
સ્માટર્ િસટી હેકાથોન 2020,રાજકોટ સ્પધાર્ અંતગર્ત સંસ્થાઓ માટે જ�રી સુચનાઓ 
 

1. સ્માટર્ િસટી હેકાથોન 2020, રાજકોટ નીચે જણાવ્યા મજુબ યોજવાનુ ંનક્કી કરવામા આવેલ છે. 

Venue Saurashtra University, Rajkot Marwadi University, Rajkot Atmiya University, Rajkot 

Date 23rd and 24th January, 2019 

 
2. સ્માટર્ િસટી હકેાથોન 2020, રાજકોટ નું િવગતવાર સમયપ�ક http://www.ssipgujarat.in વેબસાઈટ પર 

ઉપલબ્ધ છે. જેન ે�ણ સ્પધાર્માં ભાગ લેનાર સંબંિધત િવ�ાથ�ઓ અન ેમને્ટસર્ને કરવાની રહેશે. 
3. સંસ્થાના વડા�ીએ સ્માટર્ િસટી હેકાથોન 2020, રાજકોટ માં ભાગ લેનાર િવ�ાથ�ઓન ે તથા મેન્ટસર્ન ે ઉપર 

જણાવ્યા મજુબની તારીખ અન ેસ્થળે સમયસર હાજર રહવેા જણાવવાનું રહેશે. 
4. સ્પધાર્માં ભાગ લેનાર દર ૦૫ ટીમે એક મેન્ટર આવવા જ�રી છે. મેન્ટર િવના આવેલ ટીમન ેસ્પધાર્માં ભાગ લેવા 

દેવામાં આવશે નહી.  
5. સંસ્થાના વડા�ીએ સ્પધાર્માં ભાગ લેવા બાબતનું બાંહેધરી પ�ક (Undertaking) તમામ િવ�ાથ�ઓ અન ેમને્ટર 

પાસે ભરાવી લેવાનુ ંરહેશે. ભરેલ બાંહેધરી પ�કની એક નકલ સંસ્થામા રાખવાની રહેશે અને અસલ બાંહેધરી પ�ક 
સ્પધાર્ના સ્થળે જમા કરાવવાનું રહેશે.  

6. આ સ્પધાર્ બ ે �દવસ માટ ે ચાલનાર છે તથા બ ે �દવસ માટે સંસ્થા/વતનના સ્થળથી દુર રહેવાન ુ હોઈ સંસ્થાના 
વડા�ીએ સ્પધાર્માં ભાગ લેવા બાબતે િવ�ાથ� ના માતાિપતાને  �ણ કરવાની રહેશે. 

7. આ સ્પધાર્માં ભાગ લેનાર િવ�ાથ�ઓ માટે માતૃસંસ્થાએ �ાન્સપોટર્ની સુિવધા આપવાની રહેશે. 
8. સ્માટર્ િસટી હેકાથોન 2020, રાજકોટ માટે સંસ્થા લેવલે િવ�ાથ�ઓ અને મેન્ટસર્ને મદદ�પ થવા માટે સ્પધાર્ના 

સ્થળદીઠ એક નોડલ ઓફીસરની િનમ�ંક સંસ્થાએ કરવાની રહેશે. 
9. સ્માટર્ િસટી હેકાથોન 2020, રાજકોટ નો આ તબક્કો Hardware / Software Edition છે, જેમાં ભાગ લેનાર 

િવ�ાથ�ઓએ સબંંિધત �ોબ્લેમનાં િનરાકરણ માટ ેCoding કરવાનુ ંથતંુ હોય તો, િવ�ાથ�ઓએ પોતાની સાથ ેપોતાનુ ં
લેપટોપ તથા અન્ય જ�રી એસેસરીઝ પણ લાવવાની રહેશે. આ લેપટોપમાં જ�રી સોફ્ટવેર �ી-�સ્ટોલ કરવાના રહેશે 
અન ેસોફ્ટવેરના લાઈસન્સ સબંંિધત તમામ જવાબદારી િવ�ાથ�ની રહેશે તેવી સુચના તમામન ેઆપવાની રહેશે. 

10. સ્માટર્ િસટી હકેાથોન 2020, રાજકોટ માં ભાગ લેનાર તમામ િવ�થ�ઓની ટીમોએ તેઓના �ોબ્લેમના સોલ્યુશન 
માટ ેજ�રી �ોટોટાઇપ, કમ્પોનંટ અન ેઅન્ય સાધન સામ�ી સાથે લઇને આવવાન ુરહેશે. 

11. િવ�ાથ�ઓએ સ્પધાર્ના �થમ �દવસે સમયપ�કમાં દશાર્વ્યા મુજબ સંબંિધત સ્થળે હાજર રહવેાન ુરહેશે અને બી� 
�દવસે પોતાની સંસ્થા/વતન પરત ફરવાનુ ંરહેશે. આ સ્પધાર્ના બન્ન ે�દવસ દરમ્યાન િવ�ાથ�ઓની તમામ ગતીિવધીની 
દેખરેખની જવાબદારી ટીમ લીડર, મેન્ટર ફેકલ્ટી તથા નોડલ ઓ�ફસરની રહેશે. 

12. સ્પધાર્ના સ્થળે િવ�ાથ�ઓ માટ ે ચા-કોફી-નાસ્તો-લંચની વ્યવસ્થા સંબંિધત યજમાન સંસ્થા દ્વારા પુરી પાડવામાં 
આવશે. 

13. સ્પધાર્માં ભાગ લેનાર તમામ િવ�ાથ�ઓએ સ્પધાર્ના સ્થળે આપવામાં આવતી તમામ સુચનાઓનુ ં પાલન કરવાનુ ં
રહેશે તથા િશસ્ત અન ેસ્વચ્છતા �ળવવાની રહેશે.  


