
 

 

અખબાર યાદ	                                                                                                                                             Date :  20
th

 March, 2017 

�િત, 

ત�ંી 	ી, 

............................................................................, ભાવનગર. 

 

 

 

  

 
�જુરાત સરકારના િવ�ાન િવભાગ �જુરાત કાઉ��સલ ઓન સાય�સ અને ટ કનોલો", 

ગાધંીનગર સવંિધ$ત અને ક%યાણ ફાઉ�ડ શન *+ટ, ભાવનગર �ે,રત ક%યાણ �ાદ િશક લોક િવ�ાન 

ક �., ભાવનગર /ારા િવ�ાન િવષયને સમાજ ઉપયોગી બનાવવા અને પયા4વરણ �5યે લોક 

6�િૃત લાવવા છે%લા ૧૫ વષ4થી િવિવધ ,દવસોની ઉજવણી માટ  અનેકિવધ કાય4<મો /ારા 

કાય4રત છે.  

=ના અ>સુધંાને ક%યાણ �ાદ િશક લોક િવ�ાન ક �., ભાવનગર /ારા તા. ૨૦ માચ4, 

૨૦૧૭ને સોમવાર ના રોજ સવારના ૦૭:૦૦ કલાક થી બપોરના ૧૧:૦૦ કલાક દરDયાન 

િવિવધ કાય4<મો /ારા ‘િવ ચકલી �દવસ’ ની ઉજવણી કરવામા ંઆવી હતી.  

‘િવ ચકલી �દવસ’ ની ઉજવણી હ G ુચકલી બચાવો મૌન ર લી યોજવામા ંઆવલે. 

આ ર લીના ઉIાટન કાય4<મમા ં 	ી ડJ. પી. વાઘલેા (આર. એફ. ઓ., કાળJયાર રાO*Jય 

અPયારણ, વળેાવદર.), 	ી વી. એ. રાઠોડ (આર. એફ. ઓ., મોબાઈલ ર �ઝ કાળJયાર 

રાO*Jય અPયારણ, વેળાવદર.), 	ી નીલેશભાઈ રાવલ (ચેરમેન, નગર �ાથિમક િશUણ 

સિમિત, ભાવનગર), 	ી બીમલભાઈ ભV (આર. એફ. ઓ * નWગ, દાજXYલZગ), 	ી પર શભાઈ 

િ�વેદJ (�[ખુ, ક%યાણ ફાઉ�ડ શન, ભાવનગર), 	ી પડં]ા સાહ બ (િવ^ટો,રયા પાક4 

ભાવનગર) 	ી એ. એ. ડાભી (િવ^ટો,રયા પાક4 , ભાવનગર), 	ી બારોટ સર (િવ^ટો,રયા પાક4 , 

ભાવનગર), રિસકભાઈ  િસ_`રુ (�ભારJ, શાળા ન.ં૭૩) િવગેર  મહા>ભુાવો ઉપ�+થત રbા 

હતા. 	ી બીમલભાઈ ભV અને વી. એ. રાઠોડ સર  પોતાના �ાસYંગક વ^તcયમા ંજણાcdુ ંહG ુ ં

ક  આપણી બદલાયેલી "વનશલૈી અને �િત,દન વધGુ ં જતા �fુષણ સાથે આપણા 

 લોક િવ�ાન ક �., ભાવનગર /ારા  

ચકલી સવંધ4ન gુબંેશ  

લોકમાનસ hધુી પોiચાડવા િવિવધ કાય4<મો યો6યા 



 

 

િવકાસની jધળJ દોડ ચકલીના િવનાશ માટ  જવાબદાર છે. �ાસYંગક ઉkબોધન બાદ 

મહ માનો /ારા ‘ચકલી બચાવો મૌન ર લી’ને લીલી ઝડંJ બતાવીને શાળા ન.ં ૭૩, 

સરદારનગરથી �+થાન કરાવવામા ંઆcdુ ં હG ુ.ં આ ર લી વીર સરદાિસnહ" રાણા �ાથિમક 

શાળા ન.ં ૭૩, સરદારનગરથી શoુ થઇ qપની સક4લ અને 5યાથંી પરત સરદારનગર ખાતે 

`ણૂ4 કરવામા ંઆવલે. 

આ ર લી `ણૂ4 થયા બાદ સરદારનગર સક4લની ચાર ય બાgુએ િવsાથXઓ /ારા 

‘માનવ સાકંળ’ રચી પસાર થતા રાહદારJઓને બેનરો, પો+ટરો /ારા તેમજ શહ રના 6ણીતા 

વાઈ%ડ લાઈફ ફોટોtાફર 	ી હષ4ભાઈ મકવાણા અને 	ી જયિસZહ" ગો,હલ /ારા લેવાયેલ 

િવિવધ પUી-�ાણીઓના ફોતો>ુ ં ‘ફોટો �દશ�ન’ /ારા અને ચકલીની િવિવધ ડો!મેુ$%	&ુ ં

LED  �દશ�ન સરદારનગર ખાતે કરJ ચકલીના સવંધ4ન માટ  લોક 6�િૃત લાવવાનો �યાસ 

કરવામા ંઆcયો હતો. 

ઊપરો^ત સમt કાય4<મમા ં ભાવનગર શહ રની િવિવધ �ાથિમક અને માwયિમક 

શાળાઓના xુલ ૩૨૦થી વધાર  િવsાથXઓ, િશUકો અને પયા4વરણ �ેમીઓએ જોડાઈને 

yzુત થતી આપણી ઘર jગણાની ચકલીને બચાવવા માટ નો એક સરાહનીય �યાસ કરાયો 

હતો. આ ચGિુવ$ધ કાય4<મોને સફળ બનવા માટ  લોક િવ�ાન ક �.ની ટJમ, +વામીનારાયણ 

+કાઉટ ગાઈડના 	ી ય{પલભાઈ cયાસ અને તેમની  ટJમ, નીલકંઠવણX ઇકો કલબના              

	ી રા=શભાઈ િ�વદેJ અને તેમની ટJમે ભાર  જહ મત ઉઠાવી હતી. = બાબતો લોક િવ�ાન 

ક �.ના ચેરમેન	ીની યાદJમા ંદશા4cયા [જુબ છે. 
 

 
(હષ4દ જોષી) 
ઓફJસ ઇ�ચા|, 
ક%યાણ �ાદ િશક લોક િવ�ાન ક �.,  
ભાવનગર. 

 


