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વિજ્ઞાન પ્રદર્શન 
 

 વિજ્ઞાન મોડલ/પ્રોજેક્ટ પ્રદર્શન માટેનો મદુ્દો "સ્થાયી-ટકાઉ વિકાસ માટે વિજ્ઞાન, તકનીક અને નિપરિિતશન " 
િાખિામાાં આિલે છે. 

 પ્રદર્શની માટે દિેક ર્ાળા મહત્તમ ૨ મોડલ પ્રસ્તતુ કિી ર્કે છે. પ્રસ્તતુ મોડલે માાંથી પ્રદર્શન માટેના મોડલની પસાંદગી 
NSD સવમવત દ્વાિા કિિામાાં આિર્.ે પસાંદગી માટેના મોડલની ગણુિત્તા તેમજ વિષયિસ્ત ુપ્રત્યેના સમન્િયને ખાસ 
ધ્યાન આપિામાાં આિર્.ે 

 ર્ાળા તિફથી મોડલ/પ્રોજેક્ટની વિગત IPR NSD સવિવિને પહોંચાડિાની અંવિિ િારીખ ૧૦-ડડસેમ્બર-૨૦૧૬છે.  
 એપ્લલકેર્ન મોકલતી િખત ેમોડલે માટેની સાંબાંવિત જરૂરિયાતો જેમ કે ઇલેક્ટ્ક્િક પાિિ/પાિિ પોઇન્ટ, પાણી, ખલુ્લી 

જગ્યા, ડાકશ રૂમ, મોડલની અંદાજીત સાઈઝ િગેિેની વિગતોનો સ્પષ્ટ ઉલ્લખે ફોમશમાાં કિવ ુજરૂિી છે.  
 ર્ાળા દ્વાિા પ્રસ્તતુ મોડલ IPR NSD પિ અગાઉના િષે દર્ાશિિામાાં આિેલ હોિા જોઈએ નરહ. જો કોઈપણ ર્ાળા/ગ્રપુ  

NSD ૨૦૧૬માાં િજુ કિેલ/પ્રદવર્િત કિિામાાં આિેલ મોડલેને િજુ કિિા ઇચ્છતા હોય તો એિા સાંજોગોમાાં ર્ાળા દ્વાિા 
મોડલેમાાં કિેલ ફેિફાિ/ઉમિેાયેલ નિીનતા વિષે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કિિો જરૂિી છે. નોંધ : અિજી/ એપ્લલકેર્ન ફોમશમાાં 
લાગ ુપડતી મોડલે સાંબાંવિત સ્સ્થવતનો ઉલ્લેખ કિિો. 

 શ્રેષ્ઠ મોડલેોના ઇનામ, પ્રમાણપત્રો અન ે participation પ્રમાણપત્રો સાયન્સ ડ ેઉજિણીન ેઅંતે આપિામાાં આિર્.ે 
કાયશિત (working) મોડલે માટે ત્રણ ઇનામ  અન ેસ્થળૂ (non-working) મોડલે માટે ૨ ઇનામની જોગિાઈ છે.  

 પ્રદર્શન માટે પસાંદ કિાયેલ મોડલે માટે નીચે જણાિેલ સિલતો પિૂી પાડિામાાં આિર્.ે 
● NSD સવમવત દ્વાિા િાિા-િોિણો મજુબ અમદાિાદ/ગાાંિીનગિ સિુીનુાં રટરકટ ભાડુાં અન ેિહિેાની વ્યિસ્થા. 
● બહાિગામથી આિનાિ વિદ્યાથીઓ અન ેવર્ક્ષકોન ે૬-જાન્યઆુિીના િોજ અમદાિાદથી IPR આિિા માટે/મોડલે 

લાિિા માટે ર્ટલ બસ સેિાની વ્યિસ્થા િહરેે્. આ બસ આિટીઓ સકશલ, બીઆિટીએસ બસ સ્ટોપ, 
અમદાિાદથી IPR િચ્ચ ેકાયશિત િહરેે્. છેલ્લી બસ આિટીઓ સકશલથી ૫:૦૦ PM ની િહરેે્. IPR ૬_જાન્યઆુિીના 
રદિસ ે૫:૦૦ PM પછી કોઈપણ પરિિહનની સિલત આપી ર્કર્ ેનરહ અન ેજે તે ર્ાળાએ પોતાની િીતે IPR 
ખાત ે૬ િાગ્યા સિુીમાાં પહોંચિા વિનાંતી. નોંધનીય છે કે ૬ િાગ્યા પછી IPRિાાં પ્રિેર્ ર્ક્ય નથી. 

● મોડલ સાથ ેઆિેલ વિદ્યાથીઓ/વર્ક્ષકો માટે સાયન્સ ડ ેદિવમયાન વિનામલૂ્યે ચા, નાસ્તો અને બપોિના ભોજનની 
વ્યિસ્થા (મોડલે દીઠ મહત્તમ ૨ વિદ્યાથીઓ અન ેર્ાળા દીઠ ૨ વર્ક્ષકો) કિિામાાં આિેલ છે. 
 

વિજ્ઞાન ક્વિઝ 
 

 સ્ક્િઝ માટે માત્ર િોિણ ૯, ૧૦ અન ે૧૧ના વિદ્યાથીઓ ભાગ લઇ ર્કે છે. ર્ાળા દીઠ માત્ર એક ટીમ (એટલે કે ૨ 
વિદ્યાથીઓ) ભાગ લઇ ર્કે છે.  

 સ્ક્િઝમાાં ભાગ લેિા માટે ઇચ્છતી ર્ાળાઓં તિફથી ટીમની નોંિણી IPR NSD સવિવિને પહોંચાડિાની અંવિિ િારીખ 
૧૦-ડડસેમ્બર-૨૦૧૬છે. નોંિણી  scienceday@ipr.res.in  પિ ઈમેલ દ્વાિા અથિા નીચે આપેલ સિનામાાં પિ 
ટપાલ/પત્ર  દ્વાિા પણ મારહતી મોકલી ર્કારે્. 

 સ્ક્િઝમાાં ભાગ લેનાિ ર્ાળાઓની સાંખ્યા િિાિે હોિાના સાંજોગોમાાં સ્રીવનિંગ ટેસ્ટ દ્વાિા કિીઝના ફાઇનલ િાઉન્ડ માટેની 
ટીમોની પસાંદગી કિિામાાં આિર્ે. નોંિનીય છે કે સાંખ્યાને અનસુાંિાને સ્રીવનિંગ ટેસ્ટ તિીકે લેખખત પિીક્ષા પણ હોઈ 
ર્કે છે.   
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 તમામ પ્રરરયામાાં પ્રશ્નો અંગ્રેજી/રહન્દી/ગજુિાતીમાાં એમ ત્રણેય ભાષામાાં આપિામાાં/પ્રદવર્િત કિિામાાં આિર્ ેઅન ે
જિાબ કોઇ પણ ભાષામાાં આપી ર્કારે્. 

 સ્ક્િઝ માટે સ્ક્િઝમાસ્ટિ દ્વાિા લેિાયેલ વનણશય આખિી અન ેસિેને બાંિનકતાશ િહરેે્. 
 બહાિગામની ર્ાળાના વિદ્યાથીઓ માટે મસુાફિી ભથથુાં (રટરકટ ભાડુાં) અન ેિહિેાની વ્યિસ્થા નીચ ેઉલ્લેખ કયાશ મજુબ 

િાિા-િોિણો મજુબ આપિામાાં આિર્.ે 
 

િવતતૃ્િ સ્પધાશ 
 

 િક્તતૃ્િ સ્પિાશ માટેનો વિષય " સ્થાયી-ટકાઉ વિકાસ માટે વિજ્ઞાન, તકનીક અને નિપરિિતશન" િાખિામાાં આિેલ છે. 
 િક્તતૃ્િ સ્પિાશ માટે માત્ર િોિણ ૯, ૧૦ અન ે૧૧ના વિદ્યાથીઓ ભાગ લઇ ર્કે છે.  
 િવતતૃ્િ સ્પધાશિાાં ભાગ લેિા ઇચ્છિી ર્ાળાઓ, વિદ્યાથીના નાિની નોંધણી IPR NSD સવિવિને પહોંચાડિાની અંવિિ 

િારીખ ૧૦-ડડસેમ્બર-૨૦૧૬છે. નોંધણી scienceday@ipr.res.in પિ ઈમેલ દ્વાિા અથિા નીચ ેઆપેલ સિનામાાં પિ 
ટપાલ/પત્ર  દ્વાિા પણ મારહતી મોકલી ર્કારે્. 

 િક્તતૃ્િ સ્પિાશ ૩ અલગ-અલગ ભાષાઓ જેમ કે અંગ્રજેી, રહન્દી અન ેગજુિાતીમાાં િાખિામા આિેલ છે. ભાગ લેનાિ 
દરેક પ્રવિયોગીને ૩ વિવનટ આપિાિાાં આિરે્. 

 દિેક ર્ાળામાાંથી ભાષા દીઠ માત્ર એક વિદ્યાથી ભાગ લઇ ર્કે છે.  
 પ્રવતયોગીઓની સાંખ્યાન ેઅનસુાંિાને ક્ટ્સ્રવનિંગ પરિક્ષણ દ્વાિા ૧૫ સ્પિશકો (ભાષા દીઠ ૫ સ્પિશકો)ની પસાંદગી કિિામાાં 

આિી ર્કે અન ેપસાંદગી પામેલ વિજેતાઓ િચ્ચ ેઅંવતમ િાઉન્ડ િાખિામા આિર્.ે  
 દિેક ભાષા માટે અલગ અલગ વિજેતાઓન ે  ઇનામ આપિામાાં આિર્ ેઅન ેઅંવતમ િાઉન્ડના બિા સ્પિશકો ન ે

participation પ્રમાણપ્રત્ર પણ આપિામાાં આિર્ે. 
 બહાિગામની ર્ાળાના વિદ્યાથીઓ માટે મસુાફિી ભથથુાં (રટરકટ ભાડુાં) અન ેિહિેાની વ્યિસ્થા નીચ ેઉલ્લેખ કયાશ મજુબ 

િાિા-િોિણો મજુબ આપિામાાં આિર્.ે 
 

લઘ-ુનાટય (SKIT) સ્પધાશ 
 

 લઘ-ુનાટય માટેની થીમ “કેિી રીિે પરાંપરાગિ જ્ઞાન અને પ્રણાલીઓ સાથે સાંયોજાઇને વિજ્ઞાન અને િકનીકીની 
િદદથી જીિનના દરેક કે્ષત્રિાાં વ્યાપ્િ ગેરસિજો, અંધશ્રદ્ધા, અજ્ઞાનિા, ર્ોષણ ને દૂર કરી સ્થાયી વિકાસ સાંયોજિો ” 
િાખિામાાં આિલે છે. 

 ભાગલેનાિ પ્રવતયોગી ટીમ સ્કીટ/લઘનુાટ્ક િજુ કિિા માટે રહન્દી, અંગ્રેજી કે ગજુિાતી એમ કોઈ પણ ભાષાનો ઉપયોગ 
કિી ર્કે છે. એક ર્ાળા દ્વાિા એક લઘ-ુનાટય િજુ કિી ર્કારે્. 

 લઘ-ુનાટયિાાં ભાગ લેિા િાટે ઈચ્ુક ર્ાળા, ર્ીષશક અને ટૂાંકુાં વિિરણ સાથે નોંધણી  IPR NSD સવિવિને પહોંચાડિાની 
અંવિિ િારીખ ૧૯ ડડસેમ્બર ૨૦૧૬ છે. વર્ક્ષકો તેમજ વિદ્યાથીઓ લઘનુારટકા િજુ કિિામાાં ભાગ લઇ  ર્કે છે. 

 ક્ટ્સ્રલટ મળૂભતૂ (ઓરિજજનલ) હોિી જરૂિી છે અન ેરજુ કરિા િાટે ૮ વિવનટનો સિય ફાળિિામાાં આિર્.ે  
 પસાંદગી પામેલ ૫ ટીમ ૮-જાન્યઆુિીના િોજ ઇનામ વિતિણ સમાિોહ પહલેા ફિીથી તમામ પ્રેક્ષકો સામ ે

સ્કીટ/લઘનુારટકાની િજુઆત કિર્ે. 
 બહાિગામની ર્ાળાના વિદ્યાથીઓ+વર્ક્ષકો માટે મસુાફિી ભથથુાં (રટરકટ ભાડુાં) અન ેિહિેાની વ્યિસ્થા નીચે ઉલ્લખે કયાશ 

મજુબ િાિા-િોિણો મજુબ આપિામાાં આિર્.ે 
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વનબાંધ લેખન સ્પધાશ 
 

 વનબાંિ લેખન સ્પિાશ માટેનો વિષય " સ્થાયી-ટકાઉ વિકાસ માટે વિજ્ઞાન, તકનીક અને નિપરિિતશન" િાખિામાાં આિેલ 
છે. 

 વનબાંિ લેખન સ્પિાશમાાં માત્ર િોિણ ૮, ૯, ૧૦ અન ે૧૧ ના વિદ્યાથીઓ ભાગ લઇ ર્કે છે.  
 વનબાંિ સ્પધાશિાાં ભાગ લેિા, IPR NSD સવિવિને વનબાંધ પહોંચાડિાની અંવિિ િારીખ ૧૯-ડડસેમ્બર-૨૦૧૬છે. 
 વનબાંિ લેખન સ્પિાશ માટે વનબાંિ, ૩ ભાષાઓ રહન્દી, અંગ્રેજી કે ગજુિાતીમાાંથી કોઈ પણ ભાષામા મોકલી ર્કારે્. સ્પિાશ 

ત્રણેય ભાષામા અલગ અલગ િહરેે્.  
 દિેક ર્ાળામાાંથી ભાષા દીઠ માત્ર એક વિદ્યાથી ભાગ લઇ ર્કે છે (એટલે કે મહત્તમ ત્રણ વનબાંિ).  
 વનબાંિ હસ્તખલખખત હોિો જોઈએ અન ેવનબાંધ ની લાંબાઈ ૫૦૦ ર્બ્દોથી િધ ુના હોિી જોઈએ . 
 વનબાંિ ઇમેઇલ દ્વાિા “scienceday@ipr.res.in ” પિ મોકલિાના િહરેે્  અથિા ટપાલદ્વાિા અહીં COORDINATOR, 

NSD સવમવતને આપેલ સિનામાાં પિ મોકલી ર્કારે્. ઇમેઇલથી વનબાંિ મોકલતી િખત ેવિષય  “NSD૨૦૧૭- Essay 
(language) (school name in short)” િાખિો. languageની જગ્યાએ જે ભાષામાાં વનબાંિ હોય એનુાં નામ અન ેschool 
name in shortની જગ્યાએ ર્ાળાનુાં નામ લખવુાં. ટપાલ દ્વાિા વનબાંિ મોકલતી િખત ેકિિ પિ “NSD૨૦૧૭ –essay 
competition” લખવુાં જરૂિી છે.  

 આ સ્પિાશ ઑફલાઇન સ્પિાશ છે આથી ભાગ લેનાિ કોઈપણ પ્રવતસ્પિીઓન ેકોઈ ભથથુાં કે બીજા કોઈ પણ પ્રકાિની 
સિલત આપિા માટે IPR બાધ્ય નથી. વિજેતાઓના નામ ૨-જાન્યઆુિી-૨૦૧૭ ના િોજ 
http://www.ipr.res.in/documents/nsd.html િેબ સાઈટ પિ જાહિે કિિામાાં આિર્ે. 
 

પોસ્ટર પેઈન્ટીંગ સ્પધાશ 
 

 પોસ્ટિ પેઈન્ટીંગ સ્પિાશ માટેની થીમ " સ્થાયી-ટકાઉ વિકાસ માટે વિજ્ઞાન, તકનીક અને નિપરિિતશન" િાખિામાાં 
આિેલ છે.  

 પોસ્ટિ પેઇક્ટ્ન્ટિંગ સ્પિાશમાાં માત્ર િોિણ ૮, ૯, ૧૦ અન ે૧૧ના વિદ્યાથીઓ ભાગ લઇ ર્કે છે.  
 પોસ્ટિ સ્પધાશિાાં ભાગ લેિા, IPR NSD સવિવિને  પોસ્ટર પહોંચાડિાની અંવિિ િારીખ ૧૯-ડડસેમ્બર-૨૦૧૬છે. 
 પોસ્ટિ અંગ્રેજી, રહન્દી કે ગજુિાતી એમાાંથી કોઈ પણ ભાષામાાં બનાિી ર્કાય છે.  
 પ્રવત ર્ાળા દીઠ પ્રવત ભાષા દીઠ ફક્ત એક પ્રિેર્ એટલે કે એક પોસ્ટિ સ્િીકાિિામાાં આિર્ ે(એટલે કે, ર્ાળા દીઠ 

મહત્તમ ૩ પોસ્ટિ). 
 પોસ્ટિ માત્ર હાથથી દોિેલા હોિા જોઈએ અન ેપોસ્ટરની સાઈઝ િધિુાાં િધ ુA૩ (૪૨૦ × ૨૯૭ મીમી) હોિી જોઈએ.  
 પોસ્ટિ ટપાલ દ્વાિા COORDINATOR, NSD સવમવતને વનમ્નખલખખત સિનામાાં પિ મોકલિાના િહરેે્ અન ેકિિ પિ 

“NSD૨૦૧૭ – poster  competition” લખવુાં જરૂિી છે.  
 આ સ્પિાશ ઑફલાઇન સ્પિાશ છે આથી ભાગ લેનાિ કોઈપણ પ્રવતસ્પિીઓન ેકોઈ ભથથુાં કે બીજા કોઈ પણ પ્રકાિની 

સિલત આપિા માટે IPR બાધ્ય નથી. વિજેિાઓના નાિ ૨_જાન્યઆુરી_૨૦૧૭ ના િોજ 
http://www.ipr.res.in/documents/nsd.html િેબ સાઈટ પિ જાહિે કિિામાાં આિર્ે. 
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IPR ઓપન હાઉસ  
 

 સાંસ્થા ૭ અને ૮ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૭ ના રોજ િિાિ ભારિીય નાગડરકો િાટે ખલુ્લ ુ રહરેે્.  
 IPR કેમ્પસમાાં પ્રિેર્, સાયન્સ ડે ઉજિણીની મલુાકાત અન ે IPRની પ્રયોગર્ાળાની મલુાકાત માટે મલુાકાિીઓએ 

સરકાર િાન્ય કોઈ પણ ફોટો આઈડી પ્રફૂ સાથે લાિવુાં ફરજીયાિ છે અથિા ર્ાળા દ્વાિા અપાયેલ આઈડી (વિદ્યાથીઓ 
માટે લાગ)ુ સાથ ેલાિવુાં જરૂિી છે.  

 અમદાિાદ અન ેગાાંિીનગિ થી IPR પહોંચિા માટે િફિ ર્ટલ બસ વ્યિસ્થા નીચે મજુબ િહરેે્. 
● આિટીઓ સકશલ (બીઆિટીએસ બસ સ્ટોપ નજીક), અમદાિાદ થી સિાિે ૯:૦૦ િાગ્યાથી દિેક કલાકે, 
● પવથકાશ્રમ (Pathikashram, એસટી બસ સ્ટેન્ડ), ગાાંિીનગિ થી સિાિે ૧૦:૦૦ િાગ્યાથી દિ બ ેકલાકે, 
● IPR થી અમદાિાદ-ગાાંિીનગિ માટે છેલ્લી બસ સાાંજે ૪:૦૦ િાગ્ય.ે  

❖ ર્ાળાઓન ેતેમની મલુાકાત NSD સવમવતના સાંયોજકન ેજાણ કિિા માટે વિનાંતી કિિામાાં આિે છે. આ મારહતીની જાણ 

તમાિી મલુાકાત િધ ુઆિામદાયક બનાિિા માટે NSD આયોજક સવમવતને મદદરૂપ થઇ ર્કે છે અન ેર્ાળાન ેથતી 

અસવુિિા ટાળિા માટે મદદરૂપ થઇ ર્કે છે. નોંિ: પિૂશ નોંિણી િગિ પણ મલુાકાત માટે આિી ર્કાય છે.  

 NSD વિરે્ની મારહતીની િેબસાઇટ http://www.ipr.res.in/documents/nsd.html પિ સમયાાંતિે પ્રવસદ્ધ કિિામાાં 
આિર્.ે તમામ ર્ાળાઓ/પ્રવતભાગી વિદ્યાથીઓ/મલુાકાતીઓને નિીનતમ અન ે વિસ્તતૃ મારહતી માટે િેબસાઇટની 
મલુાકાત લેિા વિનાંતી છે. 
 

િહત્િની જાણકારી : 
 

 IPR તિફથી ર્ાળા દીઠ િહત્તિ ૮ વિદ્યાથીઓ િેિજ ૨ વર્ક્ષકોને જ મસુાફિી ભથથુાં (રટરકટ ભાડુાં) અન ેિહિેાની 
વ્યિસ્થા આપિામાાં આિર્.ે કેટેગિી પ્રમાણ ેમહત્તમ વિદ્યાથીઓ અને વર્ક્ષકોની સાંખ્યા નીચ ેસચૂિેલ મજુબ િહરેે્.  

● મોડલે : ૨ વિદ્યાથી પ્રવત મોડલે/પ્રોજેક્ટ  
● િક્તતૃ્િ સ્પિાશ: ૧ વિદ્યાથી પ્રવત ભાષા  
● સ્ક્િઝ : ૨ વિદ્યાથી   

● સ્કીટ : ૪ વિદ્યાથી  
● વર્ક્ષકો: ૨ 

 મસુાફિી ભથથુાં (રટરકટ ભાડુાં) બહાિગામના વિદ્યાથીઓ/વર્ક્ષકો (ગાાંિીનગિ/અમદાિાદ ર્હિેની બહાિના 
ર્ાળાઓ) માટે આપિામાાં આિર્.ે મસુાફિી ભથથુાં સાંબાંવિત પિુાિા/રટરકટની િજૂઆતના આિાિે િાજ્ય સિકાિ 
દ્વાિા વનિાશરિત દિ (એસટી બસ ભાડુાં) મજુબ ચકૂિિામાાં આિર્.ે અન્ય વિકલ્પ માિફતે મસુાફિી કિેલ 
ઉમેદિાિોન ેયોગ્ય પિુાિા/માન્ય ખલખખત પ્રમાણના આિાિે મસુાફિી ભાડુાં ચકુિિામાાં આિર્ ેઅન ેઆ ચકુિણુાં 
કોઈ પણ સાંજોગોિાાં િાન્ય વનધાશડરિ દર થી િધારે આપિાિાાં નહીં આિે. નાણાકીય બાબતોમાાં IPR એકાઉન્ટ 
અવિકાિીઓનો વનણશય આખિી અન ેબાંિનકતાશ િહરેે્. (નોંિ : ઇચ્છનીય છે કે ST બસ વસિાય અન્ય વિકલ્પ 
દ્વાિા મસુાફિી કિતા અગાઉથી IPRને જાણ કિી માંજૂિી લેિી) 

 બહાિગામના ર્ાળાના વિદ્યાથીઓ/વર્ક્ષકો માટે આિશ્યક/ સાિાિણ ભૌવતક સવુિિાઓ િાળી િહિેાની વ્યિસ્થા 
આપિામાાં આિર્ે. િહિેાની સવુિિા મયાશરદત છે અન ેર્ાળાઓન ેઆ માટે નોંિણી કિાિિી જરૂિી છે. નોંિણી 
માટે  વિદ્યાથી/વિદ્યાથીની ના નામ + વર્ક્ષકોની મારહતી સાંયોજક, NSD સવિવિને ૧૦-ડડસેમ્બર-૨૦૧૬સધુીિાાં 
જાણ કિિા વિનાંતી છે. 

 ૬-જાન્યઆુિીના િોજ બહાિગામથી આિનાિ વિદ્યાથીઓ/વર્ક્ષકોન ેઅમદાિાદથી IPR આિિા માટે IPR ર્ટલ 
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બસ સેિાની વ્યિસ્થા િહરેે્. આ બસ આિટીઓ સકશલ, બીઆિટીએસ બસ સ્ટોપ, અમદાિાદથી IPR કાયશિત 
િહરેે્.  છેલ્લી બસ આિટીઓ સકશલથી ૫:૦૦ PM ની િહરેે્. આ સેિા મખુ્યત્િે મોડલે/પ્રોજેક્ટના વિદ્યાથીઓ 
માટે છે. IPR ૬_જાન્યઆુરીના રદિસ ે૫:૦૦ PM પછી કોઈપણ પડરિહનની સિલિ આપી ર્કરે્ નહીં અને જે 
િે ર્ાળાએ પોિાની રીિે IPR ખાિે પહોંચિાનુાં રહરેે્. ૬:૦૦PM પછી IPR પહોંચેલા લોકો િાટે IPR કેમ્પસિાાં 
પ્રિેર્ િથા એ ડદિસ િાટે રહિેાની વ્યિસ્થા આપી ર્કરે્ નડહ.   

 ચા, નાસ્તો અન ેબપોિના જમિાનુાં વિનામલૂ્યે કિીઝ, િક્તતૃ્િ સ્પિાશ, લઘ-ુનાટય (SKIT) અને મોડલેમાાં ભાગ 
લેનાિ તમામ પ્રવતસ્પિીઓ (લોકલ + બહાિગામ) માટે IPR દ્વાિા વ્યિસ્થા કિિામાાં આિર્.ે અગાઉથી નોંિણી 
કિેલ મારહતી મજુબ ર્ાળા દીઠ િહત્તિ ૨ વર્ક્ષકો અને ૮ વિદ્યાથીઓ જ િાન્ય રહરેે્. ર્ાળા તિફથી આિલે 
અન્ય વર્ક્ષકગણ, અખભભાિક કે વિદ્યાથીઓ સ્િખચ ેIPR કેન્ટીન નો ઉપયોગ કિી ર્કે છે. 

 IPR કેમ્પસ અન ેપ્રવતસ્પિીઓન ેફાળિિામાાં આિેલા આિાસ સ્થળ િચ્ચ ેપરિિહન માત્ર સિાિે અન ેસાાંજે જ 
પિૂી પાડિામાાં આિર્ે.  

 સાંબાંવિત સ્પિાશઓ પછી વિજેતાઓના નામની જાહિેાત કિિામાાં આિર્,ે અન ેઇનામ તેમજ પ્રમાણપત્ર વિતિણ  
૮-જાન્યઆુરી-૨૦૧૭ ના િોજ સમાપન સમાિોહ દિવમયાન કિિામાાં આિર્ે. ઇનાિ વિિરણ સિારોહ દ્વારા 
ગેરહાજર રહલે વિદ્યાથી કે ર્ાળાએ પ્રિાણપત્ર/ઇનાિ પોિાની વ્યિસ્થાએ IPRથી િેળિી લેિા. IPR પ્રમાણપત્ર 
કે ઇનામ જે તે ર્ાળાન ેપહોંચતા કિિા માટે બાધ્ય નથી.  

 િહત્િની અંવિિ િારીખો: 
● પ્રોજેક્ટ/મોડલે વિગત માટે - ૧૦ રડસેમ્બિ 
● કિીઝ માટેની નોંિણી માટે - ૧૦ રડસેમ્બિ 
● િક્તતૃ્િ સ્પિાશ માટે નોંિણી - ૧૦ રડસેમ્બિ 

● વનબાંિ પહોંચાડિા માટે - ૧૯ રડસેમ્બિ 
● પોસ્ટિ પહોંચાડિા માટે - ૧૯ રડસેમ્બિ 
● સ્કીટની નોંિણી માટે - ૧૯ રડસેમ્બિ 

● વનબાંિ/પોસ્ટિના પરિણામો -૨જાન્યઆુિી
 NSD વિરે્ની મારહતી ની િેબસાઇટ http://www.ipr.res.in/documents/nsd.html પિ સમયાાંતિે પ્રવસદ્ધ કિિામાાં 

આિર્ે. તમામ ર્ાળાઓ/પ્રવતભાગી વિદ્યાથીઓ/મલુાકાતીઓને નિીનતમ અન ેવિસ્તતૃ મારહતી માટે િેબસાઇટ ની 
મલુાકાત લેિા વિનાંતી છે. 
 

સાંદેર્ાવ્યિહાર િાટે સરનાિા: 
 

પોસ્ટિ અને વનબાંિ મોકલિા માટે + અન્ય : 
સાંયોજક (coordinator) , 
નેર્નલ સાયન્સ ડ ે૨૦૧૭ 
ઇપ્ન્સ્ટટયટૂ ફોિ લલાઝ્મા રિસચશ, ભાટ, ઈક્ટ્ન્દિા ખિજ નજીક, ગાાંિીનગિ ૩૮૨ ૪૨૮ 

અન્ય કોઈ પણ પછૂપિછ/મારહતી માટે: 
ફોન:   ૦૭૯-૨૩૯૬૨૦૦૦, (૯:૩૦ થી ૧૭:૦૦, સોમિાિથી શરુિાિ) 
ઇમેઇલ:   scienceday@ipr.res.in  Mobile:  ૯૮૭૯૫૦૫૧૨૧ 
 

Website: www.ipr.res.in/documents/nsd.html   


