।। ज्ञानस्य ननर्मलं नेत्रं ज्योनिष्यकर्नत्ु िर्र् ् ।।

ज्योतिर्विद्या परिसंस्था, पण
ु े
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वषम ६६ 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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२००९-१० वर्ािचा कायि आढावा
यंिाचे वषम हे International Astronomy Year होिे. त्यार्ुळे संस्थेच्या २००९-१० 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. र्ज
ु िबा 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) सौ. अपणाम ककंकर
७) श्री. प्रभाकर खोले
International Year of Astronomy र्ध्ये संस्थेिफे र्वर्वध कायमक्रर् करण्याि आले. त्याि
सवम सिस्यांनी केलेल्या सहकायामबद्दल धन्यवाि.
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यंिाच्या वषामि संस्थेिर्फ़े आकाश िशमनाचे कायमक्रर् करण्य़ाि आले िे खालील प्रर्ाणे-
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म हण पहाण्यासाठी संस्थेचे सभासि वेगवगळ्या टठकाणी
ु ै २००९ रोजी असलेले सय
ू ग्र
गेले होिे. काहींना डायर्ंड ररंग बघण्याचा अनुभव घेिा आला. संस्थेिफे केसरीवाडा येथे ग्रहण
बघण्याचा कायमक्रर् करण्याि आला परन्िु पावसार्ुळे िेथन
ु काहीच िाखर्विा आले नाही.
संस्थेच्या रूचा कुलकणी यांनी live updates Radio Mirchi वर सांगगिले.



टि. २ ऑगस्ट ०९ रोजी नेहरु िारांगण र्ुंबई येथे अभ्यास सहल आयोजजि केली होिी. यास
२९ सभासि आले होिे. श्री. अमर्ि कडलासकर व सौ. अपणाम ककंकर यांनी ननयोजन उत्िर्
प्रकारे पार पाडले.



टि.१७ नोव्हें बर ०९ रोजी उल्कावषामव िाखवण्याचा कायमक्रर् संस्थेिफे िाजहहणी येथे करण्याि
आला. या कायमक्रर्ास लोकांचा उत्िर् प्रनिसाि मर्ळाला. उल्का बघण्यासाठी २ बस ची
व्यवस्था केली. या कायमक्रर्ाचे ननयोजन श्री. टिपक जोशी व श्री. अननरुध्ि िे शपांडे यांनी
केले.



टि. १५ जानेवारी २०१० रोजी सूयग्र
म हण असल्याने संस्थेने सवाांसाठी खल
ु ा कायमक्रर्
शननवारवाडा येथन
ू केला. या कायमक्रर्ास २५०० िे ३००० लोक उपजस्थि होिे. या कायमक्रर्ाचे
ननयोजन श्री. टिपक जोशी व श्री. अननरुध्ि िे शपांडे यांनी उत्िर् प्रकारे केले. त्याचे live
updates आणण संस्थेच्या सभासिांची र्ुलाखि लोकांना IBN लोकर्ि वर िाखवण्याि येि
होिे. या कायमक्रर्ास सौ. अपणाम ककंकर व श्री. प्रभाकर खोले यांनीही र्िि केली. संस्थेिफे
Solar goggles ठे वण्याि आले होिे. िसेच कायमक्रर्ाचे फोटो र्वर्वध विमर्ानपत्रािही छापून
आले. आपल्या संस्थेचे काही सभासि वेगवेगळ्या टठकाणी ग्रहण पहाण्यास गेले होिे.
त्यांनीही काढलेले फोटो संस्थेि पाहण्यास मर्ळाले.
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10” Telescope च्या Declination Motor चा number शोधन
काढून telescope
ू
working करण्याि आला. त्यािून पटहले observation घेण्याि आले िे “बुध” ग्रहाचे.
Technology wise it works fine. संस्थेच्या सभासिांनी (श्री. अर्ोि रायरीकर, श्री.
अननरुद्ध िे शपांड,े श्री. िीपक जोशी, श्री. सर्ीर गोडबोले) अथक प्रयत्नांनी हा telescope
व्यवजस्थि कायमरि केला. त्याद्वारे Photography करण्याि आली त्याि Orion, Vista
movements यांचा सर्ावेश होिा. Antares चे occultation ही घेण्याि आले, त्याचे video
recording करण्याि आले.या सवामि अननरुद्ध िे शपांडे यांच्या प्रयत्नां बद्द्ल अमभनंिन!



जानेवारी २०१० पासून Sakal Times र्ध्ये sky वर article येण्यास सुरुवाि झाली. िे
िे ण्यासाठी श्री. जोशी व श्रा. िे शपांडे कायमरि आहे ि.
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