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All India Drawing, Handwriting and Essay Writing Contest 2019 

Dear Parents,  
This is to inform you that All India Citizen Development Centre, Aurangabad is organising its All India 

Drawing, Handwriting and Essay Writing Contest 2019 to give a platform to students to showcase their 
talent at a National Level. This competition is open to students of Grade UKG to 10.  The details of the 
competition are as follows: 

 Drawing Contest (Grade UKG to 10) :- 
Grade Subject 

UKG 1. Lotus Flower 2. Colourful Ball 3. A fish 

1 and 2 1. A Mango 2. Colourful Balloon 3. Ice-cream 

3 and 4 1. Peacock 2. House 3. Butterfly 

5 to 7 1. Raksha Bandhan 2. Teacher’s Day 3. Tree Plantation 

8 to 10 1. National Integration 2. Independence Day 3. Swach Bharat 

- 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 (UKG to grade 4) and Water colours for higher grades. 
(Grade 5 to grade 10) 

- Out of the given three subjects, the participant will have to choose any one.  
- The competition will be held on 9th July, 2019 during the school hours.  

 

 Handwriting Contest (Grade 1 to 10):- 
- The Participant has to write down any paragraph from text book in his/her own 

handwriting. It can be written either in English or Hindi. The students from grade 4 to 
10 will have to write in ruled noted book page and for grade 1 to 3 in four line ruled 
note book page.  

- The competition will be held on 10th July, 2019 during the school hours.  
 

 Essay Writing Contest (Grade 1 to 10) :- 
Grade Subject 

1 and 2 1. Myself 2. My School 3. My Mother 

3 and 4 1. My father 2. My Favourite teacher 3. My best friend 

5 to 7 1. India of my dreams 2. My favourite game 3. Save Water 

8 to 10 1. Respect for all 2. Ideal Citizen 3. The power of Unity 

 

- Out of the given three subjects, the participant will have to choose any one.  
- The essay can be written in Hindi or English language. Word limit is 500 words and the 

essay has to be written on one side of the paper only. 
- The competition will be held on 11th July, 2019 during the school hours.  
- The preparation should happen at home, however the school will guide whenever 

needed.  
 
General points if consideration. 

 The Participation Fees for the Competition are Rs. 50/- each 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 all the three competitions will be given by the 
school. All other stationery material has to be brought by the students. 
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  And then, they will be sent to the Aurangabad office for the competition. The Results will 
be announced on 27th September, 2019. 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 registration 

amount on or before 3rd July, Wednesday. 

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

Registration form for Handwriting Contest 

Name: ____________________________________  Grade: ________        

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

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

Registration form for Drawing Contest 

Name: ____________________________________  Grade: ________        

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

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

Registration form for Essay Writing Contest 

Name: ____________________________________  Grade: ________        

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

  
Drafted by: Riddhi Dodhia              Gujarati by: Dharmendrasinh Solanki              Approved by: Shivani Acharya
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ઓર ઈન્ડિમા ડ્રોઈંગ, શડેિયાઇટ િંગ & એવે યાઇટ િંગ કોડ ેસ્  2019 

સજુ્ઞ લારીશ્રી,   

આથી જણાલલાનુું કે ઓર ઈન્ડડમા  વીટીઝન ડલેરભેડટ વેડટય , ઓયુંગાફાદ વલદ્યાથીઓને યાષ્ટ્રીમ સ્તયે તેભની 
પ્રવતબા ફતાલલા ઓર ઈન્ડિમા ડ્રોઈંગ , શડેિયાઇટ િંગ & એવે યાઇટ િંગ કોડ ેસ્  2019 નુું આમજન કયી યશી છે. આ સ્ધાા 
યકેુજી થી ધો. 10 ના વલદ્યાથીઓ ભાટે છે. સ્ધાાની વલગત નીચે મજુફ છે.:  

 ડ્રોઈંગ કોડ ેસ્  (યકેુજી થી ધો. 10) :- 

ધોયણ વલમ  
યકેુજી 1. કભ  2. યુંગફેયુંગી દડા  3. ભાછરી 
1 & 2 1. કેયી  2. યુંગફેયુંગી ફુગ્ગા 3. આઈસ્રીભ  

3 & 4 1. ભય  2. ઘય 3. તુંગગયુું 
5 થી  7 1. યક્ષાફુંધન  2. વળક્ષક દદન 3. વકૃ્ષાયણ  

8 થી 10 1. યાષ્ટ્રીમ એકતા 2. સ્લાતુંત્ર્મ દદન   3. સ્લચ્છ બાયત  

- કોઇણ પ્રકાયનાાં કરય  દા.ત. લટય કરય , સ્ટય કરય , ેસ્ટર કરય , સ્કેચ ેડવ , કરડા ઇંક , ફર 
ેડવ, કરય ેંવવર લગેયે કરટયિંગ ભા ે ઉમોગ કયી ળકાળે . તેભ છતાું ફાક તેની લમાનવુાય 
કઇણ પ્રકાયનાું કરય વુંદ કયી ળકે છે. દા.ત. નાનાું ધયણ (યકેુજી થી ધો. 4)  ભાટે  રેમડવ કે 
ેન્ડવર કરય અને ભટા ધયણ(ધો. 5 થી 10)  ભાટે લૉટય કરય.  

- આેર ત્રણ વલમભાુંથી, સ્ધાકએ કોઈ એક વાંદ કયલાનુાં યશળેે. 
- આ સ્ધાા 9 જુરાઇ, 2019 ના યજ સ્કરૂ વભમ દયવભમાન મજાળે.  

 

 શડેિયાઇટ િંગ કોડ ેસ્  (ધો. 1  થી 10):- 

- સ્ધાકે ાઠમસુ્તકભાુંથી કઈણ એક પકય રખલાન યશ ેછે. જે અંગે્રજી અથલા ટશડદી બાાભાાં  
રખલાન યશળેે. ધ. 4 થી 10 ના વલદ્યાથીઓએ આંકેરી નો બકૂભાાં અને ધ. 1 થી 3 ભાટે ચાય 
રીટીલાી આંકેરી નો બકૂભાાં રખલાનુું યશળેે.  

- આ સ્ધાા 10 જુરાઇ, 2019 ના યજ સ્કરૂ વભમ દયવભમાન મજાળે.  

 

 એવેયાઇટ િંગ કોડ ેસ્  (ધો. 1  થી 10):- 

ધોયણ વલમ  
1 & 2 1. ભામ વેલ્પ  2. ભામ સ્કરૂ  3. ભામ ભધય  

3 & 4 1. ભામ પાધય  2. ભામ પેલયેટ ટીચય  3. ભામ ફેસ્ટ ફે્રડડ  

5 થી  7 1. ઈન્ડડમા ઓપ ભામ 
ડ્રીમ્વ  

2. ભામ પેલયેટ ગેભ 3. વેલ લટય  

8 થી 10 1. દયસ્ેક્ટ પય ઓર  2. આઇડીમર વવટીઝન  3. ધી ાલય ઓપ 
યવુનટી   
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- આેર ત્રણ વલમભાુંથી, સ્ધાકએ કોઈ એક વાંદ કયલાનુાં યશળેે. 
- એવે દશડદી અથલા અંગ્રેજી બાાભાું રખી ળકાળે. ળબ્દ ભમાાદા 500 ળબ્દ છે અને વનફુંધ પક્ત 

કાગના એક ફાજુ ય જ રખલાનુું યશળેે. 
- આ સ્ધાા 11 જુરાઇ, 2019 ના યજ સ્કરૂ વભમ દયવભમાન મજાળે. 
- તૈમાયી ઘયે થલી જઈએ, જ કે જ્માયે ણ જરૂય ડ ેત્માયે સ્કરૂ ભાગાદળાન આળે.  

 

ધ્માનભાાં રેલાનાાં વાભાડમ મદુ્દા: 
 દયેક સ્ધાા ભા ેની પી રૂ. 50/- છે. 
 સ્કરૂભાું એંરી ભકલ્મા ફાદ , સ્ધાા સ્કરૂ વભમ દયવભમાન સ્કરૂભાાં જ  રેલાભાું આલળે. ત્રણેમ સ્ધાા ભા ે 

ેય(કાગ) સ્કરૂ તયપથી જ આલાભાાં આલળે. ફીજુ ું ફધ ુભદટદયમર વલદ્યાથીઓએ રાલલાનુું યશળેે.  
 અને ત્માય ફાદ , તે સ્ધાા ભા ે ઓયાંગાફાદ ભોકરલાભાાં આલળે . દયઝલ્ટ તા. 27 વપ્ટેમ્ફય, 2019 ના યજ 

જાશયે કયલાભાું આલળે. વલજેતાઓને કેળ પ્રાઇઝ અને રદપઝ તથા ભેભેંટથી વડભાવનત કયલાભાું આલળે.   

 જે વલદ્યાથીઓ યજજસ્ ય કયાલળે તે દયેકને ા ીવવેળન વ ીટપકે  આલભાાં આલળે.   

નોંધ : રેટ એંરી સ્લીકાયલાભાું આલળે નશી.   

 

યવ ધયાલતાાં વલદ્યાથીઓએ બયેર યજીસ્રેળન પોભા પી વાથે તા. 3 જુરાઇ – બધુલાય સધુીભાાં જભા કયાલલાનુાં યશળેે.  

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

શડેિયાઇટ િંગ કોડ ેસ્  ભા ે યજીસ્રેળન પોભા 
નાભ: ____________________________________  ધયણ: ________        

ફાક વાથે ભકરેર યકભ:- ________________  લારીની વશી: - ______________ 

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

ડ્રોઈંગ કોડ ેસ્  ભા ે યજીસ્રેળન પોભા 
નાભ: ____________________________________  ધયણ: ________        

ફાક વાથે ભકરેર યકભ:- ________________  લારીની વશી: - ______________  

 

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

એવેયાઇટ િંગ કોડ ેસ્  ભા ે યજીસ્રેળન પોભા 
નાભ: ____________________________________  ધયણ: ________        

ફાક વાથે ભકરેર યકભ:- ________________  લારીની વશી: - ______________  

   
Drafted by: Riddhi Dodhia              Gujarati by: Dharmendrasinh Solanki              Approved by: Shivani Acharya

   

  

 

 


