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Home Secretary
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Government of India

^?^/North Block
^ R^/New Delhi

'H^, ’TT.^r,^.
AJAY BHALLA, ias
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13^1^ October, 2021D.O. No. 19034/01/2021-NI-II

As you are aware, October 31 is being observed across the county
Rashtriya Ekta Diwas (National Unity Day) to commemorate the birth

anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. It is a special occasion to foster
and reinforce our dedication to preserve and strengthen unity, integrity
and security of our nation, by reinforcing the value of a strong and united
India.

2. This year, the celebration of Rashtriya Ekta Diwas also coincides
with the celebrations of 75 years of our Independence, and the glorious
history of the people, the culture and the achievements of progressive
India.

3. The Union Home Minister has already written to the Union
Ministers to celebrate Rashtriya Ekta Diwas-2021 with enthusiasm and
fervour (copy eiiclosed).

4. As in the past, Rashtriya Ekta Diwas Parade, with participation
from State Police Forces and Central Armed Police Forces (CAPFs), is
being organized on October 31, 2021 at the Statue of Unity, Kevadia,
Gujarat, to mark the occasion.

5. This year, as a special initiative, as part of the joint celebration of
Azadi Ka Amrit Mahotsav and Rashtriya Ekta Diwas, two rallies (Cycle
Rally and Motorcycle Rally) have been organized which will converge at
Kevadia on October 31, 2021. The Cycle Rally is celebrating the spirit of
Azadi Ka Amrit Mahotsav with participation from CAPFs (BSF, CISF,
CRPF, ITBP and SSB) from different parts of the country such as Leh
(Indo-China Border), Jaigaon (Indo-Bhutan Border, West Bengal), Banner
(Indo-PakLstan Border, Rajasthan), GadchiroH (Maharashtra) and
Trivandrum (Kerala). The Motorcycle Rally with the theme of National
Integration comprises participants from State Police Forces from four
comers of the country namely Gujarat (Kutch), Jammu 8b Kashmir (Uri),
Tamil Nadu (Kanyakumari) and Tripura (Sabroon).
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' 6. As advised by the Union Home Minister in his above mentioned
letter, a pledge taking ceremony may also be organized to mark the
occasion. In this regard, the text of the “Rashtriya Ekta Diwas Pledge”
is enclosed.

I, therefore, request you to give appropriate directions and
guidance for celebrating the occasion in a befitting manner, keeping in
mind Covid-19 guidelines.

With regards

7.

Yours sincerely,

End; As above

Secretaries to all Ministries/Departments of Govt, of India
(As per list attached)
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17^ tot 2f^RT TTSW sidiiji ;5rr 71WI ^ 3to ^

aiidU^i ^STT 'HQRtJd ch’<<A % f^TJ 3iM<r)l 'Mld|c;i<ri
o  o

^ 3lt '^<51 ^ '^ =h<»'H ^RHT

RASHTRIYA EKTA DIWAS PT.RnaF.

.  I solemnly pledge that I dedicate myself to
preserve the unity, integrity and security of the
nation and also strive hard to spread this message
among my fellow countrymen. 1 take this pledge in
the spirit of unification of my country which was
made possible by the vision and actions of Sardar
Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve to make
my own contribution to ensure internal security of
my country.



D.O. No. M9034/01/2021-NI-n

To,

Ms. Anita Karwal,

Secretary,
Departmeni: of School Education & Literacy,
Ministry of Human Resource Development,
ShastriBhawan, New Delhi.

From

Union Home Secretary
Ministry of Home Affairs,

i-'jich Block, New Delhi



 

 

પરિરિષ્ટ-૧ (માર્ગદર્શગકા) 

એક ભાિત શે્રષ્ઠ ભાિત 

“િાષ્ટર ીય એકતા રિવસ રિરિત્તે આયોરિત િેિિલ  લેવલ સ્ટોિી િાઈટી ીંગ કોરપપરટિિ” 

1.પ્રસ્તાવના 

રાષ્ટ્ર ીય એકતા ર્દવસ (નેશનલ યુર્નટી ડે) દર વર્ષે 31stOctober ના રોજ ઉજવવામાાં આવે છે.આ ર્દવસ સરદાર 

વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયાંર્તની ઉજવણીની સ્મૃર્ત માટે જ માત્ર નથી, પરાંતુ તે દેશની એકતા, અખાંર્ડતતા 

અન ેસલામતી સામેના પડકારોનો સામનો કરવા માટે તેમજ આપણામાાં રાષ્ટ્રની આાંતર્રક શર્િને  વધુ મજબૂત 

માટેનો સાંકલ્પ પણ છે. 

કેન્ર સરકાર દ્વારા ભારતની આઝાદીના 75 વર્ષગની પૂણગતાની ઉજવણીના ભાર્રૂપે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ 

થીમ હેઠળ આ વર્ષે રાષ્ટ્ર ીય એકતા ર્દવસની ઉજવણી માટે આયોર્જત આ નેશનલ  લેવલ સ્ટોરી રાઈટી ાંર્ 

કોર્પપર્ટશન પણ આજ પ્રકારની થીમ આધાર્રત આયોર્જત કરવાનુાં ર્નધાગર્રત કરલે છે. 

થીિ - "એક ભાિત શ્રેષ્ઠ ભાિત કાયયક્રિ સીંિભ ેિોડી બિાવેલ િાજ્યો અથવા કેન્દ્રિારસત પ્રિેિોિ ીં ભાિતિા 

સ્વાતીંત્ર સીંઘર્યિાીં યોગિાિ” 

આ ક્રાયગક્રમની શરૂઆત ર્શક્ષણ માંત્રાલય ભારત સરકાર દ્વારા કરવામાાં આવી રહી છે. આ સ્પધાગનો ઉદે્દશ 

બાળકોમાાં રહેલી સજગનાત્મકતા શર્િની શોધ કરી તેને ર્ખલવવાનો સાથે છત્તીસર્ઢ રાજ્યનો ભારતની 

સ્વતાંત્રતા માટેના સાંઘર્ષગ અન ેબર્લદાન અાંર્ે જાર્ૃર્ત મળેવી રાષ્ટ્ર ીય એકતાની ભાવનાને વધુ રઢ કરવાનો તેમજ 

તેમની લેખનકળાને પ્રોત્સાર્હત કરવાનો છે. 

2. િેિિલ  લેવલ સ્ટોિી િાઈટી ીંગ કોરપપરટિિ િાટેિી થીિ:- 

”ભાિતિા સ્વાતીંત્ર્ય સીંગ્રાિિાીં છત્તીસગઢ િાજ્યિ ીં યોગિાિ" 

3. પ્રવૃરત્તઓ:- 

નીચેનાાં મુદ્દાઓ હેઠળ નેશનલ  લેવલ સ્ટોરી રાઈટી ાંર્ કોર્પપર્ટશન માટે વાતાગ લખવાની રહેશ.ે 

1) આઝાદી પછી ભારત દેશના ર્વકાસમાાં છત્તીસર્ઢ રાજ્યનાાં યોર્દાનની વાતાગ. 

2) ભારતદેશના ર્વકાસમાાં છત્તીસર્ઢ રાજ્યનાાં વૈજ્ઞાર્નકોના જીવનની વાતાગ. 

3) આઝાદી પછી ભારત દેશના ર્વકાસમાાં છત્તીસર્ઢ રાજ્યની મર્હલાઓનુાં યોર્દાન. 

4) ભારતદેશના ર્વકાસમાાં છત્તીસર્ઢ રાજ્યનાાં રમતવીરો, પરફોર્મિંર્ આટગના કલાકારના જીવન પરની વાતાગ. 

5)  હુાં  મારા દેશની પ્રર્ર્તમાાં કેવી રીતે યોર્દાન આપીશ. 

6)  સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના જીવન પરની વાતાગ: રાષ્ટ્ર ીય એકીકરણમાાં તેમનુાં યોર્દાન. 

આ કોરપપરટિિિાીં ભાગ લેવા િાટેિી લાયકાત:-  ધોિણ 6 થી 12િાીં અભ્યાસ કિતાીં બાળકો. 

કેટેગિી 1 :- ધોિણ 6 થી 8 

કેટેગિી 2 :- ધોિણ 9 થી 12 



વાતાગની શબ્દ મયાગદા: મહત્તમ કુલ 600 શબ્દો. 

4. સહભારગતા િાગયિરિયકા: - 

 આ નેશનલ  લેવલ સ્ટોરી રાઈટી ાંર્ કોર્પપર્ટશનમાાં જ ેતે રાજ્યનાાં રાજ્યબોડગ , (CBSE), (KVS), 

(NVS),અથવા (NIOS) માાં અભ્યાસ કરતાાં ધોરણ 6 થી 12ના બાળકો ભાર્ લઇ શકશ.ે 

 વડગ  ફાઈલ અથવા તેની PDF ર્હન્દી અથવા અાંગ્રજેી ભાર્ષામાાં લખેલ વાતાગ વાાંચી શકાય તેવા 

સુવાચ્ય અક્ષરોમાાં હોવી જોઈએ. 

 લખાણના ફોન્ટની સાઈઝ અાંગ્રજેી ભાર્ષા માટે 12 અન ેર્હન્દી ભાર્ષા માટે 14 રાખવી. 

 લાઈન સ્પેસી ાંર્ 1.15 રાખવી. 

 ફોન્ટ સ્ટાઈલ અાંગ્રજેી માટે Time New Roman અને ર્હન્દી માટે Unicode(Devanagri). 

 ર્જુરાત રાજ્યના બાળકોએ છત્તીસર્ઢ રાજ્ય ર્વશ,ે ઉપર જણાવેલ કોઈ એક ટોર્પક પસાંદ કરી 

વાતાગ લખવાની રહેશ.ે 

 વાતાગઓનુાં અાંર્તમ મૂલ્યાાંકન NCERT દ્વારા કરવામાાં આવશે. 

5. ભાર્ા: - 

વાતાગ અાંગ્રજેી અથવા ર્હન્દીમાાં જ લખેલી હોવી જોઈએ (વડગ  ફાઈલ અથવા તેની PDF).  

6. િહત્વપણૂય તાિીખો: - 

લખેલ વાતાગની વડગ  ફાઈલ અથવા તેની PDF ફાઈલ અપલોડ કરવા માટે શરૂઆત તારીખ: 31 ઓક્ટોબિ, 

2021. 

વાતાગ લખેલ વડગ  ફાઈલ અથવા તેની PDF અપલોડ માટે અાંર્તમ તારીખ: 30 િવેપબિ 2021. 

નોાંધ :-  30 નવેપબર 2021 પછી કોઈ પણ એન્ટર ી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીાં. 

7. સબરિિિિી િીત:- 

આ નેશનલ  લેવલ સ્ટોરી રાઈટી ાંર્ કોર્પપર્ટશન માટેની એન્ટર ીઓ વેબસાઈટ- www.MvGov.in પર અહી 

જણાવેલ QR કોડ  

 અથવા https://innovateindia.mygov.in/story-

writing-competition/ 

આ લીાંક દ્વારા સબર્મટ કરવાની રહેશ.ે 

નોાંધ: ઉપરોિ ર્સવાય અન્ય કોઈ માધ્યમોને માંજૂરી આપવામાાં આવશે નહીાં 

 ઉપરોિ QR કે ર્લાંક દ્વારા www.MvGov.in ઉપર સબર્મટ થયેલ 

એન્ટર ીઓને રાજ્ય મુજબ વર્ીકૃત કરવામાાં આવશે અન ે પ્રારાં ર્ભક 

ર્ફલ્ટરશેન માટે જ ે ત ે રાજ્ય/કેર શાર્સત પ્રદેશની ઓથોરીટીને 

મોકલવામાાં આવશે. 

 રાજ્ય સ્તર ેએન્ટર ીઓનુાં મૂલ્યાાંકન GCERT દ્વારા કરવામાાં આવશે. 

 દરકે રાજ્યો/કેન્રશાર્સત પ્રદેશોનીસ્વાયત્ત સાંસ્થાઓએ તે રાજ્ય/પ્રદેશની 10 બસે્ટ વાતોની એન્ટર ીને પસાંદ 

કરી તેને 15.12.2021 સુધી NCERTને મોકલી આપવાની રહેશ.ે 

 NCERT ત્રણ(3) બેસ્ટ એન્ટર ીને રાષ્ટ્ર ીય લેવલના સટીફીકેટ/સન્માન માટે 30.12.2021 સુધી પસાંદ કરશ.ે 

https://innovateindia.mygov.in/story-writing-competition/
https://innovateindia.mygov.in/story-writing-competition/


8. પ િસ્કાિ અિે સન્દ્િાિ: - 

 ર્વજતેા તરીકે પસાંદ થયેલી ત્રણ(3) વાતાગઓને શાળા ર્શક્ષણ માંત્રાલય ભારત સરકાર દ્વારા ઇનામ અન ે

સટીફીકેટ આપી પ્રોત્સાર્હત કરવામાાં આવશે. 

 શ્રેષ્ઠ 75 એન્ટર ીઓને શ્રેષ્ઠ પ્રદશગન માટે પ્રમાણપત્રો આપવામાાં આવશે. 

 તમામ સહભાર્ીઓને સહભાર્ીતા પ્રમાણપત્રો આપવામાાં આવશે. 

 ર્વજતેાઓની જાહેરાત ર્શક્ષણ માંત્રાલયના સત્તાવાર ર્િટર હેન્ડલ દ્વારા કરવામાાં આવશે. 

9. િૂલયાીંકિ િાપિીં ડ: 

વાતાગઓનુાં મૂલ્યાાંકન નીચેના માપદાં ડોના આધાર ેકરવામાાં આવશે. 

1. ર્વર્ષયવસ્તુ અન ેથીમની સમજણ: 50% ર્ુણ 

 સ્પધાગમાાં ભાર્ લેનાર ેતેમના લખાણો લખતી વખતે ધ્યાનમાાં રાખવુાં કે તેઓએ આપેલ થીમ પર વાસ્તર્વક 

અન ે ઐર્તહાર્સક લખાણ તેમજ તેનુાં મૌર્લક રીતે સજગન કરી લખલે હોય. લખાણમાાં હકીકતો, 

આકૃર્તઓ, પાત્રો અન ેઅનુભવ, મૌર્લક હોય અન ેરજુ કરલે ઘટના, વ્યર્િઓ, અનુભવ સાથે સાંબાંર્ધત 

હોય અથવા વાસ્તર્વક હોય. 

 વાતાગ કોઈ કલ્પનાશીલ ર્નબાંધ કે ઘટનાઓ તરીકે નહીાં, પરાંતુ તથ્યો પર આધાર્રત હોવી જોઈએ. 

 50% ર્ુણનો આધાર તે વાતાગના ર્વચારો,રજૂઆત અન ેપાત્રલેખનનાાં લખાણની માર્હતી પર આધાર્રત 

રહેશ.ે 

2. ચોકસાઈ: 25% ગ ણ 

 વાતાગ લખાણમાાં ચોકસાઈ અન ેભાર્ષાનો યોગ્ય ઉપયોર્. 

 વાતાગમાાં ઘટનાઓ, પાત્રો, ર્વચારો અન ેથીમ કોઈપણ રીતે રજૂ કરી શકાય છે, પરાંતુ વાતાગની ભાર્ષા સાચી 

અન ેયોગ્ય ચોકસાઈ વાળી હોવી જોઈએ. 

 25% મૂલ્યાાંકનનો ભારાાંક સાચી અન ેયોગ્ય રીતે ભાર્ષાના ઉપયોર્ ઉપર રહેશ.ે 

3. પ્રવારહતા: 25% ગ ણ ભાિ. 

 પ્રવાહ સાથે, શૈલીયુિ અન ે લયબદ્ધ રીતે લખવાની વ્યર્િની કુદરતી ક્ષમતા છે. શબ્દભાંડોળનો 

ઉપયોર્, શબ્દસમૂહો (લખાણ યોગ્ય રુર્ઢપ્રયોર્ો, કહેવતોનો ઉપયોર્) વણગન અન ેશૈલીની અનુકુળતા 

મુજબ (વણગન પદ્ધર્ત). 

 તેથી આ 25% ર્ણુ રજુ કરલે થીમ આધાર્રત વાતાગની શૈલી અન ેરજૂઆતન ેઆપવામાાં આવશે. 

10. રિયિો અિે િિતો: - 

 આ સ્પધાગ ભારતના તમામ નાર્ર્રકો માટે ખુલ્લી છે. 

 બધીજ એન્ટર ીઓ www.MyGov.in પર સબર્મટ કરવી આવશ્યક છે. અન્ય કોઈપણ માધ્યમ/રીત દ્વારા 

સબર્મટ કરલેી એન્ટર ીઓ મુલ્યાાંકન માટે ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે નહીાં. 

 એક સ્પધગક માત્ર એક જ એન્ટર ી મોકલી શકે છે. જો કોઈ ર્કસ્સામાાં એક સ્પધગક દ્વારા એક થી વધુ 

એન્ટર ીઓ સબર્મટ કરલે છે તેવુાં, જાણવા મળશે તો, તે સ્પધગકની બધીજ એન્ટર ીઓ અમાન્ય ર્ણવામાાં 

આવશે. 

 સહભાર્ી બાળક તરીકે એ જ વ્યર્િ હોવી જોઈએ,કે જનેા દ્વારા વાતાગ લખી વેબસાઈટ ઉપર વાતાગ 

સબર્મટ કરલે હોય. 



 વાતાગની ઓરીજીનલ કોપી જ એન્ટર ી તરીકે સબર્મટ કરલે હોવી જોઈએ. અન્યની કોપી કરલેી વાતાગની 

એન્ટર ીઓ સ્પધાગ માટે ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે નહીાં. 

 સહભાર્ી એ લખેલ વાતાગ પોતાની મૂળ સજગન કરલે હોવી જોઈએ અન ે કોઈપણ પ્રકાર ે ભારતીય 

કોપીરાઈટ કાયદા,1957નો ઉલ્લાંઘન થતુાં ના હોય, તેની ખાસ નોાંધ લેશો. 

 સહભાર્ીનુાં લખાણ કોઈપણ પ્રકાર ેઅન્ય કોપીરાઈટનુાં ઉલ્લાંઘન કરતુાં જોવા મળશ ેતો, તેને સ્પધાગમાાંથી 

અયોગ્ય ઠેરવવામાાં આવશે. વાતાગ બાબતે સહભાર્ી દ્વારા થયેલ કોઇપણ પ્રકારની કૉર્પરાઇટ ઉલ્લાંઘન 

અથવા સહભાર્ીઓ દ્વારા કરવામાાં આવેલ બૌર્દ્ધક સાંપદાનુાં ઉલ્લાંઘન માટે ભારત સરકાર કોઈ 

જવાબદારી લેશે અથવા સહન પણ કરશ ેનર્હ. 

 એન્ટર ી માટે સજગન કરલે વાતાગના કોઈપણ ભાર્માાં ક્ાાંય પણ લેખકના નામ/ઈમેલ/અન્ય ઓળખ છતી 

થાય તેવુાં/વર્ેરનેો ઉલ્લખે કરવો નહી આવુાં કરવાથી, તે એન્ટર ીને અયોગ્ય ર્ણવામાાં આવશે. 

 સહભાર્ીઓએ સ્પષ્ટ્પણે જોવાનુાં રહેશ ે કે તેમની www.MyGov.in  ઉપર રજીસ્ટરેશન કરતાાં તેઓની 

માર્હતી પ્રોફાઇલમાાં  સાચી અન ેઅપડેટ છે, જથેી ર્શક્ષણ માંત્રાલય આનો ઉપયોર્ ભર્વષ્યમાાં વધુ સાંચાર 

માટે કરશ.ે પ્રોફાઇલમાાં નામ,સાંપૂણગ સરનામુાં, ઈમેલ આઈડી અન ે ફોન નાંબર,અન્ય જવેી ર્વર્તોનો 

સમાવેશ થાય છે.અધૂરી પ્રોફાઇલવાળી એન્ટર ીઓ ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે નહીાં. 

 ર્શક્ષણ માંત્રાલયને સ્પધાગના તમામ અથવા કોઈપણ ભાર્ને રદ કરવાનો અથવા તેમાાં સુધારો કે અન્ય 

જરૂરી ફેરફાર કરવાનો અર્ધકાર છે. પર્રમાણો/મૂલ્યાાંકન માપદાં ડમાાં અથવા સ્પધાગઓ યોજવાના કે  રદ 

કરવાની તમામ આખરી સત્તા ર્શક્ષણ માંત્રાલય ,ભારત સરકાર પાસ ેરહેશે. 


