
માટ ગજુરાત હકેાથોનની ફાઈનલ પધા અતંગત સં થાઓ માટે જ રી સચુનાઓ 

1. માટ ગુજરાત હકેાથોન પધા ૨૦૧૮ ની ફાઈનલ પધા પંડીત દનદયાલ પે ોલીયમ યુિનવ સટી, રાયસણ, ગાંધીનગર 
ખાતે તા. ૨૪-૨૫ માચ-૨૦૧૮ ના રોજ યો નાર છે. 

2. રા ય તરની હેકાથોન પધાના રી યોનલ રાઉ ડ  તા. ૧૦ થી ૧૪ માચ ૨૦૧૮ દર યાન અમદાવાદ, આણદં, સુરત 
અને રાજકોટ એમ ચાર થળોએ યોજવામા ંઆવેલ.  

3. રી યોનલ રાઉ ડમાં ભાગ લીધેલ ટીમોમાંથી યુરી વારા કરવામાં આવેલ મુ યાં નના આધાર ેઆખરી ફાઈનલ પધા 
માટે  પસંદગી કરવામા આવેલ ટીમોની િવગતો તથા ફાઈનલ પધાનું કામચલાઉ સમયપ ક 
http://www.gujarathackathon.cteguj.in વેબસાઈટ પર ઉપલ ધ છે. જેની ણ પસદંગી પામેલ ટીમોના 
સંબંિધત િવ ાથ ઓ અને મે ટસન ેકરવાની રહશે.ે 

4. સં થાના વડા ીએ માટ ગુજરાત હેકાથોન પધાની ફાઈનલમાં ભાગ લવેા આવનાર િવ ાથ ઓને તથા મે ટસને ઉપર 
જણા યા મુજબની તારીખ અને થળે સં થાના આઈ-કાડ સાથે સમયસર હાજર રહેવા જણાવવાનુ ંરહેશ.ે 

5. પધામા ંભાગ લેનાર સં થાની દર ૦૫ ટીમે એક મે ટર આવવા જ રી છે. મે ટર િવના આવેલ ટીમને પધામાં ભાગ લેવા 
દેવામાં આવશે નહી. મે ટર તરીકે સં થાના અ યાપકની જ િનમ કં કરવાની રહશેે. 

6. સં થાના વડા ીએ ફાઈનલ પધામા ં ભાગ લેવા બાબતનંુ બાહંેધરી પ ક તમામ િવ ાથ ઓ અને મે ટર પાસે ભરાવી 
લેવાનંુ રહશે.ેભરેલ બાંહેધરી પ કની એક નકલ સં થામા રાખવાની રહેશ ેઅને અસલ બાહેંધરી પ ક પધાના થળે જમા 
કરાવવાનંુ રહેશ.ે બાહંેધરી પ કનો નમુનો http://www.gujarathackathon.cteguj.in વેબસાઈટ પર મુકવામાં 
આવેલ છે. 

7. આ પધા બ ે દવસ માટ ેઅને સતત ૩૬ કલાક ચાલનાર છે તથા બ ે દવસ માટ ેસં થા/વતનના થળથી દુર રહેવાનુ હોઈ  
સં થાના વડા ીએ ફાઈનલ પધામા ંભાગ લેવા બાબત ેમાતાિપતાની લેખીત મંજુરી લેવાની રહેશે. 

8. ફાઈનલ પધામા ંભાગ લેવા આવનાર સં થાના િવ ાથ ઓ પકૈી જે િવ ાથ ઓને અ ય શહેરની સં થામાં ભાગ લેવા 
જવાનું હોય, તેવા તમામ િવ ાથ ઓન ેમાતસૃં થાએ ટેટ ા સપોટની બસ(Non AC)/ ેન( લીપર કલાસ(Non AC))માં 
મુસાફરી ભાડાની રકમ આપવાની રહેશ.ે 

9. માટ ગુજરાત હેકાથોન પધા ૨૦૧૮ માટ ેસં થા લેવલ ેિવ ાથ ઓ અને મે ટસને મદદ પ થવા માટ ે પધાના થળદીઠ 
એક નોડલ ઓફીસરની િનમ કં સં થાએ કરવાની રહેશ.ે 

10. માટ ગુજરાત હેકાથોન પધા ૨૦૧૮ નો આ તબ કો Software Edition છે, જેમા ં ભાગ લેનાર િવ ાથ ઓએ 
સંબંિધત ો લેમનાં િનરાકરણ માટે Coding કરવાનું હોઈ, િવ ાથ ઓએ પોતાની સાથે પોતાનંુ લેપટોપ તથા અ ય જ રી 
એસેસરીઝ પણ લાવવાની રહશે.ે આ લેપટોપમા ંજ રી સો ટવેર ી- ટોલ કરવાના રહેશ ેઅને સો ટવેરના લાઈસ સ 
સંબંિધત તમામ જવાબદારી િવ ાથ ની રહેશે તેવી સુચના તમામને આપવાની રહેશે. 

11. િવ ાથ ઓએ પધાના થમ દવસ ે સમયપ કમા ં દશા યા મુજબ પંડીત દનદયાલ પે ોલીયમ યિુનવ સટી, રાયસણ, 
ગાંધીનગર ખાતે હાજર રહેવાનુ રહેશે અને બી  દવસ ેપોતાની સં થા/વતન પરત ફરવાનું રહેશે. આ પધાના બ ને 
દવસ દર યાન િવ ાથ ઓની તમામ ગતીિવધીની દેખરેખની જવાબદારી ટીમ લીડર,મે ટર ફેક ટી તથા નોડલ ઓ ફસરની 
રહેશ.ે 

12. પધાના થળે િવ ાથ ઓન ેઆરામ કરવા માટે રે ટ મની યવ થા યજમાન સં થા વારા પુરી પાડવામાં આવશ.ે 
13. પધાના થળે િવ ાથ ઓ માટ ેચા-કોફી-ના તો-લંચ-ડીનરની યવ થા યજમાન સં થા વારા પુરી પાડવામાં આવશ.ે 
14. પધામા ંભાગ લેનાર તમામ િવ ાથ ઓએ પધાના થળે વખતો વખત આપવામાં આવતી તમામ સુચનાઓનંુ પાલન 

કરવાનું રહેશ ેતથા િશ ત અન ે વ છતા ળવવાની રહેશ.ે  
15. ફાઈનલ હેકાથોન પધા સંબધંીત માહીતી માટ ેનીચે જણાવેલ ય માન સં થાના િવ યાથ  વયં સેવકોનો સંપક કરવો. 

1. Ravi Ponkiya - +91 8238 461 441                 2. Harsh Goswami - +91 7575 848 497 

3. Suresh Jadia - +91 7990 364 383                 4. Abhishek Shah - +91 9033 517 879              
5. Dhyey Raithatha - +91 8866 984 321 


