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मा िहती आिण जान  

हलली मािहती ततंजानाचे यगु आहे असे महटले जाते. इटंरनेट, रेिडओ, दरूिचतवाणी, दरूधवनी 
ही  सारी  सपंकर माधयमे  मािहती  देणया-घेणयासाठी  सहजतेने  वापरली  जातात.  'मला  माहीतच 
नवहत ं...' असे महणणयाची सोय आता आळशांसाठी रािहली नाही. 

सवयपंाकघरात करणयाचया पाककृतीपासनू ते िकचकट औदोिगक पिकयेपयरत काय, कसे करावे 
याची कृती पायरी-पायरीने आपलयाला उपलबध होते. तीही फक सगंणकाचया माउसचया दोन- 
चार  िकलकसचया  कालावधीत.  तांबडा  फॉसफरस आिण  िपवळा  फॉसफरस यांचयातला  फरक 
िलिहताना वहीचया ओळीचया ओळी पसुतकी िकडे भरून टाकतील. पण तयांनी हे दोनही पकार 
िकमान पहायला तरी हवेत. 'पोहावे कसे ?' हे पसुतक पाठ केलेलयाला पोहताच येत नसेल तर 
तयाला काय महणावे ? तयाला अजानी महणावे लागेल. 

मािहतीचा वषारव आपलयावर सतत होत असतो. तयातलया िकती आिण कोणतया मािहतीचे पतयतंर 
घयायचे,  कशाचा अनभुव िकती खोल घेणे  शकय आहे,  हे पशही आहेतच.  एखादी आपलया 
गरजेची िकंवा आवडीची गोष असेल तर मात केवळ मािहतीवर समाधानी राहणे चकुीचे ठरेल. 
नीट मािहती  घेऊन या गोषीचंा  अनभुव घेणे  हाच जान िमळवणयाचा मागर  आहे.  तयासाठी 
पयोग,  मािहतीचा पडताळा,  िनरीकण आिण नवया पशांची उकल या मागारने  जान िमळवता 
येईल.

केवळ अनभुवी वयकीलाही जानी महणता येणार नाही. अनभुव हा जागरूकतेने घेतलेला असावा. 
आपण काय करतो आहोत,  याचे भान मािहतीमळेु येत.े  जानाची खोली अथांग आहे.  महणनू 

एकदा जान झाले  की  ते  अपरेु  असलयाची जाणीव जानी  माणसाला  होतच असते. 
मािहती ततंजानाचया यगुात केवळ मािहतीचा उदो उदो करून भागणार नाही. मािहती 
महतवाचीच, पण जान हे तयाहनूही शेष आहे हे लकात ठेवावेच लागेल. 

--पसाद मे हेदळे
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सगंणकाची कायरकार ी पणाली
सगंणक महणजे केवळ सगंणकाचे असणारे िविवध भाग नाहीत.  ते तयाचे 
फक शरीर आहे. सगंणकाचया जया भागाला आपलयाला सपशर करता येतो, 
तयाला  हाडरवेअर  महणायचे.  जयाला  सपशर  करता  येत  नाही,  तयाला 
सॉफटवेअर महणायचे. कायरकारी पणाली ही सॉफटवेअर या पकारात मोडते. 
हा सगंणकाचा आतमा महणता येईल. 
सगंणकाचया मदेलूा िदलेलया आजा एकामागनू एक पाळनू सगंणकाचा मदे ू 
(microprocessor)  आपलयाला हवे ते काम करून देतो.  या आजा 
िविशष कमाने पाळायचया असतात.  अनेक आजा सगंणक पाळू शकतो. 

तयातील योगय तया आजा िनवडणे आिण तयांचा कम ठरवणे हे काम माणसाला करावे लागते. हे काम 
महणजेच पोगािमगं. या आजावलीला, पणाली (पोगाम) महणतात. एकदा हे काम झाले की तया आजा 
ठरलेलया कमानसुार हाडर-िडसकवर साठवलया जातात.  
कायरकारी पणाली महणजे सगंणकाचे िविवध भाग िनयिंतत करणारी आिण उपयकु पणालीनंा  (महणजे 
वडर पोसेसर, कोषक पणाली, इ-मेल पाठवणारी-आणणारी इतयादी) मदत करणारी आजावली. अनेकांना 
माहीत असलेली िवडंोज ही कायरकारी पणालीच आहे. तलुनेने कमी लोकांना माहीत असलेली पण अतयतं 
ताकदवान अशी,  मकु व मोफत िमळणारी िलनकस,  पवूी  वापरात असलेली डॉस ही सवर  कायरकारी 
पणालीचंी उदाहरणे आहेत. 
कायरकारी पणालीचा गाभा  (kernel)  सटुया भागांचया िनयतंणाखेरीज मेमरीचे वयवसथापन करतो, 
िविवध पिकयांचे कम ठरवतो,  हे कायर चालू असलयाचे वापर करणाऱयाला कळतही नाही.  वापरकतार 
आिण सगंणक यामधला दवुा (  )user interface  हा कायरकारी पणालीचा आणखी एक महतवाचा भाग. 
की-बोडर िकंवा माऊसचा वापर करून याच दवुयामळेु वापरकतार सगंणकाचा वापर करू शकतो. 
आपण पढुील भागांत िलनकस या कायरकारी पणालीची ओळख करून घेणार आहोत. वहायरसचा तास न 
होणारी, जगातील सतपवृत, बिुदमतंांचया सहकायारचे उदाहरण असलेली ही कायरकारी पणाली आहे.
' िवजानदतू ' ची िनिमरती GNU-िलनकस या कायरकारी पणालीवर चालणाऱया सगंणकावर केली जाते.

िलनकसचे िचनह
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आकाशयाती
बधु हा सयूरमालेतला सयूारस सवारत जवळचा गह आहे.  तो मानवाला इितहासपवूर  कालापासनू माहीत 
आहे.  फक तया काळी नसुतया डोळयांनी होणाऱया िनरीकणांमळेु काही वेळेस पवेूला तर काही वेळा 
पिशमेला िदसणाऱया या तेजसवी िठपकयास सवर परुाणात तया दोन वेगवेगळया वसत ूआहेत असे समजनू 
दोन नावे िदलेली आढळतात. िहदं ूपरुाणांत तयाला बधु व रौिलनेय तर गीक परुाणात अपोलो व मकयुररी 
असे सबंोधले आहे.  पायथगॅोरसने  ही  एकच वसत  ूअसावी  असा िसदांत मांडला.  मात तया  आधीही 
िवचारवतंांना ते माहीत असणयाची शकयता आहे.

बधु हा अतंगरह  (महणजे सयूर व पृथवी यामधील पोकळीतील)  आहे.  तयामळेु आपलयाला तो रातीचया 
अवकाशात डोकयावर कधीच िदस ूशकत नाही.  तो सयूोदयापवूी काही काळ पवेूला तर सयूारसतानतंर 
काही काळ पिशमेला िदसतो.

पृथवीपमाणेच बधुही लोह, मगॅनेिशयम, अलयिुमिनयम व 
िसिलकॉन  या  मलूदवयांपासनू  बनला  आहे.  तयाचा 
आकार  पृथवीचया  समुारे  १/३  आहे  (ितजया  २४३९ 
िक.मी.).  तयावर  चदंापमाणेच  उलकाघातांनी  तयार 
झालेली  असखंय  िववरे  असनू  वातावरण  जवळपास 
नसलयातच  जमा  आहे.  बधुास  सवतःचया  अकाभोवती 
िफरणयास आपले ५८ िदवस तर सयूारभोवती िफरणयास 

८८ िदवस लागतात. या दोनही गतीचंा पिरणाम महणनू बधुाचा सवतःचा िदवस आपलया १७६ िदवसांचा 
(४२२४ तासांचा) असतो. हा काळ बधुाचया सवतःचयाच २ वषारइतका आहे. तयामळेु व बधु हा अतंगरह 
असलयामळेु आपलयाला बधुाचया कला िदसतात आिण तया दिुबरणीतनू पहाता येतात. 

बधु जेवहा सयूर व पृथवी यांचया मधे सरळ रेषेत येतो, तयावेळी तो आपलया िठपकयाएवढया आकाराने 
अजस सयूारला थोडेसे गहण लावतो. बधुाचा सयूरिबबंासमोरून होणारा हा पवास हे एक नाटयच असते. 

--डॉ . िवलास पा िरपतयदार (दंत िचकीतसक) ९९ ६० ६९ ६२ ६५
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सौमया आिण मामा
सौमया मामाला महणाली, की "पाणयाचया कूलर मधे एकदा पाणी टाकल ं

की ते आपोआप थडंगार कस ंहोत ं?"
मामा महणाला, “आपलया घरातलया िफज पमाणेच पाणी गार करणयाची पिकया होते. अशा सवर पदतीत 
जो पदाथर गार करायचा, तयाची उषणता काढनू घेतली जाते. तयासाठी शीतलीकरणाचे चक वापरले जाते. 
यालाच इगंजीत रेिफजरेशन सायकल महणतात.”

-22 R नावाचा वाय ुदाब वाढवनू या पदतीत वापरला जातो. जासत दाब असताना हा वाय ूहवेत उषणता 
सोडतो. (िफज िकंवा कूलरचया मागे गरम हवा असते ती याच मळेु !) आिण थडं होतो.  तयावेळी तो 
दवरूपात नेला जातो आिण तयाचयावरचा दाब कमी केला जातो. अशा वेळी तो दव आपलया िफज िकंवा 
कूलरचया पेटीतनू नळीदारे िफरवतात. या िसथतीत तो या पेटीतलया पदाथारतील िकंवा पाणयातील उषणता 
शोषनू घेतो आिण पनुहा वाय ुरूपात येतो. पनुहा याच वायचूा दाब वाढवतात आिण शोषलेली उषणता पवूी 
सांिगतलयापमाणे हवेत सोडली जाते. या पिकयेला कॉपेंशन (दाब वाढवणे) चक (सायकल) महणतात. 
काही वषारपवूी,  अमोिनया वायवूरचा दाब वाढवनू तयाचे रूपांतर दवात करणयाऐवजी,  हा वाय ूचकक 
पाणयात िवरघळवला जाई. नतंर तयाचयातली उषणता बाहेर टाकलयावर हे दावण तापवनू तयातील वाय  ू
पनुहा बाहेर काढला जात असे. तो मग आपलयाला हवया तया पदाथारतली उषणता शोषनू घेत असे.
साधारणपणे िवदतुवाहकांतनू वीज पवाह वािहलयानतंर तो वाहक तापतो.  पण पेिलटयर या शासजाने 
असे शोधनू काढले की काही अधरवाहकांमधनू हा पवाह वािहलयावर ते उलट थडं होतात. हे अधरवाहक 
जर पाणयाजवळ ठेवले तर ते पाणी गार करतात. ही अगदी अिलकडची शीतलीकरणाची पदत महणायला 
हवी. िशवाय अगदी जनुया पकारचा, आपला माठ हाही एक पकारचा वॉटर कूलरच नाही का ?
सौमया महणाली "यातली कोणती पदत सवारत चांगली आहे?" मामा महणाला "िवजान आिण ततंजानाचे 
िवदाथी  कोणतीतरी  एकच पदत नेहमीच  सवोतम  अस ं कधी  मानत  नाहीत.  पिरिसथतीनसुार  अशा 
पदतीतली एक आपलयाला िनवडावी लागते.  तयासाठी पदत आिण पिरिसथती यांचा डोळस अभयास 
महतवाचा.  तो न करता केवळ पोथीिनष राहनू जर त ू िनणरय घेतलास तर लोक तलुा पोपट पिंडत 
महणतील,  ” असे महणनू मामा पनुहा एकदा घोरू लागला. आिण तयाला जागे करणयासाठी कोणता पश 
िवचारायचा याचा पनुहा िवचार करायला सौमयाने सरुुवात केली.
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वाचावे  ते  नवलच
• काचेचा चडे ूरबरी चडे ूपेका जासत जोरात उसळी घेतो.

• अणघुडयाळातील सीिझयमचा अणु एका सेकंदात ९ x १०१२  इतकया 
वेळा कंप पावतो. (१०१२ महणजे १ वर १२ शनूये)

• एक घन याडर (२७ घनफूट) हवेचे समदुसपाटीला वजन दोन पौड (समुारे ९०० गमॅ) असते. 
• काडेपेटीचया आकाराचे भरीव सोने जर पातळ पतयात रूपांतिरत केले तर टेिनसचे मदैान झाकू 

शकते.
• एका अभयासानसुार  परुुष  एखादा  िवषयात आपले मन – मत,  िसयांचया 

तलुनेत २ ते ३ पटीनंी जासत वेळा बदलतात.

• अितशय  उचंीवरील  िवमानतळाचया  धावपटटया,  िवरळ 
हवामानामळेु  नेहमीचया  धावपटटीचया  मानाने  अिधक  लांब 
असतात.

• मनषुयपाणी  हा  जीवशासीय  दषटया  ९९.९  %  िचपंाझी  माकडासारखा 
असतो. िकंबहुना मनषुय आिण िचपंांझी मधील ९८.४% गणुसतेू सारखीच 
असतात.

• पृथवीचा समुारे ७०% भाग पाणयाने वयापला आहे. पण तयातले फक १% पाणी िपणयायोगय 
आहे.

• नेहमीचया  खोली-तापमानाला,  हवेतील  वायचूया  रेणचूा 
सरासरी वेग बदंकुीचया गोळीचया वेगाइतका असतो.

• थडं पाणयाचे वजन िततकयाच आकारमानाचया गरम पाणयाचया वजनापेका जासत असते.
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तुमहीच बनवा एल्.इ.डी. टॉचर

हलली  मोठया  पमाणात  एल्.इ.डी.चे  टॉचर  वापरले  जातात.  पण  ते  दरुुसत  करून  िमळत  नाहीत. 
आपलयाकडे जनुा,  बलब वापरलेला टॉचर असेल तर तो बटॅरी खपू वापरतो आिण तयाचा िदवा िपवळा 
उजेड देतो. आपलयाला या जनुया टॉचरचे रूपांतर अदयावत ्एल्.इ.डी. टॉचर मधे करता येईल.
तमुचया घरातला नादरुुसत टॉचर दरुुसत करा. इतकेच नवहे तर तयात जर जनुया पदतीचा बलब असेल 
तर तयाऐवजी एल्.  इ.  डी.  बसवा आिण अिधक फायदे िमळवा.  एल्.इ.डी.  बसवलयामळेु बटॅरी जासत 
काळ िटकते. पकाश पांढरा व पखर पडतो. तमुची इचछा असेल तर आत कमी िकंमतीची पण रीचाजर 
करता येणारी बटॅरी सदुा बसवता येते. 
वर िदलेलया सिकर ट मधे पढुील घटक भाग आहेत.

1. ४७ ओहमचा (१/४ वॉटचा) रेिझसटनस (िकंमत समुारे २० पसेै)
2. 5  mm आकाराचे ४ एल्.इ.डी. (सवर िमळनू ६ रुपये)
3. ४ वहोलटची  रीचाजेबल बटॅरी  (समुारे  २५ रुपये)  िकंवा  पेिनसल आकाराचे  ३ सेल सेरीज 

जोडणीत.
कोणतयाही इलेकटॉिनकसचे भाग िवकणाऱया दकुानात ते उपलबध असतात.  यासाठी तमुहाला आकृतीत 
दाखवलया पमाणे घटकभागांची जळुणी करावी लागेल. तयासाठी सोलडर गन व सोलडिरगं मेटल वापरणे 
चांगले. 

• एल्.इ.डी. दीघर काळ िटकतात. तयांचा पकाश पखर पांढरा असतो.
• आपला जनुा टॉचर पनुहा वापरात येतो.
• बटॅरी रीचाजर करता येते. (याचा चाजरर कसा बनवायचा हे िवजान केदात िवचारा.)
• नवया टॉचरचया तलुनेत एकूण खचर कमी

वरील कृती करताना अडचण आलयास िवजान केदात मागरदशरन िमळेल.
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डॉ . िबरबल साहनी
िहमालय हा सवारत तरूण पवरत आहे. तयाजागी पवूी  समदु होता. 
समुारे  १५  कोटी  वषारपवूी  द.  अमेिरका,  आिफका,  ऑसटेिलया 
आिण भारत असे िमळनू एकच पदेश होता. या पदेशाला गोडवन 
असे  महटले  जाते.  हा  गोडवनाचा  िसदांत  मांडणारे  भारतीय 
शासज होते डॉ.  िबरबल साहनी.  ते व तयांचे गरुू डॉ.  सटुवटर 
यांनी िहमालयाचा पायथा आिण िवशेषतः िबहारमधील जीवाशमांचा 
पदीघर काळ अभयास केला आिण तयांनी हा िसदांत मांडला. 
अशा अलौिकक पितभा असणाऱया डॉ.  िबरबल साहनीचंा जनम 
१४ नोवहेबर १८९१ भेरा या आज पािकसतानात असलेलया गावी 
झाला.  लहानपणापासनू िबरबल कुशाग,  अभयास ू,  धाडसी पण 

खोडकर  मलुगा  होता.  रानावनात  िहडंणे  हा  तयाचा  छदं  होता.  िनसगारत  िहडंणयामळेु  तयाचा  कल 
वनसपतीशासाकडे होता. असेच एकदा िहमालयात िहडंत असताना, फार वषारपवूी बफारत गोठलेला घोडा 
तयांना िदसला आिण तयांना जीवाषमांची गोडी लागली.  याच िजजासेतनू तयांना िहमालयातील तांबडया 
शेवाळयाचा शोध लागला. या शोधामळेु तयांना केिबज िवदापीठात पवेश िमळणे सोपे झाले.
तयांनी  भारतात  व  जगभरात,  सजीव  व  मृत  अशा  असखंय  वनसपतीचंा  अभयास  केला. 
"परुावनसपतीशास" (पिॅलओ-बॉटनी)  या शासाचया भारतातील शासशदु अभयासाची सरुुवात केली. 
केिबजमधनू पदवयतुर िशकण घेतलयावर तयांनी भारतात परतायचे ठरवले आिण लखनौ िवदापीठात 
िशकवायला सरुुवात केली. पथम आपले गरुू डॉ. सटुवटर  यांचया मागरदशरनाखाली काम केले आिण नतंर 
इतरांना मागरदशरन केले. तयांनी भारताबरोबरच द.आिफका, द.अमेिरका, मलेिशया, ऑसटेिलया, फानस 
अशा िविवध देशातील जीवाषमांचा अभयास केला. याच सशंोधनाची पिरणती महणजे 'गोडवन िसदांत'.
एक उतकृष जागितक शासज,  उतम पशासक,  मलूभतू  िसदांताचा  अभयासक व िनमारता,  असा हा 
सशंोधक आपलयातनू १० एिपल १९७९ रोजी िनघनू गेला. तयांनी जमवलेलया जीवाशमांचे मोठे सगंहालय 
िबरबल साहनी परुावनसपतीशास ससंथेत लखनौ येथे उभारले आहे.
--शी.हेमतं बेडेकर (उदानिवदा तज) मो. ९७६७२००९०५. ( @ . )hsbede gmail com

 डॉ. िबरबल साहनी
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िवजान केद- वृत 
"िवजानदतू"चा हा ६वा अकं,  महणजे मािसक सवरूपात येऊन  "िवजानदतू"ला अधे वषर पणूर  झाले. 
तळेगाव सारखया छोटया शहरात चालणारी िवजान केदासारखी लहान चळवळ लोकांपयरत पोचवावी 
यासाठी या गृहपितकेचा पपचं आहे. ते करताना सवतःबदल फार न िलिहता वाचकांचे थोडे पबोधन आिण 
काही मनोरजंन वहावे हाही हेत ूमनात आहेच. 
या लहानशा चळवळीबदल सदीचछा महणनू अनेक वाचकांनी हा अकं दर मिहना तयांचयाकडे जाईल 
यासाठी वगरणी भरली आहे.  अकंासाठी िलिहणारे लेखक तर कोणतीही अपेका न ठेवता कमीत कमी 
शबदांत मािहतीचे भांडार वाचकां पयरत पोचवतात. काही वाचकांनी तर कागद (पयारयाने वृक) वाचवावेत 
महणनू छापील अकंाऐवजी इलेकटॉिनक अकंांची मागणी केली आहे. िजथे जासत मोठया पमाणात वाचक 
एकच अकं वाचणार असतील, उदा. शाळा, वाचनालय,दवाखाने इतयादी, ितथे कागदावरील अकं पाठवणे 
योगय  वाटते.  जयांचयाकडे  इटंरनेट  आहे,  तयांचयासाठी  इ-अकं  सवोतम.  इतरांना  अकं  वाचायला 
सचुवताना यापढेु शकयतो इ-अकंाची वगरणी भरणे सचुवावे अशी अपेका आहे.
या चळवळीला जोडनू कोणीही आपलया जवळपास िवजान मडंळ चालू करू इिचछत असेल तर तयांनी 
िवजान केदाशी जरूर सपंकर  साधावा. तयांचयासाठी "वजैािनक खेळणयांतनू िवजान" या ततवावर काय 
काय करता  येईल याचे  मागरदशरन  आमही  करू  शकतो.  हे  करताना,  बरेचसे  पबोधन आिण काही 
पमाणात  अथरपापी या  दधुारी  अवजाराचा  वापर  कसा  करता  येईल हे  आमही  सांग ू.  "िवजानदतू" 
अनेकांचया सहकायारमळेु महाराषाचया ५ िजलहात,  छोटया गावांपयरत पोहोचतो.  येथील िविवध गावांत 
िवजान मडंळ चाल ूहोणे हे सवारचयाच िहताचे ठरेल. इचछुकांनी आमचयाशी जरूर सपंकर  साधावा.
िवजान हे लहान मलुांसाठी आिण परीकेत माकर  िमळवणयासाठी असते असा एक दढ गरैसमज आपलया 
समाजात िनमारण झाला आहे.  तो मोडणे गरजेचे आहे.  नाही तर केवळ परीका देऊन नोकरीची पदे 
काबीज करणयासाठीचे एक अवजार महणनू ितकडे पािहले जाईल. 
कृतीशीलता आिण नविनिमरती यांचा िवजानाशी असलेला सबंधं फक अनभुवातनूच समजनू घेता येतो. 
केवळ कचेरीत आिण आता आय्.टी. केतात "बाब ू" लोकांची िपढी िनमारण करणयाऐवजी खऱया अथारने 
िवजान िशकून बारा नवहे तर बाराशे बलुतेदारांची नवी िपढी िनमारण करता येईल. हीच समृदीची सरुुवात 
असेल नाही काय ? िदवे तर दरूच िदसताहेत. पण आपण तरी जहाज कुठे सोडनू िदले आहे ?
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सायकलचे जग
सायकलला  सवतःचा  िदवा  असणे  हे  गरजेचे  असते.  िवशेषतः  अधंार 
पडलयावर  सायकलने  सवतःचया  पकाशात  मागरकमणा  केली  पािहजेच. 
िशवाय सायकल समोरून येत आहे िकंवा  पाठीमागनू पढेु  जात आहे हे 
इतरांना समजले पािहजे.  

सायकलचया मागचया चाकाचया टायरला एक िवदतु-जिनत लावता येते. 
बाजारात या जिनताला बाटलीचा डायनमॅो महटले जाते.  समुारे ३०० रुपये 
िकंमत असलेले हे जिनत १२ वहोलट ची ६ वॉट िवदतुशकी िनमारण करू 

शकते. यात िनमारण होणारी वीज ए.सी. पकारची असते. सायकल चालताना मागील चाकाचे टायर आिण 
बाटली डायनमॅोचे डोके एकमेकांना घासतात.  तयामळेु डायनमॅोचे डोके सतत िफरते रहाते.  आतलया 
बाजनेू डोकयाला जोडलेले लोहचुबंक तयामळेु िफरते व चुबंकाभोवती कॉइलमधे िवदतु ऊजार िनमारण होते.

िवदतु जिनताचे ततव शेजारचया आकृतीत थोडकयात दाखवले आहे. 
तांबयाचया तारेची कॉइल आिण लोहचुबंकाने िनमारण केलेले बलकेत 
यांचयात  एकमेकांचया  सापेक गती  िनमारण  झाली  की  कॉइलमधे 
िवदतु ऊजार िनमारण होते. हे चुबंक िफरवणयासाठी सायकलची गती 
उपयकु ठरते. आपलयाला जी िवदतु ऊजार िमळते तीही याच ततवावर 
तयार  होत  असते.  फक  सापेक  गती  िनमारण  करणयाचे  काम 
धरणातनू बाहेर पडणारे पाणी करत असते.  या ततवाला  फॅरेडेचे 
ततव असे महणतात.

पवूी उजेडासाठी तापणाऱया िफलमॅटेचा िदवा वापरत असत.  आता एल्.इ.डी.  िदवयाचा उपयोग करता 
येतो.  अतयतं कमी वेगाने सायकल जात असली तरी ही गती एल्.इ.डी.  िदवे पकािशत करणयासाठी 
परेुशी असते. याच अकंात िदलेले टॉचरचे सिकर ट बाटली-डायनमॅो कडनू आलेलया िवजेवर चालवता येईल. 
तयासाठी अतयतं कमी खचारचे रेिकटफायर सिकर ट फक वाढवावे लागेल. आपलया सायकलचा एल्.इ.डी. 
िदवा बाटली-डायनमॅोवर पकािशत करायचा असेल तर िवजान केदात सपंकर  साधावा. 

    कॉइल सापेक िफरणारे चुंबक
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सवयपं ाकघरातील िवजान- िमकसर
' घटंोका काम िमनटोमे करनेवाला ' अशी एका िमकसरची पवूी जािहरात 
होत  असे.  वाटणे,  घसुळणे,  तकुडे  करणे,  दळणे  अशी  अनेक  कामे 
करणारे एकच यतं महणनू गृिहणीसंाठी िमकसर हे वरदान आहे. 
िवजेचया  मोटारीला  जोडलेले  पाते  एका  भांडयात  बसवलेले  असते.  या 
भांडयात आपलयाला जो पदाथर  घसुळायचा-दळायचा असेल,  तो ठेवनू 
िवदतुपवाह चालू करायचा.  काही कणात आपलयाला हवा तसा पदाथर 
तयार !
वेगवेगळया  कामांसाठी  वेगवेगळी  पाती  वापरणे  हे  िविवध  पिकया 
करणयामागचे रहसय महणता येईल. धारदार पाती दळणयासाठी तर थोडी 

बोथट  पाती  घसुळणयासाठी  हे  यामागचे  साधे  तकर शास.  एका  पातयाला  िकती  पाकळया  असतील 
तयापमाणेही तयार होणाऱया पदाथारचे कण िकती सकूम होतील याचे गिणत ठरवता येते.
या सवर पातयांमागे असलेली शकी िवदतु मोटारीची असते. यात वापरलेली मोटार ए.सी.-डी.सी पकारची 
असते. महणजे ए.सी. िकंवा डी.सी. कोणतयाही पकारची िवदतु, ही मोटार िफरव ूशकते. आपलया घरी 
नेहमी ए.सी. पकारची िवदतु वीज कंपनी कडनू परुवली जाते. तांितक दषटया ही मोटार असते डी.सी. 
सेरीज मोटार. मोठया पमाणात चकीय बल (टॉकर ) िनमारण करता येणे हे या मोटारीचे विैशषटय आहे. 
नेहमीचा िमकसर साधारणपणे एका िमिनटात १० ते २० हजार फेऱया पणूर करतो आिण तयावेळी मोठया 
पमाणात चकीय बल िनमारण करू शकतो.  महणनूच साखरेसारखे टणक सफिटक-पदाथरही िमकसरमधे 
दळले जातात. 
िमकसरवर िदलेली िविवध बटणे मोटारीचया वाइिंडगंमधील िविशष वायरीनंा वहोलटेज जोडणयाचे काम 
करतात. तयामळेु वेगवेगळया वेगाने िमकसर मोटार िफरवता येते.
िमकसर चालू असताना  आपण तयाचया  खालचया  बाजनेू  िनरीकण केलयास सतत िठणगया  उडताना 
आढळतात. या िठणगया उडणे हे या पकारचया मोटारसाठी नसैिगरकच आहे. पण िठणगया चाल ूअसताना 
मोठया पमाणात वॉिनरश जळलयाचा वास आलयास मात िमकसर तविरत बदं करणे िहताचे आहे. महणजे 
मोटार जळणयाची शकयता कमी होते.
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हसा-पण लठठ होऊ नका
पडला पकाश?

एका िवदापीठात भौितकशासाचया पाधयापकाची जागा भरायची असते. तीन उमेदवार 
असतात.  सवारसाठी एकच पश िवचारला जातो.  तयाचे उतर जो कोणी सवारत चांगले 
देईल तयाला नोकरी िमळेल असे सांिगतले जाते. पश असा असतो -
पकाशाचा वेग जासत की धवनीचा वेग जासत ? कसे ते िसद करा.

पिहला उमेदवार येतो. तो महणतो, 
अथारतच पकाशाचा वेग जासत. माझया वहॉलव-रेिडओचे बटण दाबले की पथम िदवा लागतो आिण नतंर 
आवाज ऐकू येतो. याचाच अथर पकाशाचा वेग जासत.
दसुरा उमेदवार येतो, तो महणतो, 
अहो, धवनीचा वेगच जासत. पहा ना माझया नवया टीवहीवर तो चाल ूकेलयाबरोबर आवाज आधी येतो 
आिण नतंर िचत िदसते.
ितसरा उमेदवार येतो, तो महणतो,
पकाशाचा वेग जासत आहे असे सवरजण समजतात पण खरे तर दोनही वेग सारखेच आहेत. पकाश आधी 
िदसतो तयाचे कारण असे आहे की आपले डोळे हे कानाचया पढेु असतात !

िशकवता िशकवता..
गरुुजीः सांगा पाह ूमलुांनो, सयूर उगवताना फुलांवर दव का िदसते ?
िवदाथीः कारण सयूारचया उनहाने फुलांना घाम येतो महणनू....
गरुुजीः बर,ं आता सांगा पाह ूसयूर जासत उपयोगाचा की चदं ?
िवदाथीः गरुुजी,  चदंच जासत उपयोगाचा.  कारण राती अधंार  

असताना चदं थोडा का होईना, पकाश देतो.
पण सयूर मात िदवसाउजेडी........
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सवभावावरची औषधे 
डॉ.  एडवडर  बाख या जमरन डॉकटरांनी िविवध वनसपती आिण फुलांचा अभयास करून सवभावावरची 
औषधे  शोधनू  काढली.  सवभावातले  दोष  घालवणयासाठी  तयांचा  उपयोग  करता  येतो.  भीती,  देष, 
कामातली चालढकल,  मनात कुढणे,  अितिवचारामळेु झोप न लागणे अशा अनेक मानिसक तासांवर 
साधा पण पभावी उपाय महणनू फुलांपासनू बनवलेली ही औषधे वापरता येतात.
एकूण ३८ औषधे डॉ.  बाख यांनी शोधनू काढली. फूल बहरात असताना तयाचया पाकळयांवर साठलेले 
दवाचे िबदं ूसयूोदयाचया आधीच जमा केले जातात.  तयांचया पासनू ही औषधे िनमारण केली जातात. 
होिमओपथॅीमधे जया पकारचया छोटया गोळया वापरतात,  तशा गोळयांवर ही औषधे टाकून ती आपण 
घेऊ शकतो. अितशय कमी काळात पिरणाम साधणयाची िकमया पषुपौषधीनंी केली आहे. अनेकदा काही 
िमिनटांतच यांचा पिरणाम आपण पाह ूशकतो. 

कोणतयाही कारणामळेु तमुची िचडिचड होत असेल तर 'इपेंशनस' घेऊन पहा. भीतीचे 
कारण  मािहत  असेल  तर  अशा  भीतीचा  नायनाट  करणयासाठी  'िममयलूस'  घया. 
मनातला कुढेपणा  घालवणयासाठी  'एिगमनी'  तर फक आतमिवशासात  कमी  पडत 
असाल तर 'लाचर' घेऊन पहा. 
ही  औषधे  नेहमी  वापरलया  जाणाऱया  अलोपथॅी  या  पदतीची 

नाहीत.  ती  घेतलयावर आपण काही  तरी  औषध घेतले आहे या सवयसंचूनेमळेुच 
अनेकदा  बरे  वाटत  असावे  अशी  शकंा  काही  तज  वयक  करतात.  पण  पाळीव 
पाणयांवर ही औषधे उतम पिरणाम साधतात असेही आढळनू आले आहे. 
या औषधांचा वाईट पिरणाम (बडॅ साइड इफेकट) होत नाहीच. मात सवतः नीट अभयास करून िकंवा 
तजांचया मदतीने औषधे घेणे चांगले.
मनोकाियक  (सायको-सोमिॅटक)  िवकारांवरही  या  औषधांचा  उपयोग  होऊ  शकतो.  महणजे  एखादा 
मानिसक तासासाठी औषध िदले जाते. पण तयाचा उपयोग केवळ तो मानिसक तासच नष करणयासाठी 
होतो असे नाही तर तयाबरोबर सलंगन असा शारीिरक तास घालवणयासाठीही होतो.  महणजे एखादाचे 
कोणतयातरी  भीतीमळेु  पोट  दखुत असेल तर  भीती  घालवणयासाठीचे  औषध पोटदखुीलाही  घालवते. 
कोणतयाही होिमओपथॅीचया दकुानात ही औषधे सहज व सवसत िमळतात.

िममयूलस

 इपंेशनस
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फटाके आिण पदषूण
लगन असो व िनवडणकुीची धामधमू,  िदवाळीचा उतसाह असो वा 
िवजयाचा  जललोष,  आपलयासाठी  मोठठा  आवाज हीच  आनदंाची 
पिरभाषा  आहे.  मोठठा आवाज महणजे फटाके आलेच.  िदवाळीत 
लहान-मोठी  सवर  मडंळी  फटाकयांचा  'आनदं'  लुटतात.  पण  या 
डोळे िदपवणाऱया आिण कणरककर श आवाज करणाऱया फटाकयांचया 
धुदंीत आपण पयारवरणाची िकती हानी करतो हेच ते िवसरतात.
फटाकयांचया धरुात नत,  कबर,  गधंक,  व सफुरदाची ऑकसाइडस 
असतात.  फटाकयांमळेु  िनमारण  होणारा  अिँटमनी  सलफाइड  हा 
पदाथर  जलचर  पाणयांसाठी  अतयतं  घातक  आहे.  फटाके 

वाजवलयानतंर साधारण चौदा तासांमधे  -  per chlorates महणजे कलोरीनचया िवषारी सयंगुांची 
सखंया २४ ते १०२८ पटीनंी वाढते.  या सयंगुांचा पाणयातला समावेश हा थायरॉइड गथंीसंाठी अतयतं 
हािनकारक  आहे.  फटाकयांचया  जवलनातनू  िनमारण  झालेले  वाय ू आमलपजरनयाला  कारणीभतू  ठरू 
शकतात. वाय ूपदषूण हे मानवी शसनससंथेला हानी पोहोचवतेच. 
मोठे आवाज करणाऱया फटाकयांमळेु फक वायचेू पदषूणच होते असे नाही तर धवनी पदषूणही होते. 
धवनी पदषूणामळेु बिहरेपणा येऊ शकतो,  तसेच अितिरक मानिसक ताण,  िचडिचड,  आकमकता असे 
तास उदवतात.
फटाकयांमळेु  कचऱयातही  मोठया  पमाणात  वाढ  होत  असते.  फटाके  बनवणयासाठी  कागद  िकंवा 
पलािसटकचा  वापर  होतो.  फटाकयांची  वेषणेही  कागद  िकंवा  पलािसटकची  असतात.  फटाके 
वाजवलयानतंरही जो कचरा िनमारण होतो, तयाचे योगय िनयोजन होत नाही. 
जर फटाके उडवलेच नाहीत,  तर तयांची मागणी कमी होईल आिण हळहूळू तयांचे उतपादनच थांबेल. 
पिरणामी  िकतयेक बाल-कामगारांची  वेठिबगारीतनू  सटुका  होईल.  अथारतच  िविवध  पकारचे  पदषूण 
थांबवणयासाठी फटाके न उडवणे आवशयक आहे. तयामळेु आपलया पशैाचा धरू होणेही थांबेल.
--सनेहा कोपलल ू(िवजान केद सदसय)
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कोडे 
गिणतातलया पिकयांची िचनहे दोन ५ या अकंाचया मधे वापरून  ३७ हे उतर आणा पाहू.

या कोडयाची िकमान २ उतरे आहेत .

मागील अ ंकातील कोडयाचे उतर
वाचकांना  िवचारलेला  पशही  महतवाचा  आहे.  बेटावरील  माणसाने  जे  मदतिनसाला 
सांिगतले तेच मदतिनसाने बडंलूा सांिगतले का ? 
िवचारलेलया  पशात  बेटावरील  माणसाचया  खरे-खोटेपणाबदल  िवचारले  नसनू 
मदतिनसाचया खरे-खोटेपणाबदल िवचारले आहे.
आता गोषीतील काही महतवाची मािहती पहा.
पवेूकडील टोळी नेहमी खोटे बोलत असे तर पिशमेकडील टोळी नेहमी खरे बोले.
मदतिनस बडंलूा महणाला, की तो माणसू पिशमेला रहातो असे तो महणतो.

चतरु चदंनेू िवचार केला की समजा मदतिनसाला भेटलेला माणसू पवेूकडील आहे. तर तो खोटे बोलेल व 
तयाचे उतर ' मी पिशमेला रहातो ' असे असेल. जर मदतिनसाला भेटलेला माणसू पिशमेला रहात असेल 
तर तो खरे बोलेल आिण तयाचे उतर ' मी पिशमेला रहातो ' असेच असेल. महणजे मदतिनसाने ' तमुही 
कोठे रहाता ?' या पशाचे उतर बेटावर पवेूला िकंवा पिशमेला रहाणारा माणसू सारखेच देईल. 
हे माहीत असलयामळेु चतरु चदंनेू ओळखले की बेट ावरील माणसाने  मदतिनसाला  जे  सा ंिगतले 
तेच मदतिनसाने बडंूल ा सा ंिगतले.

          ५ ५ ५ ५ ५ = ३७
5   5   5   5   5  = 37

 भोळा बडूं

 चतुर चंदू
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ि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 छापील अकंाचे देणगीमलूय रु. १०=०० इतके आहे. तमुहाला जर या वषीचे सवर १२ 
अकं पािहजे असतील, तर वािषरक देणगीमलूय रु.११०=०० इतके आहे. 
" िवजानदतू "चया इलेकटॉिनक अकंाचे वािषरक देणगीमलूय रु. ८०=०० 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  
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