રા ીય એ તા યા ા
ગુજરાત રા યના ધોરણ ૯ થી ૧૨ની શાળાઓ અને કોલેજોમાં અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓ માટેની
પધાઓ િવગતો નીચે મુજબ છે .

ખાસ : ન ધ પધાઓમાં ભાગ લેવા માટે િવ ાથ ઓએ નીચેની વેબસાઇટ પર આપવામાં
આવેલ તારીખ સુધીમાં ર
શ
ે ન કરાવવાનું રહેશ.ે

વેબ સાઇટ

: www.ektayatra.com

(તમામ િવ ાથ ઓ અને

થમ

ણ

મના

િવ ાથ ઓના િનબંધ અપલોડ કરવા માટે)
રિજ ેશનની તારીખો : ૦૧.૧૦.૨૦૧૮ થી ૧૫.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં ફર યાત ર

ેશન

૧. િનબંધ પધા : (Essay Competition)
િવષય : “ રા ીય એ તા અને સામુદાિયક સંવા દતતા” (National Integration
and Communal Harmony”
આયોજન : િજ લા ક ાએ કરવાનુ રહેશે.
િનણાયક : માન. િજ લા િવકાસ અિધકારી ીના માગદશન હેઠળ ન કી કરવામાં આવેલ િનણાયકોની કિમટી
વારા

1. િનબંધ પધા માટે ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના િવ ાથ ઓ સંદભ િનયામક ી શાળાઓની
કચેરી, િજ લા ક ાએ િજ લા િશ ણાિધકારી ીની કચેરી અને કોલેજ ક ાના
િવ ાથ ઓ માટે ઉ ચ િશ ણ િનયામક ીની કચેરી વારા માગદશન

ા ત કરવાનું

રહેશ.ે
2. િજ લા ક ાએ આ િનબંધ પધાના આયોજન માટે િજ લા િશ ણાિધકારી ી એ ફરજ
બ વવાની રહેશ,ે જે અંગે કલેકટર ી/િજ લા િવકાસ અિધકારી ીનું માગદશન ા ત
કરી, યો ય આયોજન સમયમયાદામાં કરવાનું રહેશ.ે
3. પધામાં િવજે તા થેયેલ િવ ાથ ઓના નામ, સમય પ ક મુજબ િજ લા ક ાએથી
હેર કરવાનાં રહેશ,ે જે ની િવગતો િનયત ફોમટમાં રા ય કચેરીને મોકલાવાની રહેશ.ે

તેમજ આ પધામા ભાગ લેનાર િવ ાથ ઓનું વેબસાઇટ પર ર

શ
ે ન કરવાનું રહેશ.ે

(www.ektayatra.com)
4. ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના િવ ાથ ઓની િનબંધ પધા માટે
સાઇટ પર ર

ટર થયેલ હોય તેવા િવ ાથ ઓ માટે શાળા ક ાએ િનબંધ પધાનું

આયોજન તા ૧૦.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં કરવું.
ચકાસણી કરી

થમ શાળા ક ાએ વેબ

થમ

યારબાદ તેમાંથી આચાય

વારા

ણ િનબંધો ફોરવ ડગ સાથે િજ લાના નોડલ અિધકારી ીને

મોકલવાના રહેશ.ે
5. નોડલ અિધકારી ી વારા િનબંધ પધા પૂણ થયા બાદ િનિ ચત કરેલ િનણાયક પેનલ
(District-DIET) પાસે િનબંધ મોકલવાના રહેશે તેમજ આ અંગેના જ રી રેકડ
િનભાવવાના રહેશ.ે િનણાયક પેનલ વારા આવેલ િનબંધો પૈકી પહેલો, બીજો અને
ીજો નંબર

હેર કરવાના રહેશ.ે

6. િનણાયકોના પ રણામના આધારે િજ લાની પધાના થમ ણ મના િનબંધો નોડલ
અિધકારી ી વારા કેન કરી PDF ફોમટમાં પ રણામના દવસે જ વેબસાઇટ પર
અપલોડ કરવાના રહેશ.ે (www.ektayatra.com)
7. િજ લા ક ાની આ પધામા િવજે તા બનેલ થમ ણ મના િવ ાથ ઓને િજ લા
ક ાએ તા.૨૯.૧૦.૨૦૧૮ના રોજ યો નાર કાય મમાં નીચે દશા યા મુજબ
માણપ અને ઇનામ આપવામાં આવશે.
8. ઇનામ : િજ લા ક ાએ (ધોરણ ૯ થી ૧૨) પુર કાર વ પે પહેલો નંબર મેળવનારને
૧૦૦૦/-

િપયા, બીજો

નંબર મેળવનારને ૬૦૦/-

િપયા અને

ીજો નંબર

મેળવનારને ૪૦૦/- િપયા મળવાપા રહેશ.ે
9. આ િનબંધ પધા માટે વહીવટી, અ ય ખચ ઇનામની કુલ રકમ િપયા ૨૦૦૦/- ના
૫૦% રકમ એટલે કે િપયા ૧૦૦૦/- ની મયાદામાં કરવાનો રહેશ.ે
10. િજ લા ક ાએ યો નાર કાય મમાં િનબંધ પધામા િવજે તા થનાર િવ ાથ ઓ માટે
ટી.એ. અને ડી.એ. મહ મ

િપયા ૨૫૦/-ની મયાદામા ચુકવવાનું રહેશ,ે જે સંદ ભત

પ ની િવગતોને આધીન રહેશ.ે (લોકલ બસ ભાડુ)ં
11. માણપ ની સો ટ કોપી પી.ડી.એફ. અને સો ટકોપીમાં આપની િજ લા કચેરીને
મોકલી આપવામાં આવે છે .

12. આ પધાના િવજે તાઓને માણપ ો અને ઇનામ િવતરણ તા ૨૯.૧૦.૨૦૧૮ ના
રોજ િજ લાના ભારી મં ી ી કે ભારી સિચવ ીના વરદહ તે કરાવવાનું રહેશ.ે
ન ધ: જે િજ લાઓમા ધોરણ ૯ થી ૧૨ના િવ ાથ ઓમાટે િનબંધ
છે .તેિજ લાની શાળાઓએ મા
www.ektayatra.com

પધા થયેલ

િવ ાથ ઓનુ ઓનલાઇન રિજ ેસન કરાવવનુ રહેશ.ે

કોલેજ અને યુિનવ સટીના િવ ાથ ઓ માટે ....
1. આ િનબંધ પધામાં કોલેજ અને યુિનવ સટીના િવ ાથ ઓ ભાગ લઇ શકશે.
2. આ િનબંધ પધા િજ લા ક ાએ યોજવાની રહેશ.ે

લા ક ાએ કલેકટર ી/િજ લા

િવકાસ અિધકારી ીના માગદશન હેઠળ ન કી કરવામાં આવેલ નોડલ અિધકારી અને
કિમટી

વારા િનબંધ પધાનું આયોજન કરવાનું રહેશે તેમજ આ અંગેના જ રી રેકડ

િનભાવવાના રહેશ.ે
3. કોલેજના િવ ાથ ઓની િનબંધ પધા માટે
ર

થમ કોલેજ ક ાએ વેબ સાઇટ પર

ટર થયેલ હોય તેવા િવ ાથ ઓ માટે કોલેજ ક ાએ િનબંધ પધાનું આયોજન

તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં કરવું યારબાદ તેમાંથી આચાય વારા ચકાસણી કરી થમ
ણ િનબંધ ફોરવ ડગ સાથે િજ લાના નોડલ અિધકારી ીને મોકલવાના રહેશ.ે
4. િનબંધ

પધા બાદ િનયત કરેલ િનણાયક પેનલ (District-DIET) પાસે િનબંધ

મોકલવાના રહેશ.ે તેમજ ચકાસણી બાદ પહેલા, બી

અને ી

મની િવગતો તૈયાર

કરવાની રહેશ.ે
5. િનબંધ પધાના અંતે પહેલો, બીજો અને ીજો નંબર

હેર કરવાના રહશે. આ ણેય

િનબંધ િજ લાના નોડલ અિધકારી ીએ ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહેશ.ે
6. િજ લા ક ાએ કોલેજ ક ાના પુર કાર વ પે પહેલો નંબર આવનારને ૫૦૦૦ િપયા,
બીજો નંબરને ૩૦૦૦ િપયા અને ીજો નંબરને ૨૦૦૦ િપયા મળવાપા રહેશ.ે
7. આ િનબંધ પધા માટે વહીવટી કે અ ય ખચ ઇનામની કુલ રકમ િપયા ૧૦૦૦૦/- ના
૫૦% એટલે કે િપયા ૫૦૦૦/- ની મયાદામાં કરવાનું રહેશ.ે

8. આ િનબંધ પધામાં િવજે તા થનાર િવ ાથ ઓ માટે ટી.એ. અને ડી.એ. મહ મ િપયા
૨૫૦/- ની મયાદામાં ચુકવવાનું રહેશ.ે જે સંદ ભત પ ની િવગતોને આિધન રહેશ.ે
(લોકલ બસ ભાડુ)
9. િનણાયકોના પ રણામના આધારે િજ લાની પધાના

થમ

ણ મના િનબંધ નોડલ

અિધકારી ી વારા કેન કરી PDF ફોમટમા પ રણામના દવસે જ વેબસાઇટપર અપલોડ
કરવાના રહેશ.ે (www.ektayatra.com)
10. આ પધાના િવજે તાઓને માણપ ો અને ઇનામ િવતરણ તા ૨૯.૧૦.૨૦૧૮ ના
રોજ િજ લાના ભારી મં ી ી કે ભારી સિચવ ીના વરદહ તે કરાવવાનું રહેશ.ે
11. માણપ ની સો ટ કોપી પી.ડી.એફ. અને સો ટકોપીમાં આપની િજ લા કચેરીને
મોકલી આપવામાં આવે છે .
ન ધ જે િજ લાઓમા :કોલેજોના િવ ાથ ઓમાટે િનબંધ પધા થયેલ છે . તેિજ લાની
કોલેજોએ મા િવ ાથ ઓનુ ઓનલાઇન રિજ સ
ે ન કરાવવનુ રહેશ.ે
િવશેષ: આપની કચેરી વારા આ

નો રી પધા માટે જોગવાઇ મુજબ થનારા તમામ

ખચની િવગતો આ પ સાથે સામેલ પ કો મુજબ દરખા ત કરીને સવ િશ ા અિભયાન
રા ય કચેરીને સે ટર-૧૭, ગાંધીનગર ખાતે મોકલી આપવાની રહેશ.ે

2.

નો રી પધા (Quiz Contest)

િવષય: “સરદાર પટેલ અને રા ીય એ તા “
આયોજન : િજ લા ક ાએ કરવાનું રહેશે.
િનણાયક : માન િજ લા િવકાસ અિધકારી ીના માગદશન હેઠળ ન કી કરવામાં આવેલ િનણાયકોની કિમટી
વારા (District-DIET)

વેબ સાઇટ : www.ektayatra.com

(િવ ાથ ઓના ર

ેશન માટે)

રિજ ેશનની તારીખો : ૦૧.૧૦.૨૦૧૮ થી ૧૫.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં ફર યાત ર

ેશન

નો રી પધા માટે ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના િવ ાથ ઓ સંદભ િનયામક ી શાળાઓની કચેરી,
િજ લા ક ાએ િજ લા િશ ણાિધકારી ીની કચેરી અને કોલેજ ક ાના િવ ાથ ઓ માટે ઉ ચ
િશ ણ િનયામક ીની કચેરી વારા માગદશન ા ત કરવાનું રહેશ.ે
1.

નો રી પધામાં િવજે તા થયેલ િવ ાથ ઓના નામ, સમયપ ક મુજબ િજ લા ક ાએથી
હેર કરવાના રહેશ,ે જે ની િવગતો િનયત ફોમટમાં રા ય કચેરીને મોકલવાની રહેશ.ે આ
િ વઝ પધા માટે આ સાથે મોકલવામાં આવેલ (નમુના પ)

ન પુિ તકાના આધારે

કરવાનું રહેશ.ે
2. િજ લા ક ાએ આ

નો રી પધાના આયોજન માટે િજ લા િશ ણાિધકારી ીએ ફરજ

બ વવાની રહેશે જે અંગે કલેકટર ી/િજ લા િવકાસ અિધકારી ીનું માગદશન ા ત કરી,
યો ય આયોજન કરવાનું રહેશ.ે
3.

નો રી પધા થમ શાળા ક ાએ તા ૧૦.૧૦.૧૮ સુધીમાં કરવી
 યારબાદ શાળામાંથી પસંદ થયેલ ૧-િવ ાથ ની િવગતો નોડલ અિધકારી ીને
તા ૧૧.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં મોકલવી.

 તા.૧૫.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં તાલુકા ક ાએ

નો રી

પધા

પધાનું

આયોજન કરવું.
 તાલુકા ક ાના

થમ

ણ િવ ાથ ઓની િજ લા ક ાની

પધા માટે

તા.૨૦.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં પધાનું આયોજન કરવુ.ં
4. િજ લા ક ાએ

નો રી પધા પૂણ થયા બાદ િનિ ચત કરેલ િનણાયક તરીકે ઉપિ થત

પેનલ (District-DIET) વારા

થમ, બી

અને

ી

મના િવજે તાઓ ન કી કરવા

તેમજ આ અંગેના જ રી રેકડ િનભાવવાના રહેશ.ે
5. િજ લા ક ાએ
રહેશે અને તેની
6. િજ લા ક ાની

નો રી પધાના અંતે પહેલો, બીજો અને ીજો નંબર

હેર કરવાના

ણ િવજે તા િવ ાથ ઓને કરવાની રહેશ.ે
નો રી પધાના િનણાયકોના પ રણામના આધારે િજ લાની પધાના

થમ ણ મના િવ ાથ ઓની યાદી નોડલ અિધકારી ી વારા કેન કરી PDF ફોમટમા
પ રણામના દવસે જ વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવાના રહેશ.ે (www.ektayatra.com)
7. માણપ ની સો ટ કોપી પી.ડી.એફ. અને સો ટકોપીમાં આપની િજ લા કચેરીને મોકલી
આપવામાં આવે છે .
8. ઇનામ: િજ લા ક ાએ (ધોરણ ૯ થી ૧૨ માટે) પુર કાર વ પે પહેલો નંબર મેળવનારને
૧૦૦૦/- િપયા, બીજો નંબર મેળવનારને ૬૦૦/- િપયા અને ીજો નંબર મેળવનારને
૪૦૦/- િપયા મળવાપા રહેશ.ે
9. િજ લાક ાની

નો રી પધા માટે વહીવટી કે અ ય ખચ ઇનામની કુલ રકમ

૨૦૦૦/- ના ૫૦% રકમ એટલે કે િપયા ૧૦૦૦/- ની મયાદામાં કરવાનો રહેશ.ે

િપયા

10. િજ લાક ાની આ

નો રી પધામાં િવજે તા થનાર િવ ાથ ઓ માટે ટી.એ. અને ડી.એ.

મહ મ િપયા ૨૫૦/- ની મયાદામાં ચુકવવાનું રહેશ.ે જે સંદ ભત પ ની િવગતોને
આિધન રહેશ.ે
11. િજ લાક ાની આ

પધામાં શાળા અને તાલુકા ક ાએ આયોજન માટે કોઇ ખચની

જોગવાઇ કરેલ નથી. ખચની જોગવાઇ મા િજ લા ક ાની પધાના માટે જ કરેલ છે.

12. િજ લા ક ાની આ

પધાના િવજે તાઓને

માણપ ો અને ઇનામ િવતરણ

તા.૨૯.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ િજ લાના ભારી મં ી ી કે ભારી સિચવ ીના વરદહ તે
કરાવવાનું રહેશ.ે

13. કોલેજ અને યુિનવ સટીના િવ ાથ ઓ માટે િજ લા ક ાએ....
આ નો રી પધામાં કોલેજ અને યુિનવ સટીના િવ ાથ ઓ ભાગ લઇ શકશે.
1. આ નો રી પધા િજ લા ક ાએ યોજવાની રહેશે .
2. આ વીઝ પધા માટે આ સાથે મોકલવામાં આવેલ (નમુના પ( ન પુિ તકાના આધારે
િવષય અ વયે નો તૈયાર કરીને કરવાનું રહેશે .
3. િજ લા ક ાએ કલેકટર ીિજ લા િવકાસ અિધકારી/ ીના માગદશન હેઠળ ન કી કરવામાં
આવેલ નોડલ અિધકારી અને કિમટી વારા નો રી પધાનું આયોજન કરવાનું રહેશે
તેમજ આ અંગેના જ રી રેકડ િનભાવવાના રહેશે .
 નો રી પધા થમ કોલેજ ક ાએ તા.૧૦.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં કરવી.
 યારબાદ કોલેજમાંથી પસંદ થયેલ ૧ િવ ાથ ની િવગતો નોડલ અિધકારી ીને
તા.૧૧.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં મોકલવી.
 તા.૧૫.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં તાલુકાક ાએ
 તાલુકાક ાના

થમ

નો રી પધાનું આયોજન કરવુ.ં

ણ મના િવ ાથ ઓની િજ લા ક ાની પધા માટે

તા.૨૦.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં પધાનું આયોજન કરવુ.ં

4. િજ લાક ાની નો રી પધા બાદ િનયત કરેલ િનણાયક પેનલ વારા પહેલા, બી અને
ી
મની િવગતો તૈયાર કરવાની રહેશે અને િજ લાના નોડલ અિધકારી ીને આપવાની
રહેશે .
5. િજ લા ક ાની નો રી પધાના અંતે પહેલો બીજો અને ીજો નંબર હેર કરવાના
રહશે .
6. િનણાયકોના પ રણામના આધારે િજ લાની પધાના થમ ણ મના િવ ાથ ઓની યાદી
નોડલ અિધકારી ી વારા કેન કરી PDF ફોમટમાં પ રણામના દવસે જ વેબસાઇટ પર
અપલોડ કરવાની રહેશ)ે .www.ektayatra.com)
7. માણપ ની સો ટકોપી પીએફ.ડી.. અને સો ટકોપીમાં આપની િજ લા કચેરીને મોકલી
આપવામાં આવે છે .જે ભાગ લેનાર તમામ િવ ાથ ઓ અને િવજે તાઓને આપવાની રહેશ.
8. પુર કાર વ પે પહેલો આવનારને ૫૦૦૦ િપયા ,બીજો ને ૩૦૦૦ િપયા અને ીજો
ને ૨૦૦૦ િપયા મળવાપા રહેશ.ે
9. િજ લા ક ાની આ નો રી પધાના માટે વહીવટી અ ય ખચ ઇનામની કુલ રકમ િપયા
૧૦૦૦૦ -/ના ૫૦ -/૫૦૦૦ .એટલેકે િપયા %ની મયાદામા કરવાનો રહેશ.ે
10. િજ લા ક ાની આ નો રી પધામાં િવજે તા થનાર િવ ાથ ઓ માટે ટીએ.. અને
ડીએ.. મહ મ િપયા ૨૫૦ -/ની મયાદામાં ચુવવવાનું રહેશે જે સંદ ભત પ ની િવગતોને
આધીન રહેશે (લોકલ બસ ભાડુ) .
11. આ પધાના િવજે તાઓને માણપ ો અને ઇનામ િવતરણ તા ૨૯.૧૦.૨૦૧૮ ના
રોજ િજ લાના ભારી મં ી ી કે ભારી સિચવ ીના વરદહ તે કરાવવાનું રહેશ.ે
િવશેષ: આપની કચેરી વારા આ નો રી પધા માટે જોગવાઇ મુજબ થનાર તમામ
ખચની િવગતો આ પ સાથે સામેલ પ કો મુજબ દરખા ત કરીને સવ િશ ા અિભયાન
રા ય કચેરીને સે ટર-૧૭, ગાંધીનગર ખાતે મોકલી આપવાની રહેશ.ે

3. ચચા પધા ( Debate Competition)
િવષય: “સરદાર પટેલ અને રાિ ય એ તા “
આયોજન : િજ લા ક ાએ કરવાનું રહેશે
િનણાયક : માન િજ લા િવકાસ અિધકારી ીના માગદશન હેઠળ ન કી કરવામાં આવેલ િનણાયકોની કિમટી
વારા (District-DIET)

વેબ સાઇટ : www.ektayatra.com
રિજ ેશનની તારીખો : ૦૧.૧૦.૨૦૧૮ થી ૧૫.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં ફર યાત ર

ેશન

1. ચચા પધા માટે ધોરણ ૯ થી ૧૨ના િવ ાથ ઓ સંદભ િનયામક ી શાળાઓની કચેરી,
િજ લા ક ાએ િજ લા િશ ણાિધકારી ીની કચેરી અને કોલેજ ક ાના િવ ાથ ઓ માટે
ઉ ચ િશ ણ િનયામક ીની કચેરી વારા માગદશન ા ત કરવાનું રહેશ.ે
2. ચચા પધા પધામાં િવજે તા થયેલ િવ ાથ ઓના નામ, િજ લા ક ાએથી

હેર કરવાનાં

રહેશ,ે જે ની િવગતો િનયત ફોમટમા રા ય કચેરીને મોકલાવાની રહેશ.ે
3. િજ લાક ાએ આ ચચા

પધાના આયોજન માટે િજ લા િશ ણાિધકારી ીએ ફરજ

બ વવાની રહેશ.ે જે અંગે કલેકટર ી/િજ લા િવકાસ અિધકારી ીનું માગદશન ા ત કરી,
યો ય આયોજન ણ જૂ થમાં કરવાનું રહેશ.ે
 ચચા પધા

થમ શાળા ક ાએ તા ૧૦સુધીમા ૧૮.૧૦.◌ં કરવી.

 યારબાદ શાળામાંથી પસંદ થયેલ ૧-િવ ાથ ની િવગતો નોડલ અિધકારી ીને
તા.૧૧.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં મોકલવી.
 તા.૧૫.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં તાલુકા ક ાએ ચચા પધાનું આયોજન કરવુ.ં
 તાલુકાક ાના

થમ

ણ િવ ાથ ઓની િજ લા ક ાની

પધા માટે

તા.૨૦.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં પધાનું આયોજન કરવુ.ં
4. િજ લાક ાની ચચા પધા પૂણ થયા બાદ િનિ ચત કરેલ િનણાયક પેનલ વારા િવજે તાના
જુ થ

થમ, બીજુ અને

િનભાવવાના રહેશ.ે

ીજુ એમ ન કી કરવામાં આવશે. આ અંગેના જ રી રેકડ

5. િજ લાક ાની ચચા પધાના અંતે પહેલો, બીજો અને ીજો નંબર

હેર કરવાના રહેશ.ે

6. િનણાયકોના પ રણામના આધારે િજ લાની પધાના થમ ણ મના િવ ાથ ઓની યાદી
નોડલ અિધકારી ી વારા કેન કરી PDF ફોમટમાં પ રણામના દવસે જ વેબસાઇટ પર
અપલોડ કરવાની રહેશ.ે (www.ektayatra.com)
7. માણપ ની સો ટકોપી પી.ડી.એફ. અને સો ટકોપીમાં આપની િજ લા કચેરીને મોકલી
આપવામાં આવે છે . આ માણપ ો ભાગ લેનાર અને િવજે તા િવ ાથ ઓને આપવાના
રહેશ.ે
8. ઇનામ: િજ લા ક ાએ (ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના િવ ાથ ઓને) પુર કાર વ પે પહેલો નંબર
મેળવનારને ૧૦૦૦/- િપયા, બીજો નંબર મેળવનારને ૬૦૦/- િપયા અને ીજો નંબર
મેળવનારને ૪૦૦/- િપયા મળવાપા રહેશ.ે
9. િજ લા ક ાએ આ ચચા પધા માટે વહીવટી કે અ ય ખચ ઇનામની કુલ રકમ

િપયા

૨૦૦૦/- ના ૫૦% રકમ એટલે કે િપયા ૧૦૦૦/- ની મયાદામાં કરવાનો રહેશ.ે
10. િજ લા ક ાએ આ ચચા પધામાં િવજે તા થનાર િવ ાથ ઓ માટે ટી.એ. અને ડી.એ.
મહ મ િપયા ૨૫૦/- ની મયાદામાં ચુકવવાનું રહેશ.ે જે સંદ ભત પ ની િવગતોને
આિધન રહેશ.ે
11. િજ લા ક ાએ આ

પધાના િવજે તાઓને

તા ૨૯.૧૦.૨૦૧૮ ના

રોજ િજ લાના

માણપ ો અને ઇનામ િવતરણ
ભારી મં ી ી કે

ભારી સિચવ ીના

વરદહ તે કરાવવાનું રહેશ.ે

કોલેજ અને યુિનવ સટીના િવ ાથ ઓ માટે િજ લા ક ાની પધાનુ આયોજન
1. િજ લા’ક ાની આ ચચા પધામાં કોલેજ અને યુિનવ સટીના િવ ાથ ઓ ભાગ લઇ શકશે .
આ માટે િવ ાથ ઓએ આપેલ વેબસાઇટ પર સમય મયાદામાં રિજ શ
ે ન કરાવવાનું
રહેશે .
2. િજ લાક ાની આ ચચા પધા િજ લા ક ાએ યોજવાની રહેશે .
3. િજ લાક ાની આ ચચા પધા માટે આ સાથે મોકલવામા આવેલ િવષયના આધારે કરવાનું
રહેશે .
 ચચા પધા

થમ શાળાક ાએ તા ૧૦સુધીમા ૧૮.૧૦.◌ં કરવી.

 યારબાદ શાળા માથી પસંદ થયેલ ૧-િવ ાથ ની િવગતો નોડલ અિધકારી ીને
તા.૧૧.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં મોકલવી.
 તા.૧૫.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં તાલુકા ક ાએ ચચા પધાનું આયોજન કરવુ.ં
 તાલુકા ક ાના

થમ

ણ િવ ાથ ઓની િજ લા ક ાની

પધા માટે

તા.૨૦.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં પધાનું આયોજન કરવુ.ં
4. િજ લા ક ાએ કલેકટર ીિજ લા િવકાસ અિધકારી/ ીના માગદશન હેઠળ ન કી કરવામાં
આવેલ નોડલ અિધકારી અને કિમટી

વારા

પધાનું આયોજન કરવાનું રહેશે તેમજ આ

અંગેના જ રી રેકડ િનભાવવાના રહેશે .
5. િજ લાક ાની ચચા
પધાના પહેલા, બી
રહેશે અને

પધા બાદ િનયત કરેલ િનણાયક પેનલ વારા િજ લાક ાની ચચા
અને ી

મ મેળવનાર િવ ાથ ઓની િવગતો તૈયાર કરવાની

હેર કરવાના રહેશે .

6. િનણાયકોના પ રણામના આધારે િજ લાની પધાના

થમ

ણ મના િવ ાથ ઓની

યાદી નોડલ અિધકારી ી વારા કેન કરી PDF ફોમટમાં પ રણામના દવસે જ વેબસાઇટ
પર અપલોડ કરવાના રહેશ)ે .www.ektayatra.com)
7. માણપ ની સો ટ કોપી પીએફ.ડી.. અને સો ટકોપીમાં આપની િજ લા કચેરીને મોકલી
આપવામાં આવે છે .
8. િજ લા ક ાની ચચા

પધા માટે પુર કાર વ પે પહેલો આવનાર ને ૫૦૦૦ િપયા,

બીજો ને ૩૦૦૦ િપયા અને ી

ને ૨૦૦૦ િપયા મળવાપા રહેશ.ે

9. િજ લા ક ાની આ ચચા પધાના માટે વહીવટી કે અ ય ખચ ઇનામની કુલ રકમ િપયા
૧૦૦૦૦-/ ના ૫૦એટલે % કે

િપયા-/૫૦૦૦ . ની મયાદામાં કરવાનું રહેશે

10. િજ લા ક ાની આ ચચા પધામા િવજે તા થનાર િવ ાથ ઓ માટે ટીએ.. અને ડીએ..
મહ મ િપયા ૨૫૦ની મયાદામા-/◌ં ચુકવવાનું રહેશે જે સંદ ભત પ ની િવગતોને
આિધન રહેશે .
11. િજ લા ક ાની આ ચચા
તા.૨૯૨૦૧૮.૧૦. ના
વરદહ તે કરાવવાનું રહેશ.ે

પધાના િવજે તાઓને
રોજ િજ લાના

માણપ ો અને ઇનામ િવતરણ

ભારી મં ી ી કે

ભારી સિચવ ીના

િવશેષ: આપની કચેરી

વારા આ ચચા પધા માટે જોગવાઇ મુજબ થનારા તમામ

ખચની િવગતો આ પ સાથે સામેલ પ કો મુજબ દરખા ત કરીને સવ િશ ા અિભયાન
રા ય કચેરીને સે ટર-૧૭, ગાંધીનગર ખાતે મોકલી આપવાની રહેશ.ે

4. રા ીય એ તા અંતગત િવડીયો (૧- િમિનટ) ફ મ

(Mobile Film on National Unity)
િવષય: “રાિ ય એ તા “
આયોજન : િજ લાક ાએ કરવાનું રહેશે
િનણાયક : માન. િજ લા િવકાસ અિધકારી ીના માગદશન હેઠળ ન કી કરવમાં આવેલ િનણાયકોની કિમટી
વારા (District-DIET)

વેબ સાઇટ : www.ektayatra.com
રિજ ેશનની તારીખો : ૦૧.૧૦.૨૦૧૮ થી ૧૫.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં ફર યાત ર

ેશન

1. રા ીય એ તા અંતગત મોબાઇલ થી રેકોડ કરેલ ૧-િમિનટની િવડીયો ફ મ પધા માટે
ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના િવ ાથ ઓ સંદભ િનયામક ી શાળાઓની કચેરી, િજ લા ક ાએ
િજ લા િશ ણાિધકારી ીની કચેરી અને કોલેજ ક ાના િવ ાથ ઓ માટે ઉ ચ િશ ણ
િનયામક ીની કચેરી વારા માગદશન ા ત કરવાનું રહેશ.ે
2. રા ીય એ તા અંતગત મોબાઇલથી રેકોડ કરેલ, ૧-િમિનટની િવડીયો ફ મ પધામાં
િવજે તા થયેલ િવ ાથ ઓના નામ, િજ લા ક ાએથી

હેર કરવાના રહેશ,ે જે ની િવગતો

િનયત ફોમટમાં રા ય કચેરીને મોકલાવાની રહેશ.ે
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ેશન કરા યા બાદ પોતાના મોબાઇલમાં

આ સાથે મોકલવામાં આવેલ ફોમટમાં ૧-િમિન નો િવષય અ વયે તૈયાર કરેલ િવડીયો
અપલોડ કરવાનો રહેશ.ે

4. આ ૧- િમિનટની િવડીયો ( ફ મ મોબાઇલમાં AVI -MP-4 ફોમ માં જ દશાવેલ િવષય
”રા ીય એ તા” (National Unity)ના થીમ પર તૈયાર/ રેકોડ કરવાની રહેશે જે થી
વેબસાઇટ પર તા ૨૦.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં અપલોડ કરી શકાશે.
5. િજ લાક ાએ આ

પધાના આયોજન માટે િજ લા િશ ણાિધકારી ીએ ફરજ

બ વવાની રહેશે જે અંગે કલેકટર ી/િજ લા િવકાસ અિધકારી ીનું માગદશન

ાત

કરી, રિજ ટર થયેલ િવ ાથ ઓ વારા િવડીયો અપલોડ થયા બાદ વેબ સાઇટના પરથી
અપલોડ થયેલ િવડીયો િન ચત કરેલ િનણાયક પેનલ વારા િવજે તાના થમ, બીજુ અને
ીજુ મ તા.૨૧-૨૨.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં ન કી કરવામાં આવશે. આ અંગેના જ રી
રેકડ િનભાવવાના રહેશ.ે
6. માણપ ની સો ટ કોપી પી.ડી.એફ. અને સો ટકોપીમાં આપની િજ લા કચેરીને મોકલી
આપવામાં આવે છે .
7. ઇનામ: િજ લાક ાએ પધા માટે પુર કાર વ પે પહેલો નંબર મેળવનાર ને ૧૦૦૦/િપયા, બીજો નંબર મેળવનારને ૬૦૦/- િપયા અને ીજો નંબર મેળવનાર ને ૪૦૦/િપયા મળવાપા રહેશે
7. િજ લા ક ાની આ

પધા માટે વહીવટી કે અ ય ખચ ઇનામની કુલ રકમ

િપયા

૨૦૦૦/- ના ૫૦% રકમ એટલે કે િપયા ૧૦૦૦/- ની મયાદામાં કરવાનો રહેશ.ે
8. િજ લાક ાની આ પધામાં િવજે તા થનાર િવ ાથ ઓ માટે ટી.એ અને ડી.એ મહ મ
િપયા ૨૫૦/- ની મયાદામાં ચુકવવાનું રહેશ,ે જે સંદ ભત પ ની િવગતોને આધીન રહેશ.ે
9. િજ લાક ાની આ

પધાના િવજે તાઓને

તા.૨૯.૧૦.૨૦૧૮ ના
વરદહ તે કરાવવાનું રહેશ.ે

રોજ િજ લાના

માણપ ો અને ઇનામ િવતરણ
ભારી મં ી ી કે

ભારી સિચવ ીના

 કોલેજ અને યુિનવ સટીના િવ ાથ ઓ માટે ....
1. િજ લાક ાની આ પધામાં કોલેજ અને યુિનવ સટીના િવ ાથ ઓ ભાગ લઇ શકશે.
2. િજ લા ક ાની આ પધા િજ લાક ાની રહેશે જે માટે િવ ાથ ઓએ સમયમયાદામાં
િવડીયો અપલોડ કરવાના રહેશ.ે
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ેશન કરા યા બાદ પોતાના મોબાઇલમાં

આ સાથે મોકલવામાં આવેલ ફોમટમાં ૧ િમિન નો િવષય અ વયે તૈયાર કરેલ િવડીયો
અપલોડ કરવાનો રહેશ.ે
4. િજ લાક ાની પધામાં ૧- િમિન ની િવડીયો ફ મ મોબાઇલમાં AVI -MP-4 ફોમ માં
જ દશાવેલ િવષય” રા ીય એ તા” ના થીમ પર તૈયાર/રેકોડ કરવાની રહેશે જે થી
વેબસાઇટ પર તા. ૨૦.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં જ અપલોડ કરી શકાશે.
5. િજ લા ક ાએ આ

પધાના આયોજન માટે િજ લા િશ ણાિધકારી ીએ ફરજ

બ વવાની રહેશ.ે જે અંગે કલેકટર ી/િજ લા િવકાસ અિધકારી ીનું માગદશન ા ત
કરી, રિજ ટર થયેલ િવ ાથ ઓ

વારા િવડીયો અપલોડ થયા બાદ (૨૧-

૨૨.૧૦.૨૦૧૮) સુધીમાં િનિ ચત કરેલ િનણાયક પેનલ વારા િવજે તાના જૂ થ થમ,
બીજુ અને ીજુ એમ ન કી કરવામાં આવશે. આ અંગન
ે ા જ રી રેકડ િનભાવવાના રહેશ.ે
6. માણપ ની સો ટ કોપી પી.ડી.એફ. અને સો ટકોપીમાં આપની િજ લા કચેરીને મોકલી
આપવામા આવે છે .
7.

લાક ાએ કલેકટર ી/િજ લા િવકાસ અિધકારી ીનું માગદશન હેઠળ ન કી કરવામાં
આવેલ નોડલ અિધકારી વારા આ અંગન
ે ા જ રી રેકડ િનભાવવાના રહેશ.ે

8. િજ લાક ાની પધા માટે પુર કાર વ પે પહેલો આવનાર ને ૫૦૦૦ િપયા, બીજો ને
૩૦૦૦ િપયા અને ીજો ને ૨૦૦૦ િપયા મળવાપા રહેશ.ે

9. િજ લાક ાની આ પધાના માટે વહીવટી કે અ ય ખચ ઇનામની કુલ રકમ
૧૦૦૦૦/- ના ૫૦% એટલે કે

િપયા

િપયા. ૫૦૦૦/- ની મયાદામાં કરવાનું રહેશે

10. િજ લા ક ાની આ પધામાં િવજે તા થનાર િવ ાથ ઓ માટે ટી.એ. અને ડી.એ.
મહ મ િપયા ૨૫૦/- ની મયાદામાં ચુકવવાનું રહેશ.ે જે સંદ ભત પ ની િવગતોને
આિધન રહેશ.ે
11. િજ લા ક ાની આ પધાના િવજે તાઓને માણપ ો અને ઇનામ િવતરણ કાય મ
તા ૨૯.૧૦.૨૦૧૮ ના

રોજ િજ લાના

ભારી મં ી ી કે

ભારી સિચવ ીના

વરદહ તે કરાવવાનું રહેશ.ે
િવશેષ: આપની કચેરી

વારા આ પધા માટે જોગવાઇ મુજબ થનારા તમામ ખચની

િવગતો આ પ સાથે સામેલ પ કો મુજબ દરખા ત કરીને સવ િશ ા અિભયાન રા ય
કચેરીને સે ટર-૧૭, ગાંધીનગર ખાતે મોકલી આપવાની રહેશ.ે

આ ચાર પધાના આયોજન માટે યાને લેવાની જ રી સુચનાઓ
ખાસ સુચનાઓ
1. િજ લાક ાની ચાર (૪) પધાઓના આયોજન અને અમલીકરણ માટે િજ લાક ાના
નોડલ અિધકારીની િનમ કં કરવાની રહેશ.ે
2. આ ચાર પધાઓનું આયોજન સમય મયાદામાં કરવાનું રહેશ.ે
3. િજ લાક ાની ચાર પધામાં ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના અને કોલેજના િવ ાથ ઓ ભાગ
લઇ શ શે.
4. ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના અને કોલેજ ક ાની પધાઓમાં ભાગ લેવા માટે સુચ યા
મુજબના

િવ ાથ એ

www.ektayatra.comની

વેબસાઇટ

પર

તા.૦૧.૧૦.૨૦૧૮ થી તા.૧૫.૧૦.૨૦૧૮ સુધીમાં ફર યાત ર

શ
ે ન કરાવવાનું

રહેશ.ે
5. આપેલ ચાર પધામાં ભાગ લેવા માટે ઓનલાઇન રિજ ટર થયેલ િવ ાથ ઓના નામ,
શાળા, ધોરણની

માિણત યાદી શાળા/કોલેજના આચાય

વારા

માિણત કરી

િજ લાના નોડલ અિધકારી ીને મોકલવાની રહેશ.ે
6. નોડલ અિધકારી ીએ વેબસાઇટ પર ર

ટર થયેલ િવ ાથ ઓની િવગતોની ખરાઇ

કરવાની રહેશે અને િનયત િસવાય નો જો કોઇ અ ય બાળકો જણાય કે જે ઓ આ
પધાઓ માટેની પા તા ધરાવતાના હોય તો તે ફાઇનલ યાદીમાંથી રદ કરવાના રહેશ.ે
7. િજ લાક ાની ચાર પધાઓના ઇનામ માટેનો સુચ યા મુજબનો િનયમાનુસ
ં ાર ખચ
િજ લા ક ાએથી કરવાનો રહેશ.ે જે સવ િશ ા અિભયાન રા ય કચેરી
રીએ બસ કરવામાં આવશે. આ

વારા

પધાઓ માટે િજ લાક ાએ જ રી રેકો સ

િનભાવવાના રહેશ.ે
8.

માણપ ની સો ટ કોપી પી.ડી.એફ. અને સો ટકોપીમાં આપની િજ લા કચેરીને
મોકલી આપવામાં આવે છે . જે િજ લા ક ાએથી િ ટ કરાવીને આપવાના રહેશ.ે

9. આ સમ

પધાના આયોજન માટે

દશા યા મુજબનો થનાર ખચ હાલની

િ થિતએથી સંલ ન કચેરી (ડી.ઈ.ઓ. કચેરી/યુિનવ સટી વારા) િજ લા ક ાએથીકરવાનો
રહેશ.ે જે સવ િશ ા અિભયાન રા ય કચેરી વારા રીએ બસ કરી આપવામાં આવશે.
10. આ ચાર પધાઓના આયોજન માટેનુ સમયપ ક નીચે મુજબ છે .
11. િજ લાક ાની આ

પધાના િવજે તાઓને

માણપ ો અને ઇનામ િવતરણ તા

૨૯.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ િજ લાના ભારી મં ી ી કે ભારી સિચવ ીના વરદહ તે
કરાવવાનું રહેશ.ે

12. િજ લાક ાની ચાર (૪) પધાઓનો સિચ િવગતે અહેવાલ તૈયાર કરી િજ લા કચેરી
ખાતે રાખવાનો રહેશ.ે
13. આ પધાઓ અંગે માિહતી માટે સવ િશ ા અિભયાન કચેરી ના સ પક માટેની િવગતો
નીચે મુજબ છે.
૧. ી િહતે જોષી (OIC- AS) સવ િશ ા અિભયાન ગાંધીનગર
stpguj@gmail.com 9898267389
૨. ી અિનલ ઉપા યાય ( ટેટ રસોસ પસન-કયુ ઈ સેલ) સવ િશ ા અિભયાન
ગાંધીનગર 9426808513

રા ીય એ તા અને સામુદાિયક સંવા દતા િવષય અ વયે ચાર પધાઓના આયોજન
માટેનું સમયપ ક
મ
1

પધા ની િવગતો
િજ લા ક ાએથી િનબંધ પધા માટે શાળા, કોલેજોને

તારીખ/ માસ
ણ કરવી

૨૭.૦૯.૨૦૧૮

2

શાળા (ધો ૯થી ૧૨)/કોલેજો પાસેથી િવ ાથ ઓના નામો
ફાઇનલ કરી વેબ સાઇટ પર ર
ેશન કરા વુ

૧૦-૧૫.૧૦.૨૦૧૮

3

િજ લા ક ાએ ફાઇનલ લી ટના િવ ાથ ઓ માટે પધા યોજવી

૧૬-૨૦-૧૦.૨૦૧૮

4

તજ ોની કિમટીને િનબંધો મો લી માંક ૧ થી ૩ િવજે તાની
પસંદગી કરવી
િજ લાક ાની તજ ોની કિમટીને િનબંધો મો લી માંક ૧ થી ૩
િવજે તાની પસંદગી કરવી અને થમ ણ વેબસાઇટ પર અપલોડ
કરવી.
આ કામિગરીનો બહોળો ચાર સાર કરવો

5

6
7
8
9

9

10

૧૧

ભાગ લીધેલ તમામ િવ ાથ ઓ માટે તેમજ પહેલો–બીજો અને
ી
મે આવનારા િવ ાથ ઓના માણપ ો તૈયાર કરવા
પહેલા ણ િવજે તા િવ ાથ ઓ તેમજ સમ
પધાની િનબંધ
સં હ પુિ તકા તૈયાર કરવી.
આ પધા માટે થનાર ખચ માટેની અને કરેલ ખચ રીએ બસ
માટે િજ લાની સ મ કચેરીએ પોતાની રા ય કચેરીને મોકલવી
અને સલ ન રા ય કચેરીએ સવ િશ ા અિભયાન રા ય કચેરીને
દરખા ત કરી ખચની રકમ મેળવવાની રહેશે.
આ સમ કામગીરી માટે નાણાકીય ખચ સંલ ન કચેરીના નોડલ
અિધકારી વારા કરવામા આવેલ દરખા ત મુજબ જોગવાઇને
આધીન ચુકવવામાં આવશે.
િજ લાક ાના પહેલા ણ મના િવજે તા િવ ાથ ઓના નામ,
સરનામુ, સંપક નંબર, આધાર કાડ નંબર, બક એકાઉ ટ નંબર
વગેર માિહતી એક કરવાની રહેશે. જે ના આધારે ઇનામ િવતરણ
માટે ચુકવવામાં આવશે.
િજ લાક ાએ માણપ ો અને ઇનામ િવતરણનો કાય મ

૧૬-૨૦-૧૦.૨૦૧૮
૨૦-૨૨.૧૦.૨૦૧૮
૧૬-૨૦.૧૦.૨૦૧૮
૨૩-૨૫.૧૦.૨૦૧૮
૦૫. ૧૧.૨૦૧૮
અ યારી કાય મ
માટેની ગાઇ લાઇન મુજબ
ખચ કરવો જે આપને
રીએ બસ કરવામાં આવશે.
૧૫.૧૦.૨૦૧૮

િજ લા ક ાએ રાખવા
૨૯.૧૦.૨૦૧૮

તા
શાળા/કોલેજના િવ ાથ
આથી

માણપ

માણીકરણપ ક

આપવામા આવેછે. કે આ સાથે સામેલ .... થી .....

મના િવ ાથ ઓ અમારી શાળા(ધોરણ-૯થી૧૨)/કોલેજના છે . જે ઓએ
www.ektayatra.comની વેબસાઇટ પર ર

સ
ે ન કરાવેલ છે . અને તેઓ

િજ લાક ાની ચાર પધામાટેની લાયકાત ધરાવે છે .
સહી
િસ કો
આચાય ી

“એ તા યા ા”
રા ીય એ તા અને સામુદાિયક સંવા દતતા

િજ લા ક ાની પધાઓ
1. િનબંધ પધા (Essay Competition )
2. નો રી પધા ) Quiz Contest )
3. ચચા પધા ) Debate Competition)
4. રા ીય એ તા અંતગત િવડીયો ફ મ (િમિનટ -૧)
(Mobile Film on National Unity)

“એક ભારત ે ભારત”

