
    

 

SUV International ��ુલ વલથાણ ખાતે    

“રા���ય િવ ાન "દવસ” અને “આકાશ દશ*ન” 

કાય*+મ 

 

       “ -રુત વન વ.ુ*ળ,-રુત”     

 

 

    



 

તા.૨૮/૨/૨૦૧૮ ના રોજ �રુત વન િવભાગ હ�તકની ર�જ દ.માડંવી ની 

સતરાવલા ઉમા િવ યાદ"પ (SUV International) �2ુલ વલથાણ ખાતે “રા89"ય 

િવ:ાન ;દવસ” િનિમ= ે “ આકાશ દશ@ન” કાય@AમBુ ં આયોજન કરવામા ંઆવલે 

હC ુ.ં Dમા ંશાળાના આચાય@ Gી. �Hુત નાયક, સચંાલક Gી. ;દલીપ Jહુા તથા 

9�ટ" Gી. ગૌરાગં પટMલ અને 119 િવધાિથRઓએ ભાગ લીધો. આ ;દવસ િનિમ=ે 

સમU દMશમા ં અનકે શાળાઓ તથા કોલેજોમા ં િવ:ાન િવશે િવિવધ કાય@Aમો 

રાખવામા ંઆવે છે. Dથી આવનાર" નવી પઢે" િવ:ાન િવશે અXભYેત થાય અને 

િવ:ાન Z[ેમા ંઆગળ વધ.ે તે માટM �રુત વન વC ુ@ળના વડા Gી સી.કM.સોનવણે 

\]ુય વન સરંZક (CCF) તથા �રુત વન િવભાગના વડા Gી `નુીત નૈbયર 



નાયબ વન સરંZક (DCF) ના અ યZ પણા હMઠળ આ કાય@Aમ રાખવામા ંઆfયો 

હતો.  

            સૌ Yથમ શાળાના િવધાથg hારા Gી સી.કM.સોનવણે \]ુય વન સરંZક 

તથા Gી `નુીત નbૈયર નાયબ વન સરંZક િવશે િવધાથgઓન ે પર"Xચત 

કરાવવામા ંઆfયા. iયાર બાદ Gી સી.કM.સોનવણ ે “રા89"ય િવ:ાન ;દવસ” શા 

માટM ઉજવવામા ં આવે છે તથા વ:ૈાિનક Gી સી.વી.રામને કરMલ શોધ “રામન 

ઇફMlટ” િવશે િવ�Cતૃ મા;હતી આપવામા ંઆવી હતી. 

 

 



િવધાથgઓને LED YોDlટર પર pqાડંમા ં આવલે િવિવધ Uહો, 

આકાશગગંા �યૂ@ વગેરMનો ઉદભવ કMવી ર"ત ેઅને કMટલા વષt અગાઉ થયો હતો 

તેની િવ�Cતૃ મા;હતી આપવામા ં આવી હતી. pqાડંમા ં આવેલ Xબગબuગ, 

આકાશગગંા તથા ;દવસ-રાિ[ ચAના ફોટા બતાવી તેના િવશે િવધાથgઓને 

મા;હતગાર કયા@ હતા. તે ઉપરાતં Yેસ િYwટxગ, વરાળ એywજન, એરોzલને 

વગેરMની શોધ {ારM અને કMવી ર"તે થઇ તેની મા;હતી પણ આપવામા ંઆવી હતી. 

             આD િવ:ાનની મદદથી નવી-નવી શોધ થતી જ |ય છે અને માનવી 

પોતાના Hવનમા ંતેનો ઉપયોગ કર" અસભંવ ન ેસભંવ બનાવવામા ંસફળ બwયો 

છે પરંC ુD નવી નવી ટMlનોલોH શોધાય છે તનેો ઉપયોગ કMવી ર"ત ેકરવો કM 

Dથી }ુિનયામા ં શાિંત જળવાઇ રહM તે બાબત ઉપર િવધાથgઓને મા;હતી 

આપવામા ંઆવી હતી. 

 



             ટMXલ�કોપ અને બાયનો~લુર hારા દરMક િવધાથgઓને “ચ�ં દશ@ન”  

તથા “તારા દશ@ન” કરાવવામા ં આfયા હતા. તેમા ં િવિવધ તારાઓની ઓળખ 

આપી તથા તારાઓના જwમ-મરણ, �વૃનો તારો, સzતિષR વગેરM િવશે 

િવધાથgઓન ે િવ�Cતૃ સમજ આપવામા ં આવી હતી. વ�મુા ં જણાf� ુ હC ુ ં કM, 

આકાશમા ંતારાઓનો જwમ કMવી ર"ત ેથાય છે તBે ુઆ�8ુય કMટ� ુહોય છે તથા 

`�ૃવીથી તારાઓBુ ં �તર કMટ� ુ છે, તે `�ૃવીથી કMટલા ગણા મોટા છે તેની 

મા;હતી આપવામા આવી હતી. આમ, તઓે વન િવભાગના વડા હોવા છતા ંપણ 

ખગોળ િવ:ાનBુ ં:ાન પણ ધરાવે છે. આ કાય@Aમ દર�યાન  પયા@વરણન ેલગતો 

એક િવ;ડયો પણ બતાવવામા ંઆfયો હતો. આ સમU કાય@Aમમા ં િવધાથgઓમા ં

�બુ જ ઉiસાહ જોવા મ�યો હતો. 

         

 



          તમામ કાય@Aમ `ણુ@ થતા ં�રુત વન વC ુ@ળ �રુતના \]ુય વન સરંZક 

Gી સી.કM.સોનવણે શાળાના આચાય@, 9�ટ" તથા િવધાથgઓનો આભાર fયlત કયt 

હતો અને આ સાથે સૌ િવધાથgઓને �Zૃારોપણ કરવાની સલાહ પણ આપી હતી.. 

 

 

      
 

         “ -રુત વન વ.ુ*ળ,-રુત”     

 


