
 

 

અખબાર યાદ	 આપના/ની �િસ� અખબાર/ચેનલમાં �કાિશત કરવા િવનતંી. 

                                                                               Date: 15th May, 2020 

�િત,                       

ત�ંી �ી, 

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

 
 

 

 

�જુરાત સરકારના િવ�ાન િવભાગના પેટા િવભાગ �જુરાત કાઉ��સલ ઓન સાય�સ એ�ડ ટ"#નોલો%, 

ગાધંીનગર 'ારા લોક િવ�ાન ક"�(ો )થાિપત કરવામા ંઆ-યા છે. / 0તગ1ત ભાવનગર 2જ3લામા ંગ4ણત, 

િવ�ાન, ટ"કનોલો% અને ખગોળ િવ�ાન િવગેર"નો સૈધાિંતક અને �ાયો4ગક �ચાર-�સાર 'ારા લોક ભો<ય 

બનાવવા હ"? ુ ંક3યાણ ફાઉ�ડ"શન B)ટ, ભાવનગર �ેCરત GUJCOST મા�ય ક3યાણ �ાદ"િશક લોક િવ�ાન 

ક"�(, ભાવનગર વષ1 ૨૦૦૨થી કાય1રત છે. 

લોક ડાઉન સમયે Hયાર" �IુષણJુ ં�માણ ઘટLુ ંછે Mયાર" આપણા િવ)તરJુ ંનભ અને િવિવધ તારાઓ 

વગેર" આપણે નરN Oખે )પPટ જોઈ શકNએ છNએ. અવાવર-નવાર આકાશમા ંRુદરતી અથવા માનવ િનિમSત 

અવકાશીય પદાથT જોવા મળતા હોય છે. આવો જ એક માનવ િનિમSત પદાથ1 ઉડતી �યોગશાળા એટલે ક" 

ઇ�ટરનશેનલ )પેસ )ટ"શન (ISS) આ મCહના (મ,ે ૨૦૨૦) મા ં૫ િમનટ કરતા પણ વધાર" સમય માટ" િવિવધ 

૫ Cદવસોમા ં જોવા મળવાJુ ં છે. / િવષે િવ)?તૃ િવગતો આપતા ક3યાણ �ાદ"િશક લોક િવ�ાન ક"�(, 

ભાવનગરના કો-ઓડZનટેર �ી હષ1દભાઈ જોષી જણાવેલ. 
 

તારNખ  સમય દ"ખાશે ઉચાઇ [ધુી જશે  થી દ"ખાશે  [ધુી દ"ખાશે 

May 15, 9:01 સા/ં  5 મી. 23° 11° પ\]છમ Cદશા  10° above ઉ^ર Cદશા 

May 16, 5:13 

સવાર" 
6 મી. 48° 10° વાય-ય _ણૂા થી 

પ\]છમ Cદશા તરફ 

11° અ�<ન _ણૂો 

May 16, 8:12 સા/ં 6 મી. 48° 10° નૈaુMય _ણૂા થી  10° વાય-ય _ણૂા થી bવૂ1 Cદશા તરફ 

May 17, 4:26 

સવાર"  
5 મી. 23° 11° ઉ^ર Cદશા થી  10° અ�<ન-bવૂ1 Cદશા તરફ  

ખગોળNય ઘટન ેજોવાનો લહાવો cકૂશો નCહ.  ISS ૫ Cદવસોમા ં૬ વખત જોવા મળશે. અને િનહાળો વહ"લી 

સવાર" તા.૧૫,૧૬ અને ૧૭ દરgયાન પ\]છમ Cદશામા ંચ(ં, �aુુ અને શિન, મગંળ hહ ની iિુત 

 



 

 

May 18, 5:15 

સવાર"  
6 મી. 32° 11° વાય-ય _ણૂા થી  10° અ�<ન-દjીણ Cદશા તરફ 

May 19, 4:28 

સવાર"  
5 મી. 74° 29° વાય-ય _ણૂા થી  11° અ�<ન _ણૂા તરફ  

 

ઉપરાતં તા.૧૫,૧૬ અને ૧૭ દરgયાન વહ"લી સવાર" ૪:૩૦ થી ૫:૩૦ વા<યે પ\]છમ Cદશામા ંચ(ં, �aુુ 

અને શિન hહ ની iિુત નરN Oખે જોઈ શકાશે. સાથે મગંળ hહ પણ થોડા 0તર" િનહાળN શકાય છે.  

આ ખગોળNય ઘટને જોવાનો લહાવો cકૂશો નCહ, તનેો ફોટો અને િવડNયો અમારN સાથે અમારા સોસીયલ 

મીCડયા પર શેર કરવા માટ" ચેરમેન �ી ડો. ભાવેશ ભરાડ 'ારા અJરુોધ કરાયો છે. 
         

(કોgiટુર 'ારા nકુવામા ંઆવેલ સહN.) 

(હષ1દ જોષી) 

કો-ઓડZનેટર, 

ક3યાણ �ાદ"િશક લોક િવ�ાન ક"�(, ભાવનગર. 

 


