Saurashtra University Rajkot
Online Drawing, essay and poem competitions on Corona Worriers
ઓનલાઇન ડ્રોઈંગ નનબંધ અને કનિતા સ્પધાા
થીમ – કોરોના લડિૈયા
ગુજરાતનાં ગૌરિ અને અસ્સ્મતા સ્િરૂપ કોરોના િોરરયર્ાની ભ ૂનમકા
સ્પધાાના નનયમો
ચિત્ર

નનબંધ

કનિતા

ડિજિટલ ચિત્રો અમાન્ય રહેશે

ફક્ત ત્રણ પેિ માું વધ માું વધ

100 થી 200 શબ્દોની કનવતા

ફક્ત કલર કે બ્લેક ઍન્િ વ્હાઇટ

1000 શબ્દોનો સ્વ હસ્તે

સ્વ હસ્તે ગિરાતી ભાષામાું

સ્કેિ/ સ્વ હસ્તે ચિત્ર બનાવેલ

ગિરાતી ભાષામાું નનબુંધ લખવો

લખવી

ફક્ત એક ચિત્ર એક ઉમેદવાર

ફક્ત એક નનબુંધ એક ઉમેદવાર

ફક્ત એક કનવતા એક ઉમેદવાર

દીઠ હોવ ું િોઈશે.

દીઠ હોવો િોઈશે.

દીઠ હોવી િોઈશે.

ઈમેલ અથવા ગ ૂગલ ફોમમ પર

ઈમેલ અથવા ગ ૂગલ ફોમમ પર

ઈમેલ અથવા ગ ૂગલ ફોમમ પર

અપલોિ કરે લ હોવ ું િરૂરી છે .

અપલોિ કરે લ હોવ ું િરૂરી છે .

અપલોિ કરે લ હોવ ું િરૂરી છે .

નનણામ યકોનો નનણમય અંનતમ રહેશે

નનણામ યકોનો નનણમય અંનતમ રહેશે

નનણામ યકોનો નનણમય અંનતમ રહેશે

ઓડરજિનલ કોપી ની માુંગણી

ઓડરજિનલ કોપી ની માુંગણી

ઓડરજિનલ કોપી ની માુંગણી

કયે સત્વરે મોકલી આપવાની

કયે સત્વરે મોકલી આપવાની

કયે સત્વરે મોકલી આપવાની

રહેશે

રહેશે

રહેશે

પોતાનો એનરોલમેન્ટ નુંબર

પોતાનો એનરોલમેન્ટ નુંબર

પોતાનો એનરોલમેન્ટ નુંબર

ફરજિયાતપણે અપલોિ કરે લ

ફરજિયાતપણે અપલોિ કરે લ

ફરજિયાતપણે અપલોિ કરે લ

કોપી પર પોતાની સહી સાથે

કોપી પર પોતાની સહી સાથે

કોપી પર પોતાની સહી સાથે

લખવાનો રહેશે.

લખવાનો રહેશે.

લખવાનો રહેશે.

ઇનામની રકમ નવજેતાના

ઇનામની રકમ નવજેતાના

ઇનામની રકમ નવજેતાના

ખાતામાું િમા કરવામાું આવનાર

ખાતામાું િમા કરવામાું આવનાર

ખાતામાું િમા કરવામાું આવનાર

હોઇ નવજેતાનો સુંપકમ ઈ-મેઈલ

હોઇ નવજેતાનો સુંપકમ ઈ-મેઈલ

હોઇ નવજેતાનો સુંપકમ ઈ-મેઈલ

અથવા ફોનથી કરવામાું આવશે.

અથવા ફોનથી કરવામાું આવશે.

અથવા ફોનથી કરવામાું આવશે.

તે સમયે સ્વ હસ્તે બનાવેલ

તે સમયે સ્વ હસ્તે બનાવેલ

તે સમયે સ્વ હસ્તે બનાવેલ

ઓડરજિનલ કોપી પોતાની સાથે

ઓડરજિનલ કોપી પોતાની સાથે

ઓડરજિનલ કોપી પોતાની સાથે

સારી સ્સ્થનતમાું લાવવાની રહેશે.

સારી સ્સ્થનતમાું લાવવાની રહેશે.

સારી સ્સ્થનતમાું લાવવાની રહેશે.

હોવ ું િોઈશે

