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अवकाशववज्ञानातील दे शातील सवाांत मोठी परिषद
साववत्रीबाई फुले पण
ु े ववद्यापीठात जानेवािीमध्ये भिणाि
- ‘इस्रो’ प्रायोजक; पण्
ु यातील आयक
ु ा व एन.सी.आर.ए. याांचे सहकायय

पुणे -

अवकाश ववज्ञान या ववषयातील दे शातील सवाांत मोठी पररषद, ‘नॅशनल स्पेस सायन्सेस
ससम्पोझियम’ (एनएसएसएस) २९ ते ३१ जानेवारी २०१९ या दरम्यान साववत्रीबाई फुले पुणे
ववद्यापीठात आयोजजत करण्यात येणार आहे . ही पररषद भारतीय अवकाश सांशोधन
सांस्थेतफे (इस्रो) प्रायोजजत करण्यात येते. पुण्यातील इांटर युननव्हससयटी सेंटर फॉर

अस्रॉनॉमी अँि अस्रोफफजजक्स (आयुका) आझण नॅशनल सेंटर फॉर रे डिओ अस्रोफफजजक्स
(एन.सी.आर.ए.) या सांस्था पण्
ु यातील पररषदे चे सहआयोजजक असतील.

ही पररषद दस
ु ऱयाांदा आयोजजत करण्याचा मान ववद्यापीठाला समळाला आहे . असा मान
समळालेले हे एकमेव ववद्यापीठ आहे . यापूवी डिसेंबर १९८३ मध्ये पुणे ववद्यापीठात या

पररषदे चे आयोजन करण्यात आले होते. ही पररषद दर दोन-तीन वषाांनी भरवण्यात येते.
त्यात अवकाश ववज्ञानाशी सांबांधधत सवय मुद्द्याांबाबत चचाय होते. दे शभरातील सवय

महत्त्वाच्या सांस्थाांचे तसेच, ववद्यापीठाांचे सुमारे ५०० ते ६०० प्रनतननधी या पररषदे त
सहभागी होणार आहे त. यापूवीची पररषद केरळमधील धथरुअनांतपूरम येथील ववक्रम

साराभाई स्पेस रीसचय सेंटरमध्ये फेब्रव
ु ारी २०१६ मध्ये पार पिली होती, अशी माहहती

ववद्यापीठातील वातावरण व अककाश ववज्ञान ववभागाचे प्रमुख िॉ. पी. प्रदीप कुमार याांनी
हदली.

या पररषदे त इस्रोसह इतर महत्त्वाच्या सांस्थाांचे सांशोधकही सहभागी होणार आहे त. त्यात
फफजजकल रीसचय लॅ बोरे टरी (अहमदाबाद), नॅशनल अटमॉस्फेररक रीसचय लॅ बोरे टरी (गिांकी,
आांध्र प्रदे श), स्पेस अजललकेशन सेंटर (अहमदाबाद), नॅशनल सेंटर फॉर रे डिओ
अस्रोफफजजक्स (पुणे), इांटर युननव्हससयटी सेंटर फॉर अस्रॉनॉमी अँि अस्रोफफजजक्स (पुणे),
इांडियन इजन्स्टट्यूट ऑफ जीओमॅग्नेहटिम (पनवेल), इांडियन इजन्स्टट्यूट ऑफ

अस्रोफफजजक्स (बांगळुरू), इांडियन इजन्स्टट्यूट ऑफ रॉवपकल मेहटओरॉलॉजी (पुणे), स्पेस
फफजजकल लॅ बोरे टरी (धथरूअनांतपरू म) या सांस्थाांच्या सांशोधकाांचा समावेश आहे .
परिषदे चे महत्त्व :

१. या पररषदे च्या ननसमत्ताने अवकाश ववज्ञान ववषयात काययरत असलेले सांशोधक दर दोन
वषाांनी मोठ्या सांख्येने एकत्र येतात, या ववषयावर चचाय करतात.
२. पररषदे तील एकूण सहभागी सांशोधकाांपैकी एक तनृ तयाांश सांशोधक ‘इस्रो’मधील असतात.
त्याांच्याशी चचाय करण्याची सांधी इतर सांस्थाांमधील सांशोधकाांना उपलब्ध होते.

३. अवकाश ववज्ञानातील भववष्यातील हदशा आझण उपक्रमाांबाबत माहहती करून घेण्यासाठी
ही पररषद उपयुक्त ठरते.

