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NATIONAL HANDWRITING AND COLOURING CONTEST 
Dear Parents,  

This is to inform you that Students Development Society, Aurangabad is organising its National 
Handwriting And Colouring Contest 2018 to give a platform to students to showcase their talent at a 
National Level. This competition is open to students of Grade LKG to 9.  The details of the competition are as 
follows: 
 

 Handwriting Contest:- 
- The Participant has to write India’s Pledge( India is my country…. ) or a paragraph (10-15 

lines) about your any favourite. It can be written either in English or Hindi. The Students 
must submit the written work on a ruled noted book page. 
 

 Colouring Contest:- 
- A specimen Drawing/Picture will be given to the participants. Any colour medium e.g. 

water colour, poster colour, pastel crayons, sketch pens, coloured ink, ball pens, colour 
pencils, etc. are allowed to be used for colouring. Although, the child can choose any 
colour medium as per his/her age. Eg. Crayons or Pencil colours for lower grades and 
Water colours for higher grades. 
 

 The Participation Fees for the Competition are Rs. 50/-  for each competition. 
 

 After the entries are submitted to the school, the competition will be conducted during the 
School Hours in the school. The paper for both the competitions will be given by the school. 
All other stationery material has to be brought by the students. 
 

  and then, they will be sent to the Aurangabad office for the competition. The Results will be 
announced on 12th October, 2018. Winners will be appreciated with Cash Prizes and Trophies 
and Memento.  

 

 Participation certificate will be given to who register for the competition. 
Note: - Late entries will not be entertained. 
 

Interested students are requested to submit the filled Registration form along with the amount on or 

before 17th July, Tuesday . 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registration form for Handwriting Contest 

Name: ____________________________________  Grade: ________        

Amount sent with the child:- ________________  Parent’s Signature: - ______________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registration form for Colouring Contest 

Name: ____________________________________  Grade: ________        

Amount sent with the child:- ________________  Parent’s Signature: - ______________ 
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નેળનર શને્ડયાઇટટિંગ તથા કરટયિંગ કોન્ટેસ્ટ 

સજુ્ઞ લારીશ્રી,  
આથી જણાલલાનુું કે , સ્ટુડન્ટ ડવે્રોભેંટ સોસામટી , ઓયુંગાફાદ દ્વાયા યાષ્ટ્રીમ ક્ષેતે્ર વલદ્યાથીઓને ોતાની પ્રવતબા 

ફતાલલાની તક ભે તે હતે ુનેળનર શને્ડયાઇટટિંગ તથા કરટયિંગ કોન્ટેસ્ટ 2018 આમોજન કયલાભાું આલેર છે.  

આ સ્ધાા એર.કે.જી. થી ધો. 9 સધુીનાું વલદ્યાથીઓ ભાટે છે. સ્ાધાાની વલગતલાય ભાહહતી નીચે મજુફ છે.  

 શને્ડયાઇટટિંગ કોન્ટેસ્ટ:- 

-  સ્ધાકે બાયતની પ્રવતજ્ઞા (બાયત ભાયો દેળ છે…) અથલા તભને સુંદ હોમ તે વલળે (10 થી 15 રીટીનો) એક 
પકયો રખલાનો યહ ેછે. જે અંગે્રજી અથલા ટશન્દી બાાભાાં  રખલાનો યહળેે. વલદ્યાથીઓએ રેખન કામા આંકેરી 
નોટબકૂભાાં જભા કયવુું આલશ્મક છે. 

 કરટયિંગ કોન્ટેસ્ટ:- 

-  સ્ધાકોને એક નમનૂો ડ્રોઇંગ/પક્ચય આલાભાાં આલળે . કોઇણ પ્રકાયનાાં કરય દા.ત. લોટય કરય , ોસ્ટય કરય, 

ેસ્ટર કરય, સ્કેચ ેન્સ, કરડા ઇંક, ફોર ેન્સ, કરય ેંવસર લગેયે કરટયિંગ ભાટે ઉમોગ કયી ળકાળે . તેભ છતાું 
ફાક તેની લમાનસુાય કોઇણ પ્રકાયનાું કરય સુંદ કયી ળકે છે. દા.ત. નાનાું ધોયણ ભાટે કે્રમોન્સ કે ેન્ન્સર 
કરય અને ભોટા ધોયણ ભાટે લૉટય કરય.  

 દયેક સ્ધાા ભાટેની પી રૂ. 50/- છે.  

 સ્કરૂભાું એંરી ભોકલ્મા ફાદ , સ્ધાા સ્કરૂ વભમ દયપભમાન સ્કરૂભાાં જ  રેલાભાું આલળે. ફને્ન ભાટે ેય(કાગ) 
સ્કરૂ તયપથી જ આલાભાાં આલળે. ફીજુ ું ફધ ુભહટહયમર વલદ્યાથીઓએ રાલલાનુું યહળેે.  

 અને ત્માય ફાદ, તે સ્ધાા ભાટે ઓયાંગાફાદ ભોકરલાભાાં આલળે . હયઝલ્ટ તા. 12 ઓક્ટોફય , 2018 ના યોજ જાહયે 
કયલાભાું આલળે. વલજેતાઓને કેળ પ્રાઇઝ અને રોહપઝ તથા ભેભેંટોથી સન્ભાવનત કયલાભાું આલળે.   

 જે પલદ્યાથીઓ યજજસ્ટય કયાલળે તે દયેકને ાટીપવેળન વટીટપકેટ આલભાાં આલળે.   

નોંધ : રેટ એંરી સ્લીકાયલાભાું આલળે નહી.   

 

યવ ધયાલતાાં પલદ્યાથીઓએ બયેર યજીસ્રેળન પોભા પી વાથે તા. 17 જુરાઇ – ભાંગલાય સધુીભાાં જભા કયાલલાનુાં યશળેે.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

શને્ડયાઇટટિંગ કોન્ટેસ્ટ ભાટે યજીસ્રેળન પોભા 
નાભ: ____________________________________  ધોયણ: ________        

ફાક સાથે ભોકરેર યકભ:- ________________  લારીની સહી: - ______________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

કરટયિંગ કોન્ટેસ્ટ ભાટે યજીસ્રેળન પોભા 
નાભ: ____________________________________  ધોયણ: ________        

ફાક સાથે ભોકરેર યકભ:- ________________  લારીની સહી: - ______________ 
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