lGID;\U|Cv#
lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ VG];ZJFGL SFI"5wWlT
s!f 5|FN[lXS ;FIg; dI]hLIDGL :YF5GF VG[ lJSF;ov
 HG;D]NFIDF\ J{7FlGS lJRFZ;Z6LG[ 5MQFJF
 [prR 5|SFZGL ;FDFgI J{7FlGS HFU~STFG[ 5[NF SZL lGEFJJF
 XC[ZL VG[ U|FdI lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI HGTFGF ,FE DF8[ lJ7FG VG[ 5|F{nMlUSLGF
5|RFZ VG[ 5|;FZ SZJF
 lJ7FG4 5|F{nMlUSL VG[ pnMUDF\ YI[, lJSF;GF V{lTCFl;S ;LDFlRgCMG[ V[S+LT SZL
HL6M"wWFZ SZJF TYF ;\U|C SZJF
 lJnFYL"VMDF\ lJ7FG lJQFI[ HL7F;F VG[ ;H"GFtDSTF pt5gG SZJF TYF T[DGM XF/F VG[
SM,[HGF VeIF;S|DDF\ DNN~5 YFI T[JF J{7FlGS SFI"S|DM SZJF
sZf

,MSlJ7FG S[gN=Mov



ZFHIGF H]NF H]NF lH<,FVMDF\ HL<,F ,MSlJ7FG S[gN=MGL :YF5GF SZJF DF8[ H]NL H]NL
;\:YFVMqGM\WFI[, D\0/MqlAG;ZSFZL ;\:YFVM lJU[Z[ 5F;[YL HFC[ZFT wJFZF VZHLVM
D\UFJJFDF\ VFJ[ K[P



VFJ[, VZHLVM VgJI[ VZHLDF\ VF5[, lJUTM T[DH H[ T[ ;\:YFGL GM\W6LGL

K[<,F +6 JQF"GF VM0L8 VC[JF,4 H[ T[ lH<,FDF\ SZ[, J{7FlGS
5F;[GL ;FWGv;FDU|L4 DSFG T[DH VgI N:TFJ[HMGL

5|J'l¿VMqSFI"S|DM4

lJUTM4
;\:YF

5|FYlDS RSF;6L U]HSM:8 SR[ZL

wJFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P


5|FYlDS RSF;6LDF\ IMuI H6FI[, VZHLVM VgJI[ H[ T[ ;\:YFGL :Y/ D],FSFT ,[JF
DF8[ U]HSM:8GF A[ VlWSFZLVM4 lJ7FG SM,[HGF 0LGqVFRFI"q5|lTlGlW4 HL<,F
lX1F6FlWSFZLq5|lTlGlW4 HL<,F lX1F6 VG[ TF,LD EJGGF 5|FRFI"q5|lTlGlWGL AG[,L

;lDlT wJFZF H[ T[ ;\:YFGL ~A~DF\ :Y/ D],FSFT ,. VZHL ;FY[ VF5[, T[DH
H6FJ[, lJUTMGL BZF. SZJFDF\ VFJ[ K[P


tIFZAFN NZ[S lH<,FGL :Y/ T5F; ;lDlTVMGL V[S ;\I]ST A[9S AM,FJJFDF\ VFJ[
K[P H[DF\ VZHLGL lJUTM T[DH :Y/ T5F; VC[JF, wIFG[ ,. ;\:YFGL ;J"U|FCL ;DL1FF
SZL SF/HL5}J"SGL RRF"vlJRFZ6FG[ V\T[ ;F{YL IMuI ;\:YFG[ lH<,F ,MSlJ7FG S[gN=
D\H]Z SZJFGL E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P



tIFZAFN cU]HSM:8cGF UJGL"U AM0"qV[ShLSI]8LJ SlD8LDF\ D\H]ZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P

(ગુજ્કો ટ) લોક િવ ાન કેન્દર્ો અને પર્ાદે િશક લોક િવ ાન કેન્દર્ોના િજ લા પર્માણેનાં
નામ અને સંપકર્ નંબર
અ.
નં.
૧

િજ લો
અમરે લી

કોઓિડર્નેટીગ સં થાનુ ં
નામ

િગરધરભાઇ સંગર્હાલય
િજ લા લોક િવ ાન

કોઓિડર્નેટરનુ
નામ

ી એમ.કે.

ગોનડિલયા

કેન્દર્, મ્યુિજયમ અને

સંપકર્ નંબર
૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૮,
૯૪૨૬૭૧૬૨૬૮

બાલભવન, અમરે લી૩૬૫૬૦૧
૨

આણંદ

સી.સી.પટે લ લોક િવ ાન
કેન્દર્, એસ.પી. યુિનવિસર્ટી,

ી
કે.એન.જોષીપુરા

૦૨૬૯૨૬૫૩૩૦૮,૨૩૦૬૦૩
૯૮૨૫૩૧૮૮૯૭

યુિનવિસર્ટી બાકરોલ રોડ,
વ લભિવધ્યાનગર,
આણંદ-૩૮૮૧૨૦
૩

બનાસકાઠાં

િજ લા લોક િવ ાન કેન્દર્,
િકસાન ઓઇલ િમલની

ી ભરતભાઇ

૦૨૭૪૨-૨૫૯૯૭૩

ઠાકોર

૯૮૯૮૪૦૨૭૯૧

ુ ી ડી.પંડયા
જા ત

૦૨૬૪૨-૨૨૬૬૪૭,

બાજુમાં, લ મીપુરા,
પાલનપુર - ૩૮૫૦૦૧
૪

ભ ચ

પરમ લોક િવ ાન કેન્દર્,

સત્યમ કોલેજ ઓફ
એજ્યુકેશન મિહલા

૯૪૨૭૧૦૫૧૬૧

૦૨૬૪૨- ૨૨૯૬૧૮

ી િનલેશ

બી.એડ. કોલેજ, િદ યજ્યોત ઉપાધ્યાય
સંકુલ ,િપર્તમ સોસાયટી-૧

૯૪૨૭૧૦૫૧૬૧

ની નજીક , ભ ચ
૫

ભાવનગર

ક યાણ પર્ાદે િશક લોક
િવ ાન કેન્દર્, પ્લોટ નં-

ી ભાવેશ ભારડ
૯૪૨૬૨૫૫૯૯૯

૦૨૭૮૨૫૭૦૧૧૧,
૨૫૨૧૯૯૯

૨૨૩૨, ૧૩/એ ,
દિક્ષણામ ૂતીર્ સોસાયટી નં ૨ ,િહલ ડર્ાઇવ , લવડી,
ભાવનગર
૬

ડાંગ

પર્યોસા લોક િવ ાન કેન્દર્,
પર્યોસા પર્િત ઠાન ડાંગ
વરાજ આ મ , આહવા,

ી રિતલાલ
ં ી
સ ૂયર્વશ

૦૨૬૩૧૨૨૦૧૫૮,૨૨૦૧૫૦

૯૪૨૯૧૪૪૯૪૬

ડાંગ-૩૯૪૭૧૦
૭

ગાંધીનગર

િનસગર્ લોક િવ ાન કેન્દર્,

ી અિનલભાઇ

૬૧/૩, ઘ-ટાઇપ

પટે લ

, વાિમનારાયણ મંિદરની

૯૪૨૬૬૩૫૨૧૫

`૦૨૩૨૩૫૨૧૫ (ઓ.)
૯૩૨૭૮૩૫૨૧૫

નજીક , સેકટર-૨૩,
ગાંધીનગર
૮

જામનગર

એમ.ડી.મહેતા િજ લા લોક

સુધાબેન ખંડેિરયા

િવ ાન કેન્દર્, દરબારગઢ

૯૮૨૫૦૭૮૫૫૦

,ધર્ોલ -૩૮૧૨૧૦, જામનગર

૦૨૮૯૭-૨૨૩૬૩૮

ી સંજય પંડયા
૯૯૭૯૨૪૧૧૦૦

૯

જૂનાગઢ

િજ લા લોક િવ ાન કેન્દર્,

ી જી.કે.ભારડ

પર્ેમાનંદ િવધ્યા સંકુલ

૯૮૨૫૦૭૬૭૬૫

,વંઠાલી રોડ, િબલનાથ

પર્તાપ ઓરા

મંિદરની નજીક, જૂનાગઢ-

૯૯૭૯૪૩૮૫૩૩

૩૬૨૦૦૧

૦૨૮૭૩-૨૪૬૩૨૬

૧૦

કચ્છ (ભ ૂજ)

કચ્છ િમતર્ લોક િવ ાન
કેન્દર્ ,

ી અક્ષય મ હોતર્ા

૦૨૮૩૨-૩૨૬૩૪૩
૯૯૨૫૧૩૯૪૨૫

ઇંિડયન

પ્લાનેટરી સોસાયટી ,બાલ
ભવન , ખેનગાર પાકર્,
હિમરસાર તળાવની નજીક
ભ ૂજ -૩૭૦૦૦૧
૧૧

નમર્દા

મંથન નમર્દા લોક િવ ાન

ી અભય આર

કેન્દર્ , ટે શન રોડ ,જુના

કોઠારી

િજ લા પંચાયત કેમ્પસ ,

૯૮૨૫૦૬૨૪૦૯

ડાક બંગલો (પરીખ પેટર્ોલ

ઇન્દર્જીતિસન્હ

પંપની નજીક), રાજપીપળા

૯૯૨૪૭૪૩૦૨૭

૦૭૯-૨૬૭૬૬૫૭૧૨૬૭૩૨૬૪૮

, નમર્દા
૧૨

પાટણ

પુનાભા િજ લા લોક

ી િવજયભાઇ

િવ ાન કેન્દર્, આદશર્

ચૌધરી

િવધ્યા સંકુલ ,

૯૮૯૮૦૫૬૯૪૪

૦૨૭૬૬-૨૨૧૮૯૪,
૦૨૮૩૨-૩૨૬૩૪૩

પાટણ -૩૮૪૨૬૫
૧૩

પોરબંદર

ી સહજાનંદ વામી
િજ લા લોક િવ ાન કેન્દર્,
છાયા,

ી વામીનારાયણ

શા ી ભાનુપર્સાદ
વામી

૦૨૮૬-૨૨૪૫૯૭૩,
૨૨૪૦૯૭૧

૯૮૨૫૨૩૦૪૫૧

ગુરુકુલ ,છાયા રોડ,
છાયા,

પોરબંદર -

૩૬૦૫૭૮
૧૪

રાજકોટ

ઓ.વી.શેઠ પર્ાદે િશક લોક
િવ ાન કેન્દર્, , નેહરુ ઉ ાન

ી િમનેશ મેઘાણી

૦૨૮૧-૨૪૪૯૯૪૦

૯૮૨૪૪૫૩૯૫૦

, રે શ કોશ,ર્
રાજકોટ -૩૬૦૦૦૧
૧૫

સાબરકાંઠા

પર્મુખ વામી િજ લા લોક

ી પર્િવણભાઇ

િવ ાન કેન્દર્, બડોલી, તા-

દે સાઇ

ઇડર ,

૯૯૨૫૦૦૩૧૭૦

સાબરકાંઠા

૦૨૭૭૮- ૨૩૧૩૨૭

૧૬

સુરત

જય ભારતી િજ લા લોક
િવ ાન કેન્દર્, િનરગન

ી જી.એન.
કાકિડયા

૯૪૨૮૩૯૪૫૬૬ ,
૯૯૨૪૮૨૬૧૦૦

િનવાસ ,૩જો માળ ,
ડો,િતજોરીવાલા ગલી,
મિહલા બેંકની નજીક
,બાલાજી રોડ ,લાલ ગેટ ,
સુરત
૧૭

સુરેન્ નગર

ડો.હોમીભાભા િજ લા લોક
િવ ાન કેન્દર્,

.પી.માગર્ -

૧ ,સી.યુ.શાહ િવધ્યાલય ,

ી ઘન યામભાઇ

૯૪૨૮૧૯૨૧૬૩,
૯૪૨૮૧૩૦૨૬૭

મહેતા
૯૫૧૦૬૨૩૬૪૯

દુધરે જ રોડ ,
સુરેન્ નગર
૧૮

વડોદરા

લોક િવ ાન કેન્દર્ ,
આરતી સોસાયટી ,

ી િજતેન્દર્ભાઇ

૦૨૬૫-૨૩૮૯૭૪૯

ગવલી

આત્માજ્યોતી આ મ રોડ , ૯૮૨૫૯૧૬૮૭૪
સુભાનપુરા, વડોદરા૩૯૦૦૨૩

લોક િવ ાન કેન્દર્ો :
મકાન અને સાધનસામગર્ી
લોક િવ ાન કેન્દર્ો માટે પર્ાદે િશક કે જી લા કક્ષાએ નીચે મુજબ મકાનની લધુતમ આવ ય્કતા
રહેશ.ે
(અ) પર્ાદે િશક કક્ષા : પર્યોગશાળા - ખંડ ૪ (ભૌિતક, રસાયણ, જીવ િવ ાન, ગિણત માટે ), દર્ યા ય સાધનોથી સજ્જ પર્યોગશાળા-૧, વકર્શોપ-૧, સંગર્ થાન - ખંડ ૧,
પુ તકાલય ખંડ-૧, કાયાર્લય ખંડ-૧ વગેરેનો સમાવેશ

યાખ્યાન ખંડ- ૨,

થઇ શકે તેવ ું વતંતર્ મકાન હોવુ

આવ યક છે .
(બ) જી લા કક્ષા : પર્યોગશાળા - ખંડ ૪, , યાખ્યાન ખંડ- ૧, કાયાર્લય ખંડ-૧ તથા શક્ય હોય
તો , વકર્શોપ-૧, વગેરેનો સમાવેશ થઇ શકે તેવ ું વતંતર્ મકાન આવ યક છે .

સાધનસામગર્ી
(અ) પર્ાદે િશક કક્ષા :
(૧) ઉચ્ચતર માધ્યિમક કક્ષા સુધીનાં તમામ પર્યોગના સાધનો.
(૨) કોમ્પ્યુટર વીથ ઇન્ટરનેટ કનેકટીવીટી.
(૩) મ ટી મીડીયા પર્ો કટર-૧, ઓવરા હેડ પર્ો કટર-૧, લાઇડ પર્ો કટર-૧.
(૪)ટી.વી., વી.સી.આર, કર્ીન, રે ડીયો, ટે પ, સાઉંડ સી ટમ.
(૫) વકર્શોપ માટે ના આવ યક સાધનો.
(૬) ૪૦ થી ૫૦ વક ગ મોડે સ સાથેન ુ ં સંગર્હ થાન
(૭) ૩ થી ૪ હજાર પુ તકો તથા ૪૦ થી ૫૦ સામિયકો સાથેન ુ ં વાંચન
સુિવધા ધરાવત ું પુ તકાલય
(૮) પર્યોગશાળા માટે આવ યક ફિનર્ચર
(બ) જી લા કક્ષા :
(૧) માધ્યિમક િશક્ષણ કક્ષા સુધીનાં પર્યોગના સાધનો.
(૨) મ ટી મીડીયા પર્ો કટર-૧,
(૩) ઓવરા હેડ પર્ો કટર-૧, લાઇડ પર્ો કટર-૧. તથા કર્ીન
(૪)ટી.વી., વી.સી.આર, કર્ીન, સાઉંડ સી ટમ.
(૫) ૨૫ થી ૩૦ વક ગ મોડે સ સાથેન ુ ં નાનુ ં સંગર્હ થાન
(૬) ૧૦૦૦

ટલા િવ ાન િવષયક પુ તકો તથા ૨૦ થી ૨૫

સામિયકો સાથેન ુ ં વાંચન સુિવધા ધરાવત ું પુ તકાલય
(૭) નાનકડી કાયર્શાળા (વકર્શોપ) અથવાઆવ યક સાધનો.

s#f ગિણત - િવ ાન પર્ ો રી SFI"S|D ov
ગુજકો ટ ારા ૮-૯-૧૦ના િવધાથીર્ઓ માટે ગિણત િવ ાન પર્ ો ર કાયકર્
ર્ મો શ કરવામાં
આ યા છે . તેમાં િવધાથીર્ઓના અભ્યાસકર્મમાં આવતાં પર્ ો અને દાખલાઓના જવાબ
મેળવવામાં આવે છે . તેથી િવધાથીર્ઓને િવધાથીર્ઓમાં રસ વધે છે . અને તેઓ મુળભ ૂત
િવ ાનને આધાિરત કારિકદ બનાવવાની પર્ેરણા મેળવે છે . આ કાયર્કર્મોનુ ં ગાંધીનગરનાં
બાયસેગ

ટુડીયો

ારા તૈયાર કરવામાં આવેલા કાયકર્
ર્ મો એડુસેટ ચેનલ પર દર સોમવારે

બપોરના ૩-૦૦ થી ૪-૩૦ દરિમયાન બતાવવામાં આવે છે .જવાબ ધરાવત ું પાવર પોઇન્ટ
પર્ેઝન્ટે શન જો તે િવષયના િન ણાતો રજૂ કરે છે . આજ કાયર્કર્મો ડીડી-૧૧ (િગરનાર) ચેનલા પર
દર રિવવારે ૧-૦૦ થી ૨-૩૦ દરિમયાન પુન: પર્સારણ કરવામાં આવે છે .

ગિણત િવ ાન પર્ ો રી કાયર્કર્મ અંતગર્ત વષર્ ર૦૧ર-૧૩ દરિમયાન અત્યારસુધીમાં ૩૫
એિપસોડ પર્સાિરત કરવામાં આ યા છે

s$f ;[DLGFZq;Ld5MhLIFqJS"XM5qTF,LD SFI"S|D ov
 lJ7FG VG[ 8[SGM,MHLG[ ,UTF ;[DLGFZq;Ld5MhLIFqJS"XM5qTF,LD SFI"S|DM DF8[ ;CFI
D[/JJF H]NL H]NL ;\:YFVMqI]lGJl;"8LVMqSM,[HMDF\YL lGIT OMD"DF\ VFJ[, VZHLVMGL
RSF;6L U]HSM:8GF VlWSFZLVM wJFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P
 lJ7FG VG[ 5|F{nMlUSLG[ ,UTF pEZTF 1F[+MG[ wIFGDF\ ZFBL ;[lDGFZDF\ EFU ,[GFZGL
;\bIF4 TH7M TYF YGFZ S], BR" JU[Z[G[ wIFGDF\ ,. ;,FCSFZzLq V[ShLSI]8LJ
SlD8LqUJGL"U AM0" wJFZF D\H]ZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P
s5f ;FIg; VG[ 8[SGM,MHL lNJ;MGL pHJ6L ov
િવકાસ પામી રહેલા િવ તારોમાં િવ ાન અને ટે કનોલોજીને ઉતેજન આપવા માટે િવિવધ
િવ ાન સં થાઓ, એન્જીનીયરીંગ, ફામસ
ર્ ી યુિનવસીર્ટીઓ અને િવભાગો તરફ્થી િવ ાન અને
ટે કનોલોજીને લગતા િવિવધ િવષયો પર ચચાર્સભાઓ, તાલીમિશિબરો, પર્વચનો, કાયર્શાળાઓ
યોજવાના પર્ તાવોને ગુજકો ટ પર્ોત્સાહન આપે છે . અને આથીર્ક મદદ પણ કરે છે .
િવ ાન અને ટે કનોલોજીના ઉભરતા ક્ષેતર્ોના જુદા જુદા િવષયોના સેિમનાર/િસમ્પોિઝયા/
કાયર્શાળા/તાલીમ

કાયર્કર્મોને ઉતેજન અને પર્ોત્સાહન આપવા માટે યુિનવસીર્ટીઓ અને

કોલેજોને આિથર્ક સહાય આપવામાં આવશે. ગુજકો ટ બધા અલગ અલગ િજ લાઓમાં
યુિનવસીર્ટીઓ અને કોલેજોના માધ્યમથી ઇન્ટરનેશલ સેમીનાર ૨૦ થી ૨૫ અને નેશનલ
સેમીનાર ૪૦ થી ૫૦ તેમજ ૫૦ થી વધારે રીઝયોનલ અથવા ટે ટ લેવલ કક્ષાના સેિમનાર
િસમ્પોઝીયાનુ ં આયોજન કરવામાં આવે છે .

 NZ JQF[" Z(DL O[A|]VFZLV[ 0F"P;LPJLP ZFDGGL IFNDF\ ZFQ8=LI lJ7FG lNJ; pHJJFDF\
VFJ[ K[ T[DH !!DL D[ V[ 8[SGM,MHL lNJ;GL pHJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\
,MSlJ7FG S[gN=MGL DNNYL J{7FlGS 5|NX"G4 EFQF6M JST'tJ :5WF"VM4 :,F.0 XM
lJU[Z[G]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P

 VF p5ZF\T VMhMG lNJ;4 5IF"JZ6 lNJ; TYF VgI J{7FlGS lNJ;M lJU[Z[GL 56
pHJ6L ,MSlJ7FG S[gN=M TYF U]HSM:8 wJFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P
s&f ;FIg; SJLhq;FIg; 0=FDFq;FIg; HFYFq;FIg; ;[DLGFZ VG[ VgI ov
 ;FIg; SJLhG]\ DF/B]\4 AH[84 AM,L VG[ XZTM4 lGIDM lJU[Z[ T{IFZ SZL HL<,F
;\IMHSG[ T[GL HF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
 DFwIlDS XF/FVM VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FVMDF\ HL<,F S1FFV[ ZFHI S1FFV[ V[D A[
TASSFDF\ ;FIg; SJLh SZJFDF\ VFJ[ K[P
 HL<,FGL DFwIlDS VG[prR¿Z DFwIlDS XF/FVMDF\ XF/F S1FFV[ ;FIg; SJLh 5|YD
SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[DF\ lJH[TF 8LDMGL DFlCTL HL<,F ;\IMHSG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P
 HL<,F S1FFGL ;FIg; SJLh DF8[GF 5|`G5+M U]HSM:8 SR[ZL wJFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[
K[P HL<,F S1FFGL :5WF" DF8[GL TFZLB4 :Y/ VG[ ;DI GSSL SZL HL<,F ;\IMHS TDFD
EFU ,LW[, XF/FVMG[ T[GL HF6 SZ[ K[P
 lH<,F S1FFGL :5WF"DF\ lJH[TF GLJ0[, 8LDG[ ZFHI S1FFGL :5WF"DF\ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[P
ZFHI S1FFGL ;FIg; SJLh U]HSM:8 wJFZF SZJFDF\ VFJ[ K[ H[DF\ lJH[TF YI[, 8LDMG[
:D'lTlRCG VG[ 5|DF65+ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
J{7FlGS 5|NX"GM ov
 lJ7FG VG[ 5|F{nMlUSLGF 5|NX"GM SZJFGF YFI tIFZ[ 5|NX"GMG]\ VFIMHG SZGFZ ;\:YF
5F;[YL lGIDMG];FZ HuIF EF0[YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P
 VF HuIFDF\ 5[J[,LIG AGFJJF DF8[ HFC[ZFT VF5L 8[g0ZM D\UFJJFDF\ VFJ[ K[P
 VF AFAT[ D}<IF\SG ;lDlT AGFJJFDF\ VFJ[ K[ H[DF\ NZ[S 8[g0Z EZGFZ ;\:YFqV[Hg;LG[
lGNX"G DF8[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ lGNX"G SIF" AFN H[ T[ IMuI ;\:YF 5;\N SZL T[G[
SFD ;M\5JFGL E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
 UJGL"U AM0"qV[ShLSI]8LJ SlD8LGL D\H]ZL D[/JLG[ SFDULZL ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P

s*f ગુજકો ટ િવ ાન કલબ :
 ગુજકો ટ સાયન્સ કલબ િવ ાનના પર્ચાર-પર્સાર માટે નો એક નવીનતમ પર્યોગ છે .
સામાજીક અને આિથર્ક ઉ િતમાં િવ ાન અને પર્ૌ ોિગકીની ભ ૂિમકા અિગર્મ થાન ધરાવે
છે . દે શનો વૈ ાિનક અને પર્ૌ ોિગક િવકાસ પર્ત્યેક નાગિરકના વૈ ાિનક દર્િષટકોણ પર
રહેલો છે .
 િવ ના પધર્ત્મક યોગમાં આપણા દે શ અને રાજયના બાળકો અન્ય દે શોના બાળકોની
ુ થાય તેમજ
સરખામણીનાં પર્ગિત સાધી શકે તથા ઉભી થનારી નવી તકો િવષે જા ત
તે માટે તૈયાર થાય અને િવ ાન, ટે કનોલોજીથી માિહતગાર થાય તે માટે તૈયાર
કરવાના ભાગ પેઆ કાયર્કર્મ શ કરવામાં આવેલ છે .
 િવ ાથીર્ઓમાં િવ ાન અને ગિણત
પર્વ ૃિ

વા િવષયોમાં અિભ િચ વધારવાના ભાગ

મારફતે સરળ રીતે સમજી શકાય તે માટે વૈ ાિનક પર્વ ૃિ ઓ ધ્વારા

પે
કૂલ

સાયન્સ કલબ ધ્વારા શીખવવાના પર્યત્ન છે તથા આવા અઘરા જણાતા િવષયો સરળ
રીતે શીખી શકાય છે તેવી મનોવ ૃિ

પેદા કરવાનો છે . ઉપરાંત નવી પેઢીની વૈ ાિનક

તથ્યો આધાિરત િવચારસરણી ખીલવવાનો છે .
 જાતે પર્યોગો કરીને અનુભવ મેળવીને િવ ાન શીખે તેની પર્ેણાર્ આપવા ગુજકો ટ

ારા

ગુજરાતના િવિવધ જી લાઓની ૨૦૦૦ સેકન્ડરી અને હાયર સેકન્ડરી કુલ ૂનુ નેટ્વકર્
િવ ાનિન લગત ું સાિહત્ય િવકસાવીને િવધાથીર્ઓમાં વહેંચે છે . િશક્ષકો માટે તાલીમ
િશિબર યો
યો

છે . િવ ાનની થીમ ઉપરની િવિવધ પર્ િુ તઓ અને િજ લાવાર હિરફાઇઓ

છે .

સંશોધન અને િવકાસને ઉતેજન
• સંશોધન અને િવકાસને ઉતેજન આપવા માટે ગુજકો ટ

ારા સેન્ટર ઓફ એકસલન્સ,

માઇનોર રીસચર્ પર્ો ક્ટ, ટુડન્ટ સાયન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી પર્ો ક્ટ અને મૌિલક તેમજ
ઉ મ સંશોધન માટે ડો. િવકર્મ સારાભાઇ એવોડર્

વી યોજનાઓ શ કરવામાં આવેલ

છે .
• સંશોધન કરનાર તર્ણ િવ ાિનકોને ડો. િવકર્મ સારાભાઇ એવોડર્ આપવા અંગેની જાહેરાત
કરવામાં આવેલ છે .

• સંશોધન અને િવકાસને ઉતેજન આપવા માટે ૦૬ સેન્ટર ઓફ એકસલન્સ થાપવામાં
આવેલ છે .
• રાજયમાં િવ ાન અને પર્ૌધોિગકીના ક્ષેતર્માં સંશોધનને પર્ોત્સાહન આપવા માટે ૫
માઇનોર રીસચર્ પર્ો ક્ટ અને એન્જીનીયરીંગ/ફામર્સીમાં ભણતાં િવધાથીર્ઓને સંશોધન
પર્ ૂિતઓમાં રસ કેળવવા માટે ૫૦ સટુડન્ટ સાઇ-ટે ક પર્ો ક્ટ આપવામાં આવેલ છે .

s!f ;\XMWG NZBF:TMov
 ZFHIDF\ ;\XMWGG[ 5|Mt;FCG D/[4 ;\XMWG SFI"DF\ J[U VFJ[4 h05L AG[ T[ DF8[ ;\XMWG
SFI" SZTL H]NL H]NL ;\:YFVMqSM,[HMqI]lGJl;"8LVM 5F;[YL HFC[ZFT wJFZF lGIT OMD"DF\
NZBF:TM D\UFJJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T ;LW[v;LWL VFJ[, NZBF:TG[ 56 lJRFZ6FDF\
,[JFDF\ VFJ[ K[P
 VFJ[, NZBF:TMGL 5|FYlDS RSF;6L U]HSM:8GF VlWSFZLVM wJFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P
 VFJ[, NZBF:TM VgJI[ H[ T[ lJQFIGF lGQ6FTMGL V[S ;lDlTGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[
H[GL ;D1F NZBF:T SZGFZ D]bI ;\XMWSG[ lGNX"G SZJF DF8[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[P
 lGNX"G AFN ;lDlTV[ SZ[, E,FD6 VgJI[ U]HSM:8GL UJGL"\U AM0"qV[ShLSI]8LJ
SlD8LDF\ D\H]ZL D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
 UJGL"\U AM0"qV[ShLSI]8LJ SlD8LV[ D\H]Z SZ[, NZBF:T VgJI[ H[ T[ ;\:YFGF J0F VG[
D]bI ;\XMWS[ cU]HSM:8c ;FY[ D[DMZ[g0D VMO Vg0Z:8[g0L\U SZJFG]\ CMI K[P
 tIFZAFN VFlY"S ;CFI K}8L SZJFGL SFI"JFCL SZJFDF\ VFJ[ K[P
sZf

;[g8Z VMO V[S;,g; ov
િવ ાન અને ટે કનોલોજીનના િવકાસ પામી રહેલા ચોક્ક્સ ક્ષેતર્ોમાં સેન્ટર ઓફ

એકસેલન્સ કૌ ય કેન્દર્ો બનાવવા માગતી કોલેજો, યુિનવસીર્ટીઓ, સંશોધન અને િવકાસ
સં થાઓને ગુજકો ટ આથીર્ક સહાય કરી રહી છે .
નેનો ટે કનોલોજીમાં સંશોધનની પર્ િુ ત કરવા માંગતી પાંચ યુિનવસીર્ટીઓને ગુજકો ટ
ારા આશરે ૨૪૭.૩૨ લાખ િપયાની સહાય કરી છે .

િવ ાનના ઉભરતા ક્ષેતર્ોમાં સેન્ટર એકસલન્સની

થાપના કૂલ ૬ (છ) યુિનવિસર્ટીઓ

ખાતે કરવામાં આવી છે .
(૧) સરદાર પટે લ યુિનવિર્ સટી,આણંદ, (ર) ગુજરાત યુિનવિર્ સટી, અમદાવાદ, (૩) ભાવનગર
યુિનવિર્ સટી, (૪) એમ.એસ. યુિનવિર્ સટી ઓફ બરોડા, (૫) સૌરા ટર્ યુિનવર્િસટી,રાજકોટ, (૬)
ધમર્િસંહદે સાઇ,યુિનવિર્ સટી, ખેડા.

 lJ7FG VG[ 8[SGM,MHLGF pEZTF 1F[+MDF\ ;\XMWG SFI" DF8[ ;[g8Z VMO V[S;,g;GL
:YF5GF SZJF DF8[ ;\XMWG SFI" SZTL ;\:YFVM qSM,[HMqI]lGJl;"8LVM J{7FlGSM 5F;[YL
HFC[ZFT wJFZF lGIT OMD"DF\ NZBF:TM D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
 VFJ[, NZBF:TMGL RSF;6L U]HSM:8GF VlWSFZLVM wJFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P
 H[ T[ lJQFIGL NZBF:TM VgJI[ lGQ6FT ;eIMGL lGQ6FT ;lDlTGL ZRGF SZL VF ;lDlT
;D1F D]bI ;\XMWS[ lGNX"G SZJFG]\ CMI K[P
 lGNX"G AFN lGQ6FT ;lDlTV[ SZ[, E,FD6 D]HA U]HSM:8GF UJGL"U
AM0"qV[ShLSI]8LJ SlD8LGL D\H]ZL D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
 D\H]Z YI[, NZBF:T VgJI[ ;\:YFGF J0F4 D]bI ;\XMWS[ cU]HSM:8c ;FY[ D[DMZg0D VMO
Vg0Z:8[g0L\U SZJFG]\ CMI K[P tIFZAFN VFlY"S ;CFIGL R}SJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P
 c;[g8Z VMO V[S;,g;c D\H]Z YIF AFN ALHF JQF"GL U|Fg8 DF8[ lGQ6FTMGL ;lDlT :Y/
D],FSFT ,. D}<IF\SG SZ[ K[P tIFZAFN D]bI ;\XMWSG[ lGNX"G SZJF DF8[ AM,FJJFDF\
VFJ[ K[P tIFZAFN lGQ6FT ;lDlTV[ SZ[, E,FD6 VgJI[ U]HSM:8GF UJGL"U AM0"q
V[ShLSI]8LJ SlD8LGL D\H]ZL D[/JL VFlY"S ;CFI R}SJJFGL SFI"JFCL SZJFDF\ VFJ[ K[P
s#f DF.GMZ ZL;R" 5|MH[S8 ov
િવ ાન અને ટે કનોલોજીને પર્ોત્સાહન અને વેગ આપવા માટે ગુજકો ટ ઉજાર્, પયાર્વરણ,
ફામર્સી, તબીબ ખેતી અને ઉધોગનાં ક્ષેતર્ોમાં સંશોધન કરી રહેલાં સંશોધકોને ૧૦ લાખ િપયા
સુધીની આથીર્ક સહાય

કરે છે . આ સંશોધન િવ ાન સં થા, કોલેજ ઓફ સાયન્સ-

એન્જીનીયરીંગ, ફામર્સી, ની કોલેજો તથા યુિનવસીર્ટીઓ ારા થત ું હોવું જોઇએ. આવા સંશોધનો
માટે અત્યાર સુધીમાં આવા ૯૧ નાના સંશોધન પર્ો ક્ટ માટે ૨૦૩.૫૮ લાખ
આપી છે .

િપયા ની સહાય

 ZFHIDF\ ;\XMWGG[ 5|Mt;FCG D/[4 ;\XMWG SFI"DF\ J[U VFJ[4 h05L AG[ T[ DF8[ ;\XMWG
SFI" SZTL H]NL H]NL ;\:YFVMqSM,[HMqI]lGJl;"8LVM 5F;[YL HFC[ZFT wJFZF lGIT OMD"DF\
NZBF:TM D\UFJJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T ;LW[v;LWL VFJ[, NZBF:TG[ 56 lJRFZ6FDF\
,[JFDF\ VFJ[ K[P
 VFJ[, NZBF:TMGL 5|FYlDS RSF;6L U]HSM:8GF VlWSFZLVM wJFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P
 VFJ[, NZBF:TM VGJI[ H[ T[ lJQFIGF lGQ6FTMGL V[S ;lDlTGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[
H[GL ;D1F NZBF:T SZGFZ D]bI ;\XMWSG[ lGNX"G SZJF DF8[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[P
 lGNX"G AFN ;lDlTV[ SZ[, E,FD6 VgJI[ U]HSM:8GL UJGL"\U AM0"qV[ShLSI]8LJ
SlD8LDF\ D\H]ZL D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
 UJGL"\U AM0"qV[ShLSI]8LJ SlD8LV[ D\H]Z SZ[, NZBF:T VgJI[ H[ T[ ;\:YFGF J0F VG[
D]bI ;\XMWS[ cU]HSM:8c ;FY[ D[DMZ[g0D VMO Vg0Z:8[g0L\U SZJFG]\ CMI K[P
 tIFZAFN VFlY"S ;CFI K}8L SZJFGL SFI"JFCL SZJFDF\ VFJ[ K[P
s$f :8]0g8 ;FIg; V[g0 8[SGM,MHL s;FIv8[Sf 5|MH[S8 ov
િવ ાન – ટે કનોલોજી અને એિન્જજિનયરીંગ કોલેજમાં ભણતા િવ ાથીર્ઓને િવ ાન અને
ટે કનોલોજીના દરે ક પર્ો કટ માટે ગુજકો ટ રપ,૦૦૦
િપયાની આિથર્ક મદદ કરે છે ,
્

થી તેઓ

સંશોધન પર્ો કટ હાથ ધરવા પર્ેરાય. આ સહાય માટે િવ ાથીર્ઓની પસંદગી િન ણાતોની એક
સિમિતની ભલામણના આધારે કરવામાં આવે છે . અત્યાર સુધીમાં ૧૦૫ િવ ાથીર્ઓના સાયન્સટે ક પર્ો કટને મદદ કરવામાં આવ છે . તેમાં ૨૭ લાખ િપયા ખચાર્યા છે .

 ZFHIDF\

;FIG;

VG[

8[SGM,MHLGF

1M+DF\

;\XMWG

SFIM"

SZTL

I]lGJl;"8LVMqSM,[HMq;\:YFVMGF lJnFYL"VM DF8[ ;\XMWG 5|MH[S8G[ ,.G[ 5|Mt;FCG D/[
T[DH T[DGFDF\ ZRGFtDS VlEUDGM lJSF; YFI T[ C[T]YL lGIT OMD"DF\ NZBF:TM
D\UFJJFDF\ VFJ[ K[P
 VFJ[, NZBF:TMGL 5|FYlDS RSF;6L U]HSM:8GF VlWSFZLVM wJFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P

 VFJ[, NZBF:TM VgJI[ H[ T[ lJQFIGF lGQ6F\TMGL V[S ;lDlTGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[4
VF ;lDlT VFJ[, NZBF:TMGL ;\5}6" D}<IF\SG SZ[ K[P
 D}<IF\SG AFN ;lDlTV[ SZ[, E,FD6 VgJI[ U]HSM:8GL UJGL"\U AM0"qV[ShLSI]8LJ
SlD8LDF\ D\H]ZL D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
 tIFZAFN VFlY"S ;CFI K}8L SZJFGL SFI"JFCL SZJFDF\ VFJ[ K[P
s5f 0F"PlJS|D ;FZFEF. V[JM0" ov
ઉ ોગ, ઉજાર્, પયાર્વરણ, બાયોટે કનોલોજી, ઇન્ફમેર્શન ટે કનોલોજીનાં ક્ષેતર્ોમાં સંશોધન
અને િવકાસનાં કામ થાય અને તે રીતે રાજયનો મજબ ૂત િવકાસ થાય તે માટે આ તમામ
ક્ષેતર્ોમાં સંશોધન અને િવકાસનાં કામોને પર્ોત્સાહન આપવા માટે ગુજરાત સરકારે યુવા
િવ ાનીઓને ડાર્. િવકર્મ સારાભાઇ એવોડર્ એનાયત કરવાનુ ં નકકી કયુર્ં છે . િવ ાનનાં નવા
ક્ષેતર્ોનો ઉદભવ અને ટે કનોલોજીમાં ઝડપી િવકાસને ધ્યાનમાં રાખી આ એવોડર્માં મુખ્યમંતર્ી ી
ધ્વારા પર્શિસતપતર્, મ ૃિતશી ડ અને એક લાખ રોકડા એનાયત કરવામાં આવે છે . અત્યાર
સુધીમાં આવા ૩ર િપર્તભાવન યુવા િવ ાનીઓને એવોડર્ એનાયત થઇ ચ ૂકયા છે .
પોતાના આગવા સંશોધન ધ્વારા કંઇક નવું યંતર્, તેની િથયરી, ટે કનોલોજી, પિકર્યા કે સાધન
શોધનાર િવ ાની અથવા િવ ાનીઓનુ ં જુથ આ એવોડર્ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે .

 pnMU4 pHF"4 5IF"JZ64 .gOMD["XG 8[SGM,MHL VG[ AFIM8[SGM,MHLGF 1F[+MDF\ V[JM0"
VF5JF DF8[ ZFHIGF VU|U^I N{lGSMDF\ HFC[ZFT VF5L J{7FlGSMq;\XMWG]\ SFI" SZTL
;\:YFVMqSM,[HMqI]lGJl;"8LVM 5F;[YL lGIT OMD"DF\ NZBF:TG[ D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
 VFJ[, NZBF:TMGL lGIT OMD"DF\ K[ S[ GCL\ T[GL RSF;6L U]HSM:8GF VlWSFZLVM wJFZF
SZJFDF\ VFJ[ K[P
 tIFZAFN V[JM0" V\U[GL lGQ6FT ;lDlT VFJ[, NZBF:TMGL RSF;6L SZ[ K[ VG[ IMuI
H6FI[, NZBF:TM H[ T[ lJQFIGF +6 YL RFZ lGQ6FTMG[ VlE5|FI DF8[ DMS,L VF5JFDF\
VFJ[ K[P
 lJQFI lGQ6FTMV[ E,FD6 SZ[, NZBF:TM VgJI[ H[ T[ J{7FlGSq;\XMWSG[ V[JM0" DF8[GL
lGQ6FT ;lDlT ;D1F lGNX"G DF8[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[P

 lGNX"G AFN V[JM0" DF8[GL lGQ6FT ;lDlTV[ SZ[, E,FD6 VgJI[ ;ZSFZGL D\H]ZL
D[/JL V[JM0" VF5JFDF\ VFJ[ K[P
અન્ય વૈ ાિનક પર્ ૂિતઓ
રાજયના સંશોધકોને મદદ પ થવા માટે ટાઇફેક, નવી િદ હીના સહયોગમાં પેટન્ટ
ઇન્ફોમેર્શન સેન્ટર શ

કરવામાં આવેલ છે .

ારા બૌિ ક સંપદાની જા ૂિત અંગેના િવિવધ

સેિમનાર કરવામાં આવશે તેમજ આવા સેિમનારમાં ભાગ લેવામાં આવશે. રાજયની પાંચ
યુિનવસર્ટીઓમાં પેટન્ટ સેલની થાપના કરવામાં આવી છે .

ના

ારા પણ પેટન્ટ જા ૂિતની

પર્ ૂિતઓ કરવામાં આવશે. િવ ાન અને પર્ૌધોિગકી િવભાગ, ભારત સરકારના સહયોગમાં એક
ટે કનોલોજી ટર્ાન્ ફર પર્ો ક્ટ પુણર્ કરવામાં આ યો છે . િવ ાન અને પર્ૌધોિગકી િવભાગ, ભારત
સરકારની િવિવધ યોજનાઓનો લાભ મળે તે માટે ઘણાં સંશોધનો પર્ો ક્ટને આિથર્ક સહાય
માટે ભલામણ કરવામાં આવેલ છે .
• િવધાથીર્ઓ/િશક્ષકો/લોકોમાં ઇન્ટે ક્ચ્યુઅલ પર્ોપટ

રાઇટ (IPR) પર્ત્યે જ ૂતતા

કેળવવા માટે ૦૨ વકર્શોપ/સેિમનાર/ટર્ે નીંગ પર્ોગર્ામ કરવામાં આવેલ છે .
• ભારત સરકારનાં MSME િવભાગ

ારા પર્ાયોજીત Intellectual Patent Facilitation

Centre (IPFC) ની થાપના કરવામાં આવેલ છે .

ના ારા માઇકર્ોમ નાના અને મધ્યમ

ઉધોગોના ટર્ે ડ્માકર્ અને િડઝાઇન રજી ટર્ે શને લગતા પર્ ોનુ ં િનરાકરણ કરવામાં આવેલ
છે . ઉધોગોમાં ઇન્ટે ક્ચ્યુઅલ પર્ોપટ રાઇટ (IPR) પર્ત્યે જ ૂતતા કે ળવવા માટે ૦૪
વકર્શોપ/સેિમનાર/ટર્ે નીંગ પર્ોગર્ામ કરવામાં આવેલ છે .
• િવ ાન અને પર્ૌધોિગકી િવભાગ, ભારત સરકારની િવિવધ યોજનઓને લાભ મળે તે
માટે ઘણા સંશોધન પર્ો કટ્ને આિથર્ક સહાય માટે ભલામણ કરવામાં આવેલ છે .

(૧) પેટન્ટ ઇન્ફોમેર્શન સેન્ટર (પીઆઇસી) :
ભારત સરકારના િવ ાન અને ટે કનોલોજી િવભાગ

ારા ગાંધીનગર ગુજકો ટ્ના નેજા

હેઠળ પેટન્ટ ઇન્ફોમેર્શન સેન્ટર ગુજરાતની થાપના થઇ છે . અહીં ટર્ે ડમાકર્, પેટન્ટ, કોપીરાઇટ
વગેરેના રિજ ટર્ે શન માટે માિહતી અને મદદ આઅપવામાં આવે છે .

ઇન્ટે લેકચુઅલ પર્ોપટ

રાઇટ (બૌિ ક િમલકત અિધકાર) અંગે જા િુ ત ફેલાવવાના આશયથી આ

કેન્દર્ િવિવધ

કોલેજોમાં અને યુિનવસીર્ટીઓમાં સેિમનારનુ ં આયોજન કરે લ છે .

થી આ અંગે અને તેને

લગતી સમ યાઓ િવષે રાજયના લોકોમાં જા િુ ત આવે.
બૌિધક સંપદા અિધકારીઓએ મનની પેદાશ છે . આપણા જીવનના દરે ક પાસાંને તે
પશેર્ છે . બૌિધક સંપદા અિધકારીઓએ માનવ પર્યત્નનાં દરે ક ક્ષેતર્ો (િવ ાન ટે કનોલોજી,
સાિહત્ય અને કળા સિહત) નાં સંશોધનો ને સુરિક્ષત કરતા કાયદાઓ છે . કે

અનિધકૃત પધાર્

સામે તેન સુરક્ષા પર્દાન કરે છે .
સંશોધકોને સલાહ
•

પેટન્ટ અરજી કયાર્ પ્હેલા તમારા સંશોધનને પર્કાિશત/પર્દિશર્ત કરશો નહીં.

• તમારા સંશોધન કાયર્ની પધ્ધિતસર ન ધવહી રાખો.
• પેટન્ટ માટે ની અરજી કરતા પહેલા તમારા સંશોધનની નવીનતા તેમજ પેટન્ટ માટે ની
ક્ષમતા ચકાસવા માટે પેટન્ટ સચર્ કરો / કરાવો.
• ગુપ્તતાના કરાર પર હ તાક્ષરો કયાર્ િસવાય તમારા સહકાયર્કર કે કોઇપણ યિકતની સાથે
તમારા સંશોધન અંગે ચચાર્ કરશો નહીં.
•

મ બને તેમ જલદીથી પેટન્ટ માટે ની અરજી ફાઇલ કરી દો. તમે સંશોધનના કામચલાઉ
િવવરણ (પર્ોિવઝનલ પેશીફીકેશન) સાથે પણ અરજી ફાઇલ કરી શકો છો.

• પેટન્ટ એ કાયદા આધાિરત તાંિતર્ક દ તાવેજ છે , આથી પેટન્ટ અરજીમાં દાવાઓ (કલેઇમ)
કોઇ અિધકૃત પેટન્ટ મુખત્યાર (એટનીર્) પાસે લખાવા િહતાવહ છે .
• તમારા સહકાયર્કરો અને કમર્ચારીઓ સાથે સંશોધન અંગેના તમારા હકકો, વળતર અને
અન્ય યાપિરક લાભોથી પ ટતા કરી લો.
• તમારા પેટન્ટને ચાલુ રાખવા માટે િનયિમત પ્ણે રીન્યુઅલ ફી ચ ૂકવાય તેન ુ ં ધ્યાન રાખો.
તમારા બૌિધ્ધક સંપદા અિધકારીઓની અવિધ દરિમયાન તેન ુ ં મહત્તમ યાપિરક વળતર
મળી રહે તેવી યવ થા કરો.
• કોમ્પયુટર પર્ોગર્ામનુ ં અલગથી પેટન્ટ મેળવવું ભારતમાં શકય નથી. પરં ત ું તેનો કોપીરાઇટ
જ ર મેળવી શકાય છે . અલબત્ત િવદે શોમાં તેન ુ ં પેટન્ટ મળી શકે છે .
પેટન્ટ ઇન્ફમેર્શન સેન્ટર, ગાંધીનગર ધ્વારા પુરી પડાતી સેવાઓ
• પેટન્ટ સચર્
• યુિનવિસર્ટીઓ, સરકારી સં થાઓ, સંશોધન Ð િવકાસ તેમજ શૈક્ષિણક સં થાઓને
િનઃશુ ક સેવાઓ આપવામાં આવે છે .

•

યિકતગત ધોરણે / ખાનગી સં થાઓને

ા.૩૦૦૦/- પર્િત દે શ પર્િત સચર્ના ધોરણે

મ ૂ યવિધર્ત સેવાઓ આપવામાં આવે છે . વાયત્ત સં થાઓને ઉપરના મ ૂ યના ૩૦
ટકાના દરે સેવાઓ અપાય છે .
• પેટન્ટ, કોપીરાઇટ, ડીઝાઇન, ભૌગોિલક સંકેતો તેમજ અન્ય બૌિધ્ધક સંપદાના
રજી ટર્ે શન માટે ટે કનીકલ, નાણાંકીય તેમજ કાયદાકીય મદદ.
• પેટન્ટ માિહતીનુ ં િવ લેષણ
• પિરસંવાદ, યાખ્યાન અને કાયર્શાળાઓ ધ્વારા જાગૃિતના કાયર્કર્મો.
• કુલ ટે ક્ષ પેટન્ટ દ તાવેજ જાગૃિત

