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                                                                                              UUsseerr  RReeggiissttrraattiioonn  FFoorrmm  
  
11..  NNaammee::  ________________________________________________________________22..  RReesseeaarrcchh  aarreeaa::  ________________________________________________________________________________  
  
33..  AAddddrreessss::  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
      
44..  CCoonnttaacctt  NNuummbbeerr::  ____________________________________________    EE--mmaaiill  AAddddrreessss::  ____________________________________________________________________________________
      
55..  UUsseerr  CCaatteeggoorryy::        FFrroomm  HHNNBBGGUU  ccaammppuuss//  IInndduussttrryy  //  EEdduu..  IInntt..//aannyy  ootthheerr  ______________________________________________________________________  
                                                                    ((PPlleeaassee  wwrriittee  tthhee  nnaammee  ooff  yyoouurr  oorrggaanniizzaattiioonn))  

66..  OOnnllyy  ffoorr  HHNNBB  GGaarrhhwwaall  UUnniivveerrssiittyy  CCaammppuuss  UUsseerrss::    
  
                                RReesseeaarrcchh  SScchhoollaarr//  PP..II..,,  iinn  aa  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt..                                            PPhh..DD..  SScchhoollaarr,,  wwiitthh  FFeelllloowwsshhiipp..  

                                RReesseeaarrcchh  SScchhoollaarr//  ssttuuddeenntt,,  wwiitthhoouutt  FFeelllloowwsshhiipp..                                      TTeeaacchheerr  //  RReesseeaarrcchh  ssttaaffff..  
  
77..  DDeettaaiill  ooff  tthhee  ssaammppllee((ss))  ttoo  bbee  mmeeaassuurreedd  [[NNaattuurree  //  CCoommppoossiittiioonn  ooff  SSaammppllee  ((oorrggaanniicc//iinnoorrggaanniicc)),,  ffoorrmm,,  mmpp//bbpp,,  eettcc..]]            
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
88..  FFaacciilliittiieess  ttoo  bbee  uusseedd::      ((aa))  FFaacciilliittyy  CCooddee((PPlleeaassee  wwrriittee  ffrroomm  ‘‘TTaabbllee  ffoorr  FFaacciilliittyy  CChhaarrggeess’’))::  __________________________________________    

                                  ((bb))  NNuummbbeerr  ooff  ssaammpplleess::        ____________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                ((cc))  PPaarraammeetteerr((ss))  ttoo  bbee  mmeeaassuurreedd______________________________________________________________________________________________  
                                                                                            ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                ((dd))  NNoo..  ooff  ssccaannss11//  TTeemmpp..  sstteepp22//ssppoott33//  //hhrrss44//lliittrree55  ((iiff  rreeqquuiirreedd))  ____________________________________________________                      
                  ((NNoottee::  --    11--22XXRRDD--HHTT,,  XXRRDD--SSMM,,  PPEE--BBSS--HHTT,,  PPEE--CCMM--HHTT,,  RRCCLL--DD;;..  33  SSEEMM--EEDDSS;;  44  MMFF,,  OOVV--330000;;  55  LLNN22,,  DDWW))..    

  
CCeerrttiiffiieedd  tthhaatt  ((aa))  tthhee  ssaammppllee((ss))  ttoo  bbee  mmeeaassuurreedd  aarree  ppaarrtt  ooff  mmyy  rreesseeaarrcchh  wwoorrkk,,  ((bb))  tthhee  ssaammpplleess  ssuubbmmiitttteedd  

aarree  nnoonn--  ttooxxiicc  //  nnoonn--hhaazzaarrddoouuss,,  aanndd  ddoo  nnoott  rreeqquuiirree  aannyy  ssppeecciiaall  pprreeccaauuttiioonn((ss))  wwhhiillee  hhaannddlliinngg..  AAnndd  aallssoo,,  ""II//wwee  aaggrreeee  ttoo  
aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  IInnssttrruummeennttaattiioonn--UUSSIICC,,  HHNNBB  GGaarrhhwwaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSrriinnaaggaarr  ((GGaarrhhwwaall)),,  iinn  mmyy//oouurr  
ppuubblliiccaattiioonnss  aanndd  tthheessiiss,,  iiff  tthhee  aannaallyyttiiccaall  rreessuullttss  aarree  iinnccoorrppoorraatteedd//  uusseedd  tthheerreeiinn..""  

  
SSiiggnnaattuurree  ooff  UUsseerr  

NNoottee::  RReessuullttss  aarree  pprroovviiddeedd  iinn  CCDD  oonnllyy..  PPlleeaassee  ssuubbmmiitt  aa  bbllaannkk  CCDD  wwiitthh  ssaammpplleess..  

  

RReeccoommmmeennddaattiioonn  aanndd  DDeeccllaarraattiioonn  bbyy  HHeeaadd  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt//  OOrrggaanniizzaattiioonn  
  

TThhee  aabboovvee  ssaammppllee((ss))  mmaayy  bbee  aacccceepptteedd  oonn  bbeehhaallff  ooff  oouurr  ddeeppaarrttmmeenntt//OOrrggaanniizzaattiioonn  aanndd  CCeerrttiiffiieedd  tthhaatt  
MMrr..//MMss//DDrr..//PPrrooff..  ______________________________________________________________  iiss  wwoorrkkiinngg  aass  RReesseeaarrcchheerr//  TTeeaacchheerr//ssttaaffff  
______________________________________________________________________________________((iinn  aa  rreesseeaarrcchh  pprroojjeecctt//  PPhh..DD..  ccoouurrssee  wwiitthh  ffeelllloowwsshhiipp//  wwiitthhoouutt  
ffeelllloowwsshhiipp//  wwiitthh  ssaallaarryy))  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  ______________________________________________________..  
AAllssoo  cceerrttiiffiieedd  tthhaatt  tthhee  aannaallyysseess//  mmeeaassuurreemmeennttss  aarree  ffoorr  rreesseeaarrcchh  ppuurrppoossee  oonnllyy..    

  
SSuuppeerrvviissoorr’’ss  SSiiggnnaattuurree                                                                                    SSiiggnnaattuurree  ooff  HHeeaadd  ooff  DDeeppaarrttmmeenntt//  OOrrggaanniizzaattiioonn  
                                                                        WWiitthh  SSeeaall  

FFoorr  DDeeppaarrttmmeennttaall  OOffffiiccee  uussee  oonnllyy  
NNoo..  ooff  
ssaammpplleess  

RRaattee  
((RRss))          

NNoo..  &&  RRaattee  ffoorr  EExxttrraa  
ppaarraammeetteerrss  

PPoossttaall  aanndd//oorr  CCDD  
cchhaarrggeess  ((RRss..))  

TToottaall  cchhaarrggeess  ((RRss..))    
((wwiitthhoouutt  ttaaxx))  

ssiiggnnaattuurree  

            

  

FFoorr  FFeeee  CCoouunntteerr  uussee  oonnllyy  
TToottaall  cchhaarrggeess  
((wwiitthhoouutt  ttaaxx))  ((RRss..)

TTaaxx  ((RRss..))    
  @@  ………………..  

TToottaall  ppaayyaabbllee  
aammoouunntt  ((RRss..))  

PPaayymmeenntt  rreecceeiivveedd  
((RRss..))  vviiddee  rreecceeiipptt  NNoo..  

DDDD//CCaasshh,,  aanndd  
DDaattee  

SSiiggnn..  OOff  
ccaasshhiieerr  

            

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                
  

  RReeggiissttrraattiioonn  NNoo..::  



                          AAnnaallyyttiiccaall  IInnssttrruummeennttss  FFaacciilliittyy    

                                    DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  IInnssttrruummeennttaattiioonn--  UUSSIICC                                    
                                          HH..  NN..  BB..  GGaarrhhwwaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSrriinnaaggaarr  ((GGaarrhhwwaall))  --  224466117744,,    
                                          UUttttaarraakkhhaanndd,,  IInnddiiaa  
                                                                                                                                      
  

●● ●● ●●  
EE--mmaaiill--  vvttffllaabb..uussiicc22001100@@ggmmaaiill..ccoomm  
CCoonnttaacctt  NNoo..  --      0011337700--226677888888  

●● ●● ●●  

UUsseerr  GGuuiiddee  
  

11..  TThhee  aannaallyyttiiccaall  ddaattaa  //  ssppeeccttrraa  aarree  pprroovviiddeedd  oonnllyy  ffoorr  rreesseeaarrcchh  //  ddeevveellooppmmeenntt  ppuurrppoosseess..  TThheessee  ccaann  nnoott  
bbee  uusseedd  aass  cceerrttiiffiiccaatteess  iinn  lleeggaall  ddiissppuuttee((ss))..  

22..  AAllll  tthhee  ppaayymmeennttss//  DDDD  sshhoouulldd  bbee  iinn  ffaavvoouurr  ooff  tthhee  ‘‘FFiinnaannccee  OOffffiicceerr,,  HH..NN..BB..  GGaarrhhwwaall  UUnniivveerrssiittyy  
SSrriinnaaggaarr  ((GGaarrhhwwaall))’’..  SSaammpplleess  aanndd  dduullyy  ffiilllleedd  UUsseerr  RReeggiissttrraattiioonn  ffoorrmm((ss))  sshhoouulldd  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  
tthhee  HHeeaadd,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  IInnssttrruummeennttaattiioonn--  UUSSIICC,,  CChhaauurraass  CCaammppuuss,,  PP..OO..--  KKiillkkiilleesshhwwaarr,,  VViiaa--  
KKiirrttiinnaaggaarr  ((TTeehhrrii))  --224499116611,,  UUttttaarraakkhhaanndd..  UUsseerr  ccaann  aallssoo  ddeeppoossiitt  sseerrvviiccee  cchhaarrggee  ddiirreeccttllyy  iinn  tthhee  
uunniivveerrssiittyy  ffeeee  ccoouunntteerr..  

33..  SSaammpplleess  aanndd  ppaayymmeenntt  sshhoouulldd  bbee  sseenntt  iinn  tthhee  ssaammee  ccoovveerr..  SSaammpplleess  aarree  nnoott  aannaallyyzzeedd  ttiillll  PPaayymmeenntt  iiss  
rreecceeiivveedd..  HHoowweevveerr,,  tthhee  uusseerr  sshhoouulldd  wwoorrkkoouutt  tthhee  ppoossssiibbllee  mmeeaassuurreemmeenntt((ss))//  ffaacciilliittyy  wwiitthh  tthhee  
ccoonnssuullttaattiioonn  ooff  tthhee  CCoonnttaacctt  PPeerrssoonn  ooff  tthhee  mmaacchhiinnee//  ffaacciilliittyy  ((PPlleeaassee  sseeee  tthhee  ‘‘TTaabbllee  ffoorr  FFaacciilliittyy  
CChhaarrggeess’’)),,  aanndd  aaccccoorrddiinnggllyy  ppaayymmeennttss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee..  

44..  FFoorr  eeaacchh  AAnnaallyyssiiss  sseeppaarraattee  ssaammppllee  iiss  nneecceessssaarryy..  
55..  SSaammpplleess  wwiillll  nnoott  bbee  rreettuurrnneedd,,  uunnlleessss  aa  rreeqquueesstt  iiss  mmaaddee  ttiimmeellyy..    
66..  IInn  aallll  tthhee  aannaallyyssiiss  rreellaatteedd  ccoorrrreessppoonnddeennccee  tthhee  aallllootttteedd  uusseerr  RReeggiissttrraattiioonn  NNuummbbeerr  mmuusstt  bbee  

mmeennttiioonneedd..    
77..  RRaaddiioo--aaccttiivvee,,  uunnssttaabbllee  aanndd  eexxpplloossiivvee  mmaatteerriiaallss  aarree  nnoott  aacccceepptteedd  ffoorr  aannaallyyssiiss..    
88..  AAnn  aaddddiittiioonnaall  RRss..110000//--  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  iiff  tthhee  uusseerr  wwiisshheess  ttoo  rreecceeiivvee  hhiiss//hheerr  rreessuullttss  bbyy  SSppeeeedd  PPoosstt,,  

aanndd  aallssoo  tthhoossee  wwhhoo  ddoo  nnoott  ssuubbmmiitt  aa  bbllaannkk  CCDD  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  RRss..110000//--  eexxttrraa..  DDiissppaattcchh  aaddddrreessss  
wwiillll  bbee  ssaammee  aass  tthhee  uusseerr  aaddddrreessss  oonn  UUsseerr  RReeggiissttrraattiioonn  FFoorrmm..  

99..  SSeerrvviicceess  aarree  rreennddeerreedd  ttoo  oonnllyy  tthhoossee  uusseerrss  wwhhoo  rreegguullaarrllyy  ggiivvee  uuss  ffeeeedd  --bbaacckk  aabboouutt  tthhee  uussee  ooff  tthhee  
rreessuullttss,,  ee..gg..,,  iinn  tthheessiiss,,  ppaatteenntt((ss)),,  ppuubblliiccaattiioonn((ss)),,  eettcc..  

1100..  RReesseeaarrcchh  ffeelllloowwss  aanndd  ssttuuddeennttss  aarree  aaddvviisseedd  ttoo  sseenndd  tthhee  dduullyy  ffiilllleedd  UUsseerr  RReeggiissttrraattiioonn  FFoorrmm  aanndd  
ssaammpplleess  tthhrroouugghh  tthheeiirr  SSuuppeerrvviissoorr  aanndd//oorr  HHeeaadd  ooff  ddeeppaarrttmmeenntt..  

1111..  FFoorr  ggeettttiinngg  ssaammpplleess  bbaacckk  pplleeaassee  mmeennttiioonn  iinn  yyoouurr  rreeqquueesstt  lleetttteerr..    
1122..  PPlleeaassee  ccoolllleecctt  yyoouurr  ssaammpplleess  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  rreeppoorrtt  ccoolllleeccttiioonn..    
  
  
HHooww  ttoo  uussee  tthhee  FFaacciilliittyy    
  
RReeggiissttrraattiioonn  ::      TToo  aavvaaiill  tthhee  ffaacciilliittyy,,  uusseerr  hhaass  ttoo  aappppllyy  ttoo  tthhee  HHeeaadd,,  IInnssttrruummeennttaattiioonn  EEnnggiinneeeerriinngg  
DDeepptt..--UUSSIICC,,  HHNNBB  GGaarrhhwwaall  UUnniivveerrssiittyy,,  CChhaauurraass  CCaammppuuss,,  PP..OO..--  KKiillkkiilleesshhwwaarr,,  VViiaa--  KKrriittiinnaaggaarr  
((TTeehhrrii))––  224499116611,,  UUttttaarraakkhhaanndd;;    bbyy  ffiilllliinngg  uupp  tthhee  UUsseerr  RReeggiissttrraattiioonn  FFoorrmm..  UUsseerr  RReeggiissttrraattiioonn  FFoorrmm  
ccaann  bbee  ddoowwnnllooaaddeedd  ffrroomm  tthhee  uunniivveerrssiittyy  wweebb  ssiittee  wwwwww..hhnnbbgguu..aacc..iinn..  RReeggiissttrraattiioonn  iiss  aabbssoolluutteellyy  eesssseennttiiaall  
ttoo  aallll  tthhee  uusseerrss..  IItt  ggiivveess  aa  pprriioorriittyy  nnuummbbeerr  aanndd  aa  rreeffeerreennccee  ttoo  aa  uusseerr  ttoo  hhiiss//hheerr  ssaammpplleess..      
  
UUsseerr  ccaann  vviissiitt  iinn--ppeerrssoonn  oorr  sseenndd  tthhee  ssaammppllee((ss))  aalloonngg  wwiitthh  dduullyy  ffiilllleedd  UUsseerr  RReeggiissttrraattiioonn  FFoorrmm  ssiiggnneedd  
bbyy  tthhee  rreessppeeccttiivvee  HHeeaadd  //  SSuuppeerrvviissoorr  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee//IInnssttiittuuttee//  OOrrggaanniizzaattiioonn..  IInn  eexxppeerriimmeennttss  
wwhheerree  uusseerr''ss  pprreesseennccee  iiss  rreeqquuiirreedd,,  pprriioorr  aappppooiinnttmmeenntt  ffoorr  aannaallyyssiiss//  ssttuuddyyiinngg  ssaammpplleess  sshhoouulldd  bbee  ssoouugghhtt..    
  
IInn  tthheeiirr  rreeqquueesstt  lleetttteerr  ffoolllloowwiinngg  iiss  mmaannddaattoorryy  ttoo  aallll  uusseerrss  ttoo  mmeennttiioonn,,  ""  II//wwee  aaggrreeee  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  IInnssttrruummeennttaattiioonn--UUSSIICC,,  HHNNBB  GGaarrhhwwaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSrriinnaaggaarr  ((GGaarrhhwwaall)),,  iinn  mmyy//oouurr  
ppuubblliiccaattiioonnss  aanndd  tthheessiiss,,  iiff  tthhee  aannaallyyttiiccaall  rreessuullttss  aarree  iinnccoorrppoorraatteedd//  uusseedd  tthheerreeiinn..""    


