
Guidelines

માર્ગદર્શિકા



Hello dear students hope you all are working hard for your 
performance, preparing speeches , comedy drawing and 

other things.
After completion make videos as per below guidelines and 

upload it on competition dates through the upload link
Upload link will be available on

www.yuvasaathi.com/udaan



વ્હાલા વિદ્યાર્થીઓ /વિદ્યાર્થીનીઓ આશા છે કે તમે બધા તમારા પ્રદશશન 
માટે, ભાષણો, કોમેડિ, ડ્રોઇંગ અને અન્ય િસ્તઓુ માટે સખત મહનેત કરી 

રહ્ાાં છો. તૈયારી પછી માગશદવશિકા મજુબ વિડિઓઝ બનાિો અને તેને 
જણાવ્યા મજુબ સ્પધાશની તારીખે આપેલ લલિંક પર તેને અપલોિ કરો

અપલોિ લલિંક નીચેની િેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ રહશેે

www.yuvasaathi.com/udaan



Content Uploading link will open on 7th August and 
will remain open till 9th August 

કન્ટેન્ટ અપલોિ કરિાની લલિંક 7 ઓગસ્ટે ખલુશે અને 
9 ઓગસ્ટ સધુી ખલુ્લી રહશેે



Before Uploading the content make 
sure to rename it with your UID and 
Competition name.

સામગ્રી અપલોિ કરતા પહલેાાં ખાતરી કરો કે તેનુાં 
નામ તમારા UID અને સ્પધાશના નામર્થી રાખવુાં.

SpeechSUR101258 SketchSUR101258

Video size 35 Mb Maximum
Image size 10 Mb maximum

વિડિઓ અવધકતમ ૩૫ MB ની હોિી જોઈએ.
ઇમેજ અવધકતમ ૧૦ MB ની હોિી જોઈએ



Group -1 

Qiraat Competition
Record a 3 minute video of Qiraat 
Before starting the Qiraat 
mention your name, UID and 
name of competition

ડકરાઅત
ડકરાઅતનો 3 વમવનટનો િીડિયો 
રેકોિશ કરો ડકરાત શરૂ કરતા પહલેા 
તમારુાં નામ, ય.ુઆઇ.િી. અને
સ્પધાશના નામનો ઉલ્લેખ કરો



Group -1 

Speech and Stand Up comedy
Record a 2 minute video of 
Speech / Stand Up comedy  
Before starting the 
performance mention your 
name, UID and name of 
competition

સ્પીચ અને સ્ટેન્ડ અપ કોમેડી
સ્પીચ / સ્ટેન્િ અપ કોમેિીનો 2 
વમવનટનો વિડિઓ રેકોિશ કરો.
પ્રદશશન શરૂ કરતા પહલેા તમારુાં 
નામ, ય.ુઆઇ.િી. અને સ્પધાશના 
નામનો ઉલ્લેખ કરો



Group -2 
Calligraphy, Painting/Sketching and 
Comic Writing
Use A3 size paper.
After Painting/ Sketching and comic writing 
record a 2 minute  video explaining your work.
In the first 5 seconds mention your name, UID 
and name of the competition.
For calligraphy, no need to record the video.

હસ્ત લેખન, પેનન્ટિંર્ / સ્કેચચિંર્ અને
ચચત્ર વાતાગ 
A3 સાઇઝ પેપર િાપરો. 
પેઈન્ટીંગ / સ્કેલચિંગ અને હસ્ત લેખન પછી તમારા 
કાયશને સમજાિતી 2 વમવનટની વિડિઓ રેકોિશ કરો.
પ્રર્થમ 5 સેકાંિમાાં તમારુાં નામ, યઆુઇિી અને 
સ્પધાશનુ ાં નામ જણાિો.
હસ્ત લેખન માટે, વિડિઓ રેકોિશ કરિાની જરૂર 
નર્થી.



Calligraphy, Painting/Sketching 
and Comic Writing

હસ્ત લેખન, પેનન્ટિંર્ / સ્કેચચિંર્
અને ચચત્ર વાતાગ 

Name: -_________________________
_________________________

School Name: -___________________
_______________________________

UID: -___________  City: -__________
Email ID: -_______________________
WhatsApp Number :-______________



Group -2 

Best Out of Waste
Make something useful using waste materials.
After completing the project record a 2
minute video explaining your work.
In the video mention all the waste materials
used and explain the benefits of material
made using that waste.
In the first 5 seconds of video mention your
name, UID and name of the competition

વેસ્ટ માાંથી બેસ્ટ
િયર્થશ સામગ્રીઓના ઉપયોગ કરીને શ્રેષ્ટ સામગ્રી 
બનિાની.
પ્રોજેક્ટ પણૂશ કયાશ પછી તમારા પ્રોજેક્ટને સમજાિતી 
2 વમવનટની વિડિઓ રેકોિશ કરો. પ્રર્થમ 5 સેકાંિમાાં 
તમારુાં નામ, યઆુઇિી અને સ્પધાશન ુાં નામ જણાિો.
વિડિઓ ઉલ્લેખમાાં, પ્રોજેક્ટ માટે ઉપયોગમાાં લેિામાાં 
આિતી બધી િયર્થશ સામગ્રીઓ અને તે સામગ્રીનો 
ઉપયોગ કરીને બનાિિામાાં આિતી સામગ્રીના 
ઉપયોગને સમજાિ



Group -3 

Environmental Activity
Select a project to benefit the environment.
Work on it, and record a video of your work.
In the video explain the procedure and
benefits of that environmental activity.
In the first 5 seconds of video mention your
name, UID and name of the competition

પર્ાગવરણને લર્તી પ્રવતૃ્તી
પયાશિરણને ફાયદો પહોંચાિિા માટે કોઈ 
પ્રોજેક્ટ પસાંદ કરો. તેના પર કાયશ કરો, અને 
તમારા કાયશની વિડિઓ રેકોિશ કરો.
વિડિઓમાાં તે પયાશિરણીય પ્રવવૃિની પ્રડિયા 
અને તેના ફાયદા વિશે સમજાિો.
િીડિઓના પ્રર્થમ 5 સેકાંિમાાં તમારુાં નામ, 
યઆુઇિી અને સ્પધાશન ુાં નામ જણાિો.



For any query and concerns please contact

: +919978786735
: +918866740058
: +918866316588

Danish Khan
Faisal Ansari
Vaquar Ansari


