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पश िवचारणयाची कला  
लहानपणापासनू आपलयाला मोठयांनी िवचारलेलया पशांची उतरे,  तयांना पटतील अशी देणयात 
तरबेज  केले  जाते.  शाळेत  िशकक  पश  िवचारतात.  घरी  आई-वडील  िकंवा  मोठया  वयाचे 
नातेवाईक पश िवचारतात.  पण आपलयाला  पश िवचारणयाची सवय लागली तर ते  इतरांना 
अनेकदा गरैसोयीचे वाटते. आपली ससंकृती सदुा पश िवचारणाऱयांना उदट समजते. 

िवजानात  पश  िवचारणे  फार  गरजेचे  आहे.  पण  सवतःला  इतरांनी  उदट  समज ू नये  अस  ं
आपलयाला वाटण ंसवाभािवकच आहे. महणनू पश िवचारणयाची कला आपण साधय केली पािहजे.

पश िवचारणयाचे  पकार  कोणते  या  बदल िवचार  करूया.  आपलयाला  उतर  शोधायचे  आहे. 
तयासाठी शोधक पश िवचारायचा. उदा. गलोबल वॉिमरग या िवषयावर मला कुठे मािहती िमळेल? 
हे उतर िमळाले, की ते पणूरपणे समजेलच असे नाही. तयापासनू पणूर बोध वहावा महणनू बोधक 
पश िवचारायचा.  आपलयाला  उतरातील एखादा  िकंवा  अनेक गोषीबंदल शकंा  असेल तर ती 
िवचारणयासाठी सचूक पश िवचारायचा हे आपलयाला ठरवाव ंलागेल.

इतरांना  पश िवचारताना ते  नमपणे  िवचारणे  आवशयक आहे.  पण आपलया पशांत ठामपणा 
िदसणेही गरजेचे आहे.  पण सवतःला पश िवचारताना हा ठामपणा आिण पामािणकपणा फारच 
महतवाचा.  मला  िमळालेल े उतर  मला  समजले िकंवा  नाही  या  बदल सवतःला  पामािणकपणे 
िवचारता आले पािहजे. कारण पश िवचारणयाचा हा पपचं आपली उतसकुता शमवणयासाठीच आहे. 
उतरांचया शोधात मािहतीचया रानातनू भटकावे लागेल. योगय उतर सापडलयाचा पडताळा आला 
की मािहतीचे रूपांतर जानात होईल.

काय आिण कशा तऱहेने पश िवचारले की उतरे सापडतात याचा अनभुव पतयेकाला 
सवततंपणे घयावा लागेल. ठरािवक गोषी सोडलया तर तयाबदल िविशष िनयम सांगता 
येणार नाहीत. महणनूच पश िवचारणे ही एक कलाच महणावी लागेल.

--पसाद मे हेदळे



सगंणकाची हाडर  िडसक
सगंणकात  दोन  पकारचया  मेमरी 
(समरणकोष)  वापरलया जातात.  एक 
तातपरुती  आिण  दसुरी  कायमची. 
आपण केलेले  िविवध  काम  साठवनू 
ठेवणयासाठी  कायमची  समरणशकी 
वापरावी लागते.  ही मेमरी महणजेच 
हाडर िडसक. 
काच  िकंवा  अलयिुमिनयमचया 
चकतयांवर चुबंकीय गणुधमर असणारे 
कोबालटचे सयंगु वापरून थर िदलेले 
असतात.  या  पकारे  तयार  होणाऱया 

अितशय पातळ तबकडयांना पलटॅर  (१)  महणतात.  पलटॅसर वरच आपण मािहती साठवतो.  ही 
मािहती वाचलयावर ती िरबन केबल  (२)  माफर त सगंणकाचया मदेकूडे पोहोचते.  सवर पलटॅसर 
एकावर एक रचनू ते िसपडंलचया  (११)  साहाने अतयतं वेगाने  (एका िमिनटात समुारे ५००० 
वेळा) िफरवले जातात. चुबंकीय सवरूपात साठवलेली मािहती िलिहणया-वाचणयासाठी जी रचना 
असते ती जनुया टेपरेकॉडररचया हेड (१०) सारखीच असते. हेडचया मागे तयाला िफरवणारा हात 
(९) असतो. (८ व ७) सलायडर आिण एकचएुटर या मळेु हेड व तयाचया हाताला िदशा व शकी 
िमळते.  िलिहणयाची वा वाचणयाची मािहती सगंणकाचया मदे ूपयरत वाहनू नणेयासाठी  (६)  या 
कनेकटरची गरज असते. (५ व ४) या जपंसर मळेु हाडर  िडसक सगंणकाचया मदरबोडरवर कोठे 
जोडायची ते ठरवता येते. (३) या िठकाणी हाडर िडसकला िवदतु शकी परुवली जाते.
लाखो  पाने  भरून  टाकणारे  शबद,  िचते  आपलयाला  एका  हाडर-िडसक  वर  साठवता  येतात. 
सहजपणे खोडता येतात.  या सवारची नककल सहजपणे करता येत.े  अगदी कमी जागेत,  कमी 
वजनाचया यतंणेत, तलुनेने कमी खचारत हे साधय होते. हेच हाडर-िडसकचे विैशषटय !

हाडर िडसकचे िविवध भाग



गलोबल वॉ िमरग(हिरतगृह पिरणाम)
शेजारचया  िचतात हिरतगृह  दाखवले  आहे.  सयूारची  ऊजार 
पकाशाचया रूपात आत िशरते आिण उषणतेत रूपांतिरत होते.  ही 
उषणता हिरतगृहाचया (पारदशी) िभतंीमंळेु बाहेर पडू शकत नाही. 
अशा रीतीने हिरतगृह हा उषणता-ऊजेसाठीचा सापळा असतो. 

पयारवरणाचया  केतातला  हिरतगृह  पिरणाम  मात  थोडासा  वेगळा 
आहे. यात वातावरणातील वाय  ू(काबरन डाय ऑकसाइड, पाणयाची 
वाफ, िमथेन, ओझोन) पृथवीसाठी असलेलया पारदशी िभतंीचें काम 
करतात.  या  'वाय -ूिभतंीमळेु'  पृथवीवरून  पारणरूपात 
(radiation) बाहेर पडू पहाणारी ऊजार वाय ूमंधेच शोषनू घेतली 

जाते.  आिण नतंर सवर िदशांना पनुहा फेकली जाते.  तयािशवाय सयूारचे  ऊनह या  'सापळयात'  पकडले 
जातेच.  आपण इधंन-वाहने वापरतो.  कारखाने चालवतो.  वीज िनिमरती करतो.  तया सवर वेळी उषणता 
उतसिजरत केली जाते.  ही ऊजार वर सांिगतलयापमाणे वातावरणातील वाय ूमंधे शोषली जाते व पृथवीचया 
पृषभागाकडे पनुहा फेकली जाते. 

जर आपण वाहने, कारखाने आिण वीज-िनिमरती करताना उतसजरनावर नीट िनयतंण केले नाही तर या 
जादा ऊजेमळेु पृथवीचया पृषभागाचे तापमान पचडं पमाणात वाढेल. अशी िसथती काही पमाणात आताच 
िनमारण झाली आहे.  यालाच  'गलोबल वॉिमरग'  महटले जाते.  या अिनयिंतत तापमान-वाढीमळेु िविवध 
सकंटे कोसळतील.  धृवांवरील बफर  िवतळनू महासागरांचया पाणयाचया पातळीत वाढ होईल.  तयामळेु 
अनेक मोठी शहरे पाणयाखाली जाणयाची शकयता आहे. बफारचछािदत पवरतांवरून उगम पावणाऱया नदांना 
महापरू  येतील  आिण  नागरी  जीवन  िवसकटनू  जाईल.  काबरन  डाय  ऑकसाइडचया  पमाणात  वाढ 
झालयामळेु पदषूणाची पातळी वर जाईल. जिैवक पिरससंथेला  ( -eco system) पचडं पमाणात हानी 
पोहोचेल आिण िनसगारचे चकच िबघडनू जाईल.

आपण  सवरजण  वसत ूचंा  कमी  वापर  (  ),  reduced consumption वसत ूचंा  पनुवारपर 
( ),  reuse आिण टाकाऊ पासनू िटकाऊ  (recycle)  या मागारने िनसगारचे आिण आपले सवतःचे 
रकण करू शकू.

हिरतगृह



सौमया आिण मामा
सौमया  मामाला  महणाली,  की  "मी  तलुा  िनरिनराळे  पश 
िवचारते पण माझया मनात आज एक वेगळाच पश आला 
आहे.  समज,  की मी तलुा पश िवचारला पण तलुा तयाच ं 
उतर मािहतीच नाहीये. तर माझया पशाच ंकाय होणार?”

मामा महणाला,  “ मला सवर पशांची सवर उतर ंयेतात अस ंत ू 
गृहीत धरू नकोस. कारण कोणीच माणसू सवरजानी नसतो. 
त ू िवचारलेलया  पशाच ं उतर  जर  मला  खरोखरच  मािहती 
नसेल तर मला फार आनदं होईल. कारण तझुा पश खपूच 
चांगला आहे असाच तयाचा अथर आहे.”
सौमया महणाली " हे कसे ?" 
मामा महणाला " ऐक तर.  ”

"मला जेवहा एखादा पशाच ंउतर येत नसेल तयावेळी मी 
तलुा तस ंसांगेन. कारण तलुा चकुीच ंउतर देऊन िकंवा थापा 
मारून मी तझुी बोळवण करू  इिचछत नाही.  मात तझुया 
पशाच ंउतर तलुा कुठे िमळेल हे मात तलुा मी नककीच सांग ू 
शकेन.  तझुया िमत मिैतणीमंधे  या पशाची  चचार  करायला 
काहीच हरकत नाही. तयाचा उपयोग नाहीच झाला तर, या 
िवषयावरची अनेक पसुतकं तलुा गथंालयात िमळू शकतात. 
तझुया  िशककांना  त  ू तझुी  शकंा  िवचारू  शकतेस.  िशवाय 
इटंरनेट वरही  त  ूतझुया  पशाच  ंउतर शोध  ूशकतेस.  तया 
िवषयातले  काही  तजही  तलुा  मदत  करू  शकतील.  या 
कोणाकडनूच  तलुा  तझुया  पशाच ं  समाधानकारक  उतर 
िमळाल ंनाही,  तर त ूफारच भागयवान आहेस अस ंसमज. 
कारण अशाच पशांचया शोधात आपण सगळयांनी असायला 
हव ं. मग त ूहा पश सवतःलाच िवचार.  तयासाठी आवशयक 

         
िमत मै ितणीशं ी
चचा र

च ागंलया 
पुसतका ंचे  सदंभर  

िशकका ंन ा 
िवचारणे

इंटरनेट वर 
शोधणे

तजा ंच ी मदत

सवतःलाच पश 
िवचार ा , पयोग 

करा. उतर शोधा.



ते पयोग कर, तयांचा पडताळा पहा. तलुा सवतःच ंआिण इतरांच ंसमाधान करणार ंउतर सापडल ंतर त ू 
महापिंडत होशील अशी माझी खाती आहे.”
शेवटचया वाकयावर सौमया फारच खषु झाली तेवहा मामा ितला महणाला,
"मात त ूसमजनू न घेता,  पडताळा न पहाता तझुया पशाच ंउतर नसुतचं पाठ केलसं, 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.   

आपलया देशाचया शकी
आपलया देशाचया शकी जवैिविवधतेत आहेत. पशुधन  महणजे 
वेगवेगळया  हवामानात  व  चाऱयावर  वाढणारे  व  दधू  देणारे 
तसेच वाहतकू व शेतीकाम करणारे  पाणी.  उदा.  बलै,  घोडे, 
गाढवे, उटं, खेचरे, ३२ पकारचया दधुाळ व उतम बलै देणाऱया 
गाई. वृक वनसपती व िबयाणे हे धन, आिण जलधन. वरील 
तीनही  धनांमळेु  अतयतं  उपज  देणारी  व  सुप ीक  जमीन. 
भारतीय लोकांची ईशर,  सतं व देवालये या वरील  शदा.  या 

तया शकी होत.
आजचा काळ हा -hydro carbons चा आहे.  महणजे आज पेटोल,  डीजेल,  गसॅ अशा पेटोिलयम 
पदाथारना भाव आहे.  पण हे पेटोिलयम साठे मयारिदत आहेत.  आजच काही देशांत पेटोल ८५ रुपये 
लीटरने िवकले जात आहे. पण काही वषारनतंरचा काळ हा carbohydrates चा असेल. या काळात 
करजं तेल,  उडंीचे  तेल,एरडं तेल  (यांचया फळात ७०%  कडू तेल आहे)  यावरच गाडया चालवलया 
जातील. आजच डीजेल टॅकटर वापरून शेती करणे काही देशात परवडेनासे झाले आहे.
एक बलैजोडी ५ एकरावरील कडबा खाते  तर २५ एकरावरील पेरणी,  कोळपणी,  धानय घरी घेऊन 
जाणयाची वाहतकू इतयादी अनेक कामे करते. सवतःचा मदे ूआिण बलैाचा मदे ूवापरून बलैांकडनू कामे 
करून घेणे  ही  एक कला आहे.  पण ही कला,  ितचे  महतव ओळखनू अगंी  बाणवणे आिण पढुचया 
िपढयांकडे देणे आवशयक आहे.  िविवध तऱहेचे िबयाणे,  वृक,  वनसपती जतन करणे व वाढवणे हे ही 
आवशयक आहे. आज िनयारतीचे दषीने फक पािशमातय देशांकडे पािहले जाते. पण खरे तर भारताचया ५।। 

शाशत शेतीची शकी



पट िवसतार असलेला ऑसटेिलया आिण १५ पट  िवसतार असलेला आिफका याकडे िनयारतीचे  दषीने 
आपले लकच नाही.  या देशांमधे उपयोगी पडणयासारखे शेतीसाठीचे समयोिचत ततंजान आपलयाकडे 
आहे. नायजेिरयात हजारो एकर शेती यशसवीपणे करून दाखवणारे कै. गरुुवयर धोडेसर यांचे, ' कंपनी 
शेती आिण मी  ',  तसेच तयांचया कामावरील  '  कै.  धोडेपाटील सर नायजेिरयामधे  '  ही पसुतके जरूर 
वाचावीत.
--शी. पकाश तुळपुळे (शाशत शेती या िवषयाचे तज)

तुमहीच बनवा ः उषणता दशरक
एखादा  गोषीचे  तापमान  वाढते  िकंवा  कमी  होते 
आहे याची नोद घेणयासाठी अगदी साधया पकारे 
आपलयाला उषणता दशरक बनवता येतो.
तयासाठी  एक  छोटीशी  शकयतो  रबरी  बचुाची 
बाटली,  शीतपेयाची नळी  (सटॉ)  िकंवा बॉलपेनची 
मोकळी िरिफल आिण थबेभर लाल शाई इतकेच 
सािहतय लागेल.
पथम शीतपेयाचया नळीत लाल शाईचा एक थबे 
घया.  तयासाठी हा नळीचे टोक शाईचया बाटलीत 
थोडेसे बडुवा आिण मोकळया टोकावर आपले बोट 
दाबनू  ठेवा.  हवेचया  दाबामळेु  लाल  शाई  नळीत 
िशरेल आिण जोवर मोकळया टोकावरील बोट काढत 

नाही तोवर हा थबे बाहेर पडणार नाही. तयानतंर काळजीपवूरक बोट असलेले टोक खाली आिण शाईचा 
थबे वर अशा तऱहेने नळी धरा. हलकेच बोट काढा. गरुुतवाकषरणामळेु थबे हळचू खाली येईल. हा थबे 
नळीत मधयाचया बराच खाली येईल अशी नळी धरा.
रबरी बचुाला एक िछद पाडा. बचू बाटलीला बसवा. या िछदातनू वरील नळी बाटलीत सरकवा. बाटलीत 
हवा आहेच. तया हवेचया दाबाने थबे वरवर सरकेल. तो साधारण मधयावर आला, की नळी सरकवणे 
बदं करा. आता काचेचया बाटलीला थोडीशी उषणता दा. िकंवा ती नसुती हाताचया पजंात धरा. हाताचया 
उषणतेने बाटलीतील हवा पसरण पावते. ती शाईचया थबेाला वर ढकलते. जेवढे तापमान अिधक तेवढे
 हवेचे पसरण अिधक होते, आिण शाईचा थबे  अिधक वर सरकतो.

उषणता दशरक

लाल शाई

छोटी बाटली

शीतपयेाची सटरॉ

रबरी बचू



डॉ.चदंशेखर वेकटरमण

थोर भारतीय शासज डॉ.  चदंशेखर वकेटरमण 
(जनम  ७  नोवहेबर  १८८८,  मृतय ू २१  नोवहेबर 
१९७०)  यांचे  भौितकशासातील  (physics) 
कायर आपणा सवारना पेरणादायी आहे. 
दवपदाथारतील  (liquid)  िकंवा  वाय ूमंधील 
(gas)  अणु  िकंवा  रेण ूवंर  पकाशिकरणातील 
फोटॉनस  आपटतात  आिण  तेथनू  िवकीिरत 
होतात.बरेचसे  फोटॉनस  जसे  पवूी  होते  तयाच 
तरगंलांबीसह ( ) wavelength परत फेकले 
जातात. दव िकंवा वायचुया रचनेनसुार, तयातील 

काहीचंी तरगंलांबी मात बदलते. १९२२ साली डॉ. रमण यांनी सवतःचा िसदांत (रामन-इफेकट) मांडला. 
तयाला १९३० साली जगात मानयता िमळाली आिण नोबेल पािरतोिषकही िमळाले. 
रमण पिरणामाचा वापर करून दव व वाय ूचंी अतंगरत रचना कशी आहे याचा अभयास करता येतो. या 
दषीने भौितकशासातला हा िसदांत रसायनशासात फार उपयोगी पडतो.
असे महणतात की रमण पिरणामाची  नोद-िनरीकण करणयासाठी डॉ. रमण यांनी तयार केलेले उपकरण 
(तयावेळचया) केवळ ४०० रूपयांत तयार झाले होते. अभयास, बिुदमता आिण िचकाटी यांचया जोरावर 
अिदतीय सशंोधन करता येते,  ते पशैासाठी अडत नाही याचा दाखलाही रमण यांनी आपलयाला िदला 
आहे.
रमण यांचे सशंोधन वापरून अगदी अलीकडेच रकातील साखर मोजणयाचे उपकरण तयार झाले आहे. 
आिण ते करताना रकाचा थबेही काढावा लागत नाही. 
परगहांवर जाणाऱया यानांतनू तया गहांचया जिमनीत कोणती खिनजे आहेत आिण तयांची रचना काय 
आहे या बदल मािहती िमळवणयासाठी रमण-उपकरण वापरले जाते.
सजीवांचया शरीरातील जनकुांचा कम ठरवणयासाठी रमण-पिरणाम मोलाचा ठरतो.
भारतातच राहनू सशंोधन करणाऱया डॉ.  वकेटरमण यांनी सशंोधनकायारसाठी परदेशात जायची गरज 
नसते असाही सदेंश िदला आहे .

 डॉ .चदंशेखर वेकटरमण



सवचछंद- वृत 
• तकुाराम  महाराजांनी  भडंारा  डोगरावर  बसनू  पवूी  गाथा  िलिहला  होता.  गेलया  मिहनयात 

"सवचछदं"ची ८ मलु ंमलुी सानेकाकांबरोबर भडंारा डोगरावर गेली. 
देवदशरन झालयावर लपडंाव,  गोटया  खेळणे यासारखे खेळ झाले.  नतंर  डोगराचया  मागे  
असलेला बौद सतपू पािहला. वनखातयाचा सामािजक वनीकरण पकलप जवळच आहे. अनेक 
औषधी झाडा-वेलीचंी मािहती काकांकडनू मलुांना ऐकायला िमळाली. जिमनीवरची काही 
ऑिकर डस (  ground orchids) सवारनी पािहली. तेवढयात तयांना फुरसे (एक िवषारी साप) 
िदसले. आपण तयाचया पदेशात आलो आहोत, तयामळेु तयाला मारायचे नाही (आिण तयाला 
घाबरायचेही नाही) असा िनणरय मलुांनी घेतला. बरोबर आणलेले डबे सवारनी खालले, घरून 
बाटलीत आणलेले पाणी सवरजण पयायले. बाटलया परत नेलया. तयामळेु सहलीचया िठकाणी 
कोणतेही पदषूण, कचरा टाकणे हे टळले.
सकाळी ६ वाजता िनघालेली सवचछदं-टोळी दपुारी २ चया समुाराला परत आली. एकूण खचर 
पतयेकी फक २० रुपये.  तोही जाणयायेणयाचा.  अनभुव, जान आिण करमणकू यांचा सगंम 
महणजे ही सहल. 
मजा आली.

• सायकलचया चाकाचा घेर मोजायचा, तयाचे िकती फेरे होतात तयावरून िविवध िठकाणांमधले 
अतंर िकलोिमटर मधे मोजायचे. रसते िकती कोनातनू वळतात याचा अदंाज होकायतंाचा वापर 
करून घयायचा  आिण आपलया  भागाचा  पमाणाबद नकाशा  तयार  करायचा  असा  पकलप 
सवचछदंचया काही सदसयांनी घेतला आहे.  तो लौकरात लौकर पणूर  वहावा यासाठी तयांना 
शभेुचछा.

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 िवश
अमेिरकेतील एक सायकल मेकॅिनक कालर कुटरझ ्यांनी १९८४ साली एक 
ससंथा  सथापन  केली.  तयावेळचे  अमेिरकेचे  अधयक  रेगन  यांचया 
यदुखोर नीतीचया िनषेधाथर,  -   (Bikes Not Bombs BNB)  असे 
ससंथेचे  नाव  ठेवले.  ही  ससंथा  जनुया  सायकली  घेऊन,  तया  दरुुसत 
करून आिफकेतील  गरज ूनंा देणे हे काम करते.  पण नसुतेच देणगी 
देऊन  सवसथ  बसणे  हे  काही  तयांना  योगय  वाटले  नाही.  तयांनी 
आिफकेतच तरुणांना सवतःचया सायकली बनवणयाचे,  दरुुसत करणयाचे 

पिशकण िदले.  तयामळेु  तयांना  सायकली  तर  िमळालयाच,  पण नोकरी-धदंा  िमळणयाची  शकयताही 
िनमारण झाली. 

अनेक पगत देशात अजनूही, सायकल केवळ कीडा,सहल,करमणकू यासाठीच वापरली जाते असे नाही, 
तर सायकल हे वाहतकुीचया पमखु साधनांपकैी एक आहे. चीन मधील बीिजगं या राजधानीचया शहरात 
वाहतकुीसाठी ४० लाख सायकली वापरलया जातात. सपंणूर चीन मधे याच कारणासाठी समुारे ५० कोटी 
सायकली वापरलया जातात.  जपान मधे ८ कोटी  सायकली वापरलया जातात.  नेदरलडँ मधे  एकूण 
वाहतकुीचया २७ टकके वाहतकुीत सायकल वापरली जाते.

डेनमाकर ची राजधानी कोपनहेगन येथे तर गेली पधंरा वषे एक िवलकण योजना राबवली जाते.  या 
योजने  अतंगरत  शहरात  िफरणयासाठी  ठरािवक  रककम 
भरलयावर एक सायकल िमळते.  वापर झालयावर सायकल 
परत केली की ही रककम परत िमळते.  अशा २५०० पेका 
जासत सायकली शहरात वापरलया जातात. सायकलची चोरी 
झालयास  िकंवा  दरुुसतीचा  खचर  भरून  येणयासाठी  या 
सायकलीवंर  मोठमोठया  कंपनयांचया  जािहराती  लावलेलया 
असतात. 

आपणही आपलया देशात अशा तऱहेची योजना, आपलया देशातलया सामािजक वातावरणानरुूप चाल ूकरू 
शकतो. 

केलयाने होत आहे रे ।  आिध केले िच पा िहजे । ।

स ायकलचे पथिचनह

 कोपनहेगन यथेील मुक सायकली



सवयपं ाकघरातले िवजान

ि वहनेगारचे िविवध उपयोग कोणते ?
हलली लोकिपय झालेलया चायनीज वा पजंाबी जेवणाचया ताटाबरोबर िवहनेगारची बाटली उपाहारगृहात 
देतात.  हे  रगंहीन  िवहनेगार  महणजे  नसैिगरक िरतया  िमळणारे  एसेिटक आमलच.  अननाला  थोडासा 
आबंटपणा आणणयासाठी जेवणात ते वापरले जाते. तयािशवायही िवहनेगारचे उपयोग आहेत.

• कपडयांवरचे िविवध डाग धवुनू काढणयासाठी, कपडयांना चकाकी आणणयासाठी
• दगुरधीयकु कपडे सवचछ करून तयाची दगुरधी नष करणयासाठी
• मऊ बलकेँट धणुयासाठी िवशेष उपयोगी
• सवयपंाकाची भांडी सवचछ करणयासाठी
• बेसीन व सडंासाची भांडी सवचछ करणयासाठी
• खादपदाथारची भांडी बकॅटेिरयाहीन करणयासाठी

खाणयाचा सोडा कशासाठ ी वापरला जातो ?
वडा, इडली यासारखे पदाथर हलके व खसुखशुीत होणयासाठी खाणयाचा सोडा (सोिडयम बाय काबोनेट) 
वापरतात. पोट जड वाटत असलयास, थोडया पाणयात घालनू पयायलयास बरे वाटते. तयािशवाय इतर 
िविवध कामांसाठी खाणयाचया सोडयाचा वापर करता येतो -

• िफजमधे ठेवलयास पदाथारचे वास व दमटपणा शोषनू घेतो.
• याचे पाणयातील दावण वापरलयामळेु कपडा व लाकडावरील डाग िनघतात.
• खाणयाचा सोडा+५ िम.िल पाणी, व दोन थबे पेपरिमटं तेल एकत करून टथूपेसट बनवता येते.
• जळताना काबरन डाय ऑकसाइड मकु करतो. तयामळेु आग िवझवायला उपयोगी.
• मुगंया पळवनू लावायला याचया पावडरची एक रेघ ओढा.

वर सांिगतलेले िवहनेगार आिण खाणयाचा सोडा यांचे उपयोग िवशेषतः सवचछतेसाठी केलयास िविवध 
साबणांची गरज रहाणार नाही.  हे दोनही पदाथर अपाय करणारी रसायने,  सवचछता करताना िनमारण 
करत नाहीत. तयामळेु तयांचा वापर अिधक नसैिगरक व पयारवरणाचया दषीने अिधक उपकारक आहे. 



वसत ूचं ा पुनवा रपर
सगंणकाचया  CD,   आिण शीतपेयाची  बाटली वापरून तळेगाव येथील िवजान केदाची 
सदसय  सनेहा  कोपललू  िहने  पाणयाचया  आिण  शीतपेयांचया  बाटलयांचे  रूपांतर  सुदंर 
फलॉवरपॉट मधे केले आहे. तयाबदल मािहती पढुील अकंात ितचयाच शबदात वाचा.

• सगंणकाचया िपटंरचे जाड पठुठयाचे खोके वापरून मांजरीचया िपलासाठी लहानसे घर आमही 
िवजान केदात तयार केले आहे.  आत थमोकोल आहेच.  तयािशवाय जनुया जाड कपडयांचे 
अथंरूण व पांघरूण िपलासाठी  तयार  आहे.  थमोकोल हे  उषणतेचे  दवुारहक आहे.  तयामळेु 
िपलाला ऊबदार वाटेल (िवशेषतः पावसाळयाचया िदवसात-राती) अशी सोय आपोआपच झाली.

• मागील वषीचया वहांमधील कोरी पाने वापरून नवया वषी नवया वहा आमही िवजान केदात 
िशवतो.  चकुीचया पदतीने छापले गेलेले िपटंरचे कागद अनेकदा पाठकोरे असतात.  आकृती 
काढणयासाठी िकंवा िवदाथयारना गिणताची पिॅकटस करणयासाठी हे कागद उपयोगी पडतात. 
िवजान केदाची सदसय -इिंजिनअिरगंची िवदािथरनी- धनशी कुल हे नेहमीच करते. 

• िवजान केदाचे काही सदसय जनुया िवजारी-शटर  कापनू घेऊन तयाचया िपशवया िशवतात. 
मडंईतनू भाजी आणणयासाठी िकंवा वाणसामान आणणयासाठी तया वापरता येतात.  तयामळेु 
िवकेतयाना हे सदसय "आमहाला पलािसटक िपशवी नको" असे सांगतात. पयारवरण रकणात ते 
तयांचा भार उचलत आहेत.

• िवजान केदाचया एका िहतिचतंकांचा (रेिडओ+ सी.डी पलेयर+ टेपरेकॉडरर) यापकैी फक रेिडओ 
चाल ूहोता. ती यतंणा टाकून,नवी घेणयाचा सलला देणयाऐवजी िवजान केद सदसय, इिंजिनअर 
अिभजीत सयूरवशंी याने तयाचे रूपांतर एफ्.एम्. रेिडओत करून िदले. इलेकटॉिनक कचरा हा 
एक  मोठा पश िनमारण होतो आहे. पयारवरणीय पशावरचे अिभजीतचे हे उतर लाख मोलाचेच.

• िवजान केदात अनेक जण तयांचे जनेु चालू िसथतीतले सगंणक आणनू ठेवतात.  तयांचयावर 
हललीचया सगंणकीय पणाली काम  करत नाहीत.  केदातले सदसय   FreeDos सारखी 
पणाली  वापरून  तयांचे  पनुरुजजीवन  करतात.  इलेकटॉिनकस  साठी  लागणारे  पी.सी.बी.चे 
िडझायिनगं या सगंणकावर उतम (वयावसाियक दजारचे) करता येते. सगंणकीय कचरा कमी 
करणयाचा िवजान केदाचा हा पभावी उपकम. 

कचरा तयार होऊ देऊ नका. वसत ूचं ा पुनवा रपर करा.



आपले डोळे 
आपण जे जे पहातो,  ते  केवळ डोळे 
असलयामळेु.  दषी  हे  एक मोठयातले 
मोठे  नवलच  महणावे  लागेल.डोळा 
टेबल-टेिनसचया  चडेू  पेका  मोठा 
नसतो.  डोळे  कवटीचया  खोबणीत 
असतात.  कपाळ व गालफडाची  हाडे 
यांचे तयांना सरंकण िमळते.
आकृतीत  दाखवलयापमाणे  डोळयाची 
अतंगरत रचना असते.  सवारत बाहेरचा 
थर  (५)ततंमुय असतो.  याचा  पढुील 
भाग पारदशरक व फुगीर असतो. याला 

कॉिनरया   (१)  महणतात.  याचयावर  पकाश-िकरण  पडलयामळेु  िदसणयाची  पिकया  चालू  होते. 
कॉिनरयाचया आत बबुळु (२) असते. याचयामळेु वयकीचया डोळयाचा रगं ठरतो.  बबुळुाचया मधयभागी 
बाहुली असते. पखर पकाशात बाहुली हे िछद लहान होते तर अधंकु पकाशात बाहुलीचे िछद मोठे होते 
आिण अिधक पकाश आत जातो,  नेतिभगं (३ व ७ चया मधये) हे बिहगोल असते. तयाचया भोवताली 
छोटेखानी, अतयतं मजबतू असे िसिलअरी सनाय ु(३,७)असतात. सवारत आतील थराला (रेिटना) नेतपटल 
असे महणतात.  या पटलावरील समुारे १३ कोटी दडंगोलाकृती पेशी अधंार व पकाश ओळखतात.  तर 
समुारे ७०लाख शकूंचया आकाराचया पेशी िविवध रगं ओळखतात. पकाशकीय मजजाततं ू(६) नेतपटला- 
वरील (उलटी) पितमा मदेपूयरत पोचवतो. मदे ूया पितमांचे अथर लावतो.
दोन  डोळयांनी  तयार  केलेलया  एकाच  वसतचूया  दोन  सवततं  पितमांमळेु  मदेलूा  तीन  िमतीचें 
(3-dimensions)  भान येते.  अश ूचंया गथंीतनू येणारा अश ूचंा पवाह,  कचरा व बाहेरून डोळयात 
गेलेलया  बारीक-सारीक  गोषी  धवुनू  काढतो.  अश ूमंधे  लसॅोझाइम  नावाचे  दवय  असते  तयामळेु 
बकॅटेिरयापासनू बचाव होतो. पापणया जोराचया वाऱयापासनू डोळयाचे सरंकण करतात. 
डोळा हे अतयतं सवेंदनशील इिंदय आहे. तयाची रचना अितशय नाजकु आहे. डोळयाची काळजी नेहमीच 
घेतली पािहजे आिण सरंकणही केले पािहजे.
--डॉ . अ. न. पा िरपतयदार

मानवी डोळा



िरमोट कंटोल

दरूदशरन  सचं,  वातानकूुलन  यतंणा,  यासारखया  गोषीबंरोबर  आता  दरूिनयतंकही 
(िरमोट कंटोल) िदला जातो.  जया वृद व अपगंांना हालचाल करणे तासदायक होते, 
तयांचयासाठी  तर  हा  वरदानच  आहे.  वसतपूासनू  साधारणपणे  १०  मीटर  पयरत 
अतंरावरूनही टी.वही.  िकंवा एअर कंिडशनर िनयिंतत करता येतो,  असे हे चमतकार 
करणारे इलेकटॉिनक यतं.
बाजचूया  िचतात  िरमोट  कंटोल  दाखवला  आहे.  तो  आपलया  सवारचया  परीचयाचा 
आहेच.िरमोटचया पढुील भागात एक  (िहरवा)  एल्.ई.डी.  बसवला आहे.  जयावेळी 
आपण एखादे  बटण दाबतो,  तयावेळी  या एल्.ई.डी.  मधनू पकाशरूपात  (अवरक-
infrared)काही  सदेंश  पाठवला  जातो.  हा  सदेंश  नेहमीच  सखंयांचया  रूपात 
असतो.उदाहरणाथर पॉवर ऑन चे (लाल) बटण दाबले तर समजा, १०० असा आकडा 

पकाशरूपात  पाठवला  जाईल.  समोरचया  टी.वही.मधे  िरमोट  कंटोलमधनू  आलेला  सदेंश सवीकारणारे 
सिकर ट बसवलेले असते. तयाला हा १०० आकडा कळतो आिण तयाचा अथर टी.वही. चाल ूकरायचा हे ही 
तयाला कळते.  अशा रीतीने १०५ महणजे जर आवाज िनयतंणाची सखंया असेल तर टी.वही.  मधील 
सिकर ट,  पडदावर,  तयावेळी आवाज िकती लहान िकंवा मोठा आहे,  याचा आलेख दाखवते.  तमुही नतंर 
योगय ती बटणे दाबनू आवाज कमी-जासत करू शकता.  अशा वेळी पतयेक बटण दाबलयावर िविशष 
सखंया -infrared पकाशरूपात टी.वही.पयरत पाठवली जाते,  तयाचा अथर लावला जातो आिण तयापमाणे 
िनणरय घेतला जातो.  िविशष सखंया िविशष पदतीने पाठवणयाचे िकंवा ती सवीकारलयावर तयाचा अथर 
लावणयाचे काम मायकोकंटोलर नावाचा सकूम सगंणक करत असतो.
िरमोट कंटोल चालवणयासाठी वेगवेगळया पकारचे ततंजान वापरले जाते. इनफारेड पकाशाची पदत वर 
सांिगतलीच आहे. तयािशवाय रेिडओ वेवहचे ततंजान (जे मोबाइल फोन मधे वापरले जाते) सदुा वापरता 
येते. 
ततंजानाला  चांगले  वाईट  कळत  नाही.  जे  ततव  वृद-अपगंांची  सोय  पहाते,  तेच  ततव  दरूवरून 
बॉबंसफोटही घडव ूशकते. सवर ततंजानाचा भरपरू वापर करूनही माणसाने मदे ूआिण मन शाबतू ठेवले 
पािहजे हेच आपण िशकायला हवे. नाही का ?

वृदा ंच ा  
सोबती



िकती रककम पाठवली ?
मागील अकंात िवचारलेलया एका कोडयाचे उतर पढुील पमाणेः
    S  E  N   D

 +  M  O  R   E

_______________

M   O  N   E  Y

पढेु हे कोडे सोडवणयामागचा िवचार िदला आहे. हातचा एक महणजे इगंजीतील .carry

•  M हा अकराची िकंमत १ असणार. कारण  S आिण  M या एकेरी आकडयांची बेरीज(= )MO  
१० िकंवा तया पेका जासत आिण १८ पेका कमी असणार. 

• जर  M महणजे १ असेल, तर  S महणजे ८ ( + +S M हातचा एक=१०) वा ९ ( + +S M हातचा 
नाही=१०)  असेल.  तयामळेुच   S व   M यांची  बेरीज १० येईल.  तयामळेु   O महणजे ० 
असणार.

• E + O + (  हातचा १) = N.  पण O  महणजे ०,  तयामुळे E = N – १
आता पयरत आपण ० ( ),o १( ),M ८ व ९( ) S या आकडयांचा िवचार केला आहे.  िशवाय 

+  D E नककीच १० पेका जासत असणार. या गृहीतावर आधािरत पढुील तका पहा.
अट पिरणाम

= 2, = 3E N  E फारच कमी आहे. +  > D E १० ही अट साधय होणार नाही.

= 3, = 4E N  D ८ िकंवा ९ नाही. तसेच ७ ही नाही कारण + =  D E Y व  Y शनूय होऊ शकत नाही

= 4, = 5E N या मळेु  D ६ िकंवा ७ होईल पण तयामळेु  Y ० िकंवा १ होईल व ते शकय नाही.

= 5, = 6E N या मळेु  D ७ होईल आिण  Y २ होईल. फक येथे योगय उतर िमळते.

= 6, = 7E N या मळेु  D ४ िकंवा ५ होईल पण तयामळेु  Y ० िकंवा १ होईल व ते शकय नाही.

अशा रीतीने SEND=९५६७, MORE=१०८५    व एकूण रकम MONEY = १०६५२
छकुलीचया बाब ा ंन ी ितला १०६५२ र ुपये पाठवले.



ि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. 
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  

दरूधवनीः- (०२११४) २२४३२८


