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िवजान आिण गिणत
िनसगारचया नवया िनयमांचा सतत घेतलेला शोध आिण जनुया िनयमांचा पडताळा पहाणे महणजे िवजान. 
या  दोनही  गोषीसंाठी  पयोग  करणे  आलेच.  महणनूच  पयोग  हा  िवजानाचा  अिवभाजय  भाग  आहे. 
पयोगाचे  िनषकषर  नोदवायचे  तर  मोजमापे  गरजेचीच.  कोणतीही  गोष  मोजायची  असेल  तर  गिणत 

महतवाचे ठरत नाही काय  ?  महणनू गिणत हा िवजानाचा 
आतमा ठरतो.

केवळ  मोजणीसाठी  गिणत  गरजेचे  नसते.  िनषकषर 
काढणयासाठीही गिणताची गरज असते.  आलेख (graph)हे 
गिणती  अवजार  तयासाठी  फार  उपयोगी  ठरते.  पदाथारची  रचना  समजावनू 

घेणयासाठी भिूमती  (geometry) तर वसत ूचंया गित समजनू घेणयासाठी समीकरणे (equations) 
आवशयक  आहेत.  िवजानातले  अनेक  िकचकट  पश  सोपया  पदतीने  मांडणयासाठी  गिणती  यकुतया 
वापरलया जातात. लॉगिरथम, मिॅटकस रचना, लापलास टानसफॉमर अशी तया पकैी काही उदाहरणे आहेत. 

िवजानाचया  मदतीला  धावनू  आलेला  अललाउदीनचया 
िदवयातला  राकस महणजे सगंणक.  गिणताचा  परेुपरू  वापर 
करून या राकसाने तर आपले जीवनच वयापनू टाकले आहे. 

जीवशासात गिणताचा वापर केला जात नाही हा एक गरैसमजच महणता येईल. सजीवाचा सवारत लहान, 
मलूभतू, घटक-भाग महणजे पेशी. या पेशीचे सवर पकारचे िनयतंण करणारी गणुसतेू अभयासायची तर 
गिणत आिण सगंणक अिजबात टाळता येणार नाहीत. 

खरे तर गिणत, िवजान आिण तयांचे उपभाग हे आपण आपलया सोयीसाठी केलेले वगीकरण आहे. हे सवर 
मळुात एकच आहेत. िनसगारचे िनरीकण करून, अनभुव घेऊन जान िमळवणयाची ही पदत आहे.

तमुचे पाय अशक असताना,  धावणयाचया शयरतीत तमुही भाग घयाल का ? मग गिणत न  
िशकता िवजानाचया कोणतयाही केतात कसे बरे उतरता येईल ? 

--पसाद मे हेदळे



सगंणकाचा पडदा
सगंणकावर आपण केलेले कामकाज तयाचया पडदावर आपलयाला 
पहाता येते.  शेजारचया आकृतीत सगंणकाचा पडदा दाखवला आहे. 
समजा तमुचा पडदा १९ इचंी असेल तर तयाचा अथर आयताकृती 
पडदाचा कणर १९ इचं लांबीचा असायला हवा.
जनुया पकारचया पडदासाठी CRT पदत वापरली जात असे. CRT 
महणजे   Cathode Ray Tube. हलली नवया सगंणक पडदासाठी 
LCD महणजे    Liquid Crystal Display ही  पदत वापरली 

जाते.LCD पकारचा पडदा जनुया CRT पडदापेका अगदी कमी िवदतु शकी वापरतो. पण जनुा पडदा 
रगं अिधक उतम पकारे दाखवतो.
जनुया पकारचया CRT पडदामागचे ततव टेिलिवहजन सचंापमाणेच असते. इलेकटॉन उतसिजरत करणारी 
नळी िविवध िवदतुमडंलांदारे िनयिंतत केली जाते. तयामळेु आपलयाला िदसणाऱया पडदामागे आदळणारे 
इलेकटॉन पडदावर पकाशिबदं ू िनमारण करतात.  िनयतंण करणारी िवदतुमडंले अशा रीतीने पकाशिबदं ू 
िनमारण करतात की तयामळेु दशय िकंवा अकरे आपलयाला पडदावर 
िदस ूलागतात. आकृतीत दाखवलयापमाणे लाल, िहरवा, िनळा रगं 
िनमारण करणारे  िठपके  (८)  पडदामागे  असतात.  तीन इलेकटॉन 
बदंकुा  (१)  या  िठपकयांना  कायारिनवत  करणयाचे  काम  करत 
असतात.  या बदंकुा इलेकटॉनचे पवाह  (२)  िनमारण करतात.  या 
पवाहांचया िनयतंणासाठी फोकिसगं आिण िडफलेिकटगं कॉइलस (३ 
व ४)  असतात.  इलेकटॉन पवाह आकष ूरन घेणयासाठी पडदाचया 
अलीकडे अनोड (५)असतो. वेगळया रगंांसाठीचे इलेकटॉन वेगळे करणयासाठी मासक (६) काम करतात.
अलीकडे वापरला जाणारा LCD पदतीचा पडदा वेगळे ततव वापरून काम करतो. तयासाठी इलेकटॉनचा 
पवाह वापरला जात नाही. पडदा, मागील बाजनेू हजारो छोटया pixel मधे िवभागलेला असतो. एखादा 
िपकसेलला  िवदतुदाब  िदला  असता  तया  िपकसेलची  पारदशरकता  नष  होते.  अशा  रीतीने  िवदतुदाब 
(voltage)असणे आिण नसणे या  दोन िसथतीचंा  वापर  करून,पडदावरील हजारो  िपकसेलस गरजे 
पमाणे व रगंापमाणे उदीिपत करता येतात व आपलयाला रिंगत िचत िदसते.

 CRT ची अ ंतरर चना

 LCD पडदा



आकाशयाता
िवशाचया अनतं पोकळीत िततकीच अनतं रहसये दडली आहेत. फार पवूीपासनू केवळ िनरीकण व तकर  
याचया जोरावर मानवाने यातील काही रहसयांबदल िनषकषर काढले. तयातील काही, शासीय िनकषांवर 
न उतरलयाने सधुारले गेले व नतंर सवरमानय झाले.

अवकाशयगुाची  महुतूरमेढ  १६०९  साली  गिॅलिलओ गिॅलली  या  शासजाने  रोवली.  तयाने  पिहलयांना 
आकाशाकडे दबुीण रोखली व िनरीकणे केली.  नतंरचया काळात काचेपासनू 
िभगें व परावतरक तयार करून दिुबरणी बनिवलया गेलया. पण या सवर कृितम 
नेतांना पृथवीवरील धळू, धरू व िदवयांचे पदषूण या मळेु मयारदा होतया. या 
मयारदा १९९० साली अमेिरकेने अवकाशात पाठवलेलया हबल दिुबरणीने पार 
केलया.  आज  हबल  दिुबरण  पृथवीपासनू  ६१०  िक.िम.  अतंरावर  अतंराळात 
पृथवीभोवती िफरत आहे. छायािचते घेऊन िवशासबंधंी मािहती देत आहे.

अतंराळातील  छायािचते  अभयासनू  अनेक  गोषीचंा  उलगडा  आता  होत  आहे.  तारा,  तयाभोवतालचे 
गह,लघगुह व धमूकेत ूयांची सौरमाला बनते. अशा अनेक सौरमालांची एक दीिघरका बनते. अशा अनेक 
दीिघरका आिण िवशातील आता माहीत झालेला अदशय पदाथर यांचे िमळनू िवश बनते. यापकैी काहीचंाच 
उलगडा मानवाला झाला आहे.

हबल दिुबरणीस, धमूकेत ूसारखी शेपटी असलेला एका दसुऱयाच सौरमालेतला 
गह नकुताच सापडला.  तयाचे हबलने घेतलेले छायािचत शेजारी दाखवले 
आहे.  ही सौरमाला आपलया पासनू १५३ पकाशवषे दरू आहे.(पकाशवषर हे 
अतंर मोजणयाचे माप आहे. एका सेकंदात पकाश ३लाख िक.िम. दरू जातो. 
एका वषारत तो िजतके अतंर या वेगाने कापेल ते अतंर महणजे १ पकाशवषर). 
शेपटीवाला गह, आपलया गरुु-गहा एवढा आकाराचा असनूही तो तयाचया ताऱयाभोवती अितशय वेगाने 
पदिकणा करत आहे. तयाची एक पदिकणा साडेतीन िदवसात (८४ तासात) पणूर होते. पचडं वेग, तयाचे 
वायपुबल सवरूप आिण तयाचयातनू िनघणारे सौरवारे यांमळेु  तयाचया मागे धमूकेतसूारखी शेपटी तयार 
झाली आहे. या गहाचे नाव महणजे तयाला िमळालेला कमांक 209458 .HD B

--डॉ . िवलास पा िरपतयदार (दंत िचकीतसक)

हबल दुब ीण

शेपटीवाला गह



सौमया आिण मामा
सौमया  मामाला  महणाली,  की  "मला  अनेक  पयोग  करून 
पहावेसे वाटतात पण पयोगशाळेत जशी िनरिनराळी उपकरण ं 
असतात तशी तर माझया घरी नाहीत. मग मला पयोग कसे करता येतील ?”

मामा महणाला,  “ पयोग करणयासाठी फक उपकरणांची नवहे तर मखुयतः पयोग करणाऱया माणसाची 
आिण एका िशसतीची गरज जासत असते.  तझुया शालेय पातळीवर तर अनेक पयोग इतके सोपे साधे 
असतात, की घरातलयाच अनेक गोषी वापरून हे पयोग िनिशत करून पहाता येतात. ”
सौमया महणाली " हे कसे ?"  मामा महणाला " ऐक तर.  ”

 “ िविवध शासीय ततवांचा पडताळा आपलयाला पहायचा असतो महणनू आपण हे पयोग करतो. समज, 
उषणता िदलयावर पाणयाची वाफ होते आिण ही वाफ थडं केली की ितचे पनुहा एकदा पाणयात रूपांतर 
होते हा पयोग आपलयाला करायचा आहे.  तयासाठी काचेचया भांडयाची लांब ितरकी नळी असलेलया 
बकपाताची गरज नाही.  सवयपंाकघरातलया एका छोटयाशा पातेलयात थोडं पाणी घे.  तयात थोडं मीठ 
घाल,  ढवळ,  तयाची  चव घे.  ती  खारट आहे.  ते  सवयपंाकाचया  चलुीवर चढव.  िवसतव पेटवनू या 
पाणयाला उषणता देण ंचाल ूकर. थोडया वेळान ंतया पाणयाची वाफ वहायला लागेल. आता या पातेलयावर 
एक झाकण ठेव. पाणयाची वाफ झाकणापयरत जाते. हे झाकण पातेलयाचया मानान ंथडं असलयामळेु या 
वाफेच ंपनुहा पाणयात रूपांतर होत .ं हे झाकण काळजी पवूरक काढनू पािहलसं तर जया बाजलूा पाणयाची 
वाफ झाकणाला लागली ितथे आता पाणयाचे थबे िदसतील.  या पाणयाची चव पहा.  ती तलुा  खारट 
लागणार नाही. महणजे, खारट पाणयाला उषणता िदलयावर तयातले मीठ मात खालीच रािहले. पाणी मात 
वाफेचया रूपात वर येऊन वेगळे झाले. ”
 “ पािहलसं, या पयोगासाठी पयोगशाळेतल ंएकही उपकरण लागत नाही. तझुया पसुतकात असे िकतीतरी 

पयोग आहेत. ते त ूकरून पाह ूशकतेस. मग तलुा लोक बाल-शासज महणतील.”
शेवटचया वाकयावर सौमया फारच खषु झाली तेवहा मामा महणाला,-
"मात त ूपयोग न करता शास पयोगाची वही नसुतीच िलहीत गेलीस 
तर तलुा लोक पोपट–पिंडत महणतील.  ” मामाने सांिगतले आिण तो 
पनुहा एकदा घोरू लागला.  मामाची झोप उडवणयासाठी कोणता पश 
िवचारावा यासाठी सौमयाने पनुहा िवचार करायला सरुुवात केली.   पोपट-प िंडत घोर ू लागला



करंज
मी मागील लेखात िलिहले होते की िविवध तऱहेचया वृक-वनसपती ही आपलया देशाची एक ताकद आहे. 
या िविवध वृकांपकैी करजं या वृकाची मािहती यावेळी देत आहे. 
हा वृक एक एकरात  (४४,१०० चौ.फूट)  लावला असता,  तयापासनू १ ते २।। टन तेल िमळू शकते. 
तयाचपमाणे समुारे ७टन करजं पडेही देतो. करजं आडवा वाढतो. तयामळेु १० वषारत सपंणूर १ एकरावर 
करजंरूपी हिरतगृहच िनमारण होते. या नसैिगरक हिरतगृहात करजंाचया सावली खाली, पलािसटक अथंरा. 
या पलािसटकवर, िहवाळी पानगळ झालेला पाचोळा, करजं पडे व थोडी माती टाका.  या िठकाणी भर 
उनहाळयात उतम पालेभाजया घेता येतील.

उतम खत देणारा हा अदतु वृक आहे.  तयाचया 
िहरवया पानात ३.२ टकके नायटोजन (N), ५.४ 
टकके  फॉसफरस  (P)  आिण  २.२  टकके 
पोटॅिशयम (K) आहे.
जिमनीत सतूकृमी नावाचे, डोळयांना न िदसणारे 
सकूम  िकडे  असतात.  या  िकडयांमळेु  िविवध 
िपकांचे  िकमान १५ टकके आिण टोमटॅो,  भोगी 
िमरची,  िमरची,  वांगे  यासारखया  िपकांचे  ९० 

टककयांपयरत नकुसान होऊ शकते.  पण करजंाचे खत या जिमनीत वापरलयास,  हे सतूकृमी नगणय 
नकुसान करतात.  या करजंाची या कारणाने  जहाजे  भरभरून कांडला बदंरातनू  िनयारत होताना मी 
पािहली आहे. करजं हे झाड, िकमान पाणयावर आिण िनकृष जिमनीवरही उतम वाढते. 
या  वृकाचे  अनेक  आयवेुिदक  उपयोगही  आहेत.  याने  दातनू  करणयाने  िहरडया  मजबतू  होतात. 
िहरडयातनू  प  ू व  रक येणे  बदं  होते.  खरूज,  गजकणर,  तवचारोग,  िपत,  डांगया  खोकला,  अडंवृदी 
इतयादीवंर करजं झाडाचया साली, मळेु, पाने, फुले व िबयांचा औषध महणनू उपयोग होतो.
याचे  तेल मी टक,  जीपमधे व पाणयाचा  पपं चालवणाऱया इिंजनामधे कोणतीही पिकया न करता, 
वापरून पािहले आहे. पयारवरणपरूक असे हे इधंन आहे. 
मग रसतयाचया, शाळेचया मदैानाचया कडेला करजं हे झाड लावायचे ना ?
--शी. पकाश तुळपुळे (शाशत शेती या िवषयाचे तज)

करंज वृक



ती फुलदाणी
शीतपेये,  पाणी यांचया बाटलया व खराब झालेली   CD िकंवा   DVD यांचा वापर करून आपण एक 
सुदंर फुलदाणी तयार करू शकतो, आपलया घराचे सौदयर खलुव ूशकतो. आिण तेही सवकौशलयाने !
सािहतयः एक पलािसटकची बाटली, जनुया लगनपितका, िबिसकट-चॉकलेट यांची वेषणे, फेिवकॉल, सईु 
दोरा, काती, कटर, फेिविकवक (उपलबध असलयास),  िचकटपटटी.

कृती ः  
१. पथम पलािसटकची बाटली आडवी पकडनू  

मधोमध कटरने कापनू घया. झालेलया दोन 
भागांपकैी  खालील  भाग  आपण  वापरणार  
आहोत. 

     
२. आता   CD िकंवा   DVD आिण  बाटली  

एकमेकांना जोडनू घया (िचत पहा). 
फेिविकवक नसलयास  CD व बाटली यांना 
पतयेकी दोन िछदे पाडनू तयात दोरा ओवनू 

 CD चया मागील बाजसू गाठ मारा.

३. सजावटीसाठी लगनपितका, िबिसकटाची वेषणे 
यांचा  वापर  करा.  वेगवेगळया  आकाराची  
फुले पाने काढनू कापनू घया. फेिवकॉल 
िकंवा िचकटपटटीचया साहाने ती िचकटवा. 
थोडासा तमुचया कलपकतेचा वापर करून 
तमुही एक सुदंर फुलदाणी बनव ूशकता.

--सनेहा कोपललू ( िवजान केद सदसय)



थॉमस अलवा एिडसन
बटण  दाबलयाबरोबर  लगेचच  िदवा  लागतो  आिण  चोहीकडे 
पकाश पसरतो.  हा अनभुव आपलयासाठी काही िवशेष महणता 
येणार  नाही.  पण  समुारे  १००  वषारपवूी  रॉकेलचे  िदवे  िकंवा 
तेलाचया  समया  वापरात  होतया,  तेवहा  आपलया  आधीचया 
िपढयांसाठी िवजेचा िदवा ही जादचू होती. या जादमूागचा िनयम 
शोधनू काढणारा जादगूार महणनू आपलयाला थॉमस एिडसनचे 
नाव  मािहती असले पािहजे.
शालेय  िशकणही  फारसे  न  घेतलेला  एिडसन  सवतःवर  आिण 

सवतः केलेलया पयोगांवर भरवसा ठेवनू असे. तयाची या बाबतीतली िचकाटीही वाखाणणयासारखी होती. 
िवजेचा िदवा शोधतानाच तयाला एकूण १००० पदाथारची िदवयातील ततंसूाठी तपासणी करावी लागली. 
तयानतंर पथम बांबचूा ततं  ूआिण नतंर टगंसटन धातचूा ततं  ूया परीकेत पास झाला.  या वेळी एका 
िमताने तयाला िवचारलेलया पशाला एिडसनने िदलेले उतर जगात पिसद झाले आहे. तो महणतो. “माझे  
हजार  पदाथारवर  केलेले  पयोग वाया  गेले  नाहीत.  मला  असे  १००० हजार  पदाथर  सापडले  की  जे  
िदवयाचया ततं ूसाठी वापरता येणार नाहीत."
एिडसनने तयार केलेला िदवा  incandescent lamp पदतीचा िदवा आहे. तो आपण 
अजनूही  काही  पमाणात वापरतो.  या  िदवयात  िनवारत  काचेचया  गोलात  टगंसटनचया 
िमशधातचूा ततं  ूवापरला जातो.  या ततंभूोवती बाहेरूनच िवदतुदाब िदलयाने,  तयातनू 
वीजपवाह वाहतो आिण ततं ूतापतो. तयाचे तापमान समुारे ८०० िडगी सिेटगेड पयरत वाढलयाने िनमारण 
झालेलया उषणतेचे रूपांतर पकाशात होते. 
एिडसनने आपलया आयषुयात हजारो शोध लावले. तयापकैी १००० शोधांची तयाने पेटटंस घेतली. 
एिडसन हा उदोजक-शासज होता. केवळ शोध लावनू तयाने अफाट सपंती िमळवली होती. जयावेळी तो 
मृतय ूपावला तयावेळी,  महणजे समुारे १०० वषारपवूी,  तयाची सपंती ६५ अबज अमेिरकन डॉलर होती. 
सवतःचया  मालकीची  रेलवे  आिण रेलवे  सथानक असणारा  हा  िवजेचा  जादगूार  जेवहा  िदवगंत झाला, 
तयावेळी जगातलया सवर लोकांनी तयाला शदांजली महणनू एक िमिनट िदवे बदं ठेवले होते.
एिडसन गेलयावर लोकांचया आयषुयातला पकाशच जण ुिनघनू गेला होता.

थॉमस अलवा एिडसन



सवचछंद- वृत 
• पावसाळा खऱया अथारन ंसरुू झाला आिण सवचछदंचे मदैानी खेळ काही काळा साठी सथिगत 

झाले.  तरीही िवजान केदाचया मदतीने करमणकू-जान-िनिमरती या ितसतूीवंर आधािरत असे 
कायरकम चाल ूझाले आहेत.

• सवचछदंचया मलुांसाठी िवजान केदातच एक वाचनालय सायकंाळी ५ ते ७ या वेळात चालू 
झाले आहे. सोमवार आिण शिनवार या िदवशी सटुी. 
यासाठी कोणतेही शलुक नाही. मात पसुतके नीटपणे 
वापरणयाची  जबाबदारी  सवारचीच.  फक  िवजान 
िवषयातलीच  नवहे  तर  इतरही  िवषयांवरची 
िनरिनराळी  पसुतकं  उपलबध आहेत.  गोषीचंी  सदुा. 

मराठी आिण इगंजी दोनही भाषांमधली. पावसामळेु मदैानावर जाऊन खेळ खेळता येत नसतील 
पण टी.वही. पाहनू वेळ वाया घालवणयापेका हाच वेळ सतकारणी लागला तर ?

• केवळ वाचनानेच सगळया गोषी जमतात अस ंनाही. तकर शदु िवचार करणयाची 
सवय  लागायला  बिुदबळ  िशकवणयाची  आिण  खेळणयाची  (िनःशलुक)  सोय 
िवजान केदात गोल घमुटात केली आहे. बिुदबळ िशका, खेळा आिण तकर बदुीला 
धार चढवा.

खेळ, सहल आिण हसतकौशलय यांचया माफर त िवजान खपू आिण 
खपू  लौकर  िशकता  येते  असा  आमचा  अनभुव  आहे.  तमुचा 
अनभुव काय आहे ते आमहाला कळवा.



सायकलचे जग
या वाहनाचा देखभालीचा खचरही अगदीच कमी आहे. आठवडयातनू जािसतत जासत दोनदा हवा भरली 
की झाल ं. महणजे आठवडयाचा इधंनखचर सपंलाच. कधी मधी चाकांच ंपकंचर काढल ंआिण मिहनयातनू 
एखादा वेळी तेल पाणी केल ंकी आपल ंवाहन खषू. एक िलटर पेटोल भरायला िजतका खचर िततकया 
खचारत दोन मिहने हे वाहन मजेत चालणार हे अगदी साध ंवयावहािरक गिणत. 

पणूर  वेळ  सायकल  चालव ू  इिचछणाऱयासाठी 
आणखीही काही अडचणी असतात.  पिहली मोठी 
अडचण  पितषेची.  हलली  माणसाची  पितषा 
तयाचया वाहनावरून ठरते ही वसतिुसथती आहे. 
पण यावर अगदी  साध ं उतर  आहे.  जयांनी  ती 
पितषा  आधीच  िमळवली  आहे,  (महणजे 
जयांचयाकडे आधीच पितिषत वाहन आहे,  िकंवा 

जयांनी आपली पितषा वाहनावर अवलबंनू ठेवलेली नाही)  तयांनी सायकल वापरायला सरुुवात करणे. 
अशा लोकांमधे तथाकिथत उचचभ ूआिण उचचिशिकत लोक येतात. साधारणपणे हे लोक इतरांना उपदेश 
करणारे असतात. तयांचयासाठी अलबटर आइनसटाइनने आधीच एक गोष सांगनू ठेवली आहे. तो महणतो, 

          .  The best way to educate people is to be an example (लोकांना िशकवणयाचा 
सवोतम मागर महणजे, सवतःच उदाहरण बनणे)

सायकलीचा खरा फायदा वेगळाच आहे. तो आहे, आयषुयाला आलेला अनावशयक वेग कमी करणयाचा. 
सडंासात जायच ंअसेल तर सकूटरला िकक मारतील असे जे महाभाग आहेत ते या कृितम वेगाचे बळी 
आहेत.  गरजा भागलयावर इचछा भागवताना तयांना धाप लागते.  ती लाग ूनये महणनू तयांनी इधंन-
वाहने वापरून आपला शारीिरक वेग वाढवनू घेतला आहे.  अशा वेळी मानिसक िवकारांचया गदीत ते 
चगेरून जातात.  कारण हा वेग अनावशयक आहे याच ंभान तयांना आलेल ंनाही.  अनेक मनोकाियक 
रोगांची  हे  लोक  िशकार  होतात.  लयबद हालचाली  करून  पायडल मारावे  लागत  असलयामळेु  या 
मनोकाियक रोगांचा नायनाट होऊ शकतो अस ंतज सांगतात. 

सायकल वापरणयाचा हा एक अपकािशत फायदा !



सवयपंाकघरातले गिणत
सवयपंाकघरात पवूी पावशेर अधारशेर अशी मापे वापरून अननपदाथर तयार 
करत.  याचा अथर  पवूी  आकारमानानसुार मोजमाप करून पदाथर  वापरले 
जात.  पण आकारमाना ऐवजी वजनानसुार पदाथर वापरणे अिधक शासीय 
आहे.  कारण  िविवध  पदाथारची  घनता  वेगवेगळी  असते.  परदेशात  खाद 
पदाथर करताना घटक-पदाथर मोजणयासाठी वजन काटा वापरणयाची पदत 
आहे.  िवशेषतः  मोठया  पमाणात  पदाथर  तयार  करताना,  सवयपंाकघरात 
वजनकाटा असणे आवशयक आहे. 

सवयपंाकघरातली बहुसखंय भांडी दडंगोलाकार 
असतात. उदा. पातेले, पाणयाचे िपपं, कुकर, वाटया, चहाचा कप इतयािद. 
कमीत कमी  केतफळात,  जासतीत  जासत घनफळ साधय करणारी  वसत  ू
महणजे गोलाकारच  (spherical)  हवी,  महणजे चडेू सारखी.  पण अशी 
भांडी चडेू सारखी असतील तर िसथर रहाणार नाहीत.  चडेू खालोखाल दडंगोलाकार  (cylindrical) 
वसत ूचंा कमांक लागतो. कमीत कमी केतफळाचया पतयाचा (मातीचा) वापर करून अतयािधक घनफळ 
िमळवणे हे असे शकय होते. 

रोटी  पोळी  िकंवा  भाकरी  करणयाची 
पदत पािहली की असे लकात येते की 
िपठाचा  गोळा  करून  तयाचे  केतफळ 
वाढवले आहे. पथम ितकोण करून मग 

या  आकृतीचया  बाज ूचंी  सखंया  सतत  वाढवली  जाते.  तयार  होणाऱया  बहुभजुाकृतीचे  रूपांतर  शेवटी 
वतुरळाकारात होते. 

िशतावरून भाताची परीका ही महण तर खास सवयपंाकघरातलीच. सखंयाशासातली नमनुा 
घेणयाची  आिण तयावरून महतवपणूर  िनषकषर  काढणयाची पदत सवयपंाकघरातनूच आली 
आहे का ? तसे असेल तर मग हे गिणतात घुसलेले सवयपंाकघर आहे. 

 सवयपंाकघरात ील 
वजनकाटा



कोण कसे उतर देईल ?
एकदा  रसतयाने  एक कोबडीचे  िपललू गात  गात  चालले  होते.  तया  िपललाने 
अचानक रसता ओलांडला. िपललाने रसता का ओलांडला ? या पशाचे उतर कोण 
शासज कसे देईल ते पहा....
सर  ऐझॅक नयटूनः  िपललाने रसता ओलांडला तो रसतयाने िपललाचया पायांना 
िदलेलया पितिकयेमळेु. (िकया पितिकया िसदानत)
आयझेनबगर ः  िपललाने रसता ओलांडला िकंवा नाही हे िनिशत सांगता येणार 
नाही. तयाचा एकतर वेग सांगता येईल िकंवा तयाचे नेमके सथान सांगता येईल. (अिनिशततेचा िनयम)
लुई पाशरः पायाला लागलेले जतं ूझटकणयासाठी िपललाने रसता ओलांडला असणार. (जतं ूचंा शोधक)
डॉ.  जगदीशचदं  बोसः िपललाने  रसता  ओलांडला  कारण  वनसपतीपमाणे  कोबडीचया  िपललालाही 
भावना असतात. (वनसपतीनंा भावना असतात हे सांगणारा िसदांत.)
अलबटर  आइनसटाइनः िपललाने रसता ओलांडला असेल िकंवा रसताच तयाचया पायाखालनू उलटया 
िदशेने सरकला असेल. हे तर केवळ िनरीककाचया िसथती-गतीवर अवलबंनू आहे. (सापेकतेचा िसदांत)

भोळा बडंू - चतुर  चदं ू
चदं ू-बडंू ही िमतांची जोडी सवारनाच मािहती आहे.  भोळया बडंलूा एक कागद सापडला तयात नसुतीच 
काही नावे आिण मािहती आहे. पण तयातनू तयाला काहीच बोध झाला नाही. तयान ंचतरु चदंलूा िवचारल  ं
की याचा अथर काय आहे  ?  चदंनू ंतयाला तयाचा अथर मोठयांशी चचार करून 
सांिगतला.  तो  अथर 
पढुचया  अकंात.  तोवर 
तमुही  भोळया  बडंलूा 
मदत करणार काय ?

सगंणक लुई पाशर रेिडयम रामानजुम 
कालर गाऊस फोनोगाफ आयझनेबगर िकलबी  
नयटून  गरुुतवाकषरण  हवेचा  दाब  
लबंगोलाकार  आइनसटाइन भारतीय-गिणती  
एिडसन मेरी कयरूी टांिझसटर जतं ू
चालसर बबेॅज िसथर-िवदतु केपलर  पासकल  
सापेकता अिनिशतता 

भोळा बडंू
चतुर चदं ू



आपले कान  

धवनी हा,लहरीचंया रूपात वातावरणात असतो. या 
लहरीचें  मदेपूयरत  वहन  करणयाचे  काम,  कान 
करतो.  आपलयाला २०हटरज् ते २०००० हटरज् या 
कंपनसखंयेचा आवाज ऐकू येतो.
बाहकणर ः  (  external ear)  महणजे  धवनी 
गोळा  करणारा  कणारच.  तयाचया  पासनू  ितरकस 
निलका  (१२)  कणरपटलापयरत  (  ear drum) 
जाते.  या निलकेत समुारे  ४००० मेण सवणाऱया 

गथंी  असतात.  या  मेणामळेु  आिण खपूशा  केसांमळेु,  सभंावय धोकादायक पदाथारना  अटकाव होतो. 
हवेतील धविनलहरी या निलकेतनू (  ear cana ) l जाऊन कणरपटलावर आदळतात. कणरपटल महणजे, 
नाजकू,मऊ अशा अतंसवतवचेचा ताणलेला पडदा (११). कणरपटलाचया पलीकडे मधयकणर असतो.
मधयकणर ः  (  middle ear) यात ऐरण (१), हातोडा(२) व िरिकबी (३) पमाणे िदसणारी अगदी छोटी 
हाडं एकमेकांना  िबजािगरी  पमाणे  जोडलेली  असतात.  िरिकबीचया  अडंाकृती  िखडकीतनू  कणरपटलाची 
छोटीशी हालचालही (धवनीमळेु झालेली) २२ पट वाढवनू अतंकर णारकडे पाठवली जाते.
अ ंतकर णर ः  (  inner ear) हा पाणयासारखया पातळ दवाने भरलेला असतो. याचा महतवाचा भाग महणजे 
गोगलगाईचया शखंापमाणे  िदसणारा  (cochlea)  कॉिकलआ(७).  यात सकूम केसांपमाणे  असणाऱया 
हजारो  चेतापेशी  (  nerve cells)  असतात.  धविनलहरीचें  रूपांतर  सकूम  केसांचया  हालचालीमळेु 
चेतापेशीचंया चेतनेत होते.  कानावर पडणारे अनेक आवाज दोनही कानांतनू नवहरमाफर त  (५,६)मदेतूील 
धवनीचा अथर लावणाऱया भागात येतात, आिण आपलयाला ऐकू येते. 
घसा  आिण  मधयकणर  यांना  जोडणारी  नळी  महणजे  यसुटेिशअन  टयबू  (८,१०).  मधयकणर  आिण 
वातावरणातील हवा यांचयातील हवेचया दाबाचे सतंलुन करणे हे िहचे काम. मधयकणारतील िचकट पदाथर 
उतसिजरत करून घशात टाकणयाचे कामही ही नळी करते.
काना  पमाणेच  जबडयाजवळचया  हाडातनू  धविनलहरीचें  वहन  थेट  अतंकर णारपयरत  होते.  यामळेुही 
आपलयाला  ऐकू  येते.  कॉिकलआचया  वर  तीन  अगदी  छोटी,  दवाने  भरलेली  अधरवतुरळाकार  हाडे 
(४)असतात. ती आपला तोल राखणयाच ंकाम करतात. 
--डॉ . अ. न. पा िरपतयदार

मानवी कान



फाउंटन पेन

इ.स. ९५३ मधे इिजपचे खिलफा माद-अल्-मइुजझ यांनी 
न गळणारे,  हाताला डाग न पडता िलिहता येईल असे, 
शाईची टाकी असलेले पेन बनवनू घेतले अशी नोद आहे. 
मात ते  कोणी  व  कसे तयार  केले  या िवषयी मािहती 
उपलबध नाही.
आपलया  देशातही  िलखाणासाठी  िविवध  पकार  वापरलेले 
िदसतात. पवूी  बोरूने िकंवा टाकाने िलहीत असत. तयाही 
पवूी पकयाचया िपसाचे टोक शाईत बडुवनू तयाने मोठया आकाराचया वाळलेलया पानावर  (भजूरपत) 
िलहीत.  समुारे  १८५० चया समुाराला फाउटंन पेनचा वापर वाढला.  हलली बॉलपेन मोठया पमाणात 
वापरले जाते.पण १६० वषारनतंरही फाउटंन पेन िनवृत झालेले िदसत नाही. 
पेनाचे िनब पढेु धरले तर तयाचया मागे एक टाकी असते.  या 
टाकीत शाई साठवली जाते. ही शाई िनबमधनू कागदावर िझरपते. 
टाकीतनू ठरावीक पमाणातच शाई उतरावी  यासाठी  िनबखालीच 
टाकीचे बचू असते. आपण फाउटंन पेनचे िनब कागदावर टेकवतो, 
तयावेळी टाकीतील हवेचया दाबाने शाई िनबमधे उतरते. िनबचया 
टोकापासनू मागे एक िछद असते.  टोक,  व हे िछद यांचया मधे 

एक  छेद  असतो.  िनबचया  टोकावरचया  दाबामळेु  िनब  मोडणे,  हे  या 
छेदामळेु टळते.  िलिहताना िनबचया टोकावर दाब पडतो तयावेळी मागील 
िछद बचुापासनू थोडे वर उचलले जाते, आिण थोडी हवा आत िशरते. अशा 
तऱहेने जसजशी शाई सपंत जाईल तसतशी टाकी हवेने भरत जाते आिण 
शाईचा पवाह चालचू रहातो.

फाउटंन पेनचे महतव बॉलपेनचया जमानयातही  मोठेच आहे.  हलली बॉलपेन वापरलयावर ते  फेकून 
देणयाची पदत आहे. यामळेु आपण कचरा वाढवतो.  फाउटंन पेन वापरणाऱया वयकी पलािसटक कचरा 
िनमारण करत नाहीत. पया रवरणरकणासाठी फाउंटन पेन वापरायला लाग ूया !

बचू व िनब 

फाउंटन पेन



या पेट ीमधे दडलयं काय?

वर  दाखवलेलया  पेटया ंवरील  नावे  पणूर  पणे  चुकली  आहेत .  तुमहाला  फक  एकाच  पेटीत  एकदाच  हात  
घालून  फक  एक  फळ  काढून  पहायला  परवानगी  आहे .  तयानतंर  तुमही  या  पेटया ंवरील  नावे  िबनचकू  
कशी िलहू शकाल ?

 लकात ठेव ा, सवर  पेटया ंवर ील नावे  चुकली आहेत. महणनू----
१. सतं असे िलिहलेलया पेटीत (पिहली पेटी) आबें असतील िकंवा सतं आिण आबें असतील
२. आबंा असे िलिहलेलया पेटीत (दसुरी पेटी) सतें असतील िकंवा सतं आिण आबें असतील
३. सतं आिण आबंा असे िलिहलेलया पेटीत (ितसरी पेटी) फक आबें असतील िकंवा फक सतंी.
पथम सतं असे िलिहलेली (पिहली पेटी) िवचारात घेऊ. जर तमुही निशबवान असाल तर तमुही उचललेले 
पिहले फळ सतं असेल. तेवहा तमुही असा िनषकषर काढू शकता की आत आबें सदुा असतील. आिण कोडे 
इथेच सटुते. पण निशबवान असणयाची ही शकयता फक २५% आहे. जर या दोन पकैी तमुही जर आबंा 
उचलला असेल तर मात तमुही आत सतं आहे की नाही हे सांग ूशकत नाही. 
महणनू आता आपलयाला आबंा असे िलिहलेलया  (दसुरी पेटी)  पेटीकडे वळावी लागेल.  पनुहा एकदा 
पिहलया पेटी पमाणेच घडेल. तमुही (२५%) निशबवान असाल तर तमुही आबंा उचलाल आिण सांगाल की 
आत सतंी सदुा असतील. 
महणनू ितसऱया पेटीकडे वळावे लागेल. िजथे आबंा व सतं असे िलिहले आहे. आपलयाला हे मािहती आहे 
की तयावर िलिहलेले नाव चकुीचे आहे.  याचा अथर तयात दोनही फळे एकाच वेळी नसणारच. महणनू 
तमुही उचललेले फळ सतं असेल तर तमुही असे ठरव ूशकाल की आबंा असे िलिहलेलया पेटीत सतं व 
आबंा ही दोनही फळे एकाच वेळी असली पािहजेत. याचा अथर उरलेलया सतं असे िलिहलेलया पेटीत फक 
आबें आहेत.
जर तमुही ितसऱया पेटीतनू आबंा बाहेर काढलात तर असा िनषकषर काढू शकाल की आबंा असे नाव 
असलेलया पेटीत फक सतंी आहेत आिण सतं असे िलिहलेलया पेटीत सतंी आिण आबें दोनही आहेत.

आंबा  आंबा
 व संतसंत



िवजान केद
" िवजानदतू " हे मािसक िवजानकेदाचे मखुपत आहे. िवजान साधया शबदात आिण मराठी भाषेतनू 
लोकांपयरत पोचवणे हे  " िवजानदतू  " चे काम आहे.  तमुही केलेला शासीय पयोग,  मग तो यशसवी 
असो िकंवा नसो, आमहाला िलहनू कळवा. तमुचया नावाने तो आमही पिसद करू. िवजान िवषयाशी 
सबं िंधत असे लेख, कथा िकंवा किवता सदुा आमचयाकडे जरूर पाठवा. 

" िवजानदतू "चया या अकंाचे देणगीमलूय रु. १०-०० इतके आहे. तमुहाला जर या वषीचे सवर १२ 
अकं पािहजे असतील, तर वािषरक देणगीमलूय रु.११०-०० इतके आहे. 
तुमही  जर  "  िवजानदतू  "चया इलेकटॉ िनक अ ंकाची  वगरणी  (र ु .११०-००)  भरलीत,  तर 
तुमहाला  इ-मेलने  हा  अ ंक  िमळेलच.  िशवाय  तुमचया  नावे  हा  अ ंक  नगरपा िलकेचया 
एका शाळेला तया ंचया गथं ालयासाठी भेट िदला जाईल.
तमुही हा अकं वाचा आिण इतरांनाही वाचायला दा.  तमुहाला हा अकं कसा वाटला ते आमहाला जरूर 
कळवा. वाचकांचया अिभपायामळेुच अकंात आवशयक तया सधुारणा करता येतात. 

" िवजानदतू " चा अ ंक िमत-मै ितणी नातेव ाईका ंन ा भेट दा .

िवजान  -  केदाबदल थोडेसे  

पयोग करून पश िवचारणाऱया, आिण तया पशांची उतरे शोधणाऱया लोकांचे, िवजान केद 
हे मोहोळ आहे. लोकांचया मनात वजैािनक वृती जागवणारे, तयांना पयोग करणयासाठी 
पेरणा देणारे आिण सवतःचे दैनिंदन पश सवतःच सोडवायला मदत करणारे केद महणजे 

िवजान केद. िवदाथयारना अभयासात सवावलबंी बनवणयापासनू ते यवुकांना 
सवयरंोजगारासाठी तांितक मदत करणारे केद महणजे िवजान केद

सपंकर ः  पसाद मे हेदळे २८, तपोधाम कॉलनी, तळेगाव ४१०५०७  
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