નિબંધ તથા ચિત્રસરસ્પધાપર્ધાન ં્ આ આયં આયોજિ
 નિબંધ તથા ચિત્રસરસ્પધાપર્ધાિા નના વિષ આયં આયો
૧ ના વિતપર્ધામાિ સમ આયમાં સામાજજક સમરસતા
૨ રસ્પંડિત દીિદ આયાળ ઉરસ્પાધ આયા આયિં આયો એકાતમ માિના વિના વિાદ
્ ાિં આયો ો ગાંધગાંધીસંદીસંદેશ
૩ સના વિચચ્છતામાં પ્રભત
૪ સના વિચચ્છભારત અચભ આયાિ : પ્ર આયાણ અિઅ પ્રારાપ્ત


ખાસ િોંધ : બનઅ સરસ્પધાપર્ધા માટીસંદે (અ) (બ) અિઅ (ક) એમ દરીસંદે ક નના વિભાો ગમાં નના વિષ આય સમાિ રહીસંદેશઅ.

 નિબંધ સરસ્પધાપર્ધાિા નિ આયમં આયો :
(૧)

નિબંધ સરસ્પધાપર્ધા (અ) તથા (બ) એમ બઅ નના વિભાો ગમાં રહીસંદેશઅ.
‘અ’ વિભાગ અંતગર્ગત ગજરાત રાજાજ્યયમાયમાં આિ આવેેલવેલી સરરકારયમાાનાજ્ય ઉ ઉચય ઉચ્ચવઉચ્ચશિક્ષણિક્ષણનવેલી તયમાયમ
વિદાઉચ્ચશિાખાિક્ષણનવેલી રક કૉેલ આવેજ તથા યવિક્ષણનિવસર્સિિટસિટીિક્ષણના વિદાથદ્યાર્થીઓ ભાગ ેલઈ ઉચ્ચશિરકઉચ્ચશિ આવે. (અ) વિભાગિક્ષણના
સ્પરર્ગરકધકો યમાિટા વિક્ષણનબયમાંરિક્ષણનવેલી ઉચ્ચશિબશબ્દયમાજ્યાર્ગશબ્દા ૧૫૦૦ ઉચ્ચશિબશબ્દિક્ષણનવેલી રહાઉચ્ચશિ. આવે
‘બ’ વિભાગ અંતગર્ગત ગજરાત રાજાજ્યસરરકાર યમાાનાજ્ય ઉ ઉચય ઉચ્ચસતર યમાર માધાજ્યવયમરક ઉચ્ચશિાિક શાળાિક્ષણના (રધકો.૧૧
તથા રધકો.૧૨)િક્ષણના શબ્દરા રક પ્રિાહિક્ષણના વિદાથદ્યાર્થીઓ વિક્ષણનબયમાંર સ્પરાર્ગયમાયમાં ભાગ ેલઈ ઉચ્ચશિરકઉચ્ચશિ આવે. ત આવેયમિક્ષણના યમાિટા
વિક્ષણનબયમાંરિક્ષણનવેલી ઉચ્ચશિબશબ્દયમાજ્યાર્ગશબ્દા ૧૦૦૦ ઉચ્ચશિબશબ્દિક્ષણનવેલી રહાઉચ્ચશિ. આવે

(૨)

વિક્ષણનબયમાંર ગજરાતવેલી તથા હહાનશબ્દસિટીયમાયમાંથવેલી રકધકોઈ ્પણ એરક ભાષાયમાયમાં ેલખવેલી ઉચ્ચશિરકાઉચ્ચશિ આવે.

(૩)

વિક્ષણનબયમાંરેલ આવેખિક્ષણન વિઉચ્ચશિ આવે યમૌલેલરકતાન યમાં પ્રયમાણ્પત્ર સાથ આવે જ લબબિડાણ રકરવયમાં.

(૪)

યવિક્ષણનિવસર્સિિટસિટી ખાત આવે વિક્ષણનબયમાંર યમધકોરકેલિાિક્ષણનવેલી અંવતયમ તારસિટીખ ૧૦ ઓકિટધકોબર ૨૦૧૬  છ આવે.

(૫)

શબ્દરા રક વિક્ષણનબયમાંર મ ૂલાજ્યાયમાંરકિક્ષણન બાશબ્દ િક્ષણનનોંર્પાત્ર રસિટીત આવે પ્રથયમ ્પય ઉચ્ચાસ ક્રયમયમાયમાં આિ આવેેલા વિક્ષણનબયમાંર સ્પરર્ગરકધકોિક્ષણન આવે
યવિક્ષણનિવસર્સિિટસિટી દારા અયમશબ્દાિાશબ્દ મરકાયમ આવે આયમયમાંવત્રત રકરિાયમાયમાં આિઉચ્ચશિ આવે જાજ્યાયમાં સ્પરાર્ગિક્ષણના અંવતયમ

તબકા સિરૂ્પ આવે વિક્ષણનબયમાંરેલ આવેખિક્ષણન રકરિાન યમાં રહાઉચ્ચશિ. આવે અંવતયમ તબકાિક્ષણના વિક્ષણનબયમાંરધકોિક્ષણનવેલી સયમવેલીક્ષા બાશબ્દ બદ બન આવે
વિભાગયમાયમાં પ્રથયમ ત્રણ ક્રયમાયમાંહરકત સ્પરર્ગરકધકોન યમાં ્પહરણાયમ જાહાર થઉચ્ચશિ આવે.
(૬)

વિક્ષણનબયમાંર ૧૪ ્પધકોઈાનિટ ફધકોાનિટ સાઈઝયમાયમાં રકાગિક શાળિક્ષણનવેલી એરકબાજએ િટાઈ્પ રકરા ેલધકો હધકોિધકો જરૂરસિટી  છ આવે.

(૭)

વિક્ષણનબયમાંર ઉ્પર સ્પરર્ગરકા ્પધકોતાિક્ષણનવેલી ઓિક શાળખ પ્રગિટ રકરિાિક્ષણનવેલી િક્ષણનથવેલી. યમાત્ર વિક્ષણનબયમાંરિક્ષણના વિષાજ્ય વસિાાજ્ય
રકશ યમાં જ ેલખિાન યમાં િક્ષણનથવેલી.
સ્પરર્ગરકા અેલગ રકાગિક શાળયમાયમાં આ મજબ વિગતધકો ેલખિાિક્ષણનવેલી રહાઉચ્ચશિ આવે : ્પધકોતાન યમાં િક્ષણનાયમ, ઉંયમર, અભાજ્યાસ,

(૮)

ઉચ્ચશિાિક શાળા-રક કૉેલ આવેજન યમાં િક્ષણનાયમ, ્પત્રવાજ્યિહારન યમાં સરિક્ષણનામયમાં, ફધકોિક્ષણન િક્ષણનયમાંબર તથા યમ આવેઈેલ આઈ બિડસિટી.
શબ્દરા રક સ્પરર્ગરકા રકિર ઉ્પર ‘વિક્ષણનબયમાંર સ્પરાર્ગ’ એયમ અિઅવશાજ્ય ેલખિાન યમાં રહાઉચ્ચશિ. આવે પ્રથયમ દદતવેલીાજ્ય, ત તતવેલીાજ્ય

(૯)

ક્રયમાયમાંહરકત અ તથા બ એયમ બદ બન આવે વિભાગિક્ષણના સ્પરર્ગરકધકોિક્ષણન આવે અનક્રયમ આવે ૧૧૦૦૦, ૭૫૦૦, ૫૦૦૦ િક્ષણના
રધકોરકબિડ પરસરકાર આ્પિાયમાયમાં આિઉચ્ચશિ આવે.


િક્ષણનનોંર્પાત્ર શબ્દસ વિક્ષણનબયમાંરધકોિક્ષણન આવે શબ્દરા રક સ્પરર્ગરક શબ્દસિટીઠ ‘અ’ તથા ‘બ’ એયમ બદ બન આવે વિભાગયમાયમાં ૧૧૦૦
રૂવ્પાજ્યાિક્ષણના રધકોરકબિડ પરસરકારથવેલી પરસસતત રકરિાયમાયમાં આિઉચ્ચશિ આવે.

(૧ 0)

સ્પરાર્ગ યમાિટા સિવેલીસતત થાજ્ય આવેેલા શબ્દરા રક સ્પરર્ગરકિક્ષણન આવે પ્રયમાણ્પત્ર આ્પિાયમાયમાં આિઉચ્ચશિ આવે.

-

વિક્ષણનબયમાંર રકા લય ઉચ્ચત્રરય ઉચ્ચિક્ષણના સાશબ્દસિટી િટ્પાેલ રકા રજજસિટબિડર્ગ ્પધકોસિટ રકા સહરાજ્યર રકા રૂબરૂ યવિક્ષણનિવસર્સિિટસિટીિક્ષણના
અયમશબ્દાિાશબ્દ સ્સથત સરિક્ષણનાયમ આવે જયમા રકરાિવેલી ઉચ્ચશિરકાઉચ્ચશિ આવે.
: નિબંધ – ચિત્રરિિા મં આયોકલના વિાન ં્ સરિામં્ :

િૉ.બાબાસાહીસંદેબ આંબઅિકર ઓરસ્પિ યન્ િના વિનસ્સિટી
બાેલાજી યમયમાંહશબ્દર સાયમ આવે,
સરખ આવેજ-ગાયમાંરવેલીિક્ષણનગર હાઈિ આવે,  છારધકોબિડસિટી, અયમશબ્દાિાશબ્દ-૩૮૨૪૮૧.

ચિત્ર સરસ્પધાપર્ધા
ચિત્ર સરસ્પધાપર્ધા (અ) (બ) (ક) એમ ક્ લ ત્રણ નના વિભાો ગમાં  આયં આયોજાશઅ.
 ‘અ’ વિભાગયમાયમાં ગજરાત રાજાજ્ય સરરકારિક્ષણનવેલી યમાાનાજ્યતાપ્રારાપત ઉ ઉચય ઉચ્ચવઉચ્ચશિક્ષણિક્ષણનવેલી તયમાયમ સયમાંસથાઓ, રક કૉેલ આવેજ
અિક્ષણન આવે યવિક્ષણનિવસર્સિિટસિટીિક્ષણના વિદાથદ્યાર્થીઓ ભાગ ેલઈ ઉચ્ચશિરકઉચ્ચશિ આવે.
‘બ’ વિભાગયમાયમાં રધકોરણ ૯ થવેલી ેલઈ રધકોરણ ૧૨ સરવેલીિક્ષણના ગજરાત રાજાજ્યિક્ષણનવેલી ઉચ્ચશિાિક શાળાયમાયમાં અભાજ્યાસ રકરસિટી રહાેલા
વિદાથદ્યાર્થીઓ ભાગ ેલઈ ઉચ્ચશિરકઉચ્ચશિ આવે.
‘રક’ વિભાગયમાયમાં રધકોરણ ૫ થવેલી ેલઈ રધકોરણ ૮ સરવેલીિક્ષણના ગજરાત રાજાજ્યિક્ષણનવેલી ઉચ્ચશિાિક શાળાયમાયમાં અભાજ્યાસ રકરસિટી રહાેલા
વિદાથદ્યાર્થીઓ ભાગ ેલઈ ઉચ્ચશિરકઉચ્ચશિ આવે.
 ‘અ’ ‘બ’ ‘રક’ એયમ ત્રણ આવેાજ્ય વિભાગયમાયમાં પ્રથયમ, દદતવેલીાજ્ય, ત તતવેલીાજ્ય ક્રયમાયમાંરકા આિિક્ષણનાર શબ્દરા રક સ્પરર્ગરકધકોિક્ષણન આવે અનક્રયમ આવે
૧૧૦૦૦/૭૫૦૦/૫૦૦૦િક્ષણના રધકોરકબિડ પરસરકારથવેલી સાનયમાવિક્ષણનત રકરિાયમાયમાં આિઉચ્ચશિ આવે.
 ‘અ’ ‘બ’ ‘રક’ એયમ ત્રણ આવેાજ્ય વિભાગયમાયમાં િક્ષણનનોંર્પાત્ર શબ્દસ-શબ્દસ-શબ્દસ, લય ઉચ્ચત્રધકોિક્ષણન આવે ૧૧૦૦/- રૂ. િક્ષણના રધકોરકબિડ પરસરકારથવેલી
પ્રધકોોતસાહહત રકરિાયમાયમાં આિઉચ્ચશિ આવે.
 સ્પરાર્ગ યમાિટા સિવેલીસતત ઠરા ેલ શબ્દરા રક લય ઉચ્ચત્રિક્ષણના સ્પરર્ગરકિક્ષણન આવે પ્રયમાણ્પત્ર આ્પિાયમાયમાં આિઉચ્ચશિ આવે.
 લય ઉચ્ચત્રિક્ષણનવેલી સાઈઝ ½ ઈસ્્્પરસિટીાજ્યેલ રહાઉચ્ચશિ. આવે (22” x 15”)
 િધકોિટર રકેલર, ્પધકોસિટર રકેલર અિક્ષણન આવે ઓઈેલ ્પ આવેસિટેલ – ત્રણ ્પરણ પૈરકસિટી રકધકોઈ ્પણ રકેલરિક્ષણનધકો ઉ્પાજ્યધકોગ રકરસિટી ઉચ્ચશિરકાઉચ્ચશિ આવે.
 શબ્દરા રક લય ઉચ્ચત્ર સ્પરર્ગરકા રકિર ઉ્પર ‘લય ઉચ્ચત્રસ્પરાર્ગ’ એયમ ેલખવ યમાં.
 શબ્દરા રક લય ઉચ્ચત્રિક્ષણના મ ૂલાજ્યાયમાંરકિક્ષણન બાશબ્દ ‘અ’ ‘બ’ ‘રક’ એયમ ત્રણ વિભાગ ્પરણ પૈરકસિટી પ્રોતાજ્ય આવેરક વિભાગયમાયમાંથવેલી ્પય ઉચ્ચાસ લય ઉચ્ચત્ર
સ્પરર્ગરકધકોિક્ષણન આવે (સેલ ૧૫૦) અંવતયમ તબકાિક્ષણનવેલી સ્પરાર્ગ યમાિટા યવિક્ષણનિવસર્સિિટસિટી દારા અયમશબ્દાિાશબ્દ મરકાયમ આવે આયમયમાંવત્રત
રકરિાયમાયમાં આિઉચ્ચશિ આવે. સથિક શાળ ઉ્પરિક્ષણનવેલી લય ઉચ્ચત્રસ્પરાર્ગયમાયમાં ં શ આવેશ્રેષઠ ત્રણ ક્રયમાયમાંહરકત તથા શબ્દસ પ્રધકોોતસાહરક સ્પરર્ગરકધકોન યમાં
્પહરણાયમ મ ૂલાજ્યાયમાંરકિક્ષણન બાશબ્દ જાહાર રકરિાયમાયમાં આિઉચ્ચશિ આવે.
 અ-બ-રક એયમ ત્રણ આવેાજ્ય વિભાગયમાયમાં પ્રથયમ, દદતવેલીાજ્ય, ત તતવેલીાજ્ય ઉ્પરાયમાંત શબ્દસ-શબ્દસ પ્રધકોોતસાહિક્ષણન પરસરકાર મજબ
સેલ ૩૯ સ્પરર્ગરકધકોિક્ષણનવેલી આખરસિટી ્પસયમાંશબ્દગવેલી પરસરકાર યમાિટા થઉચ્ચશિ આવે.

