
માટ જુરાત ફોર  ુઇ ડયા હકથોન ા ડ ફનાલે પધા 

િવ ાથ ઓ માટ જ ર  ચૂનાઓ 

1. માટ જુરાત ફોર  ુઇ ડયા હકથોન પધાના ા ડ ફનાલે ુ ંઆયોજન નીચ ેજણા યા જુબ 

ન  કરવામા આવલે છે. 

Sr. 
No. 

Name of Center for Grand Finale Date 

1 Gujarat University , Ahmedabad  
 
 
 
 
 
 
 

10-11  
August 2021 

2 Gujarat Technological University, Ahmedabad 
3 Institute of Infrastructure, Technology, Research 

and Management (IITRAM), Ahmedabad 
4 L. J Institute of Technology, Ahmedabad 
5 Indus University, Ahmedabad 
6 Pandit Deendayal Petroleum University, 

Gandhinagar 
7 Auro University, Surat 
8 Sarvajanik College of Engg. & Technology, Surat 

9 Birla Vishvakarma Mahavidyalaya Engineering 
College (BVM), Vallabh Vidyanagar 

10 Bhakt Kavi Narsinh Maheta University, Junagadh 
11 Marwadi University, Rajkot 
12 Babaria Institute of Technology, Vadodara 
13 Parul University, Vadodara 
14 Ganpat University, Mahesana 

2. પધા થળે હાજર તમામ િવ ાથ ઓ અન ેફક ટ  મે ટર ૭૨ કલાક પહલા કોિવડ 19-નો નગેેટ વ 

RCPTR/રિપડ ટ ટ કરાવવાનો રહશે. અને રા ય અને ક  સરકાર ારા આપવામા ંઆવેલ કોિવડ-

૧૯ની તમામ ગાઈડલાઇન ુ ં ુ તપણે પાલન કરવા ુ ંરહશે. 

3. માટ જુરાત ફોર  ુ ઇ ડયા હકથોન પધા ુ ં િવગતવાર સમયપ ક 

_________________________ વેબસાઈટ પર ઉપલ ધ છે.  

4. માટ જુરાત ફોર  ુઇ ડયા હકથોન પધામા ંભાગ લેનાર િવ ાથ ઓએ પોતાના મે ટર સાથ ે

ઉપર જણા યા જુબની તાર ખ અને થળે સમયસર હાજર રહવા ુ ંરહશે.  

5. પધામા ંભાગ લેનાર તમામ ટ મ સાથે મે ટર આવવા જ ર  છે. 

6. માટ જુરાત ફોર  ુ ઈ ડયા હકાથોન પધામા ંભાગ લેવા બાબત ુ ં બાહંધર  પ ક તમામ 

િવ ાથ ઓએ અને મે ટર ભરવા ુ ં રહશે. અન ેભરલ બાહંધર  પ ક સં થા અને પધાના થળે 

જમા કરાવવા ુ ં રહશે. બાહંધર  પ કનો ન નૂો_______________ વેબસાઇટ પર કૂવામા ં

આવેલ છે. 

7. આ પધા બે દવસ માટ અને સતત ૩૬ કલાક ચાલનાર છે, તથા બ ે દવસ માટ સં થા/વતનના 

થળ થી ૂર રહવા  ુહોઈ તમામ િવ ાથ ઓએ પધામા ંભાગ લેવા બાબતે માતાિપતાની લે ખત 

મં ૂર  લેવાની રહશે. અને તેની િવગતો સં થામા ંજમા કરાવવાની રહશે. 



8. આ પધામા ં  િવ ાથ ઓને અ ય શહરની સં થામા ં ભાગ લેવા જવા ુ ં હોય, તઓેએ ટટ 

ા સપોટની બસ (Non AC)/ ન( લીપર કલાસ(Non AC))મા ંકરલ સુાફર ની ટ ક ટ ુ ંભા ુ  ંપોતાની 

સં થા માથી મળેવી લેવા ુ ંરહશે. 

9. માટ જુરાત ફોર  ુ ઈ ડયા હકાથોન પધા માટ સં થા લેવલે િવ ાથીઓ અને મે ટસન ે

મદદ પ થવા માટ એક નોડલ ઓ ફસરની િનમ કૂ યજમાન સં થા ખાતે કરલ હશે, આ નોડલ 

અિધકાર ુ ંનામ મોબાઈલ નબંર, વી િવગત તમામ િવ ાથ ઓએ મળેવી લેવાની રહશે. 

10. માટ જુરાત ફોર  ુઇ ડયા હકથોન પધાનો આ તબ ો Hardware / Software Edition છે, મા ં

ભાગ લેનાર િવ ાથ ઓએ સબંિંધત ો લમેના ં િનરાકરણ માટ Coding કરવા ુ ં થ ુ ં હોય તો, 

િવ ાથ ઓએ પોતાની સાથ ે પોતા ુ ં લેપટોપ તથા અ ય જ ર  એસેસર ઝ/હાડવેર પણ લાવવાની 

રહશે. આ લેપટોપમા ંજ ર  સો ટવેર ી- ટોલ કરવાના રહશે અન ેસો ટવેરના લાઈસ સ સબંિંધત 

તમામ જવાબદાર  િવ ાથ ની રહશે. 

11. િવ ાથ ઓએ પધાના થમ દવસ ેસમયપ કમા ંદશા યા જુબ સબંિંધત થળે હાજર રહવા  ુરહશ ે

અન ે બી  દવસ ે ો ામ ણૂ થય ે પોતાની સં થા/વતન પરત ફરવા ુ ં રહશે. આ પધાના બ  ે

દવસ દર યાન િવ ાથ ઓએ ટ મ લીડર તથા મે ટર ફક ટ  ારા આપવામા ં આવતી તમામ 

ચૂનાઓ ુ ંપાલન કરવા ુ ંરહશે. 

12. પધાના થળે િવ ાથ ઓન ેઆરામ કરવા માટ ર ટ મની યવ થા સબંિંધત યજમાન સં થા ારા 

રુ  પાડવામા ંઆવશે. 

13. પધાના થળે િવ ાથ ઓ માટ ચા-કોફ -ના તો-લચં-ડ નરની યવ થા સબંિંધત યજમાન સં થા ારા 

રુ  પાડવામા ંઆવશે. 

14. પધા થળે હાજર તમામ િવ ાથ ઓ અને ફક ટ  મે ટર ૭૨ કલાક પહલા કોિવડનો RCPTR 

અથવા રિપડ ટ ટ કરાવવાનો રહશે. અને રા ય અને ક  સરકાર ારા આપવામા ંઆવેલ કોિવડ-

૧૯ની તમામ ગાઈડલાઇન ુ ંપાલન કરવા ુ ંરહશે. 

15. પધામા ં ભાગ લેનાર તમામ િવ ાથ ઓએ પધાના થળે આપવામા ં આવતી તમામ ચુનાઓ ુ ં

પાલન કરવા ુ ંરહશે તથા િશ ત અન ે વ છતા ળવવાની રહશે.  

16. માટ જુરાત ફોર  ુઇ ડયા હકથોન પધામા ંભાગ લનેાર તમામ િવ થ ઓની ટ મોએ તઓેના 

ો લેમના સો શુન માટ જ ુર  ોટોટાઇપ, ક પોનટં અન ે અ ય સાધન સામ ી સાથ ે લઇન ે

આવવા  ુરહશ.ે 

17. પધામા ં ભાગ લેનાર તમામ િવ ાથ ઓએ લેપટોપ, મોબાઈલ તથા અ ય કમતી સામાન 

સાચવવાનો રહશે. જો કોઈ સામાન ખોવાશે તો તેની સઘળ  જવાબદાર  િવ ાથ ની પોતાની રહશે. 

આ બાબતે યજમાન સં થા ક યવ થાપકની કોઈ જવાબદાર  રહશે નહ . 


