
જુરાત ઇ ડ અલ હકાથોન ૨૦૧૯ પધા તગત સં થા માટ જ ર  ચુનાઓ 

1. ગજુરાત ઇ ડ ટ્રીઅલ હકેાથોન પધાર્ ૨૦૧૯ ની ફાઈનલ પધાર્ પડંીત િદનદયાલ પેટ્રોલીયમ 

યિુનવિસર્ટી, રાયસણ, ગાધંીનગર ખાતે તા. ૦૬-૦૭ એિપ્રલ-૨૦૧૯ ના રોજ યોજાનાર છે. 

2. રા ય તરની હકેાથોન પધાર્ના રીજીયોનલ રાઉ ડ  તા. ૧૯-૨૦ ફે આુરી ૨૦૧૯ ના રોજ અમદાવાદ 

(IITRAM) તથા સરુત (Auro University) તેમજ તા. ૨૧-૨૨ ફે આુરી ૨૦૧૯ ના રોજ આણદં (BVM) 

તથા રાજકોટ (Marwadi University)  એમ ચાર થળોએ યોજવામા ંઆવેલ. મા ં૩૭૪ ટીમો ારા ૯૮ 

ઇ ડ ટ્રીના ૧૧૯ પ્રો લેમ ટેટમે ટ માટે િવ ાથીર્ ટીમોએ ભાગ લીધેલ. 

3. રીજીયોનલ રાઉ ડમા ંભાગ લીધેલ ટીમોમાથંી યરુી ારા કરવામા ંઆવેલ મુ યાકં્નના આધારે આખરી 

ફાઈનલ પધાર્ માટે પસદંગી કરવામા આવેલ ટીમોની િવગતો તથા ફાઈનલ પધાર્નુ ં િવગતવાર 

સમયપત્રક http://ssipgujarat.in/gih/ વેબસાઈટ પર ઉપલ ધ છે. ની જાણ પસદંગી પામેલ ટીમોના 

સબંિંધત િવ ાથીર્ઓ અને મે ટસર્ને કરવાની રહશેે. 

4. સં થાના વડા ીએ ગજુરાત ઇ ડ ટ્રીઅલ હકેાથોન પધાર્ ૨૦૧૯ ની ફાઈનલ પધાર્મા ં ભાગ લેવા 

આવનાર િવ ાથીર્ઓને તથા મે ટસર્ને ઉપર જણા યા મજુબની તારીખ અને થળે સં થાના આઈ-કાડર્ 

સાથે સમયસર હાજર રહવેા જણાવવાનુ ંરહશેે. 

5. પધાર્મા ંભાગ લેનાર સં થાની દર ૦૫ ટીમે એક મે ટર આવવા જ રી છે. મે ટર િવના આવેલ ટીમને 

પધાર્મા ંભાગ લેવા દેવામા ંઆવશે નહી. મે ટર તરીકે સં થાના અ યાપકની જ િનમણુકં કરવાની 

રહશેે. 

6. સં થાના વડા ીએ ફાઈનલ પધાર્મા ંભાગ લેવા બાબતનુ ંબાહંધેરી પત્રક તમામ િવ ાથીર્ઓ અને 

મે ટર પાસે ભરાવી લેવાનુ ંરહશેે. ભરેલ બાહંધેરી પત્રકની એક નકલ સં થામા રાખવાની રહશેે અને 

અસલ બાહંધેરી પત્રક પધાર્ના થળે જમા કરાવવાનુ ં રહશેે. બાહંધેરી પત્રકનો નમનુો 

http://ssipgujarat.in/gih/    વેબસાઈટ પર મકુવામા ંઆવેલ છે. 

7. આ પધાર્ બે િદવસ માટે અને સતત ૩૬ કલાક ચાલનાર છે તથા બે િદવસ માટે સં થા/વતનના 

થળથી દુર રહવેાન ુ હોઈ  સં થાના વડા ીએ ફાઈનલ પધાર્મા ંભાગ લેવા બાબતે માતાિપતાની 

લેખીત મજુંરી લેવાની રહશેે. 

8. ફાઈનલ પધાર્મા ં ભાગ લેવા આવનાર સં થાના િવ ાથીર્ઓ પૈકી  િવ ાથીર્ઓને અ ય શહરેની 

સં થામા ંભાગ લેવા જવાનુ ંહોય, તેવા તમામ િવ ાથીર્ઓને માતસૃં થાએ ટેટ ટ્રા સપોટર્ની બસ(Non 

AC)/ટે્રન( લીપર કલાસ(Non AC))મા ંમસુાફરી ભાડાની રકમ આપવાની રહશેે. 

9. ગજુરાત ઇ ડ ટ્રીઅલ હકેાથોન પધાર્ ૨૦૧૯ માટે સં થા લેવલે િવ ાથીર્ઓ અને મે ટસર્ને મદદ પ 

થવા માટે પધાર્ના થળદીઠ એક નોડલ ઓફીસરની િનમણુકં સં થાએ કરવાની રહશેે. 



10. ગજુરાત ઇ ડ ટ્રીઅલ હકેાથોન પધાર્ ૨૦૧૯ મા ં િવ ાથીર્ઓએ પોતાની સાથે પોતાનુ ંલેપટોપ તથા 

અ ય જ રી એસેસરીઝ પણ લાવવાની રહશેે. આ લેપટોપમા ંજ રી સો ટવેર પ્રી-ઈં ટોલ કરવાના 

રહશેે અને સો ટવેરના લાઈસ સ સબંિંધત તમામ જવાબદારી િવ ાથીર્ની રહશેે તેવી સચુના તમામને 

આપવાની રહશેે. 

11. િવ ાથીર્ઓએ પધાર્ના પ્રથમ િદવસે સમયપત્રકમા ં દશાર્ યા મજુબ પડંીત િદનદયાલ પેટ્રોલીયમ 

યિુનવિસર્ટી, રાયસણ, ગાધંીનગર ખાતે હાજર રહવેાન ુરહશેે અને બીજા િદવસે પોતાની સં થા/વતન 

પરત ફરવાનુ ંરહશેે. આ પધાર્ના બ ે િદવસ દર યાન િવ ાથીર્ઓની તમામ ગતીિવધીની દેખરેખની 

જવાબદારી ટીમ લીડર, મે ટર ફેક ટી તથા નોડલ ઓિફસરની રહશેે. 

12. પધાર્મા ંભાગ લેનાર તમામ િવ ાથીર્ઓએ પધાર્ના થળે વખતો વખત આપવામા ંઆવતી તમામ 

સચુનાઓનુ ંપાલન કરવાનુ ંરહશેે તથા િશ ત અને વ છતા જાળવવાની રહશેે.  

 


