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ક: વલજ્ઞાન પ્રદળશન:
1) વલજ્ઞાન ભોડર/પ્રોજે ક્ટ પ્રદળશન ભાટેનો ભુદ્દો " આધુવનક રયલશનભાાં વલજ્ઞાન અને તકનીકની બૂવભકા" યાખલાભાાં આલેર છે .

2) પ્રદળશની ભાટે દયેક ળાા ભશત્તભ ૨ ભોડર પ્રસ્તુત કયી ળકે છે . અાંવતભ વાંદગી ભોડેરની ગુણલત્તા તેભજ વલમલસ્તુ પ્રત્મેના વભન્લમ
ય આધારયત શળે. નેળનર વામન્વ ડે (NSD) વવભવતનો વનણશમ અાંવતભ યશેળે
3) ળાા તયપથી ભોડર/પ્રોજે ક્ટની વલગત IPR NSD વવભવતને શોંચાડલાની અાંવતભ તાયીખ ૧0-જાન્મુઆયી-૨0૧૯ છે .
4) એવલરકેળન ભોકરતી લખતે ભોડેર ભાટેની વાંફાંવધત જરૂરયમાતો જે ભ કે ઇરેવક્િક ાલય/ાલય ોઇન્ટ, ાણી, ખુલ્રી જગ્મા, ડાકશ રૂભ,
ભોડરની અાંદાજીત વાઈઝ લગેયેની વલગતોનો સ્ષ્ટ ઉલ્રેખ પોભશભાાં કયલુ જરૂયી છે .
5) ળાા દ્લાયા પ્રસ્તુત ભોડર IPR NSD ય અગાઉના લે દળાશલલાભાાં આલેર શોલા જોઈએ નવશ. જો કોઈણ ળાા/ગ્રુ NSD
૨૦૧૮ ભાાં યજુ કયેર/પ્રદર્શળત કયલાભાાં આલેર ભોડેરને યજુ કયલા ઇચ્છતા શોમ તો એલા વાંજોગોભાાં ળાા દ્લાયા ભોડેરભાાં કયેર પેયપાય
/ ઉભેયામેર નલીનતા વલે સ્ષ્ટ ઉલ્રેખ કયલો જરૂયી છે . નોંધ: અયજી/ એવલરકેળન પોભશભાાં રાગુ ડતી ભોડેર વાંફાંવધત વસ્થવતનો
ઉલ્રેખ કયલો.
6) શ્રેષ્ઠ ભોડેરોના ઇનાભ, પ્રભાણત્રો અને participation પ્રભાણત્રો વામન્વ ડે ઉજલણીને અાંતે આલાભાાં આલળે. કામશયત
(working) ભોડેર ભાટે ત્રણ ઇનાભ અને સ્થૂ (non-working) ભોડેર ભાટે ૨ ઇનાભની જોગલાઈ છે .
7) પ્રદળશન ભાટે વાંદ કયામેર ભોડેર ભાટે નીચે જણાલેર વલરતો ૂયી ાડલાભાાં આલળે.
a. NSD વવભવત દ્લાયા ધાયા-ધોયણો ભુજફ અભદાલાદ/ગાાંધીનગય વુધીનુાં રટરકટ બાડુાં અને યશેલાની વ્મલસ્થા.
b. ફશાયગાભથી આલનાય વલદ્યાથીઓ અને વળક્ષકોએ જે ૧ રી પેબ્રઆ
ુ યી ના યોજ ોતાનુાં ભોડેર IPR ભાાં સ્થાવત કયલા ભાાંગતા
શોમ તેભણે ોતાની યીતે IPR ભાાં શોંચી જલાનુાં યશેળ.ે ૧ રી પેબ્રઆ
ુ યી ના યોજ IPR થી ઉતાયા ય જલા ભાટે યાત્રે ૮:૦૦
લાગ્મે ફવ ની વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલેર છે . નોંધનીમ છે કે ૬:૦૦ લાગ્મા છી IPR ભાાં પ્રલેળ ળક્મ નથી.
8) ભોડર વાથે આલેર વલદ્યાથીઓ/વળક્ષકો ભાટે વામન્વ ડે દયવભમાન વલનાભૂલ્મે ચા, નાસ્તો અને ફોયના બોજનની વ્મલસ્થા (ભોડેર દીઠ
ભશત્તભ ૨ વલદ્યાથીઓ અને ળાા દીઠ ૨ વળક્ષકો) કયલાભાાં આલેર છે .

ખ: વલજ્ઞાન વક્લઝ:
1) વક્લઝ સ્ધાશ ભાટે વાભાન્મ વલજ્ઞાન ધોયણ ૮ થી ૧૦ ના અભ્માવક્રભ ભાાંથી આલયી રેલાભાાં આલળે.
2) ળાા દીઠ ભાત્ર એક ટીભ (એટરે કે ૨ વલદ્યાથીઓ) બાગ રઇ ળકે છે .
3) વક્લઝભાાં બાગ રેનાય ળાાઓની વાંખ્મા લધાયે શોલાના વાંજોગોભાાં સ્ક્રીનનગ ટેસ્ટ દ્લાયા કલીઝના પાઇનર યાઉન્ડ ભાટેની ટીભોની વાંદગી
કયલાભાાં આલળે. નોંધનીમ છે કે વાંખ્માને અનુવધ
ાં ાને સ્ક્રીનનગ ટેસ્ટ તયીકે રેવખત યીક્ષા ણ શોઈ ળકે છે .
4) તભાભ પ્રરક્રમાભાાં પ્રશ્નો અાંગ્રેજી/વશન્દી/ગુજયાતીભાાં એભ ત્રણેમ બાાભાાં આલાભાાં/પ્રદર્શળત કયલાભાાં આલળે અને જલાફ કોઇ ણ બાાભાાં
આી ળકાળે.
5) વક્લઝ ભાટે વક્લઝભાસ્ટય દ્લાયા રેલામેર વનણશમ આખયી અને વલેને ફાંધનકતાશ યશેળ.ે
6) વક્લઝભાાં બાગ રેલા ભાટે ઇચ્છતી ળાાઓં તયપથી ટીભની નોંધણી IPR NSD વવભવતને શોંચાડલાની અાંવતભ તાયીખ ૧0-જાન્મુઆયીPage | 1
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૨0૧૯ છે . નોંધણી scienceday@ipr.res.in ય ઈભેર દ્લાયા અથલા નીચે આેર વયનાભાાં ય ટાર/ત્ર દ્લાયા ણ ભાવશતી
ભોકરી ળકાળે.
7) ફશાયગાભની ળાાના વલદ્યાથીઓ ભાટે ભુવાપયી બથથુાં (રટરકટ બાડુ)ાં અને યશેલાની વ્મલસ્થા નીચે ઉલ્રેખ કમાશ ભુજફ ધાયા-ધોયણો ભુજફ
આલાભાાં આલળે.

ગ: લક્તૃત્લ સ્ધાશ:
1) લક્તૃત્લ સ્ધાશ ભાટેનો વલમ " આધુવનક રયલશનભાાં વલજ્ઞાન અને તકનીકની બૂવભકા” યાખલાભાાં આલેર છે .
2) લક્તૃત્લ સ્ધાશ ૩ અરગ-અરગ બાાઓ જે ભ કે અાંગ્રેજી, વશન્દી અને ગુજયાતીભાાં યાખલાભા આલેર છે . બાગ રેનાય દયેક પ્રવતમોગીને ૩
વભવનટ આલાભાાં આલળે.
3) દયેક ળાાભાાંથી બાા દીઠ ભાત્ર એક વલદ્યાથી બાગ રઇ ળકે છે (એટરે કે ભશત્તભ ત્રણ વલદ્યાથીઓ).
4) લક્તૃત્લ સ્ધાશભાાં બાગ રેલા ઇચ્છતી ળાાઓ, વલદ્યાથીના નાભની નોંધણી IPR NSD વવભવતને શોંચાડલાની અાંવતભ તાયીખ ૧0જાન્મુઆયી-૨૦૧૯ છે . નોંધણી scienceday@ipr.res.in ય ઈભેર દ્લાયા અથલા નીચે આેર વયનાભાાં ય ટાર/ત્ર દ્લાયા ણ
ભાવશતી ભોકરી ળકાળે.
5) પ્રવતમોગીઓની વાંખ્માને અનુવાંધાને વસ્ક્રનનગ રયક્ષણ દ્લાયા ૧૫ સ્ધશકો (બાા દીઠ ૫ સ્ધશકો)ની વાંદગી કયલાભાાં આલી ળકે અને
વાંદગી ાભેર વલજે તાઓ લચ્ચે અાંવતભ યાઉન્ડ યાખલાભા આલળે. વાંદગી ની પ્રરક્રમા ભાટે પ્રવતસ્ધીઓ ભાટે "તત્કાર વલમ બાણ
પ્રવતમોવગતા" યશેળ.ે
6) દયેક બાા ભાટે અરગ અરગ વલજે તાઓને ઇનાભ આલાભાાં આલળે અને અાંવતભ યાઉન્ડના ફધા સ્ધશકો ને participation પ્રભાણપ્રત્ર
આલાભાાં આલળે.
7) ફશાયગાભની ળાાના વલદ્યાથીઓ ભાટે ભુવાપયી બથથુાં (રટરકટ બાડુ)ાં અને યશેલાની વ્મલસ્થા નીચે ઉલ્રેખ કમાશ ભુજફ ધાયા-ધોયણો ભુજફ
આલાભાાં આલળે.

ઘ: રઘુ-નાટ્મ (SKIT) સ્ધાશ:
1) રઘુ-નાટ્મ ભાટેની થીભ “વાયા

આયોગ્મ ભાટે વલજ્ઞાન” યાખલાભાાં આલેર છે .

2) વસ્ક્રલટ ભૂબૂત (ઓરયવજનર) શોલી જરૂયી છે અને યજુ કયલા ભાટે ૮ વભવનટનો વભમ પાલલાભાાં આલળે.
3) બાગરેનાય પ્રવતમોગી ટીભ સ્કીટ/રઘુનાટ્ક યજુ કયલા ભાટે વશન્દી, અાંગ્રેજી કે ગુજયાતી એભ કોઈ ણ બાાનો ઉમોગ કયી ળકે છે . એક
ળાા દ્લાયા એક રઘુ-નાટ્મ યજુ કયી ળકાળે.
4) વાંદગી ાભેર ૫ ટીભ ૩ જી પેબ્રઆ
ુ યી ૨૦૧૯ યોજ ઇનાભ વલતયણ વભાયોશ શેરા પયીથી તભાભ પ્રેક્ષકો વાભે સ્કીટ/રઘુનારટકાની
યજુ આત કયળે.
5) વળક્ષકો અને વલદ્યાથીઓ રઘુનારટકા ભાાં બાગ રઈ ળકે છે . યાંતુ આ કામશક્રભ વલદ્યાથીઓ નો શોઈ, વલદ્યાથી તયપ થી બાગીદાયી ની અેક્ષા

લધાયે યાખલાભાાં આલે છે . જો જરૂયત શોમ તોજ વળક્ષકો એ બાગ રેલો, તેલો આગ્રશ યાખલાભાાં આલે છે . રઘુનારટકા ના વશબાગીઓને
નીચેના ઉલ્રેવખત ધોયણો ય આધારયત બથથાાં અથલા આલાવ આલાભાાં આલળે.
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6) રઘુ-નાટ્મભાાં બાગ રેલા ભાટે ઈચ્છુ ક ળાા, ળીશક અને ટૂકાં ુાં વલલયણ વાથે નોંધણી IPR NSD વવભવતને શોંચાડલાની અાંવતભ તાયીખ
૧૦ જાન્મુઆયી ૨૦૧૯ છે .
7) ફશાયગાભની ળાાના વલદ્યાથીઓ+વળક્ષકો ભાટે ભુવાપયી બથથુાં (રટરકટ બાડુ)ાં અને યશેલાની વ્મલસ્થા નીચે ઉલ્રેખ કમાશ ભુજફ ધાયાધોયણો ભુજફ આલાભાાં આલળે.

ચ: વનફાંધ રેખન સ્ધાશ:
1) વનફાંધ રેખન સ્ધાશ ભાટેનો વલમ " આધુવનક રયલશનભાાં વલજ્ઞાન અને તકનીકની બૂવભકા” યાખલાભાાં આલેર છે .
2) વનફાંધ રેખન સ્ધાશભાાં ધોયણ-૧૨ વુધીના વલદ્યાથીઓ બાગ રઇ ળકે છે .
3) વનફાંધ રેખન સ્ધાશ ભાટે વનફાંધ, ૩ બાાઓ વશન્દી, અાંગ્રજી
ે કે ગુજયાતીભાાંથી કોઈ ણ બાાભા ભોકરી ળકાળે. સ્ધાશ ત્રણેમ બાાભા
અરગ અરગ યશેળ.ે વનફાંધ ની રાંફાઈ ૫૦૦ ળબ્દોથી લધુ ના શોલી જોઈએ અનેવનફાંધ શસ્તવરવખત શોલો જોઈએ.
4) દયેક ળાાભાાંથી બાા દીઠ ભાત્ર એક વલદ્યાથી બાગ રઇ ળકે છે (એટરે કે ભશત્તભ ત્રણ વનફાંધ).
5) વનફાંધ સ્ધાશભાાં બાગ રેલા, IPR NSD વવભવતને વનફાંધ શોંચાડલાની અાંવતભ તાયીખ ૧૦ જાન્મુઆયી ૨૦૧૯ છે .
6) વનફાંધ ઇભેઇર દ્લાયા “scienceday@ipr.res.in ” ય ભોકરલાના યશેળે અથલા ટારદ્લાયા COORDINATOR, NSD વવભવતને
આેર વયનાભાાં ય ભોકરી ળકાળે. ઇભેઇરથી વનફાંધ ભોકરતી લખતે વલમ “NSD 2019- Essay (language) (school name in
short)” યાખલો. languageની જગ્માએ જે બાાભાાં વનફાંધ શોમ એનુાં નાભ અને school name in short ની જગ્માએ ળાાનુાં નાભ
રખલુ.ાં ટાર દ્લાયા વનફાંધ ભોકરતી લખતે કલય ય “NSD 2019 – essay competition” રખલુાં જરૂયી છે .
7) આ સ્ધાશ ઑપરાઇન સ્ધાશ છે આથી બાગ રેનાય કોઈણ પ્રવતસ્ધીઓને કોઈ બથથુાં કે ફીજા કોઈ ણ પ્રકાયની વલરત આલા ભાટે
IPR ફાધ્મ નથી. વલજે તાઓના નાભ ૨૮ જાન્મુઆયી ૨૦૧૯ ના યોજ http://www.ipr.res.in/documents/nsd.html લેફ
વાઈટ ય જાશેય કયલાભાાં આલળે.

છ: ોસ્ટય ેઈન્ટીંગ સ્ધાશ:
1) ોસ્ટય ેઈન્ટીંગ સ્ધાશ ભાટેની થીભ " આધુવનક રયલશનભાાં વલજ્ઞાન અને તકનીકની બૂવભકા” યાખલાભાાં આલેર છે .
2) ોસ્ટય ેઇનન્ટગ સ્ધાશભાાં ભાત્ર વલદ્યાથીઓ બાગ રઇ ળકે છે .
3) ોસ્ટય ભાત્ર શાથથી દોયેરા શોલા જોઈએ અને ોસ્ટયની વાઈઝ લધુભાાં લધુ A૩ (૪૨૦ × ૨૯૭ ભીભી) શોલી જોઈએ.
4) ોસ્ટય અાંગ્રેજી, વશન્દી કે ગુજયાતી એભાાંથી કોઈ ણ બાાભાાં ફનાલી ળકામ છે .
5) પ્રવત ળાા દીઠ પ્રવત બાા દીઠ પક્ત એક પ્રલેળ એટરે કે એક ોસ્ટય સ્લીકાયલાભાાં આલળે (એટરે કે, ળાા દીઠ ભશત્તભ ૩ ોસ્ટય).
6) ોસ્ટય સ્ધાશભાાં બાગ રેલા, IPR NSD વવભવતને ોસ્ટય શોંચાડલાની અાંવતભ તાયીખ ૧૦ જાન્મુઆયી ૨૦૧૯ છે .
7) ોસ્ટય ટાર દ્લાયા COORDINATOR, NSD વવભવતને વનમ્નવરવખત વયનાભાાં ય ભોકરલાના યશેળે અને કલય ય “NSD૨૦૧૮–
poster competition” રખલુાં જરૂયી છે .
8) આ સ્ધાશ ઑપરાઇન સ્ધાશ છે આથી બાગ રેનાય કોઈણ પ્રવતસ્ધીઓને કોઈ બથથુાં કે ફીજા કોઈ ણ વલરત આ લા ભાટે IPR ફાધ્મ
નથી. વલજે તાઓના નાભ ૨૮ જાન્મુઆયી ૨૦૧૯ ના યોજ http://www.ipr.res.in/documents/nsd.html લેફ વાઈટ ય જાશેય
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જ: વળક્ષકોના ળૈક્ષવણક નભૂના /ભોડર:
વળક્ષકો દ્લાયા પ્રસ્તુવત: - "લૈકવલ્ક નભૂના /નલીન ભોડેરો અને વાધનો ભાયપતે વલજ્ઞાન અધ્માન"
1) વળક્ષકો દ્લાયા વરક્રમ લૈકવલ્ક નભૂના (innovative working models) ભાયપતે વલજ્ઞાન અધ્માન
2) એક ળાા દીઠ ભાત્ર એક પ્રલેળ / ભોડર ભાંજૂયી આલાભાાં આલે છે . નભૂના/ ભોડર અવર શોલુાં જોઈએ અથલા તેભાાં ઓખી ળકામ તેલી
નલીનતા / પેયપાય વાંસ્થાવત થલી જોઈએ.
3) નભૂના /ભોડેરની વાંવક્ષલત વભજૂ તી ળીશક અને વચત્ર વાથે ૧૦ જાન્મુઆયી ૨૦૧૯ શેરાાં ઇ-ભેઇર (scienceday@ipr.res.in) દ્લાયા
IPR ભોકરલી.
4) તભાભ ળાાઓ લચ્ચે છ ભોડર વાંદ કયલાભાાં આલળે.વાંદગી ાભેરા ભોડરને ૨૮ જાન્મુઆયી ૨૦૧૯ વુધી ભાાં જાણ કયલાભાાં આલળે.
પ્રવતવનવધત્લ વળક્ષક લગશ ખાંડના લાતાલયણભાાં 10 વભવનટ ભાટે કાભ પ્રસ્તુત કયળે.
5) વલજ્ઞાનની કોઈણ ળાખાભાાં કોઇ ચોક્કવ વલમ ય નભૂનો / ભોડર શોઈ ળકે છે . આ કામશક્રભનો ભુખ્મ ઉદ્દેળ વળક્ષકો દ્લાયા નલીન ળૈક્ષવણક
વાધનોનો ઉમોગ કયીને વલદ્યાથીઓને અવયકાયક યીતે વળક્ષણ આલાનો છે . કોઈ ણ વલમ કેટરી અવયકાયક અને યવપ્રદ યીતે
ળીખલલાભાાં આલે છે અને વલદ્યાથીઓ કેટરુાં ઊંડે અને વયતાથી તેને વભજી ળકે છે એ આ કામશક્રભ ય થી જોઈ ળકાળે. ત્રણ શ્રેષ્ઠ
પ્રસ્તુવતઓ ભાટે ઇનાભ એનામત કયલાભાાં આલળે. વળક્ષકોએ ભોડર / વશામક લસ્તુના લણશનનુાં

ભશત્તભ એક ાના નુાં રખાણ ભોકરલાનુાં

યશેળે.
6) ભુખ્મ યેખાભાાં વલમ સ્ષ્ટ રખલો જરૂયી છે .

ટ: IPR ઓન શાઉવ:
1) વાંસ્થા ૨ જી અને ૩ જી પેબ્રઆ
ુ યી ના યોજ તભાભ બાયતીમ નાગરયકો ભાટે ખુલ્રી યશેળ.ે
2) IPR કેમ્વભાાં પ્રલેળ- વામન્વ ડે ઉજલણીની ભુરાકાત અને IPRની પ્રમોગળાાની ભુરાકાત ભાટે ભુરાકાતીઓએ વયકાય ભાન્મ કોઈ
ણ પોટો આઈડી પ્રૂપ વાથે રાલલુાં પયજીમાત છે અથલા ળાા દ્લાયા અામેર આઈડી (વલદ્યાથીઓ ભાટે રાગુ) વાથે રાલલુાં જરૂયી છે .
3) અભદાલાદ અને ગાાંધીનગય થી IPR શોંચલા ભાટે ભપત ળટર ફવ વ્મલસ્થા નીચે ભુજફ યશેળ.ે
4) આયટીઓ વકશર (ફીઆયટીએવ ફવ સ્ટો નજીક), અભદાલાદ થી તા: ૨ જી પેફ વલાયે ૯:૦૦ લાગ્માથી ૨:૦૦ લાગ્મા વુધી; દય કરાકે
અને તા: ૩ જી પેફ વલાયે ૯:૦૦ લાગ્મા થી ફોયે ૧૨:૦૦ લાગ્મા વુધી દય કરાકે ફવ ની વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલેર છે .
5) વથકાશ્રભ (Pathikashram, એવટી ફવ સ્ટેન્ડ), ગાાંધીનગય થી તા: ૨ જી પેફ વલાયે ૧૦:૦૦ લાગ્માથી ૨:૦૦ લાગ્મા વુધી; દય ફે
કરાકે અને તા: ૩ જી પેફ વલાયે ૧૦:૦૦ લાગ્મા થી ફોયે ૧૨:૦૦ લાગ્મા વુધી દય ફે કરાકે ફવ ની વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલેર છે .
6) IPR થી અભદાલાદ-ગાાંધીનગય ભાટે છે લ્રી ફવ વાાંજે ૪:૦૦ લાગ્મે.
7) ળાાઓને તેભની ભુરાકાત NSD વવભવતના વાંમોજકને જાણ કયલા ભાટે વલનાંતી કયલાભાાં આલે છે . આ

ભાવશતીની જાણ તભાયી

ભુરાકાત લધુ વુવલધાદામક ફનાલલા ભાટે NSD આમોજક વવભવતને ભદદરૂ થઇ ળકે છે અને ળાાને થતી અવુવલધા ટાલા ભાટે
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8) NSD વલળેની ભાવશતીની લેફવાઇટ http://www.ipr.res.in/documents/nsd.html ય વભમાાંતયે પ્રવવદ્ધ કયલાભાાં આલળે.
તભાભ ળાાઓ/પ્રવતબાગી વલદ્યાથીઓ/ભુરાકાતીઓને નલીનતભ અને વલસ્તૃત ભાવશતી ભાટે લેફવાઇટની ભુરાકાત રેલા વલનાંતી છે .

ભશત્લની જાણકાયી:
1) IPR તયપથી ળાા દીઠ ભશત્તભ ૮ વલદ્યાથીઓ તેભજ ૨ વળક્ષકોને જ ભુવાપયી બથથુાં (રટરકટ બાડુ)ાં અને યશેલાની વ્મલસ્થા આલાભાાં
આલળે. કેટેગયી પ્રભાણે ભશત્તભ વલદ્યાથીઓ અને વળક્ષકોની વાંખ્મા નીચે વૂચલેર ભુજફ યશેળ.ે
a. ભોડેર : ૨ વલદ્યાથી પ્રવત ભોડેર/પ્રોજે ક્ટ
b. લક્તૃત્લ સ્ધાશ: ૧ વલદ્યાથી પ્રવત બાા
c. વક્લઝ : ૨ વલદ્યાથી
d. સ્કીટ : ૪ વલદ્યાથી
e. વળક્ષકો : ૨

2) વશબાગી વલદ્યાથી-ધોયણ ભાવશતી:
a.

વલજ્ઞાન પ્રદળશન : ધોયણ ૮, ૯, ૧૦, ૧૧ અને ૧ય ના વલદ્યાથીઓ બાગ રઇ ળકળે

b.

રઘુ-નાટ્મ (SKIT) સ્ધાશ : ધોયણ ૮, ૯, ૧૦, ૧૧ અને ૧ય ના વલદ્યાથીઓ બાગ રઇ ળકળે.

c.

વલજ્ઞાન વક્લઝ: ધોયણ ૮, ૯, ૧૦, ૧૧ અને ૧ય ના વલદ્યાથીઓ બાગ રઇ ળકળે.

d.

લક્તૃત્લ સ્ધાશ: ધોયણ ૮, ૯, ૧૦, ૧૧ અને ૧ય ના વલદ્યાથીઓ બાગ રઇ ળકળે.

e.

વનફાંધ રેખન સ્ધાશ: ધોયણ ૮, ૯, ૧૦, ૧૧ અને ૧ય ના વલદ્યાથીઓ બાગ રઇ ળકળે.

f.

ોસ્ટય ેઈન્ટીંગ સ્ધાશ: ધોયણ ૮, ૯, ૧૦, ૧૧ અને ૧ય ના વલદ્યાથીઓ બાગ રઇ ળકળે.

3) ભુવાપયી બથથુાં (રટરકટ બાડુ)ાં ફશાયગાભના વલદ્યાથીઓ/વળક્ષકો (ગાાંધીનગય/અભદાલાદ ળશેયની ફશાયના ળાાઓ) ભાટે આલાભાાં
આલળે. ભુવાપયી બથથુાં વાંફાંવધત ુયાલા/રટરકટની યજૂ આતના આધાયે યાજ્મ વયકાય દ્લાયા વનધાશરયત દય (એવટી ફવ બાડુ)ાં ભુજફ
ચૂકલલાભાાં આલળે. અન્મ વલકલ્ ભાયપતે ભુવાપયી કયેર ઉભેદલાયોને મોગ્મ ુયાલા/ભાન્મ વરવખત પ્રભાણના આધાયે ભુવાપયી બાડુાં
ચુકલલાભાાં આલળે અને આ ચુકલણાં કોઈ ણ વાંજોગોભાાં ભાન્મ વનધાશરયત દય થી લધાયે આલાભાાં નશીં આલે. નાણાકીમ ફાફતોભાાં
IPR એકાઉન્ટ અવધકાયીઓનો વનણશમ આખયી અને ફાંધનકતાશ યશેળ.ે (નોંધ : ઇચ્છનીમ છે કે ST ફવ વવલામ અન્મ વલકલ્ દ્લાયા
ભુવાપયી કયતા અગાઉથી IPRને જાણ કયી ભાંજૂયી રેલી)
4) ફશાયગાભના ળાાના વલદ્યાથીઓ/વળક્ષકો ભાટે આલશ્મક/ વાધાયણ બૌવતક વુવલધાઓ લાી યશેલાની વ્મલસ્થા આલાભાાં આલળે.
યશેલાની વુવલધા ભમાશરદત છે અને ળાાઓને આ ભાટે નોંધણી કયાલલી જરૂયી છે . નોંધણી ભાટે વલદ્યાથી/વલદ્યાથીની ના નાભ +
વળક્ષકોની ભાવશતી વાંમોજક, NSD વવભવતને ૧૦ જાન્મુઆયી ૨૦૧૯ વુધીભાાં જાણ કયલા વલનાંતી છે .
5) ફશાયગાભથી આલનાય વલદ્યાથીઓ અને વળક્ષકોએ જે ૧ રી પેબ્રઆ
ુ યી ના યોજ ોતાનુાં ભોડેર IPR ભાાં સ્થાવત કયલા ભાાંગતા શોમ તેભણે
ોતાની યીતે IPR ભાાં શોંચી જલાનુાં યશેળ.ે ૧ રી પેબ્રુઆયી ના યોજ IPR થી ઉતાયા ય જલા ભાટે યાત્રે ૮:૦૦ લાગ્મે ફવ ની વ્મલસ્થા
કયલાભાાં આલેર છે . નોંધનીમ છે કે ૬:૦૦ લાગ્મા છી IPR ભાાં પ્રલેળ ળક્મ નથી.
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6) કલીઝ, લક્તૃત્લ સ્ધાશ, રઘુ-નાટ્મ (SKIT) અને નભૂના(ભોડેર)ભાાં બાગ રેનાય તભાભ પ્રવતસ્ધીઓ (રોકર + ફશાયગાભ) ભાટે IPR
દ્લાયા વલનાભૂલ્મે ચા, નાસ્તો અને ફોયના જભલાના ની વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલળે. અગાઉથી નોંધણી કયેર ભાવશતી ભુજફ ળાા દીઠ
ભશત્તભ ૨ વળક્ષકો અને ૮ વલદ્યાથીઓ ભાટે જ આ વ્મલસ્થા ભાન્મ યશેળ.ે ળાા તયપથી આલેર અન્મ વળક્ષકગણ, અવબબાલક કે
વલદ્યાથીઓ સ્લખચે IPR કેન્ટીન નો ઉમોગ કયી ળકે છે .
7) IPR કેમ્વ અને પ્રવતસ્ધીઓને પાલલાભાાં આલેરા આલાવ સ્થ લચ્ચે રયલશન ભાત્ર વલાયે અને વાાંજે જ ૂયી ાડલાભાાં આલળે.
8) વાંફાંવધત સ્ધાશઓ છી વલજે તાઓના નાભની જાશેયાત કયલાભાાં આલળે, અને ઇનાભ તેભજ પ્રભાણત્ર વલતયણ ૩ જી પેબ્રઆ
ુ યી
૨૦૧૯ ના યોજ વભાન વભાયોશ દયવભમાન કયલાભાાં આલળે. ઇનાભ વલતયણ વભાયોશ દ્લાયા ગેયશાજય યશેર વલદ્યાથી કે ળાાએ
પ્રભાણત્ર/ઇનાભ ોતાની વ્મલસ્થાએ IPRથી ભેલી રેલા. IPR પ્રભાણત્ર કે ઇનાભ જે તે ળાાને શોંચતા કયલા ભાટે ફાધ્મ નથી.
9) ભશત્લની અાંવતભ તાયીખો:
a. પ્રોજે ક્ટ/ભોડેર નોંધણી ભાટે

૧૦ જાન્મુઆયી

b. કલીઝ ભાટેની નોંધણી ભાટે -

૧૦ જાન્મુઆયી

c. લક્તૃત્લ સ્ધાશ ભાટે નોંધણી -

૧૦ જાન્મુઆયી

d. વનફાંધ શોંચાડલા ભાટે-

૧૦ જાન્મુઆયી

e. ોસ્ટય શોંચાડલા ભાટે -

૧૦ જાન્મુઆયી

f.

૧૦ જાન્મુઆયી

સ્કીટની નોંધણી ભાટે

-

g. વનફાંધ/ોસ્ટયના રયણાભો

૨૮ જાન્મુઆયી ૨૦૧૯

10) NSD વલળેની ભાવશતી ની લેફવાઇટ http://www.ipr.res.in/documents/nsd.html ય વભમાાંતયે પ્રવવદ્ધ કયલાભાાં
આલળે. તભાભ ળાાઓ/પ્રવતબાગી વલદ્યાથીઓ/ભુરાકાતીઓને નલીનતભ અને વલસ્તૃત ભાવશતી ભાટે લેફવાઇટ ની ભુરાકાત રેલા
વલનાંતી છે .

વાંદળ
ે ાવ્મલશાય ભાટે વયનાભા:
ોસ્ટય અને વનફાંધ ભોકરલા ભાટે:
વાંમોજક (coordinator),
નેળનર વામન્વ ડે ૨૦૧૯ , ઇવન્સ્ટટ્મૂટ પોય લરાઝ્ભા રયવચશ,
બાટ, ઈવન્દયા વબ્રજ નજીક, ગાાંધીનગય ૩૮૨ ૪૨૮

અન્મ કોઈ ણ ૂછયછ/ભાવશતી ભાટે:
પોન:

૦૭૯-૨૩૯૬૨૦૦૦, (૯:૩૦ થી ૧૭:૦૦, વોભલાયથી ળુક્રલાય)

ઇભેઇર:

scienceday@ipr.res.in

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