ની

માં ભાગ લેવા માટના િનયમો

૧.ફ ત વેબસાઇટ(www.narmadamahotsav.gujarat.gov.in)
on line ન ધણી કરલ પધકો જ આ પધામાં ભાગ લઈ શકશે.
પધા ંુ મા યમ
૨.

ુ રાતી ભાષા રહશે.
જ

પધા માટ ન ધણી અને
ુ ી
૨૫/૦૭/૨૦૧૭ ધ

૩. આ પધા માં નીચે
અ. ધોરણ ૧૦

: ૧૦/૦૭/૨૦૧૭ થી

,

ુ લી રહશે.
ુ બ ની
જ

ણ

ેણી રહશે –

ુ ી ના િવ યાથ ઓ .
ધ

બ. ધોરણ ૧૧ થી કોલેજ/

િુ નવિસટ ના િવ યાથ ઓ .

ક
૪.

શાળા / કોલેજ
કોલેજ ના િશ ક,

ુ ય

ંુ નામ તથા શાળા /
અથવા

ંુ નામ અને મોબાઇલ નબ
ં ર તથા
મોબાઇલ નબ
ં ર આપ

છે .

૫. દરે ક સ્પર્મક કોઈ પણ એક અથવા વર્ારે

સ્પર્ામમાાં ગમે

તેટલી વાર ભાગ લઈ શકશે. સ્પર્ામ ને લગતા દરે ક નવષયો
સ્પર્મક ન ાંુ પોતાન ાંુ સર્જન / મૌલલક હોવ ાંુ જોઈ એ .
૬. આ સ્પર્ામ માાં ફક્ત on line entry થી જ નોર્ણી કરી
સ્પર્ામને લગતી મારહતી જેવી કે કનવતા, નનબાંર્, સ્લોગન
, નમમદા ના પાણી થી થયેલ લાભ ને લગતી સફળ
ગાથાઓ અને આશરે એક નમનનટ ની મોબાઇલ રફલ્મ
ુ બ ની ફાઇલ ફૉમમટ માાં અપલોડ
નીચે દશામવ્યા મજ
કરવાની રહેશે.
૭. કનવતા, સ્લોગન, સફળ ગાથા અને નનબાંર્ અપલોડ કરવા માટે
word ફાઇલ કે pdf ફાઇલ માાં shruti font નોજ ઉપયોગ
કરવાનો રહેશે.
૮. મોબાઇલ નવરડયો ની સ્પર્ામ નો નવરડયો અપલોડ કરવા
માટે .mp4 અથવા .avi ફાઇલ નો જ ઉપયોગ કરવાનો
રહેશે.
ુ બ ના
૯॰ નવજેતા સ્પર્મકો ને દરે ક કેટેગરી માાં નીચે મજ
ઇનામો દ્વારા

સન્ટ્માનીત કરવામાાં આવશે.

િથમ નવજેતા : રૂનપયા ૨૫,૦૦૦
દ્વદ્વતીય નવજેતા : રૂનપયા ૧૫,૦૦૦
ત્રનુ તય નવજેતા : રૂનપયા ૧૦,૦૦૦
૧૦. સ્પર્ામમાાં નવજયી સ્પર્મકો ના નામ બહોળી િનસદ્વિ થી
સમાચાર માધ્યમો દ્વારા કરવા માાં આવશે અને સરકારશ્રી
દ્વારા નક્કી કરે લ કાયમક્રમમાાં સન્ટ્માનનત કરવામાાં આવશે.
૧૧. સ્પર્મકે ભરે લ ાં ુ સ્પર્ામની નોર્ણી માાં કોઈ પણ જાત ની
અધ ૂરી નવગતો અથવા નવષયને સાંબનાં ર્ત નરહ હોય તો
તેવી એન્ટ્રીઓ રદ થવાને પત્ર થશે.
૧૨. સ્પર્ામમાાં આવેલ એન્ટ્રીઓની મ ૂલ્યાાંકન નનષ્ણાત જયરુ ી દ્વારા
કરવામાાં આવશે.
૧૩. તમામ સ્પર્ામમાાં આવેલ એન્ટ્રીઓ ના પરરણામ/ નવજેતા તથા
સ્પર્મકને સ્પર્ામ માથી બાકાત કરવો કે નહી તેના માટે
અબાનર્ત સત્તા સ્પર્ામની જ્યરુ ી ની રહેશ.ે

૧૪.

ુ ાક્યો, અને
સ્પર્ામ માાં નવજેતા થયેલ નનબાંર્, કનવતા, સવ
નવરડયો રફલ્મના િચાર/ િસાર કરવાના અનર્કારો
સરકારશ્રીના રહેશે.

૧૫.

આ સ્પર્ામને

લગતા કોઈ પણ વાદ નવવાદ માાં નનષ્ણાત

જયરુ ી નો નનણમય અંનતમ ગણાશે

