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પ રપ : 

િવષય:  ગજુરાત થાપના દવસ િનિમત ે

સદંભ: ઉ ચ િશ ણ કિમશનર ીની કચરેી

 ભ તકિવ નર સહ મહેતા યિુનવ સટી સલં ન તમામ કોલેજોનાં આચાય ીઓ
અનુ નાતક ભવનનાં અ ય ીઓ તથા
ગુજરાત થાપના દવસની ઉજવણીનાં ભાગ પે 
કરી રહેલાં કોરોના વો રયસને િબરદાવવા
ભ તકિવ નર સહ મહેતા યિુનવ સટીમા ંઅ યાસ કરતા ંતમામ િવ ાથ ઓ આ પધાઓમાં ભાગ લઇ શકશે

“ ગજુરાતના ંગૌરવ અન ેઅિ મતા વ પ કોરોના
મ  પધાનુ ંનામ 

૧  િનબધં પધા
૨  કા ય પધા
૩  િચ  પધા 

 

પધાનાં િનયમો:  
(૧)  િવ ાથ ઓએ પધામા ંભાગ લેવા 

ફર યાત કરાવવાનંુ રહેશે. ર ેશન માટે અંિતમ તારીખ
(૨)  ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટીના ં િવ ાથ ઓ 

શકશ.ે 
(૩)  પધા સંબંિધત યાનમાં રાખવાની બાબત

A. િનબધં પધા:  
 આશરે ૧૦૦૦ શ દોની મયાદામા ંિનબંધ લેખન કરવાનું રહેશે
 િનબધં લેખન ગુજરાતી
 િનબધં લેખનમાં પધકનું 
 િનબધં લેખન કિૃતને શીષક આપવું જ રી છે
 િનબધં લેખનની PDF
 િનબધં પધાનાં િનણય માટે યુિનવ સટી પાસે સવ અબાિધત હ કો રહેશે

B. કા ય પધા : 
 કા ય પધામાં ભાગ લેનાર પધકનું પોતાનું વરિચત કા ય હોવું જોઇશે

પડશે તો પધકન ે પધામાંથી દુર કરવામાં આવશે અને ઇનામને પા  રહેશે 
 કા ય ગુજરાતી, અં ે  કે િહ દી મા યમમાં
 કા ય કૃિત ઓછામાં ઓછી 
 કા ય કૃિતને શીષક આપવું જ રી છે
 પધક વારા કા ય વહ તા રે લખી તેની 

મોકલવાનો રહેશે. િવડીયોની સાઈઝ 
 કા ય પધાનાં િનણય માટે યિુનવ સટી પાસે સવ અબાિધત 

ESTSlJ GZl;\C DC[TF I]lGJl;"8L4 H]GFU- 

િનિમત ેડી ટલ પધાઓના ંઆયોજન બાબત  

ઉ ચ િશ ણ કિમશનર ીની કચરેી, ગાધંીનગરનો પ  માકં: મકમ/ થાપના દવસ/૨૦૨૦, 

ભ તકિવ નર સહ મહેતા યિુનવ સટી સલં ન તમામ કોલેજોનાં આચાય ીઓ, અનુ નાતક
અનુ નાતક ભવનનાં અ ય ીઓ તથા યુિનવ સટીના ં તમામ િવ ાથ  ભાઈઓ-બહેનોન ે જણાવવાનું ક ે
ગુજરાત થાપના દવસની ઉજવણીનાં ભાગ પે વૈિ વક મહામારી કોરોના વાઇરસ (CoVID-19

વો રયસને િબરદાવવા-સ માનવા માટે યુિનવ સટી ક ાએથી ડીઝીટલ પધાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે
ભ તકિવ નર સહ મહેતા યિુનવ સટીમા ંઅ યાસ કરતા ંતમામ િવ ાથ ઓ આ પધાઓમાં ભાગ લઇ શકશે

તમામ પધા માટનેો િવષય: 

ગજુરાતના ંગૌરવ અન ેઅિ મતા વ પ કોરોના વો રયસની ભિૂમકા 
પધાનુ ંનામ  થમ ઇનામ  િ વતીય ઇનામ  તૃતીય ઇનામ 

િનબધં પધા . ૧૫,૦૦૦/- .૧૧,૦૦૦/ . ૫,૦૦૦
કા ય પધા . ૧૫,૦૦૦/- .૧૧,૦૦૦/ . ૫,૦૦૦
િચ  પધા . ૧૫,૦૦૦/- .૧૧,૦૦૦/ . ૫,૦૦૦

િવ ાથ ઓએ પધામા ંભાગ લેવા માટે https://forms.gle/j2C3bGp46XhtcbWEA

ર ેશન માટે અંિતમ તારીખ: ૦૭/૦૫/૨૦૨૦  
ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટીના ં િવ ાથ ઓ જે એનરોલમે ટ નંબર ધરાવતા ંહોય તે જ 

પધા સંબંિધત યાનમાં રાખવાની બાબત: 

શ દોની મયાદામા ંિનબંધ લેખન કરવાનું રહેશે.  
િનબધં લેખન ગુજરાતી, અં ે  કે િહ દી મા યમમાં કરી શકાશે. 
િનબધં લેખનમાં પધકનું વહ તા રે લખલે મૌિલક લખાણ હોવું જોઇશે. 
િનબધં લેખન કિૃતને શીષક આપવું જ રી છે. 

PDF ફાઈલ ઈમઈેલ વારા મોકલી આપવાની રહેશે. 
પધાનાં િનણય માટે યુિનવ સટી પાસે સવ અબાિધત હ કો રહેશે.  

કા ય પધામાં ભાગ લેનાર પધકનું પોતાનું વરિચત કા ય હોવું જોઇશે, અ ય રિચત કા ય હોવાનું માલુમ 
પધામાંથી દુર કરવામાં આવશે અને ઇનામને પા  રહેશે નહી. 

અં ે  કે િહ દી મા યમમાં લખી શકાશે. 
કા ય કૃિત ઓછામાં ઓછી ૧૦ લાઈન અન ેવધુમાં વધુ ૩૦ લાઈનની હોવી જોઇશે
કા ય કૃિતને શીષક આપવું જ રી છે. 

વહ તા રે લખી તેની શાિ દક PDF ફાઈલ અને કા ય પઠનનો િવડીયો ફર યાત 
િવડીયોની સાઈઝ ૨૦ MB થી વધુની ના હોવી જોઈએ. 

પધાનાં િનણય માટે યિુનવ સટી પાસે સવ અબાિધત હ કો રહેશે.  

, તા:૦૧/૦૫/૨૦૨૦  

અનુ નાતક કે નાં વડા ીઓ, 
જણાવવાનું ક ે સંદભ પ  અનુસાર 

19) સામે દવસ-રાત કામગીરી 
આયોજન કરવામાં આવેલ છે. 

ભ તકિવ નર સહ મહેતા યિુનવ સટીમા ંઅ યાસ કરતા ંતમામ િવ ાથ ઓ આ પધાઓમાં ભાગ લઇ શકશે. 

વો રયસની ભિૂમકા “ 
તૃતીય ઇનામ  

૦૦૦/ 
૦૦૦/ 
૦૦૦/ 

https://forms.gle/j2C3bGp46XhtcbWEA લક ઉપર પોતાનુ ંર શેન 

જે એનરોલમે ટ નંબર ધરાવતા ંહોય તે જ આ પધામાં ભાગ લઇ 

અ ય રિચત કા ય હોવાનું માલુમ 
 

લાઈનની હોવી જોઇશે. 

અને કા ય પઠનનો િવડીયો ફર યાત 
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C. િચ  પધા:  
 પધકનું પોતાનંુ મૌિલક િચ  હોવું જોઇશે

અને ઇનામને પા  રહેશે નહી
 િચ  માટ ેિનયત સાઈઝ 
 િચ  પધામા ંઅડધું િચ  દોરાઈ ય યારનો ફોટો અન ેસંપણૂ િચ  દોરાઈ ય યારનો એક ફોટો મોકલવાનો 

રહેશે. 
 િચ  પધા માટે પધક કોઈપણ કલરનો ઉપયોગ કરી શકશે
 િચ  પધામા ંયુિનવ સટી વારા જ ર જણાયે ખરાઈ કરવામાં આવશે તે માટે તમામ પધકન ેબધંનકતા રહેશે

(૪) પધામા ં ભાગ લેનાર તમામ િવ ાથ ઓએ પોતાનું ર ેશન કયા બાદ 

online@bknmu.edu.in ઈ-મેઈલ આઈડી ઉપર મોકલવાનંુ રહેશે

(૫)   પધક િવ ાથ  પોતાની કૃિતનો ઈ-
(૬)   દરેક પધકે આ ડી ટલ પધામા ં

રહેશે. 
(૭)    પધા અંગે તમામ હ કો ભ તકિવ નર સહ મહેતા યિુનવ સટીને આિધન રહેશે
(૮)  તમામ પધા અંગે કોઇપણ કારનાં વાદ

કિમટીનાં િનણયો દરકે પધકન ેમાટે આખરી અને બધંનકતા રહેશે
(૯)  પધાનું પ રણામ યુિનવ સટી વેબસાઈટ ઉપર 

 

ન ધ:  યિુનવ સટી વારા ડી ટલ પધાઓના ંિનયમન
િવશષે માિહતી ક ેમાગદશન માટ ે

 

મ  કિમટી સ ય ીઓના ંનામ   
૧.  ડૉ. ઋિષરાજ ઉપા યાય   
૨.  ડૉ. અિનતાબા ગોિહલ   
૩.  ડૉ. રમશેભાઈ મહતેા   
૪.  ડૉ. ઓમ જોષી    
   ભ તકિવ નર સહ મહેતા યિુનવ સટી તમામ િવ ાથ  ભાઈઓ
તે માટે આચાય ીઓ, અ ય ીઓ તથા સંબિંધતોને અનુરોધ કરે છે અન ેતમામ પધકન ેશુભે છાઓ પાઠવે છે

G\P : ALS[V[GV[DI]qZÒPq૨૩૫qZ_Z_
ESTSlJ GZl;\C DC[TF I]lGJl;"8L4UJG"D[g8 5M,L8[SGLS  S[d5;4
ESTSlJ GZl;\C DC[TF I]lGJl;"8L ZM04 B0LIF4 H]GFU
 
5|lT4 
ESTSlJ GZl;\C DC[TF I]lGJl;"8L VG]:GFTS EJGMGF VwI1FzLVM4 
 

GS, ;FNZ ZJFGF :v   DFGPS],5lTzLGF V
 

GS, ZJFGF H~ZL SFI"JFCL VY[" :v  
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પધકનું પોતાનંુ મૌિલક િચ  હોવું જોઇશે. અ યનું િચ  હોવાનું માલુમ થતા ં પધામાથંી દુર કરવામાં આવશ ે
અને ઇનામને પા  રહેશે નહી. 
િચ  માટ ેિનયત સાઈઝ A૩ અથવા A૪ પપેર સાઈઝ રાખવામાં આવેલ છે.  
િચ  પધામા ંઅડધું િચ  દોરાઈ ય યારનો ફોટો અન ેસંપણૂ િચ  દોરાઈ ય યારનો એક ફોટો મોકલવાનો 

િચ  પધા માટે પધક કોઈપણ કલરનો ઉપયોગ કરી શકશે. 
િચ  પધામા ંયુિનવ સટી વારા જ ર જણાયે ખરાઈ કરવામાં આવશે તે માટે તમામ પધકન ેબધંનકતા રહેશે

પધામા ં ભાગ લેનાર તમામ િવ ાથ ઓએ પોતાનું ર ેશન કયા બાદ તા: ૧૦/૦૫/૨૦૨૦ 

મેઈલ આઈડી ઉપર મોકલવાનંુ રહેશે. 

-મઈેલ કર ે યાર ેિવષયમા ંઅન ેફાઈલમા ં પધાનુ ંનામ, િવ ાથ નુ ંનામ લખવુ ંજ રી છે
દરેક પધકે આ ડી ટલ પધામા ંCopy Right નંુ ભગં ના થાય તે માટ ેતકેદારી રાખવાની જવાબદારી પધકની પોતાની 

પધા અંગે તમામ હ કો ભ તકિવ નર સહ મહેતા યિુનવ સટીને આિધન રહેશે. 
તમામ પધા અંગે કોઇપણ કારનાં વાદ-િવવાદ માટે જે-તે પધાનાં િનણાયકોએ લીધેલા િનણયો અને ડી ટલ  પધા 
કિમટીનાં િનણયો દરકે પધકન ેમાટે આખરી અને બધંનકતા રહેશ.ે 

ટી વેબસાઈટ ઉપર હેર કરવામા ંઆવશે. 

યિુનવ સટી વારા ડી ટલ પધાઓના ંિનયમન/સચંાલન માટ ેએક કિમટીનુ ંગઠન કરેલ છે. 
િવશષે માિહતી ક ેમાગદશન માટ ેકિમટીના ંસ ય ીઓનો સપંક કરી શકાશે.  

 પધાનુ ંનામ        સપંક નંબર  
 િનબધં પધા   ૮૧૫૫૦૫૮૦૦૧  
 િચ  પધા   ૯૨૬૫૩૫૮૪૩૫   
 કા ય પધા   ૯૬૦૧૧૦૯૬૯૬  
 ટેકનીકલ સપોટ   ૮૭૮૦૦૭૧૮૨૩  

ભ તકિવ નર સહ મહેતા યિુનવ સટી તમામ િવ ાથ  ભાઈઓ-બહેનો આ પધામાં ડી ટલ મા યમથી ભાગ લેવા ેરાય 
અ ય ીઓ તથા સંબિંધતોને અનુરોધ કરે છે અન ેતમામ પધકન ેશુભે છાઓ પાઠવે છે

Z_      
C DC[TF I]lGJl;"8L4UJG"D[g8 5M,L8[SGLS  S[d5;4 
C DC[TF I]lGJl;"8L ZM04 B0LIF4 H]GFU-P  TFP ૦૪/૦૫/૨૦૨૦  

C DC[TF I]lGJl;"8L VG]:GFTS EJGMGF VwI1FzLVM4 સંલ ન સં થાઓ TYF TDFD 

DFGPS],5lTzLGF V\UT ;lRJzL TZOPPP 
  VF.8L ;[, 

અ યનું િચ  હોવાનું માલુમ થતા ં પધામાથંી દુર કરવામાં આવશ ે

િચ  પધામા ંઅડધું િચ  દોરાઈ ય યારનો ફોટો અન ેસંપણૂ િચ  દોરાઈ ય યારનો એક ફોટો મોકલવાનો 

િચ  પધામા ંયુિનવ સટી વારા જ ર જણાયે ખરાઈ કરવામાં આવશે તે માટે તમામ પધકન ેબધંનકતા રહેશે.  
૨૦૨૦ સુધીમાં પોતાની કિૃત 

િવ ાથ નુ ંનામ લખવુ ંજ રી છે. 
નું ભગં ના થાય તે માટે તકેદારી રાખવાની જવાબદારી પધકની પોતાની 

પધાનાં િનણાયકોએ લીધેલા િનણયો અને ડી ટલ  પધા 

. ડી ટલ પધાઓ અગં ેકોઈ  

બહેનો આ પધામાં ડી ટલ મા યમથી ભાગ લેવા ેરાય 
અ ય ીઓ તથા સંબિંધતોને અનુરોધ કરે છે અન ેતમામ પધકન ેશુભે છાઓ પાઠવે છે.  

કા.કુલસિચવ  

TYF TDFD િવ ાથ  ભાઈ-બહનો તરફ... 








