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Grade Nursery to 8                 13th November, 2017 

INTERNATIONAL PAINTING COMPETITION 
Dear Parents,  

This is to inform you that Charu Castle Foundation, Delhi is organising its 10th CCF INTERNATIONAL 

PAINTING COMPETITION to promote the Indian Monuments, Heritage Buildings and Tourism locations and 

other social messages. This competition is open to students of Grade Nursery to 8.  The details of the 

competition are as follows: 

 The Drawing & Painting has to be done by the students themselves. 

 The minimum size of the Drawing Sheet must be 10 x 14 Inches (Approx. A3 size paper) 

 Subject or theme for the Painting: - 

- Nursery to grade 5 – any subject 

- Grade 6 to 8 (any one topic/theme from this)- Indian Monuments, Heritage Building, 

Tourism, Social, Forest-Wild Life, Road Safety, Transport, Any Fort-Palace-Tomb-Church-

Temple-Mosque, Hawamahal, Bridge, Sanchi Stupa, Gateway of India, Rashtrapati Bhavan, 

Taj Mahal, Qutub Minar, India Gate, Chittor Pillar, Red Fort, etc.  

Mountains, Toy Trains (Darjeeling, Shimla, Nilgiri), Keep city clean, Any Fair or Festival, Art 

and Culture of India, Education, Help Accident Victims, Health-Importance of being 

healthy, Save Girl Child, No Smoking- Chewing Tobacco- Drugs are injurious to health, No 

alcohol, other health related issues (Blood Donation, Dengue, Health Services, 

Vaccinations, Ambulance, Mother & Child, Etc.) 

 The child can choose any colours 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. 25/- 

 The last date for submitting the Paintings along with the participation fees is: - 

- Grade 1 to 8 - 18th November, Saturday 

- Pre-Primary- 20th November, Monday 

  The following details must be mentioned on the left side at the back of the sheet as shown: 

Name- 

Father’s Name- 

Class-  

Home Address- 

Phone Number- 

School Name-  

 After the paintings are submitted to the school, they will be sent to Delhi for the competition. 

The Results will be announced on 10th December, 2017. Winners will be appreciated with Cash 

Prizes and Trophies and Memento. Participation certificate will be given to all. 

Note: - Late entries will not be entertained. 
 

 
 Parent’s Signature: - ______________ 

  
English by :Nishee Nathwani  Gujarati by : Dharmendrasinh Solanki            Approved by : Shivani Acharya 

  

 

Drawing Sheet 

Details    
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ઇન્ટયનેળનર ેનન્ટિંગ કૉમ્પટટળન 

સજુ્ઞ લારીશ્રી,  
આથી જણાલલાનુું કે ચારુ કેસર પાઉન્ડળેન , દદલ્હી દ્વાયા બાયતીમ સ્ભાયકો , હદેયટેજ ઇભાયતો અને પ્રલાસન સ્થાનો 

અને અન્મ સાભાજજક સુંદેળાઓને પ્રોત્સાહન આલા ભાટે તેની 10 ભી વીવીએપ ઇન્ટયનેળનર ેઈન્ટીંગ સ્ધધા નુું આમોજન 
કયી યહી છે. આ સ્ધાા નસાયી થી ધો. 8 ના દયેક વલદ્યાથીઓ ભાટે છે. સ્ધાાની વલગત નીચે મજુફ છે.  

 ડ્રોઇંગ & ેનન્ટિંગ વલદ્યાથીઓએ ોતાની જાતે જ કયલાનાું યહળેે.  

 ડ્રોઇંગ ળીટની સાઇઝ ઓછાભાું ઓછી 10 x 14 ઇંચ (અંદધજે A3 ેય સાઇઝ) ની શોલી જ જોઇએ. 
 ેનન્ટિંગ ભધટેની થીભ અથલધ વલમ :  

- નવાયી થી ધો. 5 – કોઇણ વલમ  

- ધો.-6 થી 8 (આેરભધાંથી કોઇણ એક ટોીક/થીભ) - બાયતીમ સ્ભાયકો, હદેયટેજ ઇભાયતો,  પ્રલાસન સ્થાનો , 
સાભાજજક, જ ુંગર – પ્રાણીસનૃટટ, યોડ સેનટટ, ટ્રાન્સોટા , કોઇણ દકલ્રો-ભહરે-સભાવધ-ચચા-ભુંદદય-ભસ્સ્જદ, 
હલાભહર, રુ, સાુંચીના સ્તુ, ગેટ લે ઓપ ઇનન્ડમા, યાટટ્રવત બલન, તાજ ભહર, કુતફુવભનાય, ઇનન્ડમા 
ગેઇટ, ચચત્તોય સ્તુંબ, રાર દકલ્રો વલ.   

લાતો, યભકડાની ટે્રન (દાજિચરિંગ, વળભરા, વનરચગદય), કી સીટી ક્લરન, કોઇણ ભેો કે તહલેાય, આટા & 
કલ્ચય ઓપ ઇનન્ડમા, એડયકેુળન, હલે્ એસ્લસડને્ટ વલનલટમ્સ, સેલ ગરા ચાઇલ્ડ, ધમુ્રાન, તભાકુ – ડ્રગ્સ 
સ્લાસ્્મ ભાટે હાવનકાયક છે, નો આલ્કોહોર(ળયાફ), અન્મ સ્લાસ્્મને સુંફુંવધત ફીભાયીઓ (યલતદાન, ડેંગ્ય,ુ 
સ્લાસ્્મ સેલાઓ, લૅસ્લસનેળન, એમ્્યરેુન્સ, ભાતા & ફાક વલ.)  

 ફાક તેની ઉંભય પ્રભાને કોઇણ કરયની સુંદગી કયી ળકે છે. દા.ત. કે્રમોન્સ અથલા ેંવસર કરસા 
રોઅય(નાના) ગે્રડ્સ ભાટે અને હાઇય(ભોટા) ગે્રડ્સ ભાટે લૉટય કરસા  

 સ્ધધા ભધટેની પ્રવિબધગીિધ પી રૂ. 25 છે.  

 પ્રવતબાગી પી સાથે ેનન્ટિંગ જભા કયાલલાની અંવતભ તાયીખ : 
- ધો. 1 થી 8 – 18 નલેમ્ફય, ળવનલાય    

- વપ્ર-પ્રામભયી – 20 નલેમ્ફય, સોભલાય   

 નીચે ફિધવ્મધ પ્રભધણે  ળીટની ધછનધ બધગભધાં ડધફી ફધજુએ વલગિ નોંધેર શોલી જ જોઇએ:  

નધભ- 

વિધનુાં નધભ- 

લગા-  
ધયનુાં વયનધમુાં- 
પોન નાંફય- 

સ્કરૂનુાં નધભ-   

 ેઇનન્ટિંગ સ્કરૂને સુયત કમાા છી , તેને સ્ધાા ભાટે દદલ્હી ભોકરલાભાું આલળે.  દયણાભ 10 દડસેમ્ફય, 
2017 ના યોજ જાહયે કયલાભાું આલળે. વલજેતાઓને યોકડા ઇનાભ, ટ્રોદપ તથા ભેભેન્ટો દ્વાયા સન્ભાવનત 
કયલાભાું આલળે. પ્રવતબાગીતા પ્રભાણત્ર દયેકને આલાભાું આલળે.  

Note: - રેટ(ભોડી) એંટ્રી સ્લીકાયલાભાું આલળે નદહ . 
 

લારીની સહી: - ______________ 

 

ડ્રોઇંગ ળીટ 
વલગત   
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