
The Registration For 
SCOPE STATE LEVEL 
DEBATE COMPETITION 

Debate on  
test your skills to battle 
with words and to check your 
rebuttal power get surprising PRIZES  

Register Through This Link

https://scope-registration.gujgov.edu.in/login.jsp

SCOPE Gujaratscope.gujgov.edu.in

India is celebrating 75 years of independence and under the Azadi ka
Amrit Mahotsav SCOPE is organizing  State Level Debate Competition

https://www.facebook.com/gujscope
https://www.instagram.com/scopegujarat/
https://www.youtube.com/c/SCOPEGujaratGoG
https://scope-registration.gujgov.edu.in/login.jsp
https://www.instagram.com/scopegujarat/
https://scope.gujgov.edu.in/


SCOPE STATE LEVEL

DEBATE COMPETITION
Pattern of Debate

The speeches are given alternating between proposition and
opposition, beginning with the first proposition team. The second
team on each side (the final speakers) must take care to ensure that
they offer new ideas to the debate -they cannot simply repeat what
the team before them has already said. The final speaker on each side
is the summary speaker: they cannot introduce completely new
arguments (although they may give some new responses) and should
summarize the debate so far. For better clarity, representing the
graphics for reference. Chronology: Speaker 1 from team 1, speaker1
from team B, speaker 2 from team A, speaker 2 from team B.

Team B

SPEAKER 1

SPEAKER 2

SPEAKER 1

SPEAKER 2

Team A



STEP FOR REGISTRATION :

07|

08|

Click on this link 
https://scope-registration.gujgov.edu.in/login.jsp 

Sign up with your Email ID and Mobile No 

Students have to register themselves with all
details 
(E.g. Participant’s Name, College Name, Upload Photo & Signature)

Lock the Profile

Participant has to login with his/her email and
Password 
https://scope-registration.gujgov.edu.in/login.jsp

 Please do the payment process. You can
download payment receipt

Please do the payment process. You can
download payment receipt

If it is shown “payment successful” participants have
successfully applied in ‘SCOPE State Level Debate Competition’ 

https://scope-registration.gujgov.edu.in/login.jsp


RULES AND REGULATION :-
1.Registration Fees: 50/- Rs. (Inclusive all taxes and non-refundable)
2.It is a conventional debate that will be organized in 2 rounds: preliminary and
final.
3.The competition will be organized preliminary round on online and final
round on offline mode.
4.Students are invited in a team of two. Speaker 1 of the team shall speak for
the motion and Speaker 2 shall speak against the motion.
5.For the Preliminary Round, each speaker shall be allowed to speak for 3
minutes maximum and for the final round, each speaker shall be allowed to
speak for 5 minutes maximum. 
6.There shall be negative marking for exceeding the prescribed time limit.
7.Decision of the judges shall be final, and no objection shall be entertained.
8.As per the Draw of Lots, marks of both the speakers shall be calculated
together for finalization of the result.
9.Each speaker shall keep their cameras and mikes on throughout the round,
especially when he/she is speaking (including in the rebuttals).
10.Use of foul or obscene language will lead to disqualification and will not be
eligible to get any type of certificate.
11.No usage of any book, document or electronic gadget will be allowed with
the participant while speaking.
12.Use of foul or obscene language will lead to disqualification and will not be
eligible to get any type of certificate.
13.No usage of any book, document or electronic gadget will be allowed with
the participant while speaking.
14.Participants should ensure proper network connectivity before and during
the session.

SCOPE STATE LEVEL

 DEBATE COMPETITION

15.In case there will be any technical issue from the organizer’s side, the time
limit extension will be done accordingly.
16.The organizer reserves the right to alter or change the rules or the
procedure of the competition.
17.Anyone who wishes to participate in the Competition, he/she has to
register himself/herself on SCOPE UDAYAM ( https://scope-
registration.gujgov.edu.in/login.jsp) portal, go through the User Manual for
registration on SCOPE UDAYAM 
18.Participants will be informed through mail for further process of
preliminary round.   
19.Selected participants will be informed through mail for further process of
final round.
20.Topic for preliminary round is A Strong dictatorship is better than weak
democracy. Topic for final round is The house believes that Uniform Civil Code
implementation is good for democracy.

Organization and Clarity: 20 marks.
Presentation Style: 20 marks.
Knowledge of Subject: 20 marks.
Originality and Ingeniousness: 20 marks.
Ability to deal with questions and rebuttals 

Total 100 Marks.

EVALUATION CRITERIA:

       concisely and effectively: 20 marks.

Winning team 1: Prize with E-certificate of the winner.
Winning team 2: Prize with E-certificate
Winning team 3: Prize with E-certificate

AWARDS AND CERTIFICATES:

 https://scope-registration.gujgov.edu.in/login.jsp

https://scope-registration.gujgov.edu.in/login.jsp
https://scope-registration.gujgov.edu.in/login.jsp
https://scope-registration.gujgov.edu.in/login.jsp


 ‘આઝાદ� કા અ�ૃત મહો�સવ’ ઉજવવા 
અંતગ�ત રાજયક�ાની 

�ડબેટ �પધા� 
�કોપ સં�થા �ુજરાત સરકારના �શ�ણ �વભાગ હેઠળ અં�ે� ભાષામાં �ુવાનોને સ�જ બનાવવા 
 ૨૦૦૭થી કાય�રત છે. ભારતની આઝાદ�ના ૭પ વષ�ની ઉજવણીના ભાગ �પે ‘આઝાદ� કા અ�ૃત
મહો�સવ’ની રા��યાપી ઉજવણી શ� છે. �કોપ �ારા આ ઉજવણીના ભાગ�પે  ‘આઝાદ� કા અ�ૃત
મહો�સવ’ રાજયક�ાની �ડબેટ �પધા� આયોજન કરવામાં આવેલ છે. 

SCOPE Gujaratscope.gujgov.edu.in

આ �ડબેટ �પધા�માં �ુજરાત રા�યના કોઇપણ �વધાથ�ઓ ભાગ લઇ શકે છે.
�ડબેટ �પધા��ંુ ભાષા માટે�ંુ મા�યમ અં�ે� રહેશે. 

�પધા�ની �વગત : 
૧) �થમ રાઉ�ડ: ઓનલાઇન
૨) અં�તમ રાઉ�ડ: �કોપકચેર�, ��ા �ુરમ કે�પસ -અમદાવાદ

��તીય ટ�મ

��તીય ટ�મ

�ોફ� અને
અં�ે� �ામર �ુક

�ોફ� અને
�ડ�નર�

�પધા�ની �વગત �વજેતા ઇનામ 

�ુજરાત રા�યની
કોલેજોના

�વ�યાથ�ઓ માટેની
રા�યક�ાની  �પધા� 

�થમ ટ�મ �ોફ� અને
કોલેજ બેગ

�મ

૧ 

૨ 

૩

�પધા� ર���ેશન તાર�ખ: ૦૨/૧૧/૨૦૨૧
�પધા� ર���ેશનની �ુણ� થવાની તાર�ખ: ૨૫/૧૧/૨૦૨૧  

ઓનલાઇન ર���ેશનની �વગતો  : 

આ �પધા�માં ભાગ લેનાર તમામ �વધાથ�ઓને ઇ-સ�ટ��ફકેટ આપવામાં આવશે.આ ઉપરા�ત �વજેતા ટ�મોને પણ
�માણપ� આપવામાં આવશે.દરેક �વધાથ�ઓએ ર���શેન �ુણ� થયા બાદ �કોપ તરફથી ર���ડ ઇ-મેઇલ પર
�થમ રાઉ�ડ માટનેી �વગતનો ઇ-મેઇલ મારફત મોકલી આપવામાં આવશે અને �વધાથ�ઓએ ઇ-મેઇલમાં મળેલ
�લ�કથી Student ID Card અપલોડ કરવા�ંુ રહેશે. 

�ડબેટ �પધા�ની વ�ુ માગ�દ�શ�કાની મા�હતી:  https://bit.ly/SCOPE-debate-21
ર���શેન માટ ે�લ�ક : https://scope-registration.gujgov.edu.in/login.jsp

ઇનામની �વગત :

+

+

+

Grammar

YES
NO

ફ� 

૫૦ ₹

https://www.facebook.com/gujscope
https://www.instagram.com/scopegujarat/
https://www.youtube.com/c/SCOPEGujaratGoG
https://www.instagram.com/scopegujarat/
https://scope.gujgov.edu.in/
https://bit.ly/SCOPE-debate-21
https://scope-registration.gujgov.edu.in/login.jsp


રા�ય ક�ાની ડ�બેટ �પધા� માટેના �નયમો
૧. ડ�બેટ �પધા� ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન એમ બે તબ�ામાં યોજવામાં આવશે. �થમ તબ�ો 
 ઓનલાઈન રહેશે અને અં�તમ રાઉ�ડ ઓફલાઈન KCG (નોલેજ કો�સો�ટ�યમ ઓફ �ુજરાત),
��ા �ુરમ કે�પસ, PRL સામે, નવર�ગ�ુરા, અમદાવાદ ખાતે યોજવામાં આવશે.
૨. આ �પધા� કુલ બે તબ�ામાં યોજવામાં આવશે: �થમ અને અં�તમ.
૩. �ુજરાતનાં તમામ �વ�ાથ�ઓ ભાગ લઇ શકશે. આ ડ�બેટ �પધા� માટે ટ�મ બનાવવામાં આવશે.
એક  ટ�મમા બે �વ�ાથ�ઓ હશે.   
૪. દરેક ટ�મને �કોપ તરફથી ફાળવેલ �વષય પર એક ટ�મને �ુદાની તરફેણમાં પોતાના �વચાર રજુ
કરવાના રહેશે અને તેની ��ત�પધ� ટ�મ ��તાવની �વ�� બોલશે. 
૫. �થમ રાઉ�ડ માટે, દરેક ટ�મમાં રહેલા �પધ�કને મહ�મ 3 �મ�નટ બોલવા�ંુ  રહેશે અને અં�તમ
રાઉ�ડ માટે, દરેક �પધ�કને વ�ુમાં વ�ુ ૫ �મ�નટ બોલવા�ંુ રહેશે.
૬. �નધા��રત સમય મયા�દાથી વ�ુ બોલવા બદલ પેન�ટ� કાપવામાં આવશે જેની સવ� �વધાથ� �મ�ો
ખાસ નોધ લેશો.  
૭. આ �પધા�ના દરેક �નયમો માટે �કોપ સ�મ�ત નો  �નણ�ય અં�તમ રહેશે અને તે દરેક ભાગ લેનાર
�વધાથ��મ�ોને બંધન કતા� રહેશે .
૮. �કોપ �ારા “ Draw of Lots ” થી ટ�મ બનાવવામાં આવશે.  
૧૦. દરેક �પધ�કે ઓનલાઇન રાઉ�ડ દર�મયાન તેમના કો��ુટરના  કેમેરા અને માઈક ચા�ુ રાખવાના
રહેશે, ખાસ કર�ને �યારે તે/તેણી બોલી ર�ા હોય.
૧૧. અભ� અથવા અ�ીલ ભાષાનો ઉપયોગ કરશે તો તે �પધ�કને કોઈપણ �કાર�ંુ �માણપ�
મેળવવા પા� રહેશે નહ�.
૧૨.  �પધ�ક �પધા� સમયે કોઈપણ �ુ�તક, દ�તાવેજ અથવા ઇલે��ો�નક ગેજેટનો ઉપયોગ કર�
શકશે ન�હ તે�ુ �યાને આવતા તેમને તે જ સમયે તેમને �પધા� માંથી બહાર કરવામાં આવશે .
૧૩. દરેક �પધ�કે �થમ તબ�ા માટે �પધા� ઓનલાઇન હોય તો તે દર�મયાન યો�ય ઈ�ટરનેટ
કને��ટ�વટ� ની ચકાસણી �પધ�કે પોતાની ક�ાએ કરવાની રહેશે તે માટે �કોપ જવાબદાર રહેશે
ન�હ.
૧૪. જો આયોજક તરફથી કોઈ ટેકનીકલ સમ�યા હશે, તો સમય મયા�દા તે �ુજબ વધારવામાં
આવશે.તેની આખર� �નણ�ય આખર� �કોપ �ારા લેવામાં આવશે. 
૧૫. �પધા�ના �નયમો અથવા ���યામાં ફેરફાર કરવાનો સં�ૂણ� હક �કોપનો રહેશે.

‘આઝાદ� કા અ�ૃત મહો�સવ’ ઉજવવા 
અંતગ�ત રાજયક�ાની 

�ડબેટ �પધા� 

સંકલન અને �પ�તા: ૨૦ �ુણ 
રજુઆત કરવાની કળા: ૨૦ �ુણ 
�વષય અંગે�ંુ �ાન: ૨૦ �ુણ.
મૌ�લકતા અને �ુ���મતા: ૨૦ �ુણ.
અસરકારક ર�તે ��તાવ રજુ કર� દલીલ કરવાની �મતા: ૨૦ �ુણ 

�ૂ�યાંકનના માપદ� ડ : (કુલ : ૧૦૦ �ુણ) 

તમામ ભાગ લેનાર �પધ�કને �કોપ તરફથી  ઈ-સ�ટ��ફકેટ આપવામાં આવશે.

�ુર�કારો અને �માણપ�ો :
 https://scope-registration.gujgov.edu.in/login.jsp

1. �થમ ઓનલાઇન તબ�ાના �વષય :- �ંુ રોબો�સ આપણા �વનની
�ુણવ�ા વધારશે કે ઘટાડશે?
2. અં�તમ ઓફ લાઇન રાઉ�ડ :- �ુ�નફોમ� �સ�વલ કોડનો અમલ લોકશાહ� માટે
સારો છે?

�વષયો :

�ોફ� અને કોલેજ બેગ

+

�ોફ� અને અં�ે� �ામર �ુક

+ Grammar

�ોફ� અને  �ડ�નર�

+

https://scope-registration.gujgov.edu.in/login.jsp
https://scope-registration.gujgov.edu.in/login.jsp


1
2

3
4
5
6
7
8

સૌ�થમ અ�હ� આપેલ લ�ક પર �વ: 
https://scope-registration.gujgov.edu.in/login.jsp

�યારબાદ �લ�ક ઓપન કરતા ‘Login’ પર ��લક કરતા �નચે ‘Sign Up’ પર ��લક
કરો, જેમાં ઉમેદવારે ઇમેલ અને મોબાઇલ નંબરના ‘OTP’ થી વે�ર�ફકેશન કરવા�ંુ
રહેશે. દરેક ઉમેદવારે પોતાના �ુઝર નેમ અને પાસવ�ડ યાદ રાખવાના રહેશે. 

વે�ર�ફકેશન થયા બાદ ઉમેદવારે ‘Login’ માં જઇને પોતાના �ુઝર નેમ
અને પાસવ�ડ એ�ટર કરવો. 

‘Login’ માં જઇ ર���શેનનીતમામ�વગતોભરવાનીરહેશે. (જેવી કે નામ, જ�મ તાર�ખ,
મોબાઇલ નંબર વગેરે). આ સાથે દરેક ઉમેદવારે પોતાનો પાસપોટ�  સાઇઝ ફોટો�ાફ અને સ�હ
ર���શેન દર�યાન માંગેલ ફોમ�ટમાં ફર�યાત અપલોડ કરવાના રહેશે. 

ફોટો અને સ�હ અપલોડ થયા બાદ દરેક ઉમેદવારે �ોફાઇલ
‘Lock’કરવાની રહેશે. 

ર���શેન સફળતા�ુણ� થયા બાદ ‘Login’ કર� ‘Exam’ માં જઇ
‘SCOPE State Level Debate Competition’ ની સામે
‘Apply’ પર ��લક કરવાની રહેશે. 

‘Apply’ પર ��લક કયા� બાદ ઓનલાઇન ફ� ભરવાની રહેશે. ફ� ભયા� બાદ
ર���શેન ���યા સફળતા�ુવ�ક �ુણ� કરેલ છે તે�ંુ દેખાશે.જો �વધાથ� ફ�
ઓનલાઇન ભરેલ હશે ન�હ તો ર���શેન સફળતા�ુવ�ક થશે ન�હ. 

દરેક ઉમેદવારે ખાસ ન�ધ લેવાની કે  ફ� કોઇપણ સંજોગોમાં પરત કરવામાં આવશે ન�હ. આ
ઉપરા�ત ઓનલાઇન ફ� ભરતા સમયે �ા�જેકશન ફેઇલ કે સફળતા�ુણ� ન થાય તો જે તે
�ય��તના બ�ક એકાઉ�ટમાં બ�કના �નયમો અ�ુસાર પરત આવી જશે. 

�કોપ રા�ય ક�ાની �ડબેટ 
�પધા�ના ઓનલાઇન ર���ેશન માટેના �ટે�સ :


