
Government Engineering College-Valsad 

&District Education Office-Valsad 

Organize 

Online Summer Bootcamp For School Students2020 

Essay Competition 

 

 

03/06/2020 

 

Subject for Essay Competition 

1. Importance of Innovation for Nation 

2. Creativity and Innovation in teaching 

3. Role of science for achieving dreams for Make in India concept for nation 

 

Rules for Essay Competition  

1. Choosing more than one topic is allowed. More than one submission is 

allowed. 

2. Language for the essays will be Gujarati/Hindi/English . 

3. Formats accepted are .jpg or .pdf  only. 

4. Your essay document name should be in this form : <Topic 

name> _<yourname>_<schoolname>and should be emailed 

ssipbootcamp@gecv.ac.in. 

5. Word limit for essay should be in between 1000- 1200 words. 

6. Use active voice, multiple paragraphs to make it readable, add pictures to 

make it engaging and interesting (optional). 

7. Entries must be received by June 05, 2020 (11:00 PM your local time). 

 

 

 

 

 



સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, વલસાડ અને જીલ્લા શિક્ષણની કચેરી, વલસાડ 

દ્વારા િાળાના શવધ્યાર્થીઓ માટે આયોજીત ઓનલાઇન સમર બટુ કેમ્પ- ૨૦૨૦ 

શનબધં સ્પધાા 
03/૦૬/૨૦૨૦ 

શનબધં સ્પધાા માટેના શવષયો 
1. દેશ માટે નવીનીકરણ ન ું મહત્વ 

2. શશક્ષણમાું સર્જનાત્મકતા અને નવીનીકરણ 

3. ભારતના આત્મશનભભરતાના સ્વપનને  સાકાર કરવા માટે શાળાના બાળકો 
માટે શવજ્ઞાનની ભશૂમકા 

શનબધં સ્પધાા માટેના 
1. શવદ્યાર્થીઓ એક કરતાું વધારે શવષયો માટે શનબુંધ લખવા ઈચ્છે તો લખી 
શકાશે. 

2. શનબુંધ સ્પધાભ માટે શનબુંધ લખવાની ભાષા તરીકે ગ જરાતી , હહન્દી કે 
અંગ્રેજી પૈકી કોઈપણ એકભાષાનો જ ઉપયોગ કરી શકાશે. 

3. શનબુંધ જમા કરાવવા માટે  .jpg અર્થવા .pdfપૈકીના કોઈપણ એક ફોમટે 
ઉપયોગ કરવો. 

4. શનબુંધની ફાઇલન ું નામ આ રીતે જ રાખવ ું: < શનબુંધના શવષયન ું 
નામ>_<તમાર ું નામ>_<શાળાન ું નામ> અને ફાઇલ 
ssipbootcamp@gecv.ac.in ઉપર મેઈલ કરવાની રહશે. 

5. શનબુંધ માટે વધારેમાું વધારે ૧૦૦૦ ર્થી ૧૨૦૦ શબ્દોનો ઉપયોગ કરી 
શકાશે. 

6. શનબુંધ ને સ વાચ્ય અને સ ુંદર બનાવવા માટે ફકરાઓનો ઉપયોગ કરવો 
તેમજ વધ  અસરકારક અને સ ુંદર રીતે પ્રસ્ત  ત કરવા આકૃશતઓનો ઉપયોગ 
કરી શકાશ.ે 

7. શનબધં તારીખ ૦૫ જૂન ૨૦૨૦ (રાતે્ર ૧૧:00 વાગ્યે) સધુીમાઉંપર દિાાવેલ 
ઈમેલ ઉપર મોકલવાનો રહિે. 

mailto:ssipbootcamp@gecv.ac.in

