સર્જવાનુાં િરુ કયુું. તમામ સ્પર્ાકોએ જેના વર્ે તેઓ ઓન-
લાઈન જોર્ાયા હતાાં તે ફોનના કેમેરા િાલુ રાખ્યા અને ૯૦ શમનીટ્સ
સઘુી સ્પર્ાકોએ મન મકૂીને ચિત્રકામ કયુા.

રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર માટે પણ આ નવપ્રયોગ હતો કારણકે દર વરે્
અમે જે માહોલમાાં આ સ્પર્ાા કરીએ છીએ તે કયારેય ભલુાય એવી નથી.
તો ઓન-લાઈન સ્પર્ાાન ુાં આ પણ એક અનેરુાં સ્વરૂપ હત ુાં, જેમાાં
સાંિાલકશ્રી નરેિ કાપર્ીઆએ બેકગ્રાઉન્દ્ર્માાં સરસ સાંગીત રેલાવી
અદ્દભતૂ વાતાવરણ સર્જયુાં. સાથે ફાઈનલ સ્પર્ાાના શનણાાયકો શ્રી નૈર્ર્
જાની અને શ્રી અચભરે્ક માંર્લાએ પણ માહોલને જીવાંત બનાવ્યુાં. તેઓ
બાંને સારાાં કલાકાર છે અને વીર નમાદ દચક્ષણ ગજુરાત યશુનવશસિટીના
ફાઈન આટાસ શવભાગના અધ્યાપક છે.

સ્પર્ાાની િરૂઆતમાાં રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રના મહામાંત્રી શ્રી રૂપીનભાઈ
પ્િીગરે આ વાશર્િક સ્પર્ાા અને રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રની પ્રવશૃિઓ શવરે્
ચિતાર આપયો. અમારી આ કલાસાંસ્થા ૬૬ વર્ોથી શવશવર્ કલાકે્ષતે્ર
કેટલી બર્ી પ્રવિૃ છે તેનો ખ્યાલ તેમણે સ્પર્ાામાાં જોર્ાયેલાાં ચિત્રકારો
અને તેમનાાં પહરજનોને આપયો.

આમ..... આ હદવસે “ઓનલાઈન ચિત્રકળા સ્પર્ાા” યોજી એક નવુાં
આયામ રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રએ સર કયુા. મારે નોંર્વુાં જોઈએ કે આ
ઓનલાઈન ચિત્રકળા સ્પર્ાા માટે મને થોર્ો ઓછો શવશ્વાસ હતો પણ એ
શવશ્વાસ મને રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રનાાં મહામાંત્રી શ્રી રૂપીનભાઈ પ્િીગર
અને સાંિાલક શ્રી નરેિ કાપર્ીઆ એ પરૂો પાર્યો કે ‘આપણે એક મોટા
ફલક પર આ ચિત્રસ્પર્ાાને લઈ જઈ િકીશુાં.’ તેમનાાં ઓનલાઈન
સાંિાલન અને આત્મશવશ્વાસે જ મારાાંમાાં એક નવી ઉજાાનો સાંિય કયો
અને અમે સૌ અમારી વાશર્િક ચિત્રકળા સ્પર્ાા એક નવા “ઓનલાઈન”
સ્વરૂપે યોજી િક્ાાં તેનો આનાંદ છે.

રાજશર્િ સ્માતા
કન્દ્વીનર, ચિત્રકળા સશમશત
રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, સરુત 



આ ઈ-પસુ્તક ‘ઓન-લાઈન 
શિઘ્ર ચિત્રકલા સ્પર્ાા’નો દસ્તાવેજ છે 

કોરોનાકાળ આપણને ઘણુાં ઘણુાં િીખવી ગયો. તેમાાં ઘણુાં બદલાયુાં. ૩૫
વર્ોથી દર વરે્ યોજાતી રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રની ‘ચિત્રકામ સ્પર્ાા’નુાં પણ
બદલાવાનુાં મહુતુા અહીં શનહહત હત ુાં. હજી આપણે કોરોનામકુ્ચત થયાાં નથી
અને કલા પ્રવશૃિને સ્થચગત કરવાનુાં આપણને માંજુર નહોત ુાં. તેમાાંથી
આવી સ્પર્ાાનો શવિાર સ્ૂયો.
દર વર્ાની જેમ બગીિાના ૂલોની સાક્ષીએ ૂલ જેવાાં બાળકો બગીિો
ભરીને ચિત્રકામ કરે એવુાં મોહક આયોજન ભલે િક્ નહોત ુાં પણ તેઓ
પોતપોતાના ઘરે ચિત્ર સજી િકે તે તો િક્ હત ુાં જ. આપણે
કોરોનાકાળમાાં આપણી સાંસ્થા માટે અનેક સાહહજત્યક સાાંસ્કૃશતક આયોજનો
ઓન-લાઈન પાર પાર્ીને સાંસ્થાની પ્રવશૃિઓની પ્રગશત જારી રાખી જ
હતી, માટે શવશ્વાસ હતો કે સહહયારા પ્રયત્નોથી ‘ઓન-લાઈન શિઘ્ર
ચિત્રકલા સ્પર્ાા’ પણ યોજી િકાિે. વળી, અત્યાર સરુ્ી સરુતના બાળકો
પરુતી માયાાહદત રહતેી આ સ્પર્ાા ઓન-લાઈન થતાાં તેમનાાં અનેક
િહરેો-ગામોના બાળકો ઉપરાાંત તમામ ઉમરના ચિત્રકારોને મકુ્ચત મેદાન
આપી િકાિે, તેનો પણ સાંતોર્ હતો.
અમે આ સ્પર્ાાને બે સ્તરે શવભાજીત કરી હતી. પહલેો શવભાગ
પોતપોતાના ઘરે, પણૂા સગવર્ અને સમય સાથે ચિત્ર સર્જનનો હતો.
તેમાાં અમને ખબુ સારા ચિત્રો મળયાાં, તમામ વયજૂથોમાાં. અમારા
શનણાાયકગણ પણ પસાંદ કરવાની મીઠી મ ૂાંઝવણ અનભુવે તેવો માહોલ
સજાાયો. આજકાલ અનેક કલા સર્જનો ઓન-લાઈન જોઈ-િીખી િકાય
છે, તે આધશુનક માહોલનો ફાયદો પણ હતો. આપેલાાં શવર્યો પર નાના
ભલૂકાઓથી માાંર્ીને વર્ીલો સરુ્ીના સર્જકોને સારા ચિત્ર મોર્ેલ નેટ પર
જોવા મળી િકતાાં હતાાં, બાળકો-યવુાનોને પહરજનો અને ચિત્રશિક્ષકોના
સલાહ-સિુનો પણ મળી િકતાાં હતાાં, વળી તેમનાાં ચિત્રો વોટ્સએપ
ગ્રપુમાાં મકુાતા અન્દ્ય હરીફોના ચિત્રો જોઈને પણ તેઓ પે્રહરત થાય તેમ
હત ુાં, આ બધુાં આ પહલેાાં એક બગીિામાાં યોજાતી ચિત્રકામ સ્પર્ાામાાં
િક્ નહોત ુાં. તેનુાં સારુાં પહરણામ આવ્યુાં પણ ખરુાં . પરાંત ુ પસાંદ થયેલાાં
સર્જકો જયારે ફાઈનલ સ્પર્ાામાાં કેમેરાની આંખના સપુરશવઝનમાાં ૯૦
શમનીટમાાં પરુૂાં કરાય એવુાં ચિત્ર દોરતા હતાાં ત્યારે સેમીફાઈનલ સ્તરની
સગવર્ો ગાયબ હતી. તેની િોક્ચખી અસર તેમણે ફાઈનલમાાં સજલેા
ચિત્રોની ગણુવિા પર વતાાય છે.



વળી, સેંકર્ો ચિત્ર સર્જકોના મઝાના ચિત્રો અમારી પાસે વોટ્સએપ
ગ્રપુમાાં મોજૂદ હતાાં એટલે તેમાાંથી પસાંદ કરેલાાં ચિત્રોને કાયમ માટે
સાિવી િકાય અને ફાઈનલમાાં બનેલા અને શવજેતા બનેલા ચિત્રો પણ
જાળવી િકાય માટે બની આ ઈ-બકુ. જરા શવિારો, બર્ાાં જ કલાકારો
બર્ાાંની કલાને માણી િકે અને જાણી િકે તે કેવાાં આનાંદની વાત છે!
માટે જ, આ ઈ-પસુ્તક આ સ્પર્ાાનો દસ્તાવેજ બની રહ્યો છે, તેનો આનાંદ
છે.
મને અત્યાંત પ્રશતભાિાળી કલાકાર એવા રાજશર્િ સ્માતા, બાંને શનણાાયકો
અને અનેક શનણાયોમાાં સહભાગી બનતા તથા વહીવટી કુિળતા ર્રાવતા
મહામાંત્રી શમત્ર રૂપીન પ્િીગરનો સાથ મળયો, માગાદિાન મળયુાં, એનો
પહરપાક એટલે આ ઈ-પસુ્તક. તેને સર્જવાની તક આપવા બદલ તે સૌ
શમત્રો અને રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્રનો આભાર.

નરેિ કાપર્ીઆ
ઈ-પસુ્તક સાંપાદક      



ઓન લાઈન ચિત્રકલા
સ્પર્ાા, ૨૦૨૧

સેમી ફાઈનલમાાં
સજાાયેલાાં અને પસાંદ 
થયેલાાં ચિત્ર સર્જનો



*રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, સરુત*
*ચિત્રકલા સ્પર્ાા*

સરુતની જાણીતી કલા સસં્થા ‘રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર’ની ચિત્રકલા 
સ્પર્ાામા ંભાગ લેવાનું સૌને આમતં્રણ છે. 
આ સ્પર્ાા નીિેના વવભાગમા ંસાથે આપેલાં વવષય મજુબ યોજાશે.

વવભાગ ૧: ર્ોરણ ૧થી ૪ ના ંવવદ્યાથીઓ – મારંુ વિય કાટૂનાન પાત્ર 
વવભાગ ૨: ર્ોરણ ૫ થી ૮ ના ંવવદ્યાથીઓ – મેળાનું દૃશ્ય 
વવભાગ ૩: ર્ોરણ ૯ થી ૧૨ ના ંવવદ્યાથીઓ – તહવેારનુ ંદૃશ્ય  
વવભાગ ૪: કોલેજના વવદ્યાથીઓ – પયાાવરણ જાગવૃત
વવભાગ ૫: ખલુ્લો વવભાગ – કોરોના મહામારી 
વવભાગ ૬: વરરષ્ટ્ઠ નાગરરકો – જીવનનો યાદગાર િસગં

*સામાન્દ્ય વનયમો:*
૧. ચિત્રકલા સ્પર્ાામા ંકોઈ પણ કલાકાર પોતાના વવભાગ મજુબ 
ભાગ લઇ શકશે. 
૨. અત્યારના સમયની જરૂરરયાત મજુબ હરીફ વમત્રો પોતાના ઘરે જ 
પોતાનુ ંચિત્ર બનાવશે. તેઓ ચિત્ર બનાવતા હોય ત્યારનો અને ચિત્ર 
પ નરંુ થયા ંબાદ ચિત્રનો, એમ બે ફોટા અને પોતાની વવગતો (પ નરંુ 
નામ, શહરેનું નામ, વવભાગનો નબંર - ર્ોરણ સાથે, મોબાઈલ
નબંર) તેમણે મોકલવાના રહશેે. જેમણે આ િારે બાબતો નહીં આપી 
હોય, તેમને સ્પર્ાામા ંિવેશ આપવામા ંઆવશે નહીં.
૩. આ સ્પર્ાામા ંભાગ લેવા માટે *RKK – Chitrakala* વોટ્સએપ
ગ્રપુમાં જોડાવાનુ ંરહશેે. સ્પર્ાા અંગેની સ નિનાઓ ત્યા ંજ આપવામા ં
આવશે. હરીફ વમત્રો તેમના ચિત્રોનાં ફોટા અને વવગતો આ ગ્રપુમાં જ 
મકુશે. તેમા ંજોડાવા માટેની ચલિંક આ રહી. 
RKK – 1 Chitrakala
https://chat.whatsapp.com/KlPjkfdnTBZ1SWq71gtmB8

https://chat.whatsapp.com/KlPjkfdnTBZ1SWq71gtmB8


RKK - 2 Chitrakala
https://chat.whatsapp.com/EJuagIwcjgHBdEkIybP09O
૪. શાળાના વવદ્યાથીઓ (વવભાગ ૧-૨-૩) તેમનુ ંચિત્ર A4 અથવા 
તેથી મોટી સાઈઝના પેપર પર દોરી શકશે. જયારે બાકીના (વવભાગ 
૪-૫-૬)ના ંહરીફ કલાકારોએ તેમના ંચિત્ર A3 પેપર સાઈઝ પર 
તૈયાર કરવાના રહશેે. 
૫. હરીફ કલાકારો તેમના ંચિત્રો માટે કોઈ પણ રંગ માધ્યમ (િોક, 
પેસ્ટલ, વોટર, પોસ્ટર, એકે્રચલક વવગેરે)નો ઉપયોગ કરી શકશે. 
૬. આ સ્પર્ાા સેમી ફાઈનલ અને ફાઈનલ એવા બે સ્તરે યોજાશે. 
પોતાના ચિત્રો અને વવગતો ગ્રપુમાં મકુીને હરીફ કલાકાર સેમી
ફાઈનલમાં દાખલ થશે. દરેક વવભાગના સેમી ફાઈનલ વવજેતાઓ
માટે ઓન-લાઈન ફાઈનલ સ્પર્ાા યોજવામા ંઆવશે. જે અંગેની 
સિુના ગ્રપુમાં આપવામા ંઆવશે. 
૭. આ સ્પર્ાામા ંભાગ લેવા માટે હરીફ વમત્રોને બરુ્વાર, તા. ૨૪ 
ફેબ્રઆુરી, ૨૦૨૧ની રાત્રે ૯ કલાક સરુ્ી િવેશ આપી શકાશે, ત્યાર 
બાદ િવેશ બરં્ કરાશે અને રવવવાર, તા. ૨૮ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૨૧ની 
સવારે ૧૦ કલાકે ઓન-લાઈન ફાઈનલ યોજાશે.    
૮. હરીફ જયારે વવજેતા બનશે ત્યારે તેમના વવભાગ અંગેનુ ં
િમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ંરહશેે. તે વસવાય ઇનામ અપાશે નહીં.
૯. તમામ તબકે્ક આયોજકો-વનણાાયકોનો વનણાય અંવતમ મનાશે અને 
એ અંગે િિાા કરવી રહતાવહ નથી.
સૌના સહકારની અપેક્ષા છે.

રૂપીન પચ્િીગર રાજવષિ સ્માતા  નરેશ કાપડીઆ
મહામતં્રી  કન્દ્વીનર, ચિત્રકલા સવમવત સકંલનકતાા

https://chat.whatsapp.com/EJuagIwcjgHBdEkIybP09O


Aadhya Kevadiya

વવભાગ ૧: 
ર્ોરણ ૧થી ૪ ના ંવવદ્યાથીઓ

મારંુ વિય કાટૂનાન પાત્ર 

Akshaj N Modi



Dax N Patel

વવભાગ ૧: 
ર્ોરણ ૧થી ૪ ના ંવવદ્યાથીઓ

મારંુ વિય કાટૂનાન પાત્ર 

Dhyey Tandel



Dipak Yadav

વવભાગ ૧: 
ર્ોરણ ૧થી ૪ ના ંવવદ્યાથીઓ

મારંુ વિય કાટૂનાન પાત્ર 

Divya Darji



Diya Jariwala

વવભાગ ૧: 
ર્ોરણ ૧થી ૪ ના ંવવદ્યાથીઓ

મારંુ વિય કાટૂનાન પાત્ર 

Het Ruwala



Hetansh Shah

વવભાગ ૧: 
ર્ોરણ ૧થી ૪ ના ંવવદ્યાથીઓ

મારંુ વિય કાટૂનાન પાત્ર 

Hetax Bhatt



Hetax Bhatt

વવભાગ ૧: 
ર્ોરણ ૧થી ૪ ના ંવવદ્યાથીઓ

મારંુ વિય કાટૂનાન પાત્ર 

Hetax Bhatt



Mantra Gorasiya

વવભાગ ૧: 
ર્ોરણ ૧થી ૪ ના ંવવદ્યાથીઓ

મારંુ વિય કાટૂનાન પાત્ર 

Neel Dodiya



Nishka Safiwala

વવભાગ ૧: 
ર્ોરણ ૧થી ૪ ના ંવવદ્યાથીઓ

મારંુ વિય કાટૂનાન પાત્ર 

Poorv N Patel



Pranav Sondharva

વવભાગ ૧: 
ર્ોરણ ૧થી ૪ ના ંવવદ્યાથીઓ

મારંુ વિય કાટૂનાન પાત્ર 

Shaivi Mistry



Shinkal Gupta

વવભાગ ૧: 
ર્ોરણ ૧થી ૪ ના ંવવદ્યાથીઓ

મારંુ વિય કાટૂનાન પાત્ર 

Shubh Patel



Shubham Rana

વવભાગ ૧: 
ર્ોરણ ૧થી ૪ ના ંવવદ્યાથીઓ

મારંુ વિય કાટૂનાન પાત્ર 

Tirth Baruwala



Vatsal Rana

વવભાગ ૧: 
ર્ોરણ ૧થી ૪ ના ંવવદ્યાથીઓ

મારંુ વિય કાટૂનાન પાત્ર 

Vedashri Desai



Vishwa Champaneria

વવભાગ ૧: 
ર્ોરણ ૧થી ૪ ના ંવવદ્યાથીઓ

મારંુ વિય કાટૂનાન પાત્ર 



Ayushi Purohit

વવભાગ ૨  
ર્ોરણ ૫ થી ૮ ના ંવવદ્યાથીઓ

મેળાનુાં દૃશ્ય 

Dev N Patel



Dhruv Purohit

વવભાગ ૨  
ર્ોરણ ૫ થી ૮ ના ંવવદ્યાથીઓ

મેળાનુાં દૃશ્ય 

Dhyani Patel



Diya Ghadiyali

વવભાગ ૨  
ર્ોરણ ૫ થી ૮ ના ંવવદ્યાથીઓ

મેળાનુાં દૃશ્ય 

Fairy D Jariwala



Henil Patel

વવભાગ ૨  
ર્ોરણ ૫ થી ૮ ના ંવવદ્યાથીઓ

મેળાનુાં દૃશ્ય 

Janki Patel



Jigar Vagda

વવભાગ ૨  
ર્ોરણ ૫ થી ૮ ના ંવવદ્યાથીઓ

મેળાનુાં દૃશ્ય 

Kunal Rana



Mahek Gajja

વવભાગ ૨  
ર્ોરણ ૫ થી ૮ ના ંવવદ્યાથીઓ

મેળાનુાં દૃશ્ય 

Mahi Gorasiya



Mann Patel

વવભાગ ૨  
ર્ોરણ ૫ થી ૮ ના ંવવદ્યાથીઓ

મેળાનુાં દૃશ્ય 

Nidhi Rawaliya



Poorvil Patel

વવભાગ ૨  
ર્ોરણ ૫ થી ૮ ના ંવવદ્યાથીઓ

મેળાનુાં દૃશ્ય 

Pranit Purohit



Prince Parekh

વવભાગ ૨  
ર્ોરણ ૫ થી ૮ ના ંવવદ્યાથીઓ

મેળાનુાં દૃશ્ય 

Ritik Rana



વવભાગ ૨  
ર્ોરણ ૫ થી ૮ ના ંવવદ્યાથીઓ

મેળાનુાં દૃશ્ય 

Rudra B Dave

Sneha Dhanani



Soham Tailor

વવભાગ ૨  
ર્ોરણ ૫ થી ૮ ના ંવવદ્યાથીઓ

મેળાનુાં દૃશ્ય 

Susmit Vaishnav



Virti Shah

વવભાગ ૨  
ર્ોરણ ૫ થી ૮ ના ંવવદ્યાથીઓ

મેળાનુાં દૃશ્ય 

Zeel Ahir



Zeel Panchal

વવભાગ ૨  
ર્ોરણ ૫ થી ૮ ના ંવવદ્યાથીઓ

મેળાનુાં દૃશ્ય 

Susmita Vaishanav



Ayan Patel 

વવભાગ ૩  
ર્ોરણ ૯ થી ૧૨ ના ંવવદ્યાથીઓ

તહવેારનુાં દૃશ્ય 

Bittu S Yadav



Havin B Tandel

વવભાગ ૩  
ર્ોરણ ૯ થી ૧૨ ના ંવવદ્યાથીઓ

તહવેારનુાં દૃશ્ય 

Jaini A Shah



Janvi Dhameliya

વવભાગ ૩  
ર્ોરણ ૯ થી ૧૨ ના ંવવદ્યાથીઓ

તહવેારનુાં દૃશ્ય 

Jiyaa Hattangadi



Krish G Rana 

Group 3

વવભાગ ૩  
ર્ોરણ ૯ થી ૧૨ ના ંવવદ્યાથીઓ

તહવેારનુાં દૃશ્ય 

Krushna Rathi



Om D Baruwala

Group 3

વવભાગ ૩  
ર્ોરણ ૯ થી ૧૨ ના ંવવદ્યાથીઓ

તહવેારનુાં દૃશ્ય 

Poonam R Verma



Prachi D Rana

Group 3

વવભાગ ૩  
ર્ોરણ ૯ થી ૧૨ ના ંવવદ્યાથીઓ

તહવેારનુાં દૃશ્ય 

Priya H Rana



Rakesh J Parida

Group 3

વવભાગ ૩  
ર્ોરણ ૯ થી ૧૨ ના ંવવદ્યાથીઓ

તહવેારનુાં દૃશ્ય 

Riya J Bhatiya



Stuti Shah

Group 3

વવભાગ ૩  
ર્ોરણ ૯ થી ૧૨ ના ંવવદ્યાથીઓ

તહવેારનુાં દૃશ્ય 

Tirth J Ravaliya



Vishnu F Sherdiwala

Group 3

વવભાગ ૩  
ર્ોરણ ૯ થી ૧૨ ના ંવવદ્યાથીઓ

તહવેારનુાં દૃશ્ય 



Kinjal Patel, Navsari 

Group 4

વવભાગ ૪  
કોલેજના વવદ્યાથીઓ
પયાાવરણ જાગશૃત 

Nishitha Gajjar



Hetasvi A Dhakan

Group 4

વવભાગ ૪  
કોલેજના વવદ્યાથીઓ
પયાાવરણ જાગશૃત 

Kumar Sahu



Group 4

Boby Chandravanshi

વવભાગ ૪  
કોલેજના વવદ્યાથીઓ
પયાાવરણ જાગશૃત 

Nirali Undaviya



Dinki Gajiwala

Group 5

વવભાગ ૫  
ખલુ્લો શવભાગ 
કોરોનાકાળ

Hetasrhi G Patel



Hinal Shah

Group 5

વવભાગ ૫  
ખલુ્લો શવભાગ 
કોરોનાકાળ



Kamlesh Vyas Baroda

Group 6

વવભાગ ૬  
વહરષ્ટ્ઠ નાગહરકો 

જીવનનો યાદગાર િસગં



Rajnikant Agravt

Extra

વવભાગ ૬  
વહરષ્ટ્ઠ નાગહરકો 

જીવનનો યાદગાર િસગં



ચિત્રકલા સ્પર્ાા, ૨૦૨૧
ફાઈનલ 

ચિત્રકલા સ્પર્ાા – ફાઈનલના શવર્યો
Grp1: ૂલોથી ભરેલો બગીિો  - Garden full of flowers
(ગલુાબ, કમળ, સયુામખુી અને અનેક ૂલો) - (Rose, lotus , sunflower and many more)

Grp 2: પહરવારનુાં શમલન - Family get together.
Grp 3: ખેલ હદન ઉત્સવ Sporst Day Celebration 
Grp 4: કલા સાંગ્રહાલયની મલુાકાત - Visiting Art Museum 
Grp 5: સકાસ – Circus 
Grp 6: મારો ડ્રીમ પ્રોજેક્ચટ - My dream project

Please share your picture to 
81288 87410



રાષ્ટ્રીય કલા કેન્દ્ર, સરુત 
શિઘ્ર ચિત્રકલા સ્પર્ાાના શવજેતા 

જનથ ૧ 
િથમ – રદયા િજાપવત દ્વિતીય - દક્ષ પટેલ
તતૃીય – હતે રૂવાળા િતથુા – વનક્સા સાફીવાલા
પિંમ – શૈલવી વમસ્ત્રી 

જનથ – ૨ 
િથમ - સસુ્સ્મત વૈષ્ટ્ણવ દ્વિતીય - આયષુી પરુોરહત 
તતૃીય – રુર દવે િતથુા – રદવ્યા વસિંઘી
પિંમ – જાનકી પટેલ 

જનથ ૩ 
િથમ – જીયા હટંગડી દ્વિતીય – રક્રશ રાણા

તતૃીય – તીથા રાવચલયા
જનથ ૪ 

િથમ – નરંદની મહતેા દ્વિતીય - બોબી િરંવશંી
તતૃીય – વનરાલી ઊંડાવવયા

જનથ ૫ 
િથમ – સ્સ્મતા ગારં્ી દ્વિતીય – નૈનાક્ષી મોદી

વનણાાયકો:
રાજવષિ સ્માતા – નૈષર્ જાની – અચભષેક મડંલા



હદયા પ્રજાપશત 
પ્રથમ શવજેતા 

વવભાગ ૧
ર્ોરણ ૧-૪ ફાઈનાચલસ્ટ
ૂલોથી ભરેલો બગીિો 



દક્ષ પટેલ 
દ્વદ્વતીય શવજેતા 

વવભાગ ૧
ર્ોરણ ૧-૪ ફાઈનાચલસ્ટ
ૂલોથી ભરેલો બગીિો 



હતે રૂવાળા
તતૃીય શવજેતા 

વવભાગ ૧
ર્ોરણ ૧-૪ ફાઈનાચલસ્ટ
ૂલોથી ભરેલો બગીિો 



શનક્ચસા સાફીવાલા
િતથુા શવજેતા 

વવભાગ ૧
ર્ોરણ ૧-૪ ફાઈનાચલસ્ટ
ૂલોથી ભરેલો બગીિો 



િૈલવી શમસ્ત્રી 
પાાંિમાાં શવજેતા 

વવભાગ ૧
ર્ોરણ ૧-૪ ફાઈનાચલસ્ટ
ૂલોથી ભરેલો બગીિો 



અક્ષજ મોદી 

ધ્યેય ટાંર્ેલ 

વવભાગ ૧
ર્ોરણ ૧-૪ ફાઈનાચલસ્ટ
ૂલોથી ભરેલો બગીિો 



હદપક યાદવ 

હદવ્યા દરજી 

વવભાગ ૧
ર્ોરણ ૧-૪ ફાઈનાચલસ્ટ
ૂલોથી ભરેલો બગીિો 



માંત્ર ગરાશસયા

પવૂા પટેલ

વવભાગ ૧
ર્ોરણ ૧-૪ ફાઈનાચલસ્ટ
ૂલોથી ભરેલો બગીિો 



િીન્દ્કાલ ગપુતા

વત્સલ રાણા

વવભાગ ૧
ર્ોરણ ૧-૪ ફાઈનાચલસ્ટ
ૂલોથી ભરેલો બગીિો 



વવભાગ ૨
ર્ોરણ ૫ – ૮ ફાઈનાચલસ્ટ

પહરવારનુાં શમલન 

સસુ્સ્મત વૈષ્ટ્ણવ 
પ્રથમ શવજેતા 



આયરુ્ી પરુોહહત 
દ્વદ્વતીય શવજેતા 

વવભાગ ૨
ર્ોરણ ૫ – ૮ ફાઈનાચલસ્ટ

પહરવારનુાં શમલન 



રુર દવે
તતૃીય શવજેતા 

વવભાગ ૨
ર્ોરણ ૫ – ૮ ફાઈનાચલસ્ટ

પહરવારનુાં શમલન 



હદવ્યા શસિંઘી
િતથુા શવજેતા 

વવભાગ ૨
ર્ોરણ ૫ – ૮ ફાઈનાચલસ્ટ

પહરવારનુાં શમલન 



જાનકી પટેલ 
પાંિમ શવજેતા 

વવભાગ ૨
ર્ોરણ ૫ – ૮ ફાઈનાચલસ્ટ

પહરવારનુાં શમલન 



ધ્યાશન પટેલ 

દેવ પટેલ

વવભાગ ૨
ર્ોરણ ૫ – ૮ ફાઈનાચલસ્ટ

પહરવારનુાં શમલન 



કુનાલ રાણા

જીગર વાગર્ા

વવભાગ ૨
ર્ોરણ ૫ – ૮ ફાઈનાચલસ્ટ

પહરવારનુાં શમલન 



માહી ગરાશસયા

મહકે ગજ્જર

વવભાગ ૨
ર્ોરણ ૫ – ૮ ફાઈનાચલસ્ટ

પહરવારનુાં શમલન 



પવૂીલ પટેલ 

મન પ્રજાપશત 

વવભાગ ૨
ર્ોરણ ૫ – ૮ ફાઈનાચલસ્ટ

પહરવારનુાં શમલન 



તલુસી વેકહરયા

પ્રચણત પરુોહહત 

વવભાગ ૨
ર્ોરણ ૫ – ૮ ફાઈનાચલસ્ટ

પહરવારનુાં શમલન 



ઝીલ આહહર

વેદ િાની

વવભાગ ૨
ર્ોરણ ૫ – ૮ ફાઈનાચલસ્ટ

પહરવારનુાં શમલન 



વવભાગ ૩
ર્ોરણ ૯ – ૧૨ ફાઈનાચલસ્ટ

ખેલ હદન ઉત્સવ 

જીયા હટાંગર્ી
પ્રથમ શવજેતા 



હક્રિ રાણા
દ્વદ્વતીય શવજેતા 

વવભાગ ૩
ર્ોરણ ૯ – ૧૨ ફાઈનાચલસ્ટ

ખેલ હદન ઉત્સવ 



તીથા રાવચલયા
તતૃીય શવજેતા 

વવભાગ ૩
ર્ોરણ ૯ – ૧૨ ફાઈનાચલસ્ટ

ખેલ હદન ઉત્સવ 



બીટ્ટુ યાદવ 

આયાન પટેલ 

વવભાગ ૩
ર્ોરણ ૯ – ૧૨ ફાઈનાચલસ્ટ

ખેલ હદન ઉત્સવ 



જહાનવી િૌર્રી 

હવેીન ટાંર્ેલ 

વવભાગ ૩
ર્ોરણ ૯ – ૧૨ ફાઈનાચલસ્ટ

ખેલ હદન ઉત્સવ 



પ્રાિી રાણા

જૈની િાહ 

વવભાગ ૩
ર્ોરણ ૯ – ૧૨ ફાઈનાચલસ્ટ

ખેલ હદન ઉત્સવ 



સ્તશુત િાહ 

વવભાગ ૩
ર્ોરણ ૯ – ૧૨ ફાઈનાચલસ્ટ

ખેલ હદન ઉત્સવ 



વવભાગ ૪
કોલેજના શવદ્યાથીઓ ફાઈનાચલસ્ટ

કલા સાંગ્રહાલયશન મલુાકાત 

નાંહદની મહતેા
પ્રથમ શવજેતા 



બોબી િાંરવાંિી
દ્વદ્વતીય શવજેતા 

વવભાગ ૪
કોલેજના શવદ્યાથીઓ ફાઈનાચલસ્ટ

કલા સાંગ્રહાલયશન મલુાકાત 



શનરાલી ઊંર્ાશવયા
તતૃીય શવજેતા 

વવભાગ ૪
કોલેજના શવદ્યાથીઓ ફાઈનાચલસ્ટ

કલા સાંગ્રહાલયશન મલુાકાત 



હકિંજલ પટેલ 

કુમાર િાહુ

વવભાગ ૪
કોલેજના શવદ્યાથીઓ ફાઈનાચલસ્ટ

કલા સાંગ્રહાલયશન મલુાકાત 



શનષ્ટ્ઠા ગજ્જર

વવભાગ ૪
કોલેજના શવદ્યાથીઓ ફાઈનાચલસ્ટ

કલા સાંગ્રહાલયશન મલુાકાત 



વવભાગ ૫
ખલુ્લો શવભાગ ફાઈનાચલસ્ટ

સકાસ

સ્સ્મતા ગાાંર્ી 
પ્રથમ શવજેતા 



નૈનાક્ષી મોદી 
દ્વદ્વતીય શવજેતા 

વવભાગ ૫
ખલુ્લો શવભાગ ફાઈનાચલસ્ટ

સકાસ
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