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ગુજરાત કાઉિન્સલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી
િવ ાન અને પર્ૌધોિગક િવભાગ, ગુજરાત સરકાર

ગુજકો ટની માિહતી
માનવ ઉત્કર્ાિતમાં અને માનવજાતનાં િવકાસમાં િવ ાન અને ટેકનોલોજીનો
મહત્વનો ફાળો ` ર ો છે . સતત
પિરિ થતીઓનો સમન્ ય
ટે કનોલોજીનો ઉપયોગ

કરીને

િવકસતી જતી ટે કનોલોજી અને હાલની
રાજ્યના િવકાસમાં

િવ ાન અને

ુ ી જ સપ્ટે મ્બર ૧૯૮૬ માં
કરી શકાય એ હેતથ

ગુજરાત સરકારે િશક્ષણ િવભાગમાં ગુજરાત કાઉિન્સલ ઓન સાયન્સ એન્ડ
ટે કનોલોજી (ગુજકો ટ) ની થાપના કરી હતી.
ગુજકો ટ શ આતથી જ ટે કનોલોજીના જાણકારો અને તેના વપરાશકારો
વચ્ચે સંવાદ જાળવવા માટે કાયર્શીલ છે . તે માટે એક બાજુ તે િવ ાનીઓ
અને એંિજિનયરોને

તો બીજી બાજુ સરકારી વહીવટદારો

અને

કાયદાનાં

ઘડવૈયાઓને એક પ્લેટફોમર્ પર બોલાવતી રહે છે . રાજ્યમાં પર્વતીર્ રહેલ
પછાત િ થતી

અને ગર્ામ્ય

બેરોજગારી

અને ગરીબીને દૂર કરવા તથા

રાજ્યનાં િવકાસકાય ને પર્ોત્સાહન આપવા માટે િવ ાન અને ટે ક્નોલોજીનો
જ્યાં ઉપયોગ

કરી શકાય તેવા

ક્ષેતર્ો શોધતી રહે છે . િવ ાન અને

ટે કનોલોજીનાં િવકાસ માટે તે વૈ ાિનક અને ટે ક્નોલોજીકલ િરસચર્ , સરકારી
ં
એજસીઓ
અને ઉ ોગો વચ્ચે સંપકર્ અને સહકાર સાધે છે .
ુ ી ારા ગુજકો ટ િવકાસ અને સંશોધનોનાં નવાં સોપાનો સર
આ બધી પર્ ત
કરવા માટે વૈ ાિનક વાતાવરણ સ વા પર ધ્યાન આપી ર ુ છે . િવ ાન
અને ટે કનોલોજી અને અથક
ર્ ારણ વચ્ચે મજબ ૂત સાંક્ળ બનીને ગુજકો ટ
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રાજ્યની સમાજÐઅથર્િવ ાનની મહત્વની સમ યાઓ ઉકેલે છે . નાગિરકોનુ
ક યાણ કરવા તથા તેમનુ ં જીવન ધોરણ સુધારવા માટે તે પર્ેરક બળ છે .
ગુજકો ટ સોસાયટીજ રિજ ટર્ે શન

એક્ટ Ðક્ષ -૧-૨-૨૦૦૦ કાયદા હેઠળ

રિજ ટર થયેલ ું વાયત એક્મ છે અને તે િવ ાન અને ટેક્નોલોજી િવભાગ
હેઠળ કામ કરે છે .

તેના ગવિનર્ગ

અને મેનેજમેંટ બાબતોના ચેરમેન

બોડર્માં િવધાનસભાના એડિમિન ટર્ે શન
તથા િશક્ષણ

માનનીય પર્ધાન ી ચેરમેન રહેશ.ે
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િવભાગના રાજ્યકક્ષાના

ગુજરાત કાઉિન્સલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી
િવ ાન અને પર્ૌધોિગક િવભાગ, ગુજરાત સરકાર

િવ ાન અને પર્ૌધોિગકી નો પર્ચાર અને પર્સાર
એકવીસમી સદીમાં િવ ાન અને ટે કનોલોજીએ િવ માં હરણફાળ ભરી છે .
િવ માં

ાન અને માિહતીનો સતત વધારો થતો જઈ ર ો છે . િવ ાન અને

ટે કનોલોજીના િવકાસને કારણે િવ માં િશક્ષણનુ ં ક્ષેતર્ તી

ગિતએ પિરવતર્ન

પામી ર ું છે . આજની િશક્ષણપર્થાનુ ં માળખું કેટલાક અપવાદને બાદ કરતાં
આ ટેકનોલોજીના પર્વાહથી અલાયદુ રહી શ

ું નથી.

િવ ાન અને ટે કનોલોજી એ રોિજંદા જીવનમાં વણાઇ ગયેલ િવષય છે . તે
જીવનલક્ષી િવષય છે . તેના

ારા યિકતમાં કેટલાક આવ યક કૌશ યો અને

વલણો આકાર પામે છે . તેથી આ િવષયને ફક્ત સૈધ્ધાંિતક રીતે જ ન
શીખવવતા તેને વધુ પર્યોગાત્મક અને અનુભવો ારા શીખવવું જોઈએ, થી
વધુ ગહન અધ્યયન શક્ય બને.
િશક્ષણ એ પિરવતર્નશીલ, પર્ગિતશીલ અને પર્યોગાત્મક છે . કમ્પ્ય ૂટર વીસમી
સદીની કર્ાંિતકારી શોધ છે . જયારે એકવીસમી સદી એ કમ્પ્ય ૂટર, ઈન્ફોમેર્શન
અને ઈન્ટરનેટની છે . િવ માં

ાન અને માિહતીનો સતત વધારો થતો જઈ

ર ો છે . આજના ઈન્ટરનેટ અને કમ્પ્ય ૂટર ટેકનોલોજીના જમાનામાં િશક્ષણક્ષેતર્ે
આમ ૂલ પિરવતન
ર્ ો થયા

છે . િવ માં

ાન અને માિહતીનો સતત વધારો

થતો જ ર ો છે . િવ ાન અને ટેકનોલોજીના કારણે

ાનમાં ઝડપી વધારો

થાય છે . ઘણા પર્યોગો, શોધ સંશોધનોના ફળ વ પે િશક્ષણના ન ૂતન ક્લેવરો,
વ પો, પ િતઓ, પર્યુિકતઓ અિ તત્વમાં આવી અમલી બન્યા છે . િવ ાન
ં ાયેલ િવષય છે , તે
અને ટે ક્નોલોજી િવષય એ રોિજંદા જીવન સાથે ગુથ
જીવનલક્ષી િવષય છે ,

ની ારા યિક્તમાં કેટલાક આવ યક કૌશ યો અને
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વલણો આકાર પામે છે . તેથી આવા િવષયને વધુ પર્યોગાત્મક અને અનુભવો
ારા શીખવવું જોઈએ

થી વધુ ગહન અધ્યયન શક્ય બને.

ગુજરાત રાજયે િવ ાન અને પર્ૌધોિગકી

ારા વિહવટ માં પારદિશર્તા તેમજ

સમય અને ખચર્માં બચત તદુપરાંત િવ ાનનો બહોળો પર્ચાર અને પર્સાર
કરવાનુ ં વપ્ન િસધ્ધ કયુર્ં છે .

ઉ ેશ
• િવ ાન અને ટેકનોલોજી ારા ગુજરાતનો િવકાસ
•

ં ને ચેતનવંત બનાવવા માટે દે શના આદશર્
ાનના માધ્યમથી અથર્તતર્
રાજય તરીકે ઓળખ ઉભી કરવી.

• સ નાત્મક અને સંશોધાત્મક પર્ ૂિતઓ ારા ઔધોિગક તેમજ
રોજગારી ક્ષેતર્માં સવર્ સમાિવ ટ સંત ુિલત િવકાસ.
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લોક િવ ાન કેન્દર્ોની થાપના અને િવકાસ
રાજયમાં

િવ ાન અને ટેકનોલોજીનો

પર્ચાર અને પર્સાર થાય તે હેત ુને

ધ્યાનમાં લઇ, બાળકો અને િવધાથીર્ જગતમાં નાનપણથી જ િવ ાન તરફ
અિભ િચ વધે અને વૈ ાિનક િવચારધારાનો િવકાસ થાયતે માટે

િવ ાન

અને પર્ૌધોિગક િવભાગ, ગુજરાત સરકાર હેઠળની ગુજરાત કાઉિન્સલ ઓન
સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, ગાંધીનગર

ારા રાજયમાં લોકભાગીદારીથી લોક

િવ ાન કેન્દર્ોની થાપના તથા તેનો િવકાસ કરવા માટે ની યોજના અમલમાં
છે .
બાળકો અને િવધાથીર્ઓમાં નાનપણથી જ િવ ાન તરફ અિભ િચ વધે.
વૈ ાિનક મનોવલણ કે ળવાય તથા જનસમુદાયમા વૈ ાિનક િવચારધારાનો
િવકાસ થાય તથા િવ ાન અને પર્ૌધોિગક િવભાગનો પરચાર અને પર્સાર
ુ ે ધ્યાનમાં લઇને લોકિવ ાન કેન્દર્ો ની
થાય તે હેતન

થાપના

થાપના

કરવામાં આવે છે . અત્યાર સુધીમાં રાજયના ૧૮ િજ લાઓમાં

થાપના

કરવામાં આવેલ છે . જયારે બાકીના િજ લાઓમાં લોકિવ ાન કેન્દર્ો ની
થાપના કરવા માટે આયોજન કરે લ છે . લોકિવ ાન કેન્દર્ોનુ ં માળખું નીચે
જણા યા મુજબ છે .

લોક િવ ાન કેન્દર્ોના હેત ુઓ
• લોકોને િવ ાન થી અિભમુખ કરવા
• બાળકો તથા નાગિરકોમાં વૈ ાિનક મનોવલણ િવકસાવવુ.
• બાળકો-િવધ્યાથીર્ઓને

તેમનાં

અભ્યાસમાં

િવિવધ

તબક્કે

િવ ાન

પર્ ૂિતઓ પ ૂરી પાડવી.
• શહેરી તથા ગર્ામ્ય િવ તારમાં પર્વતર્તી સમાજને નુકશાનકારક અને
અવૈ ાિનક પર્ ૂિતઓ તેમજ સમાજમાં પર્વતર્તી અંધ ધ્ધા, વહેમ કે
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કુિરવાજો

વી બદીઓ પર્ત્યે લોકજા િુ ત કેળવવી તથા તેની નાબ ૂદી

અંગેના પર્યાત્નો કરવા.
• સમાજીક િવકાસમાં િવ ાનનો ફાળો મહત્વનો છે . તેથી જીવનનાં િવિવધ
તબક્કે િવ ાનની ઉપયોિગતા અને તેન ુ ં મહત્વ સમજાવવા.

લોક િવ ાન કેન્દર્ોના કાયર્ અને ફરજો
(અ) પર્ાદે િશક કક્ષા :
પોતાના કાયર્ ેતર્માં આવતાં

તે જી લામાં િવ ાન કેન્દર્ ન હોય, ત્યાં

ુ ેઓનુ ં સંકલન સરવું તથા તે જી લાની રસ ધરાવતી
જી લામાંકક્ષાની પર્ ત
સં થાઓને પર્ેરણા અને પર્ોત્સાહન પ ૂ પાડવુ.ં વૈ ાિનક વલણ િવકસે તેવા
પુ તકો કે પિતર્કાઓનુ ં પર્કાશન કરવુ.ં અન્ય રાજયોમાં ચાલતી

િવ ાન

ુ ેઓની માહીતી મેળવવી અને જી લા કેન્દર્ો સુધી પહ ચાડવી.
પર્ ત

(બ) જી લા કક્ષા :
જુદી જુદી શાળાઓને સાંકળતી િવ ાન કલબો

થાપવી.

વા થ તથા

જાળવણી, ખોરાક અને તેની પોષણક્ષમતા, રોગ પર્િતકારક શિક્તિવગેરે
માટે ના કાયકર્
ર્ મોકરવા. ઉધોગ સાહિસકતા અને તેનો િવકાસ, પર્ાદે િશક
ુ ેઓ અંગેની
જ િરયાતોને અનુ પ પર્િશક્ષણ/તાલીમ આપવી. વૈ ાિનક પર્ ત
િવિડઓ િફ મોનુ ં િનદશન
ર્ કરવુ.ં
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લોક િવ ાન કેન્દર્ોમાં મકાન અને સાધનસામગર્ી
લોક િવ ાન કે ન્દર્ો માટે પર્ાદે િશક કે જી લા કક્ષાએ નીચે મુજબ મકાનની
લધુતમ આવ ય્કતા રહેશ.ે
(અ) પર્ાદે િશક કક્ષા : પર્યોગશાળા - ખંડ ૪ (ભૌિતક, રસાયણ, જીવ િવ ાન,
ગિણત માટે ), દર્ ય- ા ય સાધનોથી સજ્જ પર્યોગશાળા-૧, વકર્શોપ-૧,
સંગર્ થાન - ખંડ ૧, યાખ્યાન ખંડ- ૨, પુ તકાલય ખંડ-૧, કાયાર્લય ખંડ-૧
વગેરેનો સમાવેશ થઇ શકે તેવ ું વતંતર્ મકાન હોવુ આવ યક છે .
(બ) જી લા કક્ષા : પર્યોગશાળા - ખંડ ૪, , યાખ્યાન ખંડ- ૧, કાયાર્લય
ખંડ-૧ તથા શક્ય હોય તો , વકર્શોપ-૧, વગેરેનો સમાવેશ થઇ શકે તેવ ું
વતંતર્ મકાન આવ યક છે .

સાધનસામગર્ી
(અ) પર્ાદે િશક કક્ષા :

(૧) ઉચ્ચતર માધ્યિમક કક્ષા સુધીનાં તમામ પર્યોગના સાધનો.
(૨) કોમ્પ્યુટર વીથ ઇન્ટરનેટ કનેકટીવીટી.
(૩) મ ટી મીડીયા પર્ો કટર-૧, ઓવરા હેડ પર્ો કટર-૧, લાઇડ પર્ો કટર-૧.
(૪) ટી.વી., વી.સી.આર, કર્ીન, રે ડીયો, ટે પ, સાઉંડ સી ટમ.
(૫) વકર્શોપ માટે ના આવ યક સાધનો.
(૬) ૪૦ થી ૫૦ વક ગ મોડે સ સાથેન ુ ં સંગર્હ થાન
(૭) ૩ થી ૪ હજાર પુ તકો તથા ૪૦ થી ૫૦ સામિયકો સાથેન ુ ં વાંચન
સુિવધા ધરાવત ું પુ તકાલય
(૮) પર્યોગશાળા માટે આવ યક ફિનર્ચર
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(બ) જી લા કક્ષા :
(૧) માધ્યિમક િશક્ષણ કક્ષા સુધીનાં પર્યોગના સાધનો.
(૨) મ ટી મીડીયા પર્ો કટર-૧,
(૩) ઓવરા હેડ પર્ો કટર-૧, લાઇડ પર્ો કટર-૧. તથા કર્ીન
(૪)ટી.વી., વી.સી.આર, કર્ીન, સાઉંડ સી ટમ.
(૫) ૨૫ થી ૩૦ વક ગ મોડે સ સાથેન ુ ં નાનુ ં સંગર્હ થાન
(૬) ૧૦૦૦

ટલા િવ ાન િવષયક પુ તકો તથા ૨૦ થી ૨૫

સામિયકો સાથેન ુ ં વાંચન સુિવધા ધરાવતું પુ તકાલય
(૭) નાનકડી કાયશ
ર્ ાળા (વકર્શોપ) અથવા આવ યક સાધનો.

લોક િવ ાન કેન્દર્ો શ કરવાની પર્િકર્યા

લોક િવ ાન કેન્દર્ો

તે વષર્માં શ

કરવા માટે સમાચારપતર્ોમાં જાહેરાત

આપી િનયત ફોમર્માં અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે .
આવેલ અરજીઓની પર્ાથિમક ચકાસણી કરી યોગ્ય જણાયેલ અરજીઓ
અન યે નીચે જણાવેલ સભ્યોની િન ણાત સિમિત બનાવી

થળ તપાસ

કરવામાં આવે છે .

લોક િવ ાન કેન્દર્ોની સલાહકાર સિમિત
(૧) ગુજકો ટના સલાહકાર/પર્િતિનિધ
(૨) જી લા િશક્ષણાિધકારી/પર્િતિનિધ
(૩) જી લા ઉધોગ કેન્દર્ના મેનેજર/પર્િતિનિધ/ જી લાના ઉધોગપિત
(૪) યુિનવિસર્ટીના સાય ન્સ િવભાગના ડીન/ સાયન્સ, ઇજનેરી,
પોલીટેકનીક કોલેજના આચય.ર્
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િવશેષ ન ધ
ગુજરાત કાઉિન્સલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી
તા.

૩૧/૧૨/૨૦૧૨

સુધીમાં ગુજરાત

કાઉિન્સલ

ઓન

સાયન્સ

એન્ડ

ટે કનોલોજી ારા ૧૮ િજ લાઓમાં કોમ્યુનીટી સેન્ટરો શ કરવામાં આ યા.
પૈકી

વડોદરા,

રાજકોટ

અને

ભાવનગર

િજ લામાં પર્ાદે િશક

કક્ષાના

લોકિવ ાન કેન્દર્ો અને ગાંધીનગર, પાટણ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, આણંદ,
ભ ચ, નમદ
ર્ ા, સુરત, ડાંગ, સુરેન્દર્નગર, અમરે લી, જૂનાગઢ, પોરબંદર,
જામનગર અને કચ્છ િજ લામાં િજ લા કક્ષાના કોમ્યુનીટી સેન્ટરો થાપવામાં
આવેલ છે . બાકીના ૧૩ િજ લાઓ નવસારી, તાપી, ખેડા, દાહોદ, પંચમહાલ,
મહેસાણા, બોટાદ, અરવ લી, ગીર સોમનાથ,

ારકા, છોટા ઉદે યપુર,

મિહસાગર અને મોરબી િજ લાઓમાં નવા લોકિવ ાન કેન્દર્ોની

થાપના

કરવાનુ ં આયોજન કરવામાં આ યું છે . અમદાવાદ િજ લામાં ગુજરાત
સાયન્સ સીટી અને ડાર્.િવકર્મ સારાભાઇ કોમ્યુનીટી સાયન્સ સેન્ટર આવેલ છે
અને વલસાડ િજ લામાં NCSM ના માધ્યમથી િજ લા કક્ષાના લોકિવ ાન
કેન્દર્ોની થાપના કરવામાં આવી છે .
આ યોજના અનુસાર વષર્ ૨૦૧૩-૧૪ માટે રાજયના બાકી રહેલ ૧૩
િજ લાઓમાં જી લા કક્ષાના િવ ાન કે ન્દર્ોની

થાપના તથા તેના િવકાસ

કરવા માટે નવસારી, તાપી, ખેડા, દાહોદ, પંચમહાલ, મહેસાણા, બોટાદ,
અરવ લી, ગીર સોમનાથ,

ારકા, છોટા ઉદે યપુર, મિહસાગર અને મોરબી

જી લાઓમાં છે લા બે વષથ
ર્ ી વૈ ાિનક કાયકર્
ર્ મોમાં સતત પર્ િુ તશીલ,
અરજી

કરવાની

તારીખના

તર્ણ

વષર્

પહેલાં રજી ટડર્

થયેલી

અને

જી લામથકે લોક િવ ાન કે ન્દર્ શ કરવા માંગતી સં થાઓ પાસેથી અરજીઓ
મંગાવવામાં આવે છે .
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આ

અરજીઓ

વતમ
ર્ ાનપતર્માં

અંગેની

જાહેરાત

તા.

૧૨/૦૯/૨૦૧૩

નારોજ

દૈ િનક

પર્કાિશત કરવામાં આવેલ છે . આવેલ અરજીઓની

ગુજકો ટની ગાઇડ લાઇન મુજબ પર્ાથિમક ચકાસણી કરી યોગ્ય જણાયેલ
અરજીઓ એક્ષપટર્ કમીટીના સભ્યો ધ્વારા મંજુરી આપવામાં આવે છે .
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લોકિવ ાન કેન્દર્ોના િજ લા પર્માણેનાં નામ અને સંપકર્ નંબર
અ.

િજ લો

ે ીગ સં થાનુ ં
કોઓિડર્નટ

ે રનુ
કોઓિડર્નટ

નામ

નામ

નં.
૧

અમરે લી

િગરધરભાઇ સંગર્હાલય
િજ લા લોક િવ ાન

ી એમ.કે.
ગોનડિલયા

કેન્દર્,મ્યુિજયમ અને

સંપકર્ નંબર
૦૨૭૯૨૨૨૨૧૧૮, ૯૪૨
૬૭૧૬૨૬૮

બાલભવન, અમરે લી૩૬૫૬૦૧
૨

આણંદ

સી.સી.પટે લ લોક
િવ ાન કેન્દર્, એસ.પી.

ી કે .એન.
જોષીપુરા

૦૨૬૯૨૬૫૩૩૦૮,

યુિનવિસર્ટી, યુિનવિસર્ટી

૨૩૦૬૦૩

બાકરોલ રોડ,

૯૮૨૫૩૧૮૮૯૭

વ લભિવધ્યાનગર,
આણંદ-૩૮૮૧૨૦
૩

બનાસકાંઠા

િજ લા લોક િવ ાન
કેન્દર્, િકસાન ઓઇલ

ી ભરતભાઇ
ઠાકોર

િમલની બાજુમાં,

૦૨૭૪૨૨૫૯૯૭૩
૯૮૯૮૪૦૨૭૯૧

લ મીપુરા, પાલનપુર૩૮૫૦૦૧
૪

ભ ચ

પરમ લોક િવ ાન કે ન્દર્,

ુ ી
જા ત

૦૨૬૪૨-

સત્યમ કોલેજ ઓફ

ડી.પંડયા

૨૨૬૬૪૭,

એજ્યુકેશન મિહલા

૯૪૨૭૧૦૫૧૬૧

૦૨૬૪૨-

ી િનલેશ

બી.એડ. કોલેજ,
િદ યજ્યોત સંકુલ,

ઉપાધ્યાય

િપર્તમ સોસાયટી-૧ ની

૯૪૨૭૧૦૫૧૬૧

નજીક, ભ ચ
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૨૨૯૬૧૮

૫

ભાવનગર

ક યાણ પર્ાદે િશક લોક

ી ભાવેશ

િવ ાન કેન્દર્, પ્લોટ નં-

ભારડ

૨૨૩૨, ૧૩/એ,

૯૪૨૬૨૫૫૯૯૯

૨૭૮૨૫૭૦૧૧,
૨૫૨૧૯૯૯

દિક્ષણામ ૂતીર્ સોસાયટી
નં -૨, િહલ ડર્ાઇવ,
લવડી, ભાવનગર
૬

ડાંગ

પર્યોસા લોક િવ ાન

ી રિતલાલ

૦૨૬૩૧-

કેન્દર્, પર્યોસા પર્િત ઠાન

ં ી
સ ૂયવ
ર્ શ

૨૨૦૧૫૮,

ડાંગ વરાજ આ મ,

૯૪૨૯૧૪૪૯૪૬

૨૨૦૧૫૦

આહવા, ડાંગ- ૩૯૪૭૧૦
૭

ગાંધીનગર

િનસગર્ લોક િવ ાન
કેન્દર્, ૬૧/૩, ઘ-ટાઇપ,

ી અિનલભાઇ

૦૨૩૨૩૫૨૧૫

પટે લ

(ઓ.)

૯૪૨૬૬૩૫૨૧૫

૯૩૨૭૮૩૫૨૧૫

એમ.ડી.મહેતા િજ લા

સુધાબેન

૦૨૮૯૭-

લોક િવ ાન કેન્દર્,

ખંડેિરયા

૨૨૩૬૩૮

દરબારગઢ, ધર્ોલ -

૯૮૨૫૦૭૮૫૫૦

૩૮૧૨૧૦, જામનગર

ી સંજય પંડયા

વાિમનારાયણ મંિદરની
નજીક, સેકટર-૨૩,
ગાંધીનગર
૮

જામનગર

૯૯૭૯૨૪૧૧૦૦
૯

જૂનાગઢ

િજ લા લોક િવ ાન

ી જી.કે.ભારડ

૦૨૮૭૩-

કેન્દર્, પર્ેમાનંદ િવધ્યા

૯૮૨૫૦૭૬૭૬૫

૨૪૬૩૨૬

સંકુલ,વંઠાલી રોડ,

પર્તાપ ઓરા

િબલનાથ મંિદરની

૯૯૭૯૪૩૮૫૩૩

નજીક, જૂનાગઢ
૧૦

કચ્છ (ભ ૂજ)

કચ્છ િમતર્ લોક િવ ાન
કેન્દર્, ઇંિડયન પ્લાનેટરી
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ી અક્ષય
મ હોતર્ા

૦૨૮૩૨૩૨૬૩૪૩

૯૯૨૫૧૩૯૪૨૫

સોસાયટી, બાલ ભવન,
ખેનગાર પાકર્, હિમરસાર
તળાવની નજીક
ભ ૂજ - ૩૭૦૦૦૧
૧૧

નમદ
ર્ ા

મંથન નમર્દા લોક

ી અભય આર

૦૭૯-

િવ ાન કેન્દર્, ટે શન

કોઠારી

૨૬૭૬૬૫૭૧-

રોડ, જુના િજ લા

૯૮૨૫૦૬૨૪૦૯

૨૬૭૩૨૬૪૮

પંચાયત કેમ્પસ, ડાક

ઇન્દર્જીતિસન્હ

બંગલો (પરીખ પેટર્ોલ

૯૯૨૪૭૪૩૦૨૭

પંપની નજીક),
રાજપીપળા, નમદ
ર્ ા
૧૨

પાટણ

પુનાભા િજ લા લોક

ી િવજયભાઇ

િવ ાન કેન્દર્, આદશર્

ચૌધરી

૨૨૧૮૯૪,

િવધ્યા સંકુલ,

૯૮૯૮૦૫૬૯૪૪

૦૨૮૩૨-

પાટણ -૩૮૪૨૬૫
૧૩

પોરબંદર

૦૨૭૬૬-

ી સહજાનંદ વામી
િજ લા લોક િવ ાન
કેન્દર્, છાયા,

૩૨૬૩૪૩
શા ી

૦૨૮૬-

ભાનુપર્સાદ

૨૨૪૫૯૭૩,

વામી

ી

વામીનારાયણ ગુરુકુલ,

૨૨૪૦૯૭૧

૯૮૨૫૨૩૦૪૫૧

છાયા રોડ, છાયા,
પોરબંદર -૩૬૦૫૭૮
૧૪

રાજકોટ

ઓ.વી.શેઠ પર્ાદે િશક લોક

ી િમનેશ

િવ ાન કેન્દર્, નેહરુ

મેઘાણી

ઉ ાન, રે શ કોશ,ર્

૯૮૨૪૪૫૩૯૫૦

૦૨૮૧૨૪૪૯૯૪૦

રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧
૧૫ સાબરકાંઠા

પર્મુખ વામી િજ લા
લોક િવ ાન કે ન્દર્,
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ી પર્િવણભાઇ
દે સાઇ

૦૨૭૭૮૨૩૧૩૨૭

બડોલી, તા- ઇડર,

૯૯૨૫૦૦૩૧૭૦

સાબરકાંઠા
૧૬

સુરત

જય ભારતી િજ લા
લોક િવ ાન કે ન્દર્,

ી જી.એન.
કાકિડયા

૯૪૨૮૩૯૪૫૬,
૯૯૨૪૮૨૬૧૦૦

િનરગન િનવાસ, ૩જો
માળ, ડો. િતજોરીવાલા
ગલી, મિહલા બેંકની
નજીક ,બાલાજી રોડ,
લાલ ગેટ, સુરત
૧૭ સુરેન્ નગર

ડો.હોમીભાભા િજ લા
લોક િવ ાન કે ન્દર્,
.પી.માગર્ ૧,સી.યુ.શાહ
િવધ્યાલય, દુધરે જ રોડ,

ી
ઘન યામભાઇ

૯૪૨૮૧૯૨૧૬૩,
૯૪૨૮૧૩૦૨૬૭

મહેતા
૯૫૧૦૬૨૩૬૪૯

સુરેન્દર્નગર
૧૮

વડોદરા

લોક િવ ાન કે ન્દર્,

ી િજતેન્દર્ભાઇ

આરતી સોસાયટી,

ગવલી

આત્માજ્યોતી આ મ

૯૮૨૫૯૧૬૮૭૪

રોડ, સુભાનપુરા,
વડોદરા- ૩૯૦૦૨૩
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૦૨૬૫૨૩૮૯૭૪૯

