
ક�યાણ ફાઉ	ડ�શન ��ટ, ભાવનગર �ારા �ે�રત અને �જુરાત કાઉ�	સલ ઓન સાય	સ એ	ડ ટ�કનોલો%

(GUJCOST, Dep. Of Science & Technology, Gov. of Gujarat) 
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‘િવ(ાન ભવન’ *લોટ ન.ં ૨૨૦૬/૪-એ, પ4ંબ નેશનલ બે	6વાળ8 ગલી
Phone No.: 0278 2570111 (10 AM to 6 PM, Sunday & Holliday off)

Email ID : krcscbvn@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

િવ(ાન એટલે િવિવધ મા�હતીઓ=ુ ંિવ>લેષણ

ટ8વી, ઈ	ટરનેટ અને મોબાઈલ એA*લક�શન 

મા�હતીઓના ખ4નામાથંી તેમના અDયાE

થતા ફ�રફાર, િવFમા ંબનતી ઘટનો િવશેની મા�હતી 

ગળાકાપ �પધાH અને િવિવધ િવષયોની IડાણJવૂHક

મહLવMા િવશ ે અ4ણ છે. આવા અનેક કારણોથી 

િવPાથQઓ ગRણત-િવ(ાન �Lય ેસ4ગ બને અને સશંોધન �SિૃMમા ંરસ લેતા થાય તવેા આશયથી 

િવ(ાન િવભાગ �ારા �જુરાત કાઉ�	સલ ઓન સાય	સ એ	ડ 

શUુ કરવામા ંઆVયો. Wના અ=સુધંાને �જુરાત રાXયના તમામ %�લા મથકો પર �ાદ�િશક અથવા 

ક�	Zોની �થાપના કરવામા ંઆવી. W અ=સુધંાને છે�લા 

ક�	Z, ભાવનગર �ારા ભાવનગર %�લાની િવિવધ ઉ[ચતર �ાથિમક

િવPાથQઓમા ંવૈ(ાિનક અRભગમ ક�ળવવા અનેકિવધ કાયHEમો=ુ ંઆયોજન 
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� ર8%યોનલ સાય	સ એ	ડ મે^સ ઓલ�_પયાડ 

� િશ`ક તાલીમ કાયHશાળા (bુલાઈ)  

� %�લા ક`ાનો નેશનલ સાય	સ સેમીનાર 

� %�લા ક`ાની નેશનલ dરલ આઈ.ટ8 6વીઝ 

� %�લા ક`ાની રાf�8ય બાળ િવ(ાન પ�રષદ

� %�લા ક`ાનો નેશનલ સાય	સ gામા 

� %�લા ક`ાની સાય	સ 6વીઝ (નવે_બર

� %�લા ક`ાનો ઊ4H ઉLસવ – બાળ ઊ4H ર`ક દળ

� સાય	સ કાિનjવલ (૨૮ ફ�lઆુર8- રાf�8ય િવ(ાન �દવસ
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�        ભાવનગર એ��ોનોમી 6લબ (BAC) 

� �Eએટ8વ ક�િમ��8 6લબ (CCC) 

� ઇકો બાયોલો% કલબ ઓફ ભાવનગર

� મેથેમે�ટ6સ 6લબ ઓફ ભાવનગર (MCB)

ભાવનગર �ારા �ે�રત અને �જુરાત કાઉ�	સલ ઓન સાય	સ એ	ડ ટ�કનોલો%

(GUJCOST, Dep. Of Science & Technology, Gov. of Gujarat) �ારા સચંાRલત 
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પ4ંબ નેશનલ બે	6વાળ8 ગલી, સ�ંકાર મડંળ, �હલgાઈવ, 

(10 AM to 6 PM, Sunday & Holliday off) Mo. & WhatsApp : 88 66 570 111

krcscbvn@gmail.com, Website : www.krcscbhavnagar.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

િવ(ાન એટલે િવિવધ મા�હતીઓ=ુ ંિવ>લેષણ. આજના સમયમા ંમા�હતીઓ મળ8 રહ� તે માટ� J�ુતકો

મોબાઈલ એA*લક�શન Wવી અનેક nિુવધાઓ ઉપલoધ છે. આજનો 

તેમના અDયાEમમા ં આવતા ગRણત-િવ(ાનના િનયમો, સામાpજક ઘટનાઓ

િવશેની મા�હતી મેળવતો થયો છે, પરંq ુઆrિુનક %વનશલૈી

IડાણJવૂHકની સમજણના અભાવન ેકારણે રોજબરોજના %વનમાં

આવા અનેક કારણોથી િવPાથQઓમા ં િવ(ાન અને ગRણત િવષયો અિ�ય બની રsા છે

િવ(ાન �Lય ેસ4ગ બને અને સશંોધન �SિૃMમા ંરસ લેતા થાય તવેા આશયથી 

�જુરાત કાઉ�	સલ ઓન સાય	સ એ	ડ ટ�કનોલો%, ગાધંીનગર (GUJCOST)

Wના અ=સુધંાને �જુરાત રાXયના તમામ %�લા મથકો પર �ાદ�િશક અથવા 

W અ=સુધંાને છે�લા ૧૬ વષH થી ભાવનગર %�લામા ંક�યાણ �ાદ�િશક લોક િવ(ા

ભાવનગર %�લાની િવિવધ ઉ[ચતર �ાથિમક, માuયિમક, ઉ[ચતર માuયિમક શાળા અને કોલેજના  

િવPાથQઓમા ંવૈ(ાિનક અRભગમ ક�ળવવા અનેકિવધ કાયHEમો=ુ ંઆયોજન �Lયેક વષv વષH દર_યાન 

ય	સ એ	ડ મે^સ ઓલ�_પયાડ (bુલાઈ) 

 

%�લા ક`ાનો નેશનલ સાય	સ સેમીનાર (ઓગ�ટ) 

ટ8 6વીઝ (ફ6ત wા_ય િવ�તારના જ િવPાથQઓ માટ�)

%�લા ક`ાની રાf�8ય બાળ િવ(ાન પ�રષદ - NSCS (ઓ6ટોબર) 

gામા (ઓ6ટોબર) 

નવે_બર) 

બાળ ઊ4H ર`ક દળ (�ડસ_ેબર) 

રાf�8ય િવ(ાન �દવસ) 

к����� !�"  

ઇકો બાયોલો% કલબ ઓફ ભાવનગર (EBCB)  

(MCB) 

ભાવનગર �ારા �ે�રત અને �જુરાત કાઉ�	સલ ઓન સાય	સ એ	ડ ટ�કનોલો%, ગાધંીનગર  

���� � 

, ભાવનગર – ૩૬૪૦૦૧ 

88 66 570 111 (24 x7),  

www.krcscbhavnagar.org  

------------------------------------ 

આજના સમયમા ંમા�હતીઓ મળ8 રહ� તે માટ� J�ુતકો, 	yઝુપેપર, 

આજનો િવPાથQ આ અઢળક 

સામાpજક ઘટનાઓ, પયાHવરણમા ં

આrિુનક %વનશલૈી, એકબી4 વ[ચેની 

રોજબરોજના %વનમા ંઆ મા�હતીની 

ઓમા ં િવ(ાન અને ગRણત િવષયો અિ�ય બની રsા છે. 

િવ(ાન �Lય ેસ4ગ બને અને સશંોધન �SિૃMમા ંરસ લેતા થાય તવેા આશયથી �જુરાત સરકારના 

(GUJCOST)ની અલગ એકમ તર8ક� 

Wના અ=સુધંાને �જુરાત રાXયના તમામ %�લા મથકો પર �ાદ�િશક અથવા %�લા લોક િવ(ાન 

ક�યાણ �ાદ�િશક લોક િવ(ાન 

ઉ[ચતર માuયિમક શાળા અને કોલેજના  

�Lયેક વષv વષH દર_યાન કરવામા ંઆવે છે. 

) (ઓગ�ટ) 
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� મે%ક ઓફ ક�િમકલ  

� લનH િવધાઉટ લેબ 

� નેચર અરાઉ	ડ y ુ 

� {ધ|}ા પાછળ=ુ ંિવ(ાન 

� ખાPપદાથHમા ંથq ુ ંિમ|ણ  

� વૈ(ાિનક �વાસ  

� ~�ાડંની સRચ� મા�હતી 

� ટ�લી�કોપ �ારા આકાશદશHન  

� વૈ(ાિનક �દવસોની ઉજવણી  

� �જુરાતના િવિવધ અDયાર�યોની �લુાકાત  

� �ફ�મી �ાઇડ�  

� ફાયર સેફટ8  

� �ાથિમક સારવાર (�યોગાLમક સમbુતી) 

� િવ(ાન સફર 

� અમાUંુ રસો�ું nયૂH �ુકર  

� ખે�ૂત તાલીમ િશRબર  

� વૈ(ાિનક �ફ�મ િનદશHન@ લોક િવ(ાન ક�	Z  

� સ	ડ� સાય	સ ��ુલ  

� ��8ટ *લે (શેર8 નાટક) 

� ઇ	ડ��8યલ િવઝીટ  

� J�ુતકાલય  

� ઈ-મેગેઝીન - િવ(ાન િવચાર  (િ�માિસક) 

� ઊ4H સરં`ણ {ગેના િવિવધ કાયHEમો  

� િવF વ	ય%વ સ*તાહની ઉજવણી  

� િવF {તર8` સ*તાહની ઉજવણી 
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� વેક�શન વકHશોપ 

� ગRણત અને િવ(ાન વકHશોપ  

� ટ�લી�કોપ મે�ક�ગ વકHશોપ  

� મોડ�લ રોક�ટર8 વકHશોપ  

� ઓર8ગામી વકHશોપ 

� નાઈટ ���ક�ગ ક�_પ  

� �જુરાતના િવિવધ અDયાર�યોની �લુાકાત  

� િવPાથQઓની િશRબર  

ક�યાણ �ાદ�િશક લોક િવ(ાન ક�	Z, ભાવનગર �ારા ભાવનગર %�લામા ં તેમજ અ	ય ૪ %�લાઓમા ંગRણત-

િવ(ાન, પયાHવરણ, {ધ|uધા �Lયે 4�તૃતા, મ�હલા �વાયત તાલીમ અને ખે�ૂત તાલીમ Wવા કાયHEમો િવના��ૂય ે

કરવામા ંઆવે છે.  આપની શાળા / ગામમા ંઉપરો6ત પૈક8ના કાયHEમો કરવામાટ� લોક િવ(ાન ક�	Z, ભાવનગરને લેRખત 

અથવા ફોન પર આમ�ંણ આપીને િવ(ાન અને પયાHવરણ 4�િૃતના આ અRભગમમા ંતમાUંુ યોગદાન આપશો. 
 

�к 
���� к	��, ���� � /
ш�� ��01����, 2� 32�4�  

Follow on krcscbhavnagar  

Twitter, Facebook, instagram, Linkedin, Google +, Printrest, YouTube, WhatsApp 8866570111 
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