SCHEDULE 2020 – 2021
Announcement About Dr. Homi Bhabha Balvaidnyanik
Competition, (DHBBC)-2020-21*
Respected Principals, Science Teachers, Parents and Dear Students
Greetings!
The ‘Greater Bombay Science Teachers' Association’ (GBSTA) wishes to assure you
that Dr Homi Bhabha Balvaidnyanik Competition will take place for the academic year
2020-21.
Please be in touch with our official website www.msta.in
We should announce the schedule as norms of pandemic situation will allow
smooth conduct of the competition.
Online registration process for std VI as well as std IX should start once the
schools reopen. Detailed schedule for the same would be announced on our website.
We intend to conduct first round of the competition for both standards tentatively
in December 2020 (but depends on Corona Pandemic Situation).
Our official Authentic Book for DHBBC 2020-21 published by Menaka
Prakashan will soon be available which will help you in your preparations of ALL rounds.
This book is available with all leading book stalls from all over Maharashtra. In case of
any difficulty in acquiring the said book you may contact MENAKA PRAKASHAN at
books@menakaprakashan.com OR sales@menakaprakashan.com
or contact at 98236 96960 OR 83900 69696
Note:- Please note that in view of the pandemic situation, organizers reserve the
right to make changes in the schedule as well as format of competition.
Warm regards,
Shrikant Shingare – (Mob.98696 34765)
President
GBSTA

TEAM -GBSTA

Arvind Kadam – 98331 84746

Govind Gunjal – 99694 18890

Pratap Thorat – 90042 55387

Vivek Chavan – 98927 52824

Mohan Patil – 98696 37535

Kailas Chavan – 90291 97211

Achutrao Mane – 98696 34858

वेळापत्रक – २०२०-२१

डॉ. होमी भाभा बालवैज्ञानिक स्पर्ाा २०२०-२०२१
सन्माननीय प्राचायय/ प्राचायाय, विज्ञान शिक्षक, पालक आणि वप्रय विद्यार्थी शमत्रहो,
सप्रेम नमस्कार,

‘बह
ृ न्ममुंबई विज्ञान अध्यापक मुंडळ’ आयोजित ‘डॉ. होमी भाभा बालिैज्ञाननक स्पर्ाय’ ही

स्पर्ाय दरिर्षीप्रमािे या ही िर्षी म्हििेच िैक्षणिक िर्षय २०२०-२०२१ मध्ये इयत्ता सहािी आणि

इयत्ता नििी मध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थयाांसाठी घेिार आहोत ि विद्यार्थयाांना सहभागी
होण्याची सुंर्ी उपलब्र् करून दे िार आहोत अिी आम्ही मुंडळाच्या ितीने खात्री दे तो.
सध्याच्या कोरोना (कोविड – १९) सार्थ रोगाच्या सुंसगायच्या पार्शियभम
ू ीिर स्पर्ेचे िेळापत्रक

ठरवििे ि िाहीर करिे िक्य होत्त नाही. परुं तम कोरोना सुंसगायचा प्रादभ
म ायि कमी होऊन िासनाच्या

ननदे िानमसार िेव्हा महाराष्ट्रात सियत्र िाळा समरु होतील आणि विद्यार्थी प्रत्यक्ष िाळे त िाऊ लागतील
तेव्हा स्पर्ेचे िेळापत्रक आमच्या अधर्कृत www.msta.in या सुंकेतस्र्थळािर प्रशसध्द केले िाईल
आणि त्याचिेळी स्पर्ेसाठी विद्यार्थयाांची ऑनलाईन नोंदिी समरु केली िाईल.

अधर्कृत माहहतीसाठी िेळोिेळी आमच्या ‘बह
ृ न्ममुंबई विज्ञान अध्यापक मुंडळ’(ग्रेटर बॉम्बे

सायन्स टीचसय असोशसएिन) च्या अधर्कृत www.msta.in याच सुंकेतस्र्थळाला भेट द्या.

सध्यातरी या स्पर्ेचा पहहल्या स्तरािरील लेखी स्पर्ाय इयत्ता सहािी ि नििी या दोन्ही

िगाांसाठी ‘डडसेंबर २०२०’ घेण्याचे विचारार्ीन आहे परुं तम त्यािेळीची कोरोना सुंसगायची पररजस्र्थती
पाहून स्पर्ेच्या आयोिनाबाबत ननियय घेतला िाईल.
मेनका प्रकािन प्रकाशित स्पर्ेचे अधर्कृत पस्
म तक लिकरच उपलब्र् होईल. पस्
म तकाच्या

उपलब्र्तेबाबत books@menakaprakashan.com ककुं िा sales@menakaprakashan.com या ईमेल
अर्थिा 98236 96960 ककिं वा 83900 69696 या मोबाईल क्रमाुंकािर सुंपकय करािा

टीप :- कोरोिा सिंसर्ााची पररस्स्िती पाहूि स्पर्ेच्या तारखािंत, स्वरुपात, आयोजिात बदल
करण्याचा अिंनतम अधर्कार आयोजकािंचा असेल याची िोंद घ्यावी.
आपला
श्रीकाुंत शिनगारे , (मोबाईल:-९८६९६ ३४७६५)
अध्यक्ष - बह
ृ न्ममुंबई विज्ञान अध्यापक मुंडळ.

अधर्क माहहतीसाठी
अरविुंद कदम – ९८३३१ ८४७४६
प्रताप र्थोरात – ९००४२ ५५३८७

मोहन पाटील – ९८६९६ ३७५३५ कैलास चव्हाि- ९०२९१ ९७२११

गोविुंद गमुंिाळ – ९९६९४ १८८९०
वििेक चव्हाि -९८९२७ ५२८२४
अच्यमतराि माने – ९८६९६ ३४८५८

