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Space: લોકોને �પેસની
ન�ક કઈ રીતે લાવવા તેના
માટે ‘એ�ટ� ો નાઇટ �કાય
ટુિરઝમ’ માટે 3-િદવસીય
ઇવે�ટ યોજવામાં આ�યું.
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Space: લોકોને �પેસની ન�ક કઈ રીતે લાવવા
તેના માટે ‘એ�ટ� ો નાઇટ �કાય ટુિરઝમ’ માટે 3-
િદવસીય ઇવે�ટ યોજવામા ંઆ�યુ:ં 6 થી 8 ��યુઆરી

દરિમયાન 6000 થી વધુ લોકોએ હાજરી આપી અને અ�ય
��યમાન �હો સાથે ચં�નું અવલોકન કયુ�. શહેરના લોકોને
એ�ટ� ો-ટોક, �ટોરીટેિલંગ, �કાય વોચ, �દશ�નો અને આકષ�ક
��ો�રી જવેી આકષ�ક �વૃિ�ઓ �ારા ખગોળશા� અને
િવ�ાન િવશે �ગૃત કરવામાં આ�યા હતા.

માનવ મન પર ખગોળશા�ની અ�ભુત અસર અને રોજગાર અને
આવક માટે નવીન માગ� બનાવવાની તેની �મતાના મહ�વને
સમજતા, SPACE એ એ�ટ� ો નાઇટ �કાય ટુિરઝમ માટે રા�� ીય
િવ�ાન કે��, સં�કૃિત મં�ાલય અને નેહ� �લેનેટોિરયમ, નવી

લાઈક અન ેફોલો કરો અમા�ં ફેસબુક
પજે:- Facebook Page

ફોલો કરો અમા�ં ઇ��ટા�ામ પજે :- Instagram

સબ��ાઈબ કરો અમારી ય ૂ�ૂબ ચેનલ :- You
Tube

મહ�વના સમાચારો આપના મોબાઇલમા
મેળવવા માટે જોડાઓ અમારા વો�સએપ

�ૂપમાં:- Click

િદ�હી સાથે સહયોગ કય�. આઝાદી કા અમૃત મહો�સવના બેનર
હેઠળ, 6 થી 8 ��યુઆરી, 2023 દરિમયાન, ઇિ�ડયા ગેટ લૉ�સ,

કત��ય પથ ખાતે. આ ઈવે�ટનું ઉ�ાટન સાં�કૃિતક રા� મં�ી �ી
અજુ�ન રામ મેઘવાલે કયુ� હતું.
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Read more:-  પાટણ િજ�લાના સર�વતી તાલુકાના
સાગોિડયા ગામે રાિ� �ામ સભા યો�ઈ…

ચં�, શુ�, મંગળ, ગુ� અને શિનને અલગ-અલગ િવ�તરણ પર
જોવા માટે લોકો માટે િવિવધ �કારના ટેિલ�કોપ ગોઠવવામાં
આ�યા હતા. ઓટોમેટેડ હાઈ-મેિ��િફકેશન ટેિલ�કોપ �ારા
લોકોને જોવા માટે મોટી ��ીન પર ચં� અને ��યમાન �હોનું
સતત �વંત ખોરાક પણ રજૂ કરવામાં આ�યું હતું. લોકો
અવકાશી પદાથ�ને િ�યામાં જોઈને મં�મુ�ધ થઈ ગયા કારણ કે
તેઓ આપણા

આધુિનક �ય�ત �વનમાં ઘણીવાર અ���ા થઈ �ય છે. �ારે
આપણો બહેન શુ� �હ તેની ��યતાની ટંૂકી િવંડોને કારણે થોડા
�ે�કો �ારા સા�ી બની શકે છે, �યાર ેચં� પરના �ેટસ�,
ગેિલિલયન ચં�ો અને ગુ� પરના બે��સ, શિ�શાળી લાલ મંગળ
અને શિનના વલયોનો સંપૂણ� અનુભવ થયો હતો. મિહમા તેની



https://samaysandeshnews.in/
https://wa.me/918866066060?text=


1/10/23, 1:57 PM Space: લોકોને �પેસની ન�ક કઈ રીતે લાવવા તેના માટે 'એ�ટ� ો નાઇટ...

https://samaysandeshnews.in/a-3-day-event-was-held-for-astro-night-sky-tourism-to-bring-people-closer-to-space/ 4/12

સાથે િવિવધ મનોરંજક ખગોળશા�ની �વૃિ�ઓ હાથ ધરવામાં
આવી હતી જમે કે િવિવધ �હો પર વજન કરો અને ધૂમકેતુ
બનાવવાનું �દશ�ન. નરી આંખે ચમકતા ટપકા જવેા દેખાતા
અવકાશી પદાથ� િવશાળ ��ાંડને પોતાની અંદર રાખે છે અને
આ ઘટનાએ િદ�હીવાસીઓને તારાઓને મળવાની દુલ�ભ તક
પૂરી પાડી હતી.

 

“લોકો એ સમજવામાં િન�ફળ �ય છે કે િવ�ાન, તેના સવ��ચ
�વ�પમાં, કિવતા કરતાં અલગ નથી. અને જમે કે કાલ� સાગને
ક�ું હતું કે ખગોળશા� એ ન� અને પા�-િનમા�ણનો અનુભવ છે,
એ જ ઉ�ે�ય સાથે SPACE ઇિ�ડયાનો ઉ�ે�ય ��ાંડ સાથે
અલૌિકક જોડાણની આ ભાવના િવકસાવીને �વનને સશ�
બનાવવાનો છે. આ ઇવે�ટમાં આપણા સૌરમંડળના ચાર ભ�ય
�હો – શુ�, શિન, ગુ�, મંગળ અને ચં�નું 6 થી 8 ��યુઆરી,
ઇિ�ડયા ગેટ, નવી િદ�હીના અવલોકનનો સમાવેશ થશે. આવી
ખગોળશા�ીય ઘટના ભા�યે જ બને છે �ાર ેકોઈ �યિ�
રાિ�ના આકાશના લગભગ સમાન �દેશમાં એક સાથે એક કરતાં
વધુ �હો જોઈ શકે છે. આ ઈવે�ટનો ઉ�ે�ય સંશોધન માટેની
માનવ શોધ અને િવ�ાન સાિહ�ય, કલા અને સાિહ�યના �ભાવને
યાદ કરવાનો અને ઉજવવાનો છે જણેે પેઢીઓને અવકાશ
સંશોધકો અને રોકેટ વૈ�ાિનકો બનવા માટે �ેરણા આપી છે.

અને લોકોને રા�ે આકાશના અદભૂત શો જોવા અને માણવા માટે
�ેરણા આપો!” �ી સિચન ભા�ભા, સીએમડી, અવકાશ.

 

SPACE એ એ�ટ� ોનોમી, �પેસ સાય�સ અને STEM િશ�ણ
અને પાયાના �તર ેઅને તેનાથી આગળના અનુભવોના િવકાસમાં
22 વષ�નો વારસો ધરાવતી અ�ણી સં�થા છે. તે િવ�ની સૌથી
મોટી િબન-સરકારી સં�થા છે જ ેશાળાઓ, હોટે�સ અને �વાસન
ઉ�ોગોમાં ખગોળશા� અને અવકાશ-િવ�ાનને લોકિ�ય
બનાવી રહી છે. સં�થાએ 1M+ િવ�ાથ�ઓને જો�યા છે અને
તેના ઉ�પાદનો અને સેવાઓ �ારા અ�યાર સુધીમાં 1000+

શાળાઓને �ેરણા આપી છે.
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