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રાષ્ટ્ર ીય વિજ્ઞાન વિિસ ૨૦૨૧:  ૮ - ૧૨ ફેબ્રઆુરી ૨૦૨૧ 

 

કાયયક્રમ તારીખ ટિપ્પણ 

ન ોંધણી ૫ થી ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ https://nsd.ipr.res.in 

પ સ્િ દ્વારા પ સ્િર ની રજૂઆત 
અરજી પહ ોંચાડવાની છેલ્લી તારીખ  

૨૨મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ 

ઓફ્લાઈન સ્પર્ાય 

 

પ સ્િ દ્વારા ટનબોંધ ની રજૂઆત 
અરજી પહ ોંચાડવાની છેલ્લી તારીખ  

૨૨મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ 

ઓફ્લાઈન સ્પર્ાય 

 

યુ ટ્યુબ ટલોંક્સની રજૂઆત 

(ટવદ્યાર્થીઓ દ્વારા ટવકટસત ટવજ્ઞાન 

પ્રટતકૃટત-સાયન્સ મ ડેલ) 

ટલોંક પહ ોંચાડવાની છેલ્લી તારીખ  

૨૯ મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૧; સાાંજ ે૫:૦૦ સુર્ી 

https://forms.gle/D8o

anEos4feFsT3f8 

યુ ટ્યુબ ટલોંક્સની રજૂઆત (ટિક્ષક  

દ્વારા ટવકટસત િૈક્ષટણક સહાયના 

નમનૂાઓ) 

ટલોંક પહ ોંચાડવાની છેલ્લી તારીખ  

૨૯ મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૧; સાાંજ ે૫:૦૦ સુર્ી 

https://forms.gle/D8o

anEos4feFsT3f8 

વક્રુત્વ સ્પધાા માિે યુ ટ્યબુ ટલોંક્સની 

રજૂઆત (પ્રારોંટિક સ્પધાા)  

ટલોંક પહ ોંચાડવાની છેલ્લી તારીખ 

૨૯ મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૧; સાાંજ ે૫:૦૦ સુર્ી 

https://forms.gle/D8o

anEos4feFsT3f8 

ટિઝ પ્રારોંટિક સ્રીની ોંગ તારીખ (પછીથી જાહેર કરિામાાં આિશે) ઓનલાઈન સ્પર્ાય 

ટિઝ  ટનણાાયક  તારીખ (પછીથી જાહેર કરિામાાં આિશે) ઓનલાઈન સ્પર્ાય 

વક્રુત્વ સ્પધાા ટનણાાયક તારીખ (પછીથી જાહેર કરિામાાં આિશે) ઓનલાઈન સ્પર્ાય 

ટવદ્યાર્થીઓ દ્વારા ટવકટસત ટવજ્ઞાન 

પ્રટતકૃટત-સાયન્સ મ ડેલ 
તારીખ (પછીથી જાહેર કરિામાાં આિશે) ઓનલાઈન સ્પર્ાય 

ટિક્ષક  દ્વારા ટવકટસત િૈક્ષટણક 

સહાયના મ ડેલ  
તારીખ (પછીથી જાહેર કરિામાાં આિશે) ઓનલાઈન સ્પર્ાય 

પટરણામ ની ઘ ષણા તારીખ (પછીથી જાહેર કરિામાાં આિશે) ઓનલાઈન સ્પર્ાય 

ઇનામ / પ્રમાણપર ટવતરણ તારીખ (પછીથી જાહેર કરિામાાં આિશે) ઓનલાઈન સ્પર્ાય 

 
વધુ ટવગતવાર માટહતી, ટનયમ   અને અન્ય સોંબોંટધત માટહતી માિે મખુ્ય એનએસડી પૃષ્ઠ જુઓ. 

 

  

https://forms.gle/D8oanEos4feFsT3f8
https://forms.gle/D8oanEos4feFsT3f8
https://forms.gle/D8oanEos4feFsT3f8
https://forms.gle/D8oanEos4feFsT3f8
https://forms.gle/D8oanEos4feFsT3f8
https://forms.gle/D8oanEos4feFsT3f8
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રાષ્ટ્ર ીય વિજ્ઞાન વિિસ ૨૦૨૧  

 
િાળાને ઔપચાટરક આમોંરણ (આમોંરણ પર- ટલોંક  ) 

 

ઓનલાઈન ન ોંધણી ટલોંક: ઓનલાઇન ફ મા િરવાની સચૂના 

 

https://nsd.ipr.res.in  

 

ન ોંધણી ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧  ના રોજ ખલુે છે અને ૨૦  મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૧  ના ર જ બોંધ ર્થાય છે. 

 

ન ોંધાયેલા સ્પધાક (વકૃ્તત્વ સ્પધાા, ટવદ્યાર્થીઓ દ્વારા ટવજ્ઞાન મ ડેલ અને ટિક્ષક  દ્વારા િૈક્ષટણક સહાય 

મ ડેલ) ને ૨૪ કલાકની અોંદર "યુ ટ્યુબ ટલોંક" અપલ ડ કરવા માિે  એક "અનન્ય આઈડી નોંબર" આપવામાોં 

આવિે. ગૂગલ ફ માન  ઉપય ગ કરીને તમારી યુટ્યુબ ટલોંક સબટમિ કરતી વખતે આ અનન્ય આઈડી નોંબર 

ઉમેરવી આવશ્યક છે. જ  તમાર  અનન્ય આઈડી નોંબર ૨૪ કલાકની અોંદર પ્રાપ્ત ન ર્થાય, ત  કૃપા કરીન ે

WhatsApp નોંબર 7801834466 ન  સોંપકા  કરવ . 

 

કૃપા કરીને ન ોંધણીન  પ્રયાસ કરતા પહેલા માટહતી ટવગતે વાોંચ . 

 

ક ઈપણ કેિેગરીમાોં ક ઈ વધારાના ટવદ્યાર્થીઓને મોંજૂરી આપવામાોં આવિે નહી ોં અન ેનોંબર ધણીની અોંટતમ 

રજૂઆત પછી ક ઈ ફેરફારની મોંજૂરી આપવામાોં આવિે નહી ોં. 

 

સ્પધાાઓ માિેના ટવષય : 

 
1. ટિક્ષક  અને ટવદ્યાર્થીઓ દ્વારા નમનૂાઓ (મ ડેલ): સામાન્ય ટવજ્ઞાન 

2. ટનબોંધ અને પ સ્િર: "ટવજ્ઞાન માનવ સમાજને ક ટવડ -૧૯ ર ગચાળા સામે લડવામાોં કેવી રીતે મદદ કર ેછે" 

3. વક્તૃત્વ સ્પધાા: સ્પધાાન  ટવષય પછીર્થી સહિાગીઓન ેજણાવવામાોં આવિ ે

 

ટવજતેા અને સ્પધાકના પ્રમાણપર  ન ોંધણી દરટમયાન સ્પધાક  દ્વારા આપવામાોં આવલે ઇમેઇલ સરનામાોં પર 

ઓનલાઇન મ કલવામાોં આવિે. ટવજતેાના ઇનામ , બેંક િર ાન્સફર દ્વારા મ કલવામાોં આવિે. 

 

ઉપર ક્ત જણાવેલાોં બધા જ કાયારમ  અન ેટવટવધ સ્પધાાઓ ની ટવગતવાર માટહતી અન ેસોંલગ્ન ટનયમ  નીચ ે

આપેલી લીોંક દ્વારા મળી િકિ:ે 

 

In English (Link) 

In Hindi (link) 
 

િર્ુ માવહતી માટે સાંપકય  કરો: 

 

સાંયોજક, 

એનએસડી ૨૦૨૧  

ઇમેઇલ: scienceday@ipr.res.in 

ફોન નાં. : 079-2396 4426 (આઉટરીચ), 

             079-2396 2000 (આઈપીઆર વરસેપ્શન) 

WhatsApp નાંબર: 7801834466 

 

 

https://www.ipr.res.in/ScienceDay2021/Cover-letter-NSD2021-2.pdf
https://nsd.ipr.res.in/
https://www.ipr.res.in/ScienceDay2021/NSD21-Eng-F1.pdf
https://www.ipr.res.in/ScienceDay2021/NSD21-Eng-F1.pdf
https://www.ipr.res.in/ScienceDay2021/NSD21-Hindi-F1.pdf
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રાષ્ટ્ર ીય વિજ્ઞાન વિિસ ૨૦૨૧ 

કાયયક્રમની વિગતો 

 

એનએસડી -૨૦૨૧ માાં નોાંર્ણી / ભાગ લેતા પહેલા કૃપા કરીને નીચે જણાિેલ 

વનયમો કાળજીપૂિયક િાાંચો: 

 

A. વિદ્યાથીઓ દ્વારા વિકવસત વિજ્ઞાન પ્રવતકૃવત-સાયન્સ મોડેલ: 
 

1) સ્પધાા માર ધ રણ ૮ ર્થી ૧૨ ના ટવદ્યાર્થીઓ માિે ખુલ્લી છે. 

2) ટવદ્યાર્થીઓ એ (ટવજ્ઞાન મ ડેલ) ને ટવગતવાર સમવતવતી  તેમના મ ડેલના ટનદિાન કરતી ટવટડઓ ટલલપ્સ 

YouTube પર અપલ ડ કરવાની રહેિે. મ ડેલની YouTube ટલોંક નીચનેી Google ટલોંક પર અપલ ડ કરવી: 

https://forms.gle/D8oanEos4feFsT3f8  

3) ટવદ્યાર્થીના મ ડેલ માિેનાોં ટવટડઓ કલીપન  સમયગાળ  મહત્તમ 5 ટમટનિન  રહેિે. આપેલ સમય મયાાદા 

કરતા લાોંબા સમયગાળાની ટવટડઓકલીપ સૂચના ટવના રદ કરવામાોં આવિે. 

4) મ ડેલનાોં બનાવેલા ટવટડઓ ની દ્રશ્ય અન ેશ્રાવ્ય (audio-visual)ની ગુણવત્તા ય ગ્ય હ ય તે જરૂરી છે .જ  

તેવુોં ન હ ય ત , મ ડેલ ય ગ્ય રીતે મૂલ્યાોંકીત કરી િકાિે નહી ોં. કૃપા કરીને જ્ાોં જરૂરી હ ય ત્યાોં મ ડેલના 

ટવટવધ ઘિક ના લલ ઝ-અપ િ ટ્સ િામેલ કર . 

5) ફક્ત YouTube ટલોંક્સ સ્વીકારવામાોં આવિે. ઇ-મેઇલ અર્થવા વ્હ ટ્સએપ દ્વારા મ કલલેી ટવટડઓ ટલલપ્સન ે

ક ઈ પણ સચૂના આપ્યા ટવના નામોંજૂર કરવામાોં આવિે. મ ડેલ સાર્થે સોંકળાયેલા ટવદ્યાર્થીઓએ ટવટડઓમાોં 

સ્પષ્ટપણે દેખાવુોં જ ઈએ અને તેમની િાળા દ્વારા આપવામાોં આવેલ આઈડી કાડા  દિાાવવુોં જરુરી છે. 

6) બધી ટવટડઓઝ, લેન્ડસ્કેપ મ ડમાોં િૂિ કરલેા હ વા જ ઈએ અને દરકેમાોં IPR-NSD 2021 સોંદિા દિાાવેલ 

હ વ  જ ઈએ.  

7) િાળા દીઠ ટવદ્યાર્થીઓના મહત્તમ 2 મ ડેલ  જ મ કલી િકે છે, અને દરકે મ ડેલ માોં મહત્તમ બે ટવદ્યાર્થીઓ જ 

સહિાગીઓ હ ઈ િકે છે. મ ડેલ મૂળ(original) સ્વરુપના હ વા જ ઈએ અને અગાઉની આઈપીઆર 

એનએસડી કાયારમમાોં રજૂ ર્થયલે ન હ વા જ ઈએ. 

8) ફક્ત કાયાિીલ (working) મ ડેલ  સ્વીકારવામાોં આવિે. 

9) ટવદ્યાર્થીઓ દ્વારા ટવજ્ઞાન મ ડેલ "મૂળિૂત ટવજ્ઞાન" ના ક ઈપણ ક્ષરેમાોં હ ઈ િકે છે. સહિાગીઓ તમેની 5 

ટમટનિની ટવટડઓમાોં મ ડેલ નુોં સ્પષ્ટ વણાન કરવા માિે સક્ષમ હ વા જ ઈએ. 

10) ફક્ત સ્વયોં ટનટમાત મ ડેલ જ સ્વીકારવામાોં આવિે. એવા મ ડેલ્સ કે જને  મુખ્ય ટહસ્સ  “ઓફ-ધ-િેલ્ફ 

મ ડેલ્સ” ન  સમાવેિ કર ેછે તે મુખ્યત્વે નકારવામાોં આવિે. 

11) YouTube ટલોંક્સ, એનએસડી કાયારમ સમાપ્ત ન ર્થાય અને પટરણામ  વતહેર ન ર્થાય ત્યાોં સધુી સામાન્ય લ ક  

સાર્થે વહેચવા નહી ોં. 

12) આઈપીઆર પાસે એનએસડી ૨૦૨૧ માિે સબટમિ કરલેા YouTube ટવટડઓઝન  ઉપય ગ કરવાના 

અબાટધત અટધકાર રહેિે. 

13) ટવજ્ઞાન મ ડેલની YouTube ટલોંક્સ જમા કરવાની છેલ્લી તારીખ ૨૯ મી વતન્યઆુરી ૨૦૨૧ ના સાોંજ ે  ૫:૦૦ 

વાગ્યા સુધી રહેિે. 

14) YouTube ટલોંક્સ દ્વારા જમા કરલેા મ ોંડેલ્સમાોં ર્થી  અોંટતમ સ્પધાા માિે િૂોંકી યાદી તયૈાર કરવામાોં આવિે. 

અોંટતમ સ્પધાા  "ગૂગલ મીિ" PLATFORM દ્વારા કરવામાોં આવિે. િૂોંકી  યાદી દ્વારા પસોંદગી પામલે મ ડેલ્સ કે 

જ ે અોંટતમ સ્પધાા ના સ્પધાક હિે તેવા ટવદ્યાર્થીઓએ તેમના મ ડેલ્સનુોં વણાન કરવુોં પડિે અને ટનયકુ્ત 

ટનણાાયક   તેમને મ ડેલ્સ સોંબોંટધત પ્રશ્ન  ઓનલાઇન "ગૂગલ મીિ" દ્વારા પૂછિે. 

15)  ટનણાાયક ન  ટનણાય અોંટતમ  બોંધનકતાા અન ેસવામાન્ય રહેિે અન ેઆ અોંગે ક ઈ જ પૂછપરછ / સવાલ કરી 

િકાિે નહી ોં.  
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B. વશક્ષકો દ્વારા તયૈાર કરાયેલ શકૈ્ષવણક સહાય મોડેલ:  
 

1) ટિક્ષકના િૈક્ષટણક સહાય મ ડેલના ટનદિાનની ટવટડઓ ટલલપ્સને ટવગતવાર સમવતવતી ટલલપ્સને YouTube  

પર અપલ ડ કરવાની રહેિે. મ ડેલની YouTube ટલોંક નીચ ેઆપેલી Google ટલોંક પર અપલ ડ કરવી: 

       https://forms.gle/D8oanEos4feFsT3f8 

2) ટિક્ષકના િૈક્ષટણક સહાય મ ડેલની ટવટડઓન  સમયગાળ  મહત્તમ 10 ટમટનિન  રહેિે. આપેલ 

સમયમયાાદા કરતા લાોંબા ગાળાના ટવટડઓ સચૂના ટવના રદ કરવામાોં આવિે. 

3) મ ડેલનાોં બનાવેલા ટવટડઓ ની દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય (audio-visual)ની ગુણવત્તા ય ગ્ય હ ય તે જરૂરી છે .જ  તેવુોં 

ન હ ય ત , મ ડેલ ય ગ્ય રીતે મૂલ્યાોંકીત કરી િકાિે નહી ોં. કૃપા કરીને જ્ાોં જરૂરી હ ય ત્યાોં મ ડેલના ટવટવધ 

ઘિક ના લલ ઝ-અપ િ ટ્સ િામેલ કરવા. 

 

4) ફક્ત YouTube ટલોંક્સ સ્વીકારવામાોં આવિે. ઇ-મેઇલ અર્થવા વ્હ ટ્સએપ દ્વારા મ કલલેી ટવટડઓ ટલલપ્સન ે

ક ઈ પણ સચૂના આપ્યા ટવના નામોંજૂર કરવામાોં આવિે. મ ડેલ સાર્થે સોંકળાયેલા ટિક્ષક એ ટવટડઓમાોં 

સ્પષ્ટપણે દેખાવુોં જ ઈએ અને તેમની િાળા દ્વારા આપવામાોં આવેલ આઈડી કાડા  દિાાવવુોં જરુરી છે. 

 

5) બધા ટવટડઓઝ, સૂચક બેનર સાર્થે લેન્ડસ્કેપ મ ડમાોં િૂિ કરવાના રહેિે. 

6) મ ડેલ્સ મળૂ (original) હ વા જ ઈએ અને અગાઉની આઈપીઆર એનએસડી ઇવેન્ટ્સમાોં રજૂ ર્થયલે ના 

હ વા જ ઈએ. 

7) ટિક્ષણ સહાય અર્થવા િૈક્ષટણક સહાય મ ડેલ ટવજ્ઞાન ના મૂળિતૂ ટસદ્ાોંત  ને સમવતવવા માિે ઉપય ગ માોં 

લઇ િકાય તેવા હ વા જ ઈએ. 

8) સ્પધાક ટિક્ષક ૧૦ ટમટનિના મહત્તમ બે મ ડેલ રજૂ કરી િકે છે. 

9) ફક્ત કાયાિીલ (working) મ ડેલ  જ સ્વીકારવામાોં આવિે. 

10) YouTube ટલોંક્સ, એનએસડી કાયારમ સમાપ્ત ન ર્થાય અને પટરણામ  વતહેર ન ર્થાય ત્યાોં સુધી ક્ાાંય જાહેર 

કરવા નહીોં. 

11) આઈપીઆર પાસે એનએસડી ૨૦૨૧ માિે જમા કરલેા YouTube ટવટડઓઝન  ઉપય ગ કરવાના અબાટધત 

અટધકાર રહેિે. 

12) ટિક્ષકના િૈક્ષટણક સહાય મ ડેલની YouTube ટલોંક્સ જમા કરવાની છેલ્લી તારીખ ૨૯ મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ 

ના સાાંજ ે ૫:૦૦ વાગ્યા સુધી રહેિ.ે 

13) YouTube ટલોંક્સ દ્વારા જમા કરલેા મ ોંડેલ્સ માોંર્થી  અોંટતમ સ્પધાા માિે પસોંદગી પામેલ ટિક્ષક ની યાદી તૈયાર 

કરવામાોં આવિે. અોંટતમ સ્પધાા  "ગૂગલ મીિ" platform દ્વારા કરવામાોં આવિે. પસોંદગી પામેલ મ ડેલ્સ કે જ ે

અોંટતમ સ્પધાા ના સ્પધાક હિે તવેા ટિક્ષક એ તેમના મ ડેલ્સનુોં વણાન કરવુોં પડિે અને ટનયુક્ત ટનણાાયક  

તેમને મ ડેલ્સ સોંબોંટધત પ્રશ્ન  ઓનલાઇન "ગૂગલ મીિ" દ્વારા પૂછિે. 

14) ટનણાાયક ન  ટનણાય અોંટતમ અને બોંધનકતાા રહેિે અને આ અોંગે ક ઈ જ પૂછપરછ / સવાલ કરી િકાિે નહી ોં.  

 

C.  પ્રશ્નોતરી (વિઝ): 
 

1) એક િાળામાોંર્થી ફક્ત એક સ્પધાક જ િાગ લઇ િકિે. 

2) માર ૯ ર્થી ૧૨ ના વગાના ટવદ્યાર્થીઓ માિે સ્પધાા ખુલ્લી છે. 

3) ટિઝ માિે પ્રારોં ટિક રાઉન્ડ હિે, ત્યારબાદ અોંટતમ રાઉન્ડ ર્થિે. બોંને રાઉન્ડ ઓન લાઇન પ્લેિફ મા દ્વારા 

લેવામાોં આવિે. અોંટતમ રાઉન્ડ “ગૂગલ મીિ” દ્વારા ય જવામાોં આવિે. 

4) સ્પધાક ટવદ્યાર્થીએ તનેી પાસે ઓટડઓ (માઇક) અને ટવટડઓ (કેમરેા) સાર્થે ય ગ્ય ઇન્િરનેિ સુટવધા સુટનટિત 

કરવા પડિે. 

https://forms.gle/D8oanEos4feFsT3f8
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5) સ્પધાકની ઓનલાઇન કાયારમ દરટમયાન ની ઇન્િરનેિ ટલોંક્સ (ઓટડઓ / ટવટડઓ) ખ રવાઈ વતય ત  એ માિે 

આઇપીઆર ક ઈ જવાબદારી લેિે નહી ોં. ઈન્િરનેિ જ ડાણ નષ્ટ ર્થવા અને ત્યારબાદ કાયારમ માોં પાછા 

ફરવાના ટકસ્સામાોં પ્રશ્નના પનુરાવતાન અર્થવા ફરીર્થી જ ડાવાની મોંજૂરી આપવામાોં આવિે નહી ોં. આવી 

મુશ્કેલીઓ િાળવા માિે, સ્પધાક ને િલામણ કરવામાોં આવે છે કે જ ેસ્ર્થાન પર ઇન્િરનેિ connectivity 

જ ડાણ ખબુ સારી રીતે મળતુોં હ ય ત્યાોંર્થી જ  ઓનલાઇન કાયારમ માોં જ ડાવુોં.  

6) પ્રારોં ટિક રાઉન્ડ રાઉન્ડના િ ચના આઠ સ્પધાક  અોંટતમ રાઉન્ડ માિે લાયક ગણવામાોં આવિે. 

7) પ્રશ્ન  અોંગ્રજેી / ટહન્દી / ગુજરાતી િાષામાોં દિાાવવામાોં આવિે. 

8) પ્રશ્ન  િૌટતકિાસ્ત્ર, રસાયણિાસ્ત્ર, ગટણત,  જીવટવજ્ઞાન, કમ્પપ્યુિર અને સામાન્ય જ્ઞાનના હિે. 

9) સ્પધાક એ તેમની સોંપકા  ટવગત  ફ િ  અને  ઇ-મેઇલ આઈડી (WhatApp નોંબર સાર્થ)ે આપવાની રહેિે. 

10) ટિઝ માિેની ટલન્ક" સ્પધાકના રટજસ્િડા  ઇ-મેઇલ આઈડી / WhatsApp નોંબર પર મ કલવામાોં આવિે. 

11) ટિઝમાસ્િરન  ટનણાય અોંટતમ અને બોંધનકતાા રહેિે. 

12) ટવજતેાઓ ના રણ ઇનામ રાખવામાોં આવેલ છે તર્થા બધાજ સહિાગીઓ ને ઇ-પ્રમાણપર  મળિે. 

13) ટિઝ માિે ન ોંધણી માિેની અોંટતમ તારીખ ૨૯ મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ છે. 

14)  ટનણાાયક ન  ટનણાય અોંટતમ  બોંધનકતાા અન ેસવામાન્ય રહેિે અને આ અોંગે ક ઈ જ પૂછપરછ / સવાલ કરી 

િકાિે નહી ોં.  

 

D.  િક્તૃત્િ સ્પર્ાય: 

 
1) એક િાળામાોં ર્થી એક િાષા દીઠ માર એક જ ટવદ્યાર્થી િાગ લઇ િકિે એિલે કે એક િાળામાોં ર્થી મહત્તમ ૩ 

ટવદ્યાર્થીઓ િાગ લઇ િકિે. 

2) માર ૮ ર્થી ૧૨ ના વગાના ટવદ્યાર્થીઓ માિે સ્પધાા ખુલ્લી છે. 

3) વક્તૃત્વ સ્પધાા માિે સ્પધાક એ YouTube પર તેમના િાષણની િૂોંકી ટવટડઓ ટલલપ અપલ ડ કરવાની રહેિે 

અને નીચે આપલેી ટલોંકન  ઉપય ગ કરીને ટલોંક જમા કરવાની રહેિે. િાષણન  કુલ સમયગાળ   ૨ ટમટનિ 

અને ૩૦ સેકન્ડ ર્થી વધુ ન હ વ  જ ઈએ. િાષણની YouTube ટલોંક નીચનેી Google ટલોંક પર અપલ ડ 

કરવાની રહેિે: 

https://forms.gle/D8oanEos4feFsT3f8 

4) WhatsApp પર અર્થવા ઇમેઇલ દ્વારા મ કલેલા વીટડય ને ક ઈ સચૂના ટવના રદ કરવામાોં આવિે. 

5) અપલ ડ કરલેી ટવટડઓ ટલલપમાોં સ્પધાકની િાળા દ્વારા આપેલાોં આઈડી કાડાનુોં લલ ઝ-અપ તેમજ સ્પધાકના 

નામ, િાળા વગેરને  સ્પષ્ટ રીત ેઉલ્લેખ કરવાન  રહેિે, આ માિે ટવટડઓમાોં લવેાયેલ સમય 30 સેકન્ડ ર્થી વધ ુ

ન હ વ  જ ઈએ . 

6) પ્રારોં ટિક રાઉન્ડ માિેન  ટવટડઓન  સમયગાળ  2 ટમટનિ 30 સેકોંડર્થી વધુ ન હ વ  જ ઈએ (ઉપરના મદુ્દામાોં 

ઉલ્લેખ કયાા મજુબ સ્પધાકનાોં પટરચય સાર્થ)ે 

7) ફક્ત ન ોંધાયેલા સ્પધાક ને જ સ્પધાામાોં િાગ લેવાની મોંજૂરી આપવામાોં આવિે. ક ઈ ફેરબદલ / પ્ર ક્સી સ્પધાક 

ને મોંજૂરી આપવામાોં આવિે નહી ોં. સ્પધાામાોં પ્રવેિ આપતા પહેલા સ્પધાકની ઓળખની ચકાસણી કરવામાોં 

આવિે. 

8) પ્રારોં ટિક રાઉન્ડ માિેન  ટવષય (બધી િાષાઓ માિે સામાન્ય) ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ ના રોજ ૧૦:00 વાગ્ય ે

"એનએસડી -21 વેબસાઇિ" પર વતહેર કરવામાોં આવિે. 

9) સ્પધાકના ટવટડઓની YouTube ટલોંક, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ ના રોજ (તે જ વિિસે) સાાંજ ે ૫:૦૦ વાગ્ય ે

સબટમિ ર્થવી જ ઈએ, તે પછી સબટમિન ટલોંક ટનટરરય ર્થઇ જિે. 

10) અોંટતમ રાઉન્ડ માિે પસોંદ કરલેા સ્પધાક ની માટહતી "એનએસડી વેબસાઇિ" પર વતહેર કરવામાોં આવિે અન ે

ઇમેઇલ દ્વારા પણ વતણ કરવામાોં આવિે. 

11) અોંટતમ રાઉન્ડ માિે પસોંદ કરલેા સ્પધાક એ ઓનલાઇન લાઇવ ઇવેન્િમાોં િાગ લેવ  પડિે, સ્પધાાન   ટવષય 

રાઉન્ડ ની િરૂઆતના ર્થ ડા કલાક  પહેલાોં એનએસડી વબેસાઇિ પર મૂકવામાોં આવિે (આ તારીખની 

વતહેરાત પછી કરવામાોં આવિે). સ્પધાક ન  રમ જ-ેતે રીતે પસોંદ કરવામાોં આવિે. 

https://forms.gle/D8oanEos4feFsT3f8
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12) અોંટતમ સ્પધાા "ગૂગલ મીિ" platform પર કરવામાોં આવિે અને સ્પધાક ને તેમન ેઆપવામાોં આવેલ ટવષય 

પર બ લવા માિે કુલ ૩ ટમટનિ અન ે૩૦ સેકન્ડ ન  સમય (સ્પધાકનાોં પટરચય સટહત) આપવામાોં આવિે. 

13) "ઓનલાઇન ઇવેન્િ" દરટમયાન ઇન્િરનેિ નેિવકા  (ઓટડઓ / ટવટડઓ) ની મુશ્કેલી માિે આઇપીઆર, ક ઈ 

જવાબદારી લેિે નહી ોં. જ ડાણની ખામી કે ફરીર્થી જ ડાણની ઘિનામાોં િાગ લેનારાઓને બીજી તક નટહ 

આપવામાોં આવે તેમજ કાયારમ માોં પાછા પણ જ ડાઈ નટહ િકે. 

14)  ટનણાાયક ન  ટનણાય અોંટતમ  બોંધનકતાા અને સવામાન્ય રહેિે અન ેઆ અોંગે ક ઈ જ પૂછપરછ / સવાલ કરી 

િકાિે નહી ોં.  

15) ટવજતેાઓ ના રણ ઇનામ રાખવામાોં આવેલ છે તર્થા બધા જ સ્પધાક ને ઇ-પ્રમાણપર  આપવામાોં આવિે. 

 

E. પોસ્ટર / વનબાંર્ સ્પર્ાયઓ: 
  
1) આ સ્પધાા ફક્ત ૮ ર્થી ૧૨ ના વગાના ટવદ્યાર્થીઓ માિે જ ખુલ્લી છે. 

2) પ સ્િર / ટનબોંધ સ્પધાાઓન  ટવષય "વિજ્ઞાન માનિ સમાજને કોવિડ -૧૯ રોગચાળા  સામે લડિામાાં કેિી 

રીતે મિિ કર ેછે" 

3) પ સ્િર અને ટનબોંધ   ૨૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ પહેલાોં દિાાવેલાોં આઈ.પી. આર નાોં સરનામા પર પ સ્િ અર્થવા 

કુટરયર દ્વારા પહ ોંચાડવાનાોં રહેિ.ે  

4) િાળા દીઠ પ સ્િર અને ટનબોંધ માિે એક-એક િાષામાોં એક-એક entry (ગજુરાતી, ટહન્દી અને અોંગ્રજેી, એિલ ે

કે મહત્તમ 3 entries) મ કલી િકાિે. 

5) ટનબોંધ પ્રમાણિતૂ  A4 size ના કાગળ પર હસ્તલેટખત હ વ  જ ઈએ અન ે પ સ્િ દ્વારા એનએસડીન ે

મ કલવાન  રહેિે. આ ફરટજયાત છે. સ્પધાક  ટનબોંધની સ્કેન કરલેી નકલ ઇમેઇલ દ્વારા 

(scienceday@ipr.res.in પર) મ કલી િકે છે. ટનબોંધ 500 િબ્દ ર્થી વધુ ન હ વ  જ ઈએ (પ્રમાણિતૂ  A4 

સાઈઝનાોં 1 કાગળ પર, આગળ-પાછળ, એમ બોંને બાજુ).  

6) સોંિટવત અય ગ્યતાને િાળવા માિે ટનબોંધની િબ્દ ગણતરી મયાાદાની નીચે રાખવી 

 

7) પ સ્િર માિે: અસલ/ મૂળ પ સ્િરન ેદિાાવેલાોં આઈ.પી. આર નાોં સરનામા પર પ સ્િ અર્થવા કુટરયર દ્વારા 

પહ ોંચાડવાનાોં રહેિ.ેપ સ્િરની સ્કેન કરલેી નકલ સ્વીકારવામાોં આવિ ે નહીોં, જનેી ન ોંધ લેિ . પ સ્િર 

પ્રમાણિતૂ A3 સાઇઝના ડર  ઇોં ગ પપેર પર હાર્થર્થી દ રલેુોં હ વુોં જ ઈએ. કમ્પપ્યુિર ટપ્રન્િઆઉિ સ્વીકારવામાોં 

આવિે નહી ોં. 

 

8) ટનણાાયક ન  ટનણાય અોંટતમ બોંધનકતાા અને સવામાન્ય રહેિે અને આ અોંગે ક ઈ જ પૂછપરછ / સવાલ કરી 

િકાિે નહી ોં.  

9) પ સ્િર / ટનબોંધ પ સ્િ દ્વારા નીચેના સરનામાોં પર મ કલવાન  રહેિે, જરે્થી ૨૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ પહેલા 

આઈ.પી.આર પર પહ ોંચી િકે: 

 

   સાંયોજક,  

        સ્પર્ાયનુાં નામ : વનબાંર્ /પોસ્ટર 

        એનએસડી -૨૦૨૧, 

        પ્લાઝ્મા સાંશોર્ન સાંસ્થા 

        ઇવન્િરા વબ્રજ પાસે,ભાટ,  

        ગાાંર્ીનગર 382428 
 


