21 ઓગષ્ટ 2017
પ્રતત,
.............................
વિષય: 'સાયન્સ એક્સ્પ્રેસ ક્સ્પલાઈમેટ એક્સ્પશન ્પેવશયલ' રદશશની ટ્રે ન
શ્રીભાન/શ્રીભતી,
વામન્વ એક્સ્પ્પ્રેવ ક્સ્પરાઈભેટ એક્સ્પળન ્ેતળમર (SECAS) એ તલજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગગકી તલબાગ, માા લયણ, લન અને આફોશલા
રયલતાન ભંત્રારમ , ફામોટે કનોરોજી તલબાગ, યે લ્લે ભંત્રારમ, બાયત વયકાય; બાયતીમ લન્મજીલ વં્થા અને તલક્રભ એ વાયાબાઇ
કોમ્યુતનટી વામન્વ વેન્ટય નો વંયક્સ્પુ ત અગબગભ છે . આ એક લૈતલધ્મ ૂણા 16 લાતાનુકૂગરત કોચ ધયાલતી યે રગાડીભાં ભઢેલ ું આફોશલા
રયલતાન તથા તલજ્ઞાન અને ટે કનોરોજી તલમને કેન્દ્ન્િત કયતુ ં અજોડ પ્રદળાન છે .
વામન્વ એક્સ્પ્પ્રેવ એ ઓક્સ્પટોફય 2007 થી, એટરેકે એના પ્રાયં બથી અત્માય સુધીભાં 525 ્થોના મુકભોએ 1.77 કયોડથી લધાયે
રોકોએ મુરાકાત રીધેલ ું વૌથી ભોટુ ં, રાંફા વભમથી ચારતુ ં અને વૌથી લધુ રોકો દ્વાયા મુરાકાત રીધેલ ું પયતુ ં તલજ્ઞાન પ્રદળાન છે .
ુ યી થી 08 વપ્ટેમ્ફય 2017 સુધી બાયતબયભાં 74
SECAS તયીકેના એના નલભા એટરેકે લતાભાન તફક્કાભાં આ ટ્રે ન 17 પેબ્રઆ
્થોએ મુકાભ કયળે. SECAS નુ ં શલે છીના અમુક રદલવોનુ ં વભમત્રક નીચે મુજફ છે :
ડીવા યે લ્લે ્ટે ળન

:

22 - 24 ઓગષ્ટ 2017

ભુજ યે લ્લે ્ટે ળન

:

25 - 27 ઓગષ્ટ 2017

બક્ક્સ્પતનગય યે લ્લે ્ટે ળન

:

28 - 31 ઓગષ્ટ 2017

ગોંડર યે લ્લે ્ટે ળન

:

01 – 04 વપ્ટે મ્ફય 2017

ખોરડમાય યે લ્લે ્ટે ળન

:

05 - 08 વપ્ટે મ્ફય 2017

પ્રદળાન વભમ : વલાયે 10:00 થી વાંજે 05:00 સુધી
અભે આ વૌને, ખાવ કયીને તલદ્યાથીઓ અને તળક્ષકોને SECASની મુરાકાત રેલા ભાટે આભંતત્રત કયીએ છીએ. આ પ્રદળાન જોલા
ભાટે કોઈ પ્રલેળ પી નથી. લધુ ભારશતી www.sciencexpress.in ય ઉરબ્ધ છે .
આ sciencexpress@gmail.com ય ઈ-ભેઈર કયી અથલા ભોફાઈર નંફય 09428405407, 09428405408 ય પોન કયીને ટ્રે ન
યની ટીભના વભ્મનો વંકા વાધી ળકો છો. આ વાથે નોરટવ ફોડા ય પ્રદતળિત કયલા ભાટે વભમત્રક વરશતની વંગક્ષપ્ત નોંધ અને
બીંતત્ર ગફડેર છે .
ટ્રે ન યના આ પ્રતતન્દ્ષ્િત પ્રદળાનના ફશોા પ્રચાય ભાટે અભે આ વૌના વશકાયની અેક્ષા યાખીએ છીએ જેથી ભોટી વંખ્માભાં રોકો
એનો રાબ રઈ ળકે.
આનો તલશ્વાસુ,

રદરી સુયકય
તનમાભક, VASCSC

