।। ज्ञानस्य ननर्मलं नेत्रं ज्योनिष्यकर्नत्ु िर्र् ् ।।

ज्योतिर्विद्या परिसंस्था, पण
ु े
वार्षमक कायमवत्ृ िांि - २००८-०९

-

वषम ६५ वे

स्थापना – श्री गणेशचिथ
ु ी शके १८६६, िा. २२ ऑगस्ट १९४४

टटळक स्र्ारक र्ंटिर, टटळक रस्िा, पण
ु े ४११०३०

भारिािील हौशी खगोलननरीक्षकांची पटहली संस्था
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२००८-०९ वर्ािचा कायि आढावा
ज्योनिर्वमद्या पररसंसथेच्या २००८-०९ या वषामचा कायामचा वॄत्िांि सािर करण्यास प्रशासक
र्ंडळास आनंि होि आहे .
र्ावळत्या प्रशासक र्ंडळािील खालील सभासि व त्यांच्याकडे असलेले कार्ाचे स्वरूप
खालील प्रर्ाणे होिे.
अध्यक्ष- श्री. शेखर फाटक
उपाध्यक्ष- श्री. र्ुजिबा लोखंडवाला
कायमवाह- श्री. िीपक जोशी
सिस्य१) श्री. अननरुद्ध िे शपांडे
२) श्री. शैलेश टटळक
३) श्री. अर्ोि रायरीकर
४) श्री. अमर्ि कडलासकर
५) कु. रूचा कुलकणी
६) श्री. अक्षय मशरसीकर
७) श्री. पररर्ल िवे
८) सौ. केिकी िवे
र्ावळत्या प्रशासक र्ंडळािील सिस्यांनी वेळाि वेळ काढुन जे काही परीसंस्थेसाठी कार् केले
त्याबद्दल त्यांचे आभार.
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२००८-०९ या वर्ािि परिसंस्थे िर्फ़े खालील कायिक्रम आयोजिि किण्याि आले होिे.
१) टि.२६ नोव्हें बर २००८ रोजी केसरी वाडा येथुन शुक्र कोर िशमनाचा कायमक्रर् घेण्याि आला.
त्याला सुर्ारे ५०० लोक उपस्स्थि होिे.
२) रोटरी क्लब पण
ु े यांचा करीिा र्ळ
ु शी येथे टि. २७ डडसें. २००८ रोजी आर्ंत्रत्रि आकाशिशमन
कायमक्रर् घेण्याि आला.
३) टि. २ डडसें. २००८ रोजी स्त्री र्ुक्िी केंद्रा िर्फ़े र्ालोजी आम्बेडकर र्वद्यालय, रार्वाडी येथे
आर्ंत्रत्रि आकाशिशमन कायमक्रर् करण्याि आला.या कायमक्रर्ास श्री. अमर्ि कडलासकर यांची
उपस्स्थिी होिी.या कायमक्रर्ाचे वॄत्ि टि.३ डडसें. २००८ च्या सकाळर्ध्य़े प्रमसद्ध करण्याि आले.
४)आंिरराष्रीय खगोलशास्त्र वषामननमर्त्ि टि.१ जाने. ०९ रोस्ज पुण्यािील विमक बागेिुन
आकाशिशमन कायमक्रर् करण्याि आला.या कायमक्रर्ास श्री. गोपाळकॄष्णन यांची उपस्स्थिी होिी.
याच प्रकारे संभाजी पल
ू , स. र्. जोशी पल
ू , झेड ब्रीज इत्याटि पल
ू ांवरून िब
ू ीणीने आकाश
िाखवण्याचा कायमक्रर् करण्याि आला. यास लोकांचा चांगला प्रनिसाि मर्ळाला.
५) टि. ११ र्फ़ेब्रूवारी २००९ रोजी टटळक स्र्ारक र्ंटिराि श्री. रॉबटम बेसॉ ं यानी “Around World
Around Sky” या र्वषयावर फ़र्फ़ल्र् िाखर्वली. या कायमक्रर्ास सुर्ारे १०० लोक सहभागी होिे.
आकाश दशिन कायिक्रम
२००८-०९ या वषाांर्ध्ये खालील िारखांना आकाश िशमन कायमक्रर् आयोस्जि केले.
टिनांक

स्थळ

सहभागी व्यक्िी

५.४.२००८

ननसगमराजा

५५

१०.५.२००८

ननसगमराजा

९०

२९.११.२००९

ननसगमराजा

५५

२७.१२.२००९

ननसगमराजा

३०

२४.१.२००९

ननसगमराजा

३६

२१.२.२००९

ननसगमराजा

४३
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२८.३.२००९

ननसगमराजा

५०

सभासद
१ एर्प्रल २००८ - ३१ र्ाचम २००९ या कालावधीि खालील प्रर्ाणे संस्थेचे सभासि झाले.
आज़ीव सभासि - ५
सार्ान्य सभासि- नवीन - ७०, नुिनीकरण - ८, एकूण = ७८
ग्रंथालय सभासि – नवीन - ७, नुिनीकरण - ६, एकूण = १३
या वषामि श्री. र्क
ु ंु ि गणेश बवे यांच्यािर्फ़े संस्थेला ६० मर्मर्. Refractor Telescope भेट
टिल्याबद्दल त्यांचे आभार.
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