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Vikram Sarabhai National Science Day 2020 

1-2 February, 2020 
                                         Institute for Plasma Research, Gandhinagar, Gujarat 
 

 
                              લા મા અનસુધંાન સં થાન ( Institute for Plasma Research, IPR ), ગાંધીનગર ખાત ે

                              િવ મ સારાભાઈ રા ીય િવ ાન દવસ 2020 ની ઉજવણી 1-2 ફે આુરી 2020 ના રોજ કરવામાં 

                              આવલે છે, જેમાં િન નિલિખત પધાઓનુ ંઆયોજન કરવામાં આવલે છે. 

 

મ પધા      િત પધ ઓ                   િત પધ ઓની સં યા 

1 િવ ાન દશન: “સામા ય િવ ાન” 

 

 

ધોરણ 8,9,10,11 

અને 12 ના િવ ાથ ઓ 

શાળા દીઠ મહ મ ૨ મોડલ (મોડલે દીઠ મહ મ િવ ાથ ઓ અને 
શાળા દીઠ ૨ િશ કો) 

2 િવ ાન િ વઝ(ધોરણ 8 થી 10 ના અ યાસ મ) શાળા દીઠ મા  એક ટીમ (2 િવ ાથ ઓ) 
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વ તૃ વ પધા: 
"િવ ાન અને તકનીકી અને વનશલૈી સધુારણા માં 
ભારતીય ફાળો" 

શાળા દીઠ ,ભાષા દીઠ મા  એક િવ ાથ  ભાગ લઇ શક ેછે (મહ મ 3 

િવ ાથ ઓ) 

4 

લઘુ-ના ય (SKIT) પધા: 

“િવ ાન અને તકનીકી અને વનશલૈી સધુારણા માં 

ભારતીય ફાળો” 

એક શાળા વારા એક જ કીટ 

5 

િનબધં લખેન પધા: 

“િવ ાન અને તકનીકી અને વનશલૈી સધુારણામાં 

ભારતીય ફાળો” 

( ઑફલાઇન પધા) 

શાળાદીઠ, ભાષાદીઠ મા  એક િવ ાથ  

(દરકે ભાષામાથંી એક,એમ મહ મ 3 િનબધં) 

6 

પો ટર -પેઈ ટ ગ પધા: 

"ભારતીય િવ ાન અને તકનીકીનો ઇિતહાસ" 

(ઑફલાઇન પધા) 

શાળાદીઠ, ભાષાદીઠ મા  એક િવ ાથ  

(દરકે ભાષામાથંી એક,એમ મહ મ 3 પો ટર) 

7 િશ કોના શૈ િણક નમનૂા (મોડલ) શાળાના િશ કો શાળાદીઠ મા  એક જ વશે(મોડલ) 

8 IPR ઓપન હાઉસ                               તમામ ભારતીય નાગ રકો માટ ે

 



 2

આ પધાઓ માટેની અગ યની િવગતો તથા અ ય જ રી માિહતી િવ તૃતમાં અહ  આપવામાં આવેલ છે. 

1. િવ ાન દશન  

1. િવ ાન મોડલ/ ોજે ટ દશન માટેનો મુ ો “સામા ય િવ ાન” (General Science)રાખવામાં આવેલ છે. 

2. દશન માટે દરેક શાળા મહ મ 2 મોડલ તુત કરી શક ેછે. અંિતમ પસદંગી મોડેલની ગુણવ ા તેમજ  

     િવષયવ ત ુ યેના સમ વય પર આધા રત હશે. મોડેલની પસંદગી અન ે વીકૃિત માટે નેશનલ સાય સ ડે  

     (NSD) સિમિતનો િનણય અંિતમ રહેશ.ે 

3. શાળા તરફથી મોડલ/ ોજે ટની િવગત IPR NSD સિમિતને પહ ચાડવાની અંિતમ તારીખ 31 ડસે બર 2019  છે.  

4. એિ લકશેન મોકલતી વખતે મોડેલ સંબંિધત જ રયાતો જેમ ક ેઇલેિ ક પાવર/પાવર પોઇ ટ, પાણી, ખુ લી જ યા, ડાક મ,  

    મોડલની અંદા ત સાઈઝ તથા અ ય જ રી િવગતોનો પ  ઉ લેખ ફોમમાં કરવો જ રી છે. 

5.  શાળા વારા તુત મોડલ IPR NSD પર અગાઉના વષ દશાવવામા ંઆવેલ હોવા જોઈએ નિહ. જો કોઈપણ શાળા/ ુપ  NSD 2019  

    માં રજુ કરેલ/ દ શત કરવામાં આવેલ મોડેલને રજુ કરવા ઇ છતા હોય તો એવા સંજોગોમાં શાળા વારા મોડેલમા ંકરેલ ફેરફાર /  

     ઉમરેાયેલ નવીનતા િવષે પ  ઉ લેખ કરવો જ રી છે.  

    * ન ધ: એિ લકશેન ફોમમાં લાગુ પડતી મોડેલ સંબંિધત િ થિતનો ઉ લેખ કરવો. 

5.  ે  મોડેલોના ઇનામ, િવજેતા માણપ ો અને સહભાિગતા માણપ ો સાય સ ડે ઉજવણીન ેઅંત ેઆપવામાં આવશે. કાયરત     

      (working) મોડેલ માટે ણ ઇનામ  અને થૂળ (non-working) મોડેલ માટે બે ઇનામ રાખવામાં આવેલાંછે 

6. દશન માટે પસંદ કરાયેલ મોડેલ માટ ેધારા-ધોરણો મુજબ અમદાવાદ/ગાંધીનગર સુધીનું ટ કટ ભાડંુ અન ેરહેવાની યવ થા તેમજ           

    બહારગામથી આવનાર િવ ાથ ઓ અને િશ કો જે 31 યુઆરી 2020 ના રોજ પોતાનું મોડેલ IPR માં થાિપત કરવા માંગતા હોય      

    તેમણે પોતાની રીત ેIPR માં પહ ચી જવાનું રહેશ.ે 31 યુઆરી 2020 ના રોજ IPR થી ઉતારા પર જવા માટે રા ે 8.00વા યે  

    બસની યવ થા કરવામાં આવેલ છે. ન ધનીય છે ક ે6.00 વા યા પછી IPR માં વેશ શ ય નથી. 

7. મોડલ સાથે આવેલ િવ ાથ ઓ/િશ કો માટે સાય સ ડે દરિમયાન િવનામૂ યે ચા, ના તો અન ેબપોરના ભોજનની યવ થા (મોડેલ     

    દીઠ મહ મ ૨ િવ ાથ ઓ અને શાળા દીઠ ૨ િશ કો) કરવામાં આવેલ છે. 
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2. િવ ાન િ વઝ: 
1.  િ વઝ પધા માટે સામા ય િવ ાન ધોરણ 8 થી 10 ના અ યાસ મ આવરી લેવામાં આવશે. 

2. શાળા દીઠ મા  એક ટીમ (એટલ ેક ે2 િવ ાથ ઓ)ભાગ લઇ શકશ.ે 

3.  િ વઝમા ંભાગ લેનાર શાળાઓની સં યા વધારે હોવાના સંજોગોમાં ી નંગ ટે ટ વારા કવીઝના ફાઇનલ રાઉ ડ માટેની ટીમોની  

    પસદંગી કરવામાં આવશે. ન ધનીય છે કે સં યાન ેઅનુસંધાને ી નંગ ટે ટ માટે લેિખત પરી ા પણ હોઈ શક ેછે. 

4. તમામ યામાં નો અં ે , િહ દી, ગુજરાતીમાં એમ ણેય ભાષામાં આપવામાં આવશે અન ેજવાબ કોઇ પણ ભાષામાં આપી  

     શકાશે. 

5. િ વઝ માટે િ વઝમા ટર વારા લેવાયેલ િનણય આખરી અને સવને બંધનકતા રહેશ.ે 

6. િ વઝમા ંભાગ લેવા માટે ઇ છતી શાળા  તરફથી ટીમની ન ધણી IPR NSD સિમિતને પહ ચાડવાની અંિતમ તારીખ 31 ડસે બર  

    2019 છે. જેની ન ધણી scienceday@ipr.res.in  પર ઈમેલ વારા અથવા આપેલ સરનામાં પર ટપાલ વારા પણ  મોકલી શકાશે. 

 

3.વ તૃ વ પધા: 
 

1. વ તૃ વ પધા માટેનો િવષય "િવ ાન અને તકનીકી અને વનશૈલી સુધારણા માં ભારતીય ફાળો" રાખવામાં આવેલ છે.  

     વ તૃ વ પધા ૩ અલગ-અલગ ભાષાઓ જેમ ક ેઅં ે , િહ દી અને ગુજરાતીમા ંરાખવામા આવેલ છે. ભાગ લેનાર દરેક િત પધ      

      ન ેમહ મ 3 િમિનટ નો સમય આપવામાં આવશે.  

2.  દરેક શાળામાંથી ભાષા દીઠ મા  એક િવ ાથ  ભાગ લઇ શક ેછે (એટલ ેક ેમહ મ ણ િવ ાથ ઓ) 

3. વ તૃ વ પધામાં ભાગ લેવા ઇ છતી શાળાઓ અને  િવ ાથ ઓના નામની ન ધણી IPR NSD સિમિતને પહ ચાડવાની અંિતમ તારીખ  

    31 ડસે બર 2019 છે. ન ધણી scienceday@ipr.res.in પર ઈમેલ વારા અથવા  આપેલ સરનામાં પર ટપાલ વારા પણ મોકલી  

    શકાશે. 

4. િત પધ ઓની સં યાન ેઅનસુધંાને િ નંગ પ ર ણ વારા 15 પધકો (ભાષા દીઠ 5 પધકો)ની પસંદગી કરવામાં આવી શક ેઅને  

    પસદંગી પામેલ િવજેતાઓ વ ચે અંિતમ રાઉ ડ રાખવામા આવશે. પસંદગી ની યા માટે િત પધ ઓ માટે "ત કાલ િવષય  

    ભાષણ િતયોિગતા" રહેશ.ે 

5. દરેક ભાષા માટે અલગ અલગ િવજેતાઓને  ઇનામ આપવામાં આવશે અન ેઅંિતમ રાઉ ડના બધા પધકો ન ેસહભાિગતા માણ   

   આપવામાં આવશે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. લઘુ ના ય (SKIT) પધા  
1.લઘુ-ના ય માટેની થીમ “િવ ાન અન ેતકનીકી અને વનશૈલી સુધારણા માં ભારતીય ફાળો”  રાખવામાં આવેલ છે. 
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2. િ ટ ઓ રિજનલ હોવી જ રી છે અને રજુ કરવા માટે 8 િમિનટનો સમય ફાળવવામાં આવશે. 
 
3. ભાગલેનાર િત પધ  ટીમ કીટ રજુ કરવા માટે િહ દી, અં ે  કે ગુજરાતી એમ કોઈ પણ ભાષાનો ઉપયોગ કરી શક ેછે. એક શાળા  
   વારા એક જ કીટ રજુ કરી શકાશે. 
 
4. પસદંગી પામેલ ૫ ટીમ 2  ફે ુઆરી 2020 ના રોજ ઇનામ િવતરણ સમારોહ પહેલા ફરીથી તમામ ે કો સામ ે કીટ ની રજુઆત  
   કરવાની રહેશ.ે 
 
5. િશ કો અને િવ ાથ ઓ કીટમાં ભાગ લઈ શકે છે. પરંતુ આ કાય મ િવ ાથ ઓનો હોઈ, િવ ાથ  તરફ થી ભાગીદારી ની અપે ા  
    વધારે રાખવામાં આવ ેછે. જો જ ર હોય તોજ િશ કો એ ભાગ લેવો, તેવો આ હ રાખવામાં આવ ેછે.  
 
6. લઘુ-ના યમા ંભાગ લેવા માટે ઈ છુક શાળાએ શીષક અન ેટૂંકા િવવરણ સાથે IPR NSD સિમિતને ન ધણી કરાવવાની અંિતમ તારીખ  
    31 ડસે બર 2019 છે. 
 

5. િનબધં લખેન પધા: 
1. િનબધં લેખન પધા માટેનો િવષય “િવ ાન અને તકનીકી અને વનશૈલી સુધારણામાં ભારતીય ફાળો” રાખવામાં આવેલ છે. 
 
2. િનબધં લેખન પધામાં ધોરણ 8 થી 12 સુધીના િવ ાથ ઓ ભાગ લઇ શક ેછે. 
 
3. િનબધં લેખન પધા માટે િનબંધ 3  ભાષાઓ- િહ દી, અં ે  કે ગુજરાતીમાંથી કોઈ પણ ભાષામા મોકલી શકાશ.ે પધા ણેય  
    ભાષામા અલગ અલગ રહેશ.ે  
 
4. િનબધં ની લંબાઈ 500 શ દોથી વધ ુના હોવી જોઈએ અને િનબંધ હ તિલિખત અન ેસુવા ય હોવો જોઈએ. 
 
5. દરેક શાળામાંથી ભાષા દીઠ મા  એક િવ ાથ  ભાગ લઇ શક ેછે (દરેક ભાષામાંથી એક, એમ મહ મ ણ િનબધં). 
 
6. િનબધં પધામાં ભાગ લેવા, IPR NSD સિમિતને િનબધં પહ ચાડવાની અંિતમ તારીખ  31 ડસે બર 2019 છે. 
 
7. િનબધં ઇમેઇલ વારા scienceday@ipr.res.in પર મોકલવાના રહેશે  અથવા ટપાલ વારા COORDINATOR, NSD સિમિતને આપેલ  
   સરનામાં પર NSD 2020- Essay Cometition" એમ લખવું જ રી છે. 
 
8. ઇમેઇલથી િનબધં મોકલતી વખત ેsubject માં   “NSD 2020- Essay (language) (school name in short)” ફર યાત લખવુ.  
    languageની જ યાએ જે ભાષામાં િનબધં હોય એનું નામ અને school name in short ની જ યાએ શાળાનુ ંનામ લખવું.  
 
9. આ પધા ઑફલાઇન પધા છે આથી ભાગ લેનાર કોઈપણ િત પધ ઓન ેકોઈ ભ થુ ંકે બી  કોઈ પણ કારની સવલત આપવા  
    માટે IPR બા ય નથી. િવજેતાઓના નામ 28 યુઆરી 2020 ના રોજ http://www.ipr.res.in/documents/nsd.html પર હેર  
    કરવામાં આવશે. 

6. પો ટર પેઈ ટ ગ પધા: 
 1.પો ટર પઈે ટ ગ પધા માટેનો િવષય "ભારતીય િવ ાન અન ેતકનીકીનો ઇિતહાસ" રાખવામાં આવેલ છે. 
 
2. પો ટર પઇે ટંગ પધામાં શાળા દીઠ મહ મ 3 િવ ાથ ઓ ભાગ લઇ શક ેછે.  
 
3.પો ટર મા  હાથથી દોરેલા હોવા જોઈએ અને પો ટરની સાઈઝ વધુમાં વધ ુ ટા ડડ A3 સાઈઝ (420mm× 297mm) હોવી જોઈએ. 
 
4.પો ટર અં ે , િહ દી ક ેગુજરાતી માંથી કોઈ પણ ભાષામાં બનાવી શકાશે. 
 
5. યેક શાળામાંથી ભાષા દીઠ ફ ત એક વેશ એટલ ેકે એક પો ટર વીકારવામાં આવશે (એટલ ેકે, શાળા દીઠ મહ મ ૩ પો ટર, 3  
   ભાષાઓમાં). 
6. પો ટર પધામાં ભાગ લેવા, IPR NSD સિમિતને પો ટર પહ ચાડવાની અંિતમ તારીખ 15 યુઆરી 2020 છે. 
 
7.પો ટર ટપાલ વારા COORDINATOR, NSD 2020 ન ેિન નિલિખત સરનામાં પર મોકલવાના રહેશ ેઅન ેકવર પર  
 
   "NSD 2020– Poster Competition” સુવા ય લખવું જ રી છે.  
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8. આ પધા ઑફલાઇન છે જેથી  ભાગ લેનાર કોઈપણ િત પધ ઓને કોઈ ભ થુ ંકે બી  કોઈ પણ કારની સવલત આપવા માટે IPR  
    બા ય નથી. િવજેતાઓના નામ 28 યુઆરી 2020 ના રોજ http://www.ipr.res.in/documents/nsd.html વેબ સાઈટ પર હેર  
     કરવામાં આવશે. 
 

7. િશ કોના શૈ િણક નમૂના મોડલ  
a. િશ કો વારા તુિત " વૈકિ પક નમનૂા નવીન મોડેલો અન ેસાધનો મારફત ેિવ ાન અ યાપન"  
 
 
b. એક શાળા દીઠ મા  એક જ વેશ(મોડલ) વીકારવામાં આવશે. નમૂના(મોડલ)અસલ હોવુ ંજોઈએ અથવા તેમાં  ઓળખી શકાય  
    તેવી નવીનતા/ફેરફાર સં થાિપત થવી  જોઈએ. 
 
c. નમનૂા(મોડેલ)ની સંિ ત સમજૂતી શીષક અને િચ  સાથે 31 ડસે બર 2019પહેલાં ઇ-મેઇલ (scienceday@ipr.res.in) વારા  
   મોકલવી. 
 
d. ભાગ લેનાર તમામ શાળાઓમાંથી 6 મોડલ પસંદ કરવામાં આવશે. પસંદગી પામેલા મોડલની ણવ15 યુઆરી 2020 સુધી માં   
   કરવામાં આવશે. િતિનિધ વ િશ ક વગ ખંડના  વાતાવરણમાં 10 િમિનટ માટે જે ત ેમોડેલનુ ંકાય તુત કરશ.ે 
 
e. િવ ાનની કોઈપણ શાખામાં કોઇ ચો કસ િવષય પર નમૂનો(મોડલ) હોઈ શક ેછે.  
 

આ કાય મનો મુ ય ઉ ેશ િશ કો વારા નવીન શૈ િણક  સાધનોનો  ઉપયોગ  કરીન ે િવ ાથ ઓને  અસરકારક રીત ેિશ ણ  આપવાનો છે. કોઈ પણ િવષય 

કેટલી અસરકારક અન ેરસ દ  રીત ેશીખવવામાં આવ ેછે અને િવ ાથ ઓ કેટલુ ં ડે અન ેસરળતાથી તેને સમ  શક ેછે એ આ કાય મથી રજુ કરવાનો યાસ 

છે. 
 

ણ ે  તુિતઓ માટે ઇનામ એનાયત કરવામાં આવશે. િશ કોએ મોડલ/સહાયક વ તુના વણનનું   મહ મ એક પાનાનું લખાણ મોકલવાનું રહેશ.ે 

8. IPR ઓપન હાઉસ: 
  
1. IPR સં થાન 1લી અને 2  ફે ુઆરી ના રોજ તમામ ભારતીય નાગ રકો માટે સવારે 9.00 થી સાંજે 5.00 વા યા સુધી ખુ લું રહેશ.ે 
 
2. IPR કે પસમાં વેશ, NSD ઉજવણીની મુલાકાત અન ેIPRની યોગશાળાની મુલાકાત માટે મુલાકાતીઓએ સરકાર મા ય કોઈ પણ  
    ફોટો આઈડી ૂફ સાથે લાવવુ ંફર યાત છે અથવા શાળા વારા અપાયેલ આઈડી સાથે લાવવુ ંજ રી છે. 
 
3. અમદાવાદ અને ગાંધીનગર થી IPR પહ ચવા માટે મફત શટલ બસ યવ થા કરવામાં આવેલ છે. 
 
 

a. R.T.O સકલ (BRTS બસ ટોપ ન ક)થી IPR: 
 

1 લી ફે ુઆરી સવારે 9.00 વા યાથી 2.00 વા યા સુધી; દર કલાકે  
2  ફે ુઆરી સવારે 9.00 વા યા થી બપોર ે12.00 વા યા સુધી, દર કલાક ે

 
b. પિથકા મ, ગાંધીનગર એસટી બસ ટે ડ(પિથકા મ)થી IPR: 

 
1 લી ફે ુઆરી : સવારે 10.00 વા યાથી 2.00 વા યા સુધી; દર બે કલાકે  

 
2  ફે ુઆરી : સવારે 10.00 વા યાથી બપોર ે12.00 વા યા સુધી, દર બે કલાકે  

 
  
 
            c. IPR થી અમદાવાદ-ગાંધીનગર માટે છે લી બસ: સાંજે 4.00 વા યે. 
 
4. શાળાઓને તેમની મુલાકાત NSD સિમિતના સંયોજકન ે ણ કરવા માટે િવનંતી કરવામાં આવ ેછે. આ માિહતીની ણ તમારી  
    મુલાકાત વધ ુસુિવધાદાયક બનાવવા માટે NSD આયોજક સિમિતને મદદ પ થઇ શક ેછે અને શાળાને થતી અસુિવધા ટાળવા માટે  
    મદદ પ થઇ શક ેછે. 
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 * ન ધ: પવૂ ન ધણી વગર પણ મુલાકાત માટે આવી શકાય છે. 
 

 

 

 

 

 

સામા ય  માિહતી 
1. IPR તરફથી શાળા દીઠ મહ મ 8િવ ાથ ઓ તેમજ 2 િશ કોન ેજ મુસાફરી ભ થુ ં( ટ કટ ભાડંુ) અને રહેવાની  
    યવ થા આપવામાં આવશે. કેટેગરી માણે મહ મ િવ ાથ ઓ અને િશ કોની સં યા નીચે સૂચવેલ મુજબ રહેશે. 
 
2. મસુાફરી ભ થું ( ટ કટ ભાડુ)ં: બહારગામના િવ ાથ ઓ, િશ કો (ગાંધીનગર,અમદાવાદ શહેરની બહારના શાળાઓ) માટે આપવામાં  
    આવશે. મસુાફરી ભ થુ ંસંબંિધત પુરાવા/ ટ કટની રજૂઆતના આધારે રા ય સરકાર વારા િનધા રત દર (એસ.ટી.બસ ભાડંુ) મુજબ  
    ચૂકવવામાં આવશે. અ ય િવક પ મારફત ેમુસાફરી કરેલ ઉમદેવારોને યો ય પરુાવા/મા ય િલિખત માણના આધારે મુસાફરી ભાડંુ  
    ચુકવવામાં આવશે અને આ ચુકવ ં કોઈ પણ સંજોગોમાં મા ય િનધા રત દર થી વધારે આપવામાં નહ  આવ.ે નાણાકીય બાબતોમાં  
    IPR એકાઉ ટ અિધકારીઓનો િનણય આખરી અને બંધનકતા રહેશ.ે 
 
    * ન ધ: એસ.ટી. બસ િસવાય અ ય િવક પ વારા મુસાફરી કરતા અગાઉથી IPRન ે ણ કરી મંજૂરી લેવી. 
 
3. રહવેાની યવ થા: 
    બહારગામના શાળાના િવ ાથ ઓ/િશ કો માટે આવ યક/ સાધારણ ભૌિતક સુિવધાઓ વાળી રહેવાની યવ થા કરી આપવામાં  
    આવશે. રહેવાની સુિવધા મયા દત છે અન ેશાળાઓને આ માટે ન ધણી કરાવવી જ રી છે. ન ધણી માટે િવ ાથ /િવ ાથ ની ના નામ  
    અને િશ કોની માિહતી સંયોજક, NSD સિમિતને 31 ડસે બર 2019  સુધીમાં ણ કરવા િવનંતી છે. 
 
4. બહારગામથી આવનાર િવ ાથ ઓ અને િશ કોએ જે 31 યુઆરી 2020 ના રોજ પોતાનુ ંમોડેલ IPRમાં થાિપત કરવા માંગતા હોય  
    તેમણે પોતાની રીત ેIPR માં પહ ચી જવાનું રહેશ.ે 31 યુઆરી 2020 ના રોજ IPRથી ઉતારા પર જવા માટ ેરા ે 8.00વા યે બસ  
    ની યવ થા કરવામાં આવેલ છે. ન ધનીય છે ક ે6.00 વા યા પછી IPR માં વેશ શ ય નથી. 
    કવીઝ,વ તૃ વ પધા,લઘુ-ના ય (SKIT) અને નમૂના(મોડેલ)માં ભાગ લેનાર તમામ િત પધ ઓ (લોકલ +  બહારગામ) માટે IPR     
    વારા િવનામૂ યે ચા-ના તો અન ેબપોરના જમવાના ની યવ થા કરવામાં આવશે. 
 
    અગાઉથી ન ધણી કરેલ માિહતી મુજબ શાળા દીઠ મહ મ 2 િશ કો અને 8 િવ ાથ ઓ માટે જ આ યવ થા મા ય રહેશ.ે શાળા  
    તરફથી આવેલ અ ય િશ કગણ, અિભભાવક ક ેિવ ાથ ઓ વખચ IPR કે ટીન નો ઉપયોગ કરી શક ેછે. 
 
5. IPR કે પસ અને િત પધ ઓન ેફાળવવામાં આવેલા આવાસ થળ વ ચે પ રવહન મા  સવારે અને સાંજે જ પરૂી પાડવામાં આવશે. 
 
6. સંબંિધત પધાઓ પછી િવજેતાઓના નામની હેરાત કરવામાં આવશ,ે અને ઇનામ તેમજ માણપ  િવતરણ 2  ફે ુઆરી 2020  
    ના રોજ સમાપન સમારોહ દરિમયાન કરવામાં આવશે. ઇનામ િવતરણ સમારોહ વારા ગેરહાજર  રહેલ િવ ાથ  ક ેશાળાએ  
   માણપ /ઇનામ પોતાની યવ થાએ IPRથી મેળવી લેવા. માણપ  ક ેઇનામ જે ત ેશાળાને પહ ચતા કરવા માટ ેIPR બા ય  
    નથી. 
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મહ વની અિંતમ તારીખો: 
1 ોજે ટ /મોડલ ન ધણી 31 ડસે બર 2019 

2 િશ કોના શૈ િણક નમૂના /મોડલ 10 યુઆરી 2020 

3 કવીઝ માટેની ન ધણી 31 ડસે બર 2019 

4 વ તૃ વ પધા માટે ન ધણી 31 ડસે બર 2019 

5 િનબધં પહ ચાડવા 31 યુઆરી 2020 

6 પો ટર પહ ચાડવા 15 યુઆરી 2020 

7 લઘુ-ના ય (SKIT)ની ન ધણી 31 ડસે બર 2019 

8 િનબધં/પો ટરના પ રણામો 28 યુઆરી 2020 

_________________________________________ 
 

NSD િવશેની તમામ માિહતી  વબેસાઇટ http://www.ipr.res.in/documents/nsd.html પર સમયાંતરે િસ ધ કરવામા ં
આવશે. તમામ શાળાઓ, િતભાગી િવ ાથ ઓ, મુલાકાતીઓન ેઅપડેટડે અન ેિવ તૃત માિહતી માટ ેવબેસાઇટની સમયાતંરે મુલાકાત લવેા 
ન  િવનતંી છે. 

 

            * સદંેશા યવહાર માટ ેસરનામુ:ં  
 

સયંોજક (Coordinator), 
નેશનલ સાય સ ડે  ( NSD 2020 ) 
ઇિ ટ યૂટ ફોર લા મા રસચ, 
ભાટ, ઈિ દરા િ જ ન ક, 
ગાંધીનગર 382428 

 

        *અ ય કોઈ પણ પૂછપરછ/માિહતી માટ:ે 
 

ફોન: 079-23964158 / 079-23962000 (10.00am થી 5.00 pm, સોમવાર થી શુ વાર) 

e-mail : scienceday@ipr.res.in 

 

Mobile and WhatsApp: 9727246856 (Mr.Narendrasinh Chauhan, 10.00am થી 5.00 pm, સોમવાર થી શુ વાર) 

_____________________________________ 
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