Dr. ABDUL KALAM SCIENCE CENTRE & PLANETARIUM
PRESS RELEASE
NIGHT SKY WATCHING PROGRAMME ON 25.02.2017.

A full night sky watching programme is being organized by the Puducherry Council
for Science & Technology (Department of Science, Technology & Environment) and
Pondicherry Science Forum on 25th February 2017 from 7 pm to 5 am on 26th February 2017
at Dr. Abdul Kalam Science Centre & Planetarium located at Lawspet, Puducherry.

This full night programme will have a multiplicity of programme including high
resolution telescope, Real time sky projection, Multimedia Presentations etc. Chief Resource
Persons would be Dr. Kamal Lodaya from Institute of Mathematical Sciences, Chennai along
with Dr.Madivanane of Government Arts & Science College, Mahe, both of whom are
renowned astronomy experts with years of experience in conducting such mass astronomy
awareness programmes.

School and college students, teachers and public interested in astronomy are hereby
invited to make use of the programme and take part in the programme in good numbers.
Those who wish to participate can register their names through SMS to Thiru E. Sivakumar
(9442284087), Thiru P. Sathishkumar (9442550077) and Mr.Arun (98949-26925) or call him
for any clarifications.
***
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