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िवजान िशकताना
िवजान िशकताना पयोगातनू िकंवा पातयिककांदारे िशकलेले सवारत उतम.  पयोग करायचा असतो.  तो 
नीट पहायचाही असतो. तो पणूर झालयावर, माहीत असलेलया शासीय ततवांचा पडताळा घयावा लागतो. 
कधीकधी यातनूच अगदी नवया ततवाचा शोध लागतो. हे सगळे िवदाथयारसमोर घडत जाते. पयोगातलया 
पिरणामांवरून िनषकषर काढणयासाठी िशकक आिण िवदाथी सारेच सहभागी होतात. असा िवजान पयोग 
हे एक सामदुाियक पकट िचतंन असते.   

िवजान असे िशकणया-िशकवणयासाठी मोठया पयोगशाळेची गरज असतेच असे नाही.  अनेक पयोग 
सवयपंाकघरातही करता येतात. अशा वेळी आई ही िवजान िशकक आिण मलू िवदाथी बनते. या भिूमका 
उलटया करणयाची कलपनाही वाईट नाही !

गरुुतवाकषरण समजनू घेणयासाठी दोरा आिण एक दगड इतके सािहतय परेु असते. केशाकषरण िशकायला 
पाणी, पेला आिण रुमाल इतकेच सािहतय परेुसे आहे. वनसपती आिण कीटकांचे िनरीकण करणयासाठी 
तर एक साधे  बिहगोल िभगं  हेच आयधु लागेल.  बेडकू,  गांडळू  यांचा  अभयास करायला,  जवळनू 
तयांचयाकडे नीट पािहले की झाले. 

खेळणयांकडनू िवजान िशकता येते. िपळदार तारेतनू उचं उडणारी िभगंरी बनोलीचे ततव िशकवते. जतेत 
िमळणारी  एकतारी,  तारेची  व  हवेची  कंपने  धवनी  िनमारण  करतात  हे  िशकवनू  जातेच.  खेळातला 
धनषुयबाण िसथतीज आिण गतीज ऊजार  यांचे  रूपांतर िशकवतो.  सापिशडीतला फासा शकया-शकयता 
( ) probability िशकवतो. आजबूाजलूा असणाऱया अशा अनेक साधया खेळणयांकडनू, िवजान कसे 
िशकता येईल यासाठी आपण टपनू बसले पािहजे.

आपलया शासोचछवासाचा दर मोजा.  छातीवर हात ठेवनू हदयाचे ठोके मोजा.  जेवलयावर पोटावर हात 
ठेवनू  अननपचनाला  उपयकु  ठरणारी  आतडयाची  लहर  जाणनू  घया.  कमी  उजेडात 
पहाणयासाठी डोळे मोठे होतात याचा अनभुव घया.  सारा िनसगर आपलयाला िवशरूपदशरन 
देणयासाठी  सजज  आहे.  उतसकुतेचा  ितसरा  डोळा  आपण  उघडला  महणजे  झाले. 
--पसाद मे हेदळे
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सगंणकाचा की-बोडर  

आपण नेहमी वापरतो तो सगंणकाचा की-बोडर  वर दाखवला आहे. खालील िचतात की-बोडरचया आतील 
इलेकटॉिनक  सिकर ट  दाखवले  आहे.  यात  िदसणारा 
काळा  भाग  महणजे  एक  मायकोपोसेसर  असनू, 
सगंणकाचया  मदेशूी  सवंाद  साधणयाचे  काम  तो 
करतो. पतयेक वेळी तमुही जेवहा एखादे बटण दाबता 
तयावेळी  एक  ठरािवक  सखंया-मािलका  हा 
मायकोपोसेसर  िनमारण  करतो.  वेगवेगळया 
बटणांसाठी  ही  सखंया-मािलका  वेगवेगळी  असते. 
याच  सखंयामािलकेत  बटण  दाबणयाचा  आिण  बटण  वर  आलयाचा  सदेंशही  अतंभ ूरत  असतो.  ही 
सखंयामािलका सगंणकाचया मदेकूडे (सी.पी.य .ू) पाठवली जाते आिण सी.पी.य .ू तयाचा अथरही लावतो.
अशा रीतीने आपण जे काही टाइप करतो तयाचे रूपांतर की-बोडर  सखंयांमधे करतो. सी.पी.य .ू तयाचा 
अथर लावतो. या सखंयांशी सबंिंधत अकरे सगंणकाचया पडदावर िदसतात. तयार झालेला मजकूर गरजे 
पमाणे सगंणकाचया हाडर-िडसकवर साठवला जातो. अशा रीतीने सगंणकाला बाहेरून मािहती परुिवणयाचे 
काम करणयासाठी माणसे की-बोडर वापरतात. मग सगंणक तयावर आवशयक ती पिकया करतो.
की-बोडर  जनुया टाइपरायटरचया की-बोडर  पमाणेच असतो. हलली जगातील सवर िलपीसंाठी िविवध की-
बोडर  वापरता येतात.  िवजानदतू तयार करणयसाठी नेहमीचाच की-बोडर  देवनागरी िलपीसाठी रूपांतिरत 
करून वापरला जातो. तयासाठी यिुनकोड नावाची पदत वापरली जाते.

की-बोडर च ा मेद ू
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आकाशयाती
आकाशात िदसणाऱया वसत ूचंी ठळक िकंवा असपष आिण जवळचया िकंवा लांबचया अशी वगरवारी करता 
येईल.  आपलया  सौरमालेतले  गह,  चदं,  सयूर,  या  ठळक व जवळचया वसत  ूसमजायचया.  तेजोमेघ 
(नेबयलूा) आकाशगगंा, दीिघरका, कवेसार अशा वसत ूलांबचया असपष वसत ूतं समािवष होतील. या सवर 
आकाशसथ वसत ूपहायला आपलयाला काही उपकरणांची जरुरी भासते. या उपकरणांची ओळख आपण 
करून घेऊ.

१.  िदनेती  ( )binoculars :  यात िभगंांचा वापर करून पकाशाचे 
अपवतरन  केले  जाते.  एक  बिहगोल  आिण  एक  अतंगोल  िभगं 
वापरलेले  असते.  व  कधीकधी  या  दोन  िभगंाचया  मधे  िपझम 
बसवलेला  असतो.  यातनू  िमळणारी  पितमा  सलुटी  असनू  ती 

िभगंाचया कमतेनसुार मोठी करून पहाता येते.  िदनेतीचा वापर साधारणपणे पिकिनरीकणासाठी केला 
जातो. पण चदं व काही जवळचे गह आपलयाला िदनेतीतनू ससुपषपणे पहाता येतात.

२.  दबुीण  ( ):   telescope यात  अपवतरन  ( )refraction  दबुीण  व  परावतरन 
( )reflection  दबुीण असे पकार आहेत.  अपवतरन ( )refraction  दबुीणीत दोन 
बिहगोल िभगें वापरून वसत ूपहाता येतात.  िमळणारी पितमा उलटी असते  (उदा. 
गिॅलिलओची दबुीण).  परावतरन ( )reflection  दबुीणीत एक अतंगोल आरसा आिण 
एक सपाट आरसा वापरून पितमा िमळवातात.  ही पितमा िभगंाचया मदतीने मोठी 
करून पहाता येते. यातील पितमाही उलटी असते. (उदा. नयटूोिनअन दबुीण) 

३.  रेिडओ  लहरीचंा  वापर  केलेली  तबकडी  (  )radio telescope  :यात  एका 
अतंगोल तबकडीतनू रेिडओ लहरी पकेिपत केलया जातात.  आकाशातील वसत ूवंरून 
तया परावितरत होतात.  व पनुहा परत येतात.  तयांचे सगंणकीय पृथककरण करून 
पितमा तयार केली जाते. उदा. नारायणगाव येथील दबुीण.

--डॉ. िवलास पा िरपतयदार (दंत िचकीतसक)
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सौमया आिण मामा
सौमया मामाला महणाली, की "पयारवरणाबदल बोलणारे खपूच असतात, 
पण तयापमाणे पतयक कृती करणारे कमीच. पलािसटक िपशवयांचा सरारस 

वापर करणारे नेहमीच जासत असतात, हवेचे पदषूण होऊ नये महणनू सायकल वापरणारे िकंवा पायी 
चालणारे कमीच. मग आपण तरी का महणनू कापडी िपशवया वापरायचया ? का महणनू इधंन वाहने 
वापरायची नाहीत ?" 
मामा महणाला " चांगल ंआिण योगय काय आहे हे जर आपलयाला कळल ंअसेल तर तयापमाणे आपण 
वागायला हव .ं इतर िकती जण आिण कोण तस ंकरताहेत यावर आपली कृती ठरव ूनकोस.  ”

सौमयान ंिवचारल ं"महणजे नेमकं काय ?  ” तेवहा मामा महणाला, "ऐक तर."
एकदा समदु िकनारी,  एक साध  ूखाली  वाकून काहीतरी  करत होता.  जवळचयाच माणसान ं तयाला 
िवचारल ं, साधबूाबा तमुही काय करताय ?
साध ूमहणाला  -  ओहोटीचया या काळात अनेक मासे वाळतू पाणयािवना मरून पडतात.  तयांना पनुहा 
पाणयात फेकणयाच ंकाम मी करतोय. महणजे तयांना जीवनदान िमळेल.
माणसू हसनू महणाला-  पण हा  िकनारा  तर मलैोन मलै  पसरलेला आहे.  अनेक मासे  ितथे  मरून 
पडताहेत. तमुचया इतकयाशाच पयतांनी असे िकतीसे मासे वाचतील ?
साध ूहसला. तो पनुहा खाली वाकला. तयान ंवाळतू तडफडणारा एक मासा हातात घेतला आिण दरूवर 
पाणयात फेकला. हे केलयावर शेजारचया माणसाला तो महणाला,-
चला, हा एक मासा तर मी वाचवलाच.
गोष सांगनू झालयावर मामा महणाला, "साध ूहोणयासाठी दाढी आिण कफनीची गरज असतेच अस ं 
नाही.  योगय आिण चांगल ंकाय आहे हे समजण ंआिण मग न घाबरता िनधाररान ंआिण िचकाटीन ंते 
करत रहाणारे खरे साध ू.”
"योगय आिण चांगल ंकाय आहे हे कळनूही त ूतयापमाणे कृती केली नाहीस तर तलुा लोक पोपट पिंडत 
महणतील.  ” मामा महणाला आिण तो घोरू  लागला.  सौमयानेही कोणता पश िवचारून मामाची झोप 
उडवता येईल या साठी नवयाने िवचार करायला सरुुवात केली.
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ऐकावे  ते  नवलच !
मोठया माणसाचया शरीरात २०६ हाडे असतात, तर लहान मलुांचया शिररात ३००, कारण तयातली काही 
पढेु एकमेकांना जळुतात आिण हाडांची सखंया कमी होते.

जगातला  सवारत  धोकादायक  पाणी  महणजे  घरगतुी  माशी.  ती  इतर  पाणयांचया 
मलमतूावर सतत िहडंत असलयामळेु रोगाचा पसार करणयात ती सवारत 
' वाकबगार ' आहे.
आपण आपला डोळा एका वषारत समुारे ४२लाख वेळा फडफडवतो.

आपण खाललेले अनन पणूरपणे पचणयासाठी समुारे १२ तास लागतात.
चावणयासाठी  माणसाचया  जबडयाचे  सनाय ू  ,  दाढांवर  समुारे  ९१  िकलोगमॅ  इतके  बल िनमारण  करू 
शकतात.

आपलया शिररातील सवारत जासत काळ िटकणाऱया पेशी मदेतू असतात. तया जवळ जवळ 
जनमापासनू मृतय ूपयरत िटकतात.

एिनआक हा पिहला इलेकटॉिनक कंपयटूर १९४६ साली तयार झाला.  तयात १८००० 
िनवारत काचेचया नळीचे वहॉलवज ्वापरले होते.

साप हा खऱया अथारने मांसाहारी पाणी महणता येईल. वनसपतीचा कोणताही भाग तो थेट 
खात नाही. 
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केशाकषरण

खालील पयोगात ही िकया समजावनू घेता येईल –
एक िरकामा गलास घया आिण दसुरा गलास पाणयाने भरा.  भरलेलया गलास मधे रुमालाचे एक टोक 
बडुवा व तयाचे दसुरे टोक गलास मधनू बाहेर काढ़ा. बाहेर काढलेले टोक िरकामया गलास मधये ठेवा. 
आपलयाला थोडयाच वेळेत िरकामया गलास मधये पाणी पडायला सरुुवात झालेली िदसेल. िरकामया गलास 
मधये जे रुमालाचे टोक सोडलेले आहे, तया मधनू थबे थबे पाणी पडताना िदसेल. 
हे का झाल ं? याला कारणीभतू आहे केशाकषरण िकया. जेवहा रुमालाचे एक टोक पाणयामधये बडुालेले 
असते तेवहा रुमालाचया सिचछदपणामळेु पाणी हळू हळू वर सरकू लागते व पणूर  रुमाल ओला होऊ 
लागतो.  अशा  पदतीने  दसुऱया  टोकापासनू  पाणी  गळायला सरुुवात  होते  आिण िरकामा  गलास भरू 
लागतो.
हे करून पहा –
आपणा सवारना माहीती आहेच की जर िखडकीला ओले फडके बांधनू ठेवले तर आत मधये गार  वारा 
येतो.  परतंु ते फडके लगेच वळनू जाते आिण तयासोबत गारवा सदुा सपंतो.  तेवहा आपण एक पयोग 
करून पाहयूा की केशाकषरण िकयेचा आपलयाला काही उपयोग होऊ शकतो का ते पहाणयासाठी –
एक फडके िखडकीला बांधनू ठेवा आिण तया फडकयाचा खालील भाग पाणयात बडुालेला असेल असे पहा. 
आता जेवहा जेवहा वाऱयाने ते फडके वाळेल तेवहा तेवहा केशाकषरण िकयेमळेु ते परत ओले होईल आिण 
अशा पकारे ते फडके नेहेमो ओले राहील आिण आपणाला सतत गारवा िमळेल. अथारतच आपलयाला फक 
खालचया भांडयामधये पाणी मात भरून ठेवावे लागेल.
हा पयोग मी सवत: केलेला नाही पण कोणी करून पिहला आिण तयात काही अजनू सधुारणा घडवनू 
आणली तर मला नककीच ऐकायला आवडेल.
--िवनय कुलकणी (इलेकटॉ िनकस इंज ी िनयर)



जान- िवजानाचा िदवा घरोघरी लावा                                                 8

लयथूर बरबकँ
लयथूर बरबकँ हे अमेिरकन वनसपित शासज १८४९ ते 
१९२६ असे ७५ वषारचे सपंनन आयषुय जगले. औपचािरक 
रीतीने शासाचे िशकण न घेताही जर सशंोधनाचा धयास 
असेल तर िकती मोठे शासज होता येते याचे बरबकँ हे 
उतम उदाहरण आहे. 
बटाटा  हे  समशीतोषण देशातील महतवाचे  अनन.  १८४० 
साली बटाटयावर पान करपा हा रोग पडला.  तयानतंर 
समुारे २० वषे यरुोपने 'बटाटा दषुकाळाचे' पिरणाम सहन 
केले.  बरबकँ यांनी या रोगाला बळी न पडणारी  'इडाहो 

बटाटा'  िकंवा  'बरबकँ  बटाटा'  ही  जात  शोधली  आिण  या  आधारावर  आयलरड  व  यरुोपने  आपली 
अथरवयवसथा सधुारली. हा बटाटा अजनूही सवरत वापरला जातो. 
'बरबकँ बटाटा ' चे हकक िवकून तयांनी  सशंोधनासाठी जागा िवकत घेतली. याच जागेवर तयांनी पढुील 
सवर जाती शोधलया. बरबकँ यांनी जगाला महतवाचया चार गोषी िदलया. 
१. 'इडाहो बटाटा' शोधनू तयांनी दषुकाळावर मात करणयाची ताकद यरुोपला िदली.
२. रोपवािटका (नसररी) हा वयवसाय होऊ शकतो तयाचे वयवसथापन नीट केलयास चिरताथरही  

चांगला चालतो, हे तयांनी िसद केले. रोपांचे दरपतक छापणे आिण ती झाडे उपलबध करून 
देणे हे महतवाचे आहे.

३. नवीन पदाथर िकंवा पदती शोधणाऱया शासजाचा तयाचया सशंोधनावर खास अिधकार असला 
पािहजे  हे  तयांनी आगहाने  मांडले.  आज जगभर असलेला  'बौिदक सवािमतव कायदा'  ही  
बरबकँची देणगी आहे. तयांचया मृतयनूतंरही तयांना १७ पेटटंस िदली गेली.

४. िनरीकणाचया जोरावर सकंर करून व कलमे करून िविवध िपकांचया जाती वयावसाियक  
शेतीसाठी उपलबध करून देता येतात हे तयानी कृतीतनू िसद केले.

आपलया रोजचया जेवणातला बटाटा िनरोगी करणारा हा शासज, वयावसाियक महणनूही थोर होता.
--हेमतं बे डेकर (उदानिवदा तज)

लयथूर बरबकँ
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िवजान केद- वृत
१. 'दीप'  हे  िवजान केदाने िवकिसत केलेले मकु ततंजान आहे.  एल्.इ.डी.  िदवयांचा वापर 
करून भारिनयमनातनू सटुका करणे हे यामळेु कमी खचारत शकय झाले आहे.  यासबंधंीचे  पसुतक 
िवजान केदात  (रु.  ५०  )  उपलबध आहे.  इटंरनेटवर हे इ-पसुतक पणूरपणे मोफत उपलबध होऊ 
शकते. याच िदवयांचा पढुचा टपपा महणनू, खास िवदाथयारना उपयकु असा एल्. इ. डी. िदवयांचा 
टेबल लपँ नकुताच िवजान केदात िवकिसत करणयात आला. तयाचे वयावसाियक रूप लौकरच सवारचया 
पढेु मांडणयात येईल. तयाचया िवकसनात िवजान केद सदसय, इिंजिनयर भागयशी ससाणे िहचा मोठा 
वाटा आहे. 

:// . . / / /http groups google com group vidnyan files

या साइटवर _ _ .  deep the lamp pdf ही इगंजी मकु पसुतकाची फाइल मोफत उपलबध आहे.
याच साइटवर 090108.  deep pdf ही मराठी मकु पसुतकाची फाइल मोफत उपलबध आहे.

२. रिववार िद. २६ सपटेबर २०१० रोजी सायकंाळी ५ वाजता 'सवयपंाकघरातला गसॅ िसिलडंर' या 
िवषयी शासीय चचार होणार आहे. 'िवजान दतू' चे वगरणीदार/वाचक, िवजान केदाचे सदसय यांना या 
चचेसाठी ससनेह िनमतंण. सथळः- िवजान केदाचे गोल सभागृह, २८ तपोधाम कॉलनी, तळेगाव.

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.

http://groups.google.com/group/vidnyan/files
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सायकलचे िवश
सायकलने फक तांितक कांतीच घडवनू आणली अस ंनाही.  सामािजक कांती 
सदुा घडवली. सायकल वापरणाऱया मिहलांनी सायकलचया इितहासात ही गोष 
नोदवनू ठेवली आहे.  काही अमेिरकन मिहलांनी तर या यतंामळेु िमळणाऱया 
सवाततंयाचा उललेख पसुतकातही केला आहे.  सायकल वापरणाऱया मिहलांना 
तयांचया  पोषाखातही  बदल  करता  आले.  िविवध  िठकाणी  सहजतेने  आिण 
सवततंपणे  िफरता  येऊ  लागले.  परुुषांचया  मदतीची  गरज  कमी  झाली. 
सायकलने  सीला  काही  पमाणात  सवतव  बहाल  केले  अस ं  महटल ं  तर 
अितशयोकी ठरू नये.

२  फेबवुारी  १८९६ रोजी  नययूॉकर  येथील मिहला  सवाततंयाचया  परुसकतयार  सझुन अथँनी  यांनी  एका 
मलुाखतीत महटले की "जेवहा जेवहा मी एखादी सी सायकल वरून जाताना बघते, तयावेळी थांबनू मी 
या दशयाचा आनदं घेते. कारण हे िचत एका सवततं, सवावलबंी आिण जोखडमकु सीतवाचे असते.”

अवजड गोषी उचलनू वाहनू नेणयाच ंकाम िसया पवूीही करत होतयाच. सायकल मळेु तयांना यांितक 
फायदाही िमळाला असणार.  िशवाय सायकलला वेगळे  (इधंनासारखे)  खचर नसलयामळेु तयांची बचत 
वाढली असेल, वेळ िकंवा पशैांची. 

भारतातही इगंज राजवटी मळेु सायकल िशरली. लेडीज सायकलचा िविशष आकार भारतातही मिहलांना 
नऊवारी  लुगडयाकडनू  पाचवारी  साडीकडे  नयायला  आिण  नतंर  चकक 
पजंाबी  पोषाख  िमळणयासाठी  पेरक  ठरला  असणार.  िकलोसकर 
उदोगसमहूाचे  मळू पवतरक शी.  लकमणराव िकलोसकर यांनी  तर पथम 
सायकलीचे  दकुान  टाकले  होते.  िशवाय  गोऱया  मडमांना  सायकल 

िशकवणयाचे कामही ते काही काळ घेत असत. 

सायकल सारखया साधया यतंाने जगातलया मिहलांना सवाततंय, आिण सवावलिंबतव िदले आहे. 
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पेशर कुकर
सवयपंाकघरात हलली पेशर कुकर सरारस वापरला जातो. कुकरमधे आधी थोडेसे पाणी तळाशी घालतात. 

जे पदाथर आपलयाला िशजवायचे असतात,  ते एखादा 
भांडयात ठेवनू आपण ते भांडे कुकरमधे या पाणयात 
ठेवतो.  तयानतंर  कुकर  िवसतवावर  चढवला  जातो. 
आपण पेशर कुकर वापरतो तयामागचे नेमके वजैािनक 
कारण काय,  पेशर कुकर वापरलयाचा नेमका काय 
फायदा होतो हे पाहयूा.

तळाशी घातलेलया पाणयाची उषणतेमळेु वाफ होते. ही वाफ कुकरमधे सवर िदशांनी पसरते. झाकणावर 
ठेवलेलया वजनामळेु ही वाफ िछदातनू िनसटू शकत नाही.  वाफेचे सवर िदशांनी पसरलेले रेण ूसतत 
कुकरचया िभतंीवर आपटतात व आतील वाफेचा व हवेचा दाब ठरावीक पातळी पयरत वाढवतात. दाब 
तयापेका जासत झालयास झाकणावरील वजन उचलले जाते व जादा वाफ बाहेर िनसटते. 
दाब  वाढलयामळेु  आतील  पाणयाची  वाफ  होणयासाठी  आिधक  उषणतेची  गरज  भासते.  तयामळेु 
कुकरमधील पदाथारचे तापमान पाणयाचया उतकलन िबदंपेूकाही जासत वाढते (महणजे १०० सेिलसयसपेका 
जासत- समुारे १२२ अशं से.). पेशर कुकर ऐवजी साधया कुकरमधे हवेचा दाब वाढत नसलयामळेु, 
तापमान १०० अशं सेिलसयस पेका जासत वाढ ूशकत नाही. या वाढीव तापमानामळेु आतील पदाथर पेशर 
कुकरमधे लौकर िशजतात.
पेशर कुकर मळेु अनन िशजणयासाठी कमी ऊजार लागते. पाणी कमी लागते. पाणयाचया उतकलनिबदं  ू
पेका जासत तापमान िनमारण झालयामळेु अनेक िजवाण ूव िवषाण ूचंा नाश होतो.  समदुसपाटी पासनू 
अितउचं िठकाणी हवेचा दाब कमी असतो. अशा वेळी पेशर कुकर वापरणे उषणता, वेळ व पाणी यांचया 
बचतीचया दषीने सोयीचे असते.
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हसा ..पण लठठ होऊ नका !
वेगवान घटना

एकदा एक गोगलगाय रसता ओलांडत असते. अचानक ितला 
एका  कासवाचा  धकका  लागतो.  गोगलगाय  जखमी  होते. 
रुगणालयात अितदकता िवभागात गोगलगायीला पश िवचारतात 
की हे सगळ ंघडल ंकस ं? 
काही सांगता यते नाही कारण काही आठवत नाहीय.े... 

फारच वेगान ंगोषी घडलया खऱया.....
गोगलगाय उदारते !

मी नाही आउट

एकदा  काही  शासज  लपाछपी  खेळत  असतात. 
आइनसटाइनवर राजय  येत ं.  तो  १०-२०-३० अस ं १०० 
पयरत महणतो आिण मागे वळतो. ितथे तयाला एक मीटर 
लांबी  रुं दीचया  चौरसावर उभा असलेला  नयटून िदसतो. 
आइनसटाइन ओरडतो 

मी तलुा पािहलाय, नयटून त ूआउट आहेस... नयटून त ूआउट आहेस. 
नयटून महणतो मी नाही, पासकल आउट आहे. 
आइनसटाइन डोके खाजवत बसतो. शवेटी नयटून महणतो..
नयटून पती सकवेअर मीटर महणजे पासकल. आिण पळुन जातो. 
दाब (pressure) महणजे एकक केतावर (unit area) कायारिनवत होणारे बल (force). दाब पासकल 
या एककात मोजतात तर बल नयटून या एककात.

मी नाही-पासकल!
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आपले नाक 
कुणाला  वाटेल,  की  नाक  महतवाचा  अवयव  नाही.  सदी 
होऊन नाक चोदले,  गळायला  लागले,  की  तयाचे  महतव 
समजते.
आपण  नाकाने  शासोचछवास  करतो.  नाकाचे  मधलया 
पडदाने िवभाजन झालेले असते. नाकाचया दोनही बाज ूनंा व 
वर  पतयेकी  ४  पोकळया  ( )  sinus असतात.  यातील 
हवेचया  कंपनांमळेु  आवाज  शवणीय  होतात.  पतयेक 
नाकपडुीत टिबरनेटस नावाची ३ छोटी हाडे असतात. तयांचया 
असतरात मबुलक पमाणात केशवािहनया असतात. गरम वा 

थडं हवा जरूरी पमाणे आकंुचन वा पसरण पावनू नाकातनू शासावाटे गाळनू फुफफुसात जाते तयावेळी 
ती आदर  व िनजरतकु झालेली असते.  नाकाचया असतरातनू िचकट पातळ दाव सतत सवतो.  तयामळेु 
िजवाणु,  िवषाणु व बरुशी असतरालाच िचकटनू बसतात.  सकूम केसांचया हालचालीने ते सतत घशाकडे 
ढकलले जातात. एक तर ते खाकरून बाहेर टाकले जातात िकंवा िगळलयावर पोटातील हायडोकलोिरक 
आमला मळेु मरतात. 
नाकामळेुच आपलयाला िविवध ४००० ते १०००० वास ओळखता येतात. वासांसबंिंधत िविवध िवकारांत 
वास अिजबात न येणे  व कोणतयाही  वासाऐवजी फक दगुरधीच येणे  यासारखे पकार आहेत.  दोनही 
नाकपडुयांचया वरचया बाजलूा समुारे १ कोटी सवीकारक पेशी (िरसेपटॉर) असतात. तयांचया मळेु वास 
येतो. वास कसा येतो हे अजनू नककी कळलेले नाही. मात नाकातील या पेशीनंी तयार केलेला िवदतु 
सदेंश मदेनेू वाचलयावर तया वासाचा बोध आपलयाला होतो हे खरे. 
एका कुशीवर झोपलयाने नाकपडुीत रकसचंय होऊऩ शासाला अडथळा होतो आिण मदेलूा सदेंश जातो. 
मदे  ूआपलयाला कूस बदलायला लावतो.  दगुरधी सतत येत रािहलयास,  तो वास येणे आपोआप कमी 
होऊन  थांबते.  पण  गलुाबाचा  सवुास  मात  सतत  येत  रािहलयास  असे  होत  नाही.  आहे  की  नाही 
बचुकळयात पाडणारी नसैिगरक िकमया ?
--डॉ . अ. न. पा िरपतयदार
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वाघ वाचवा
माजारर (मांजर) कुटुबंातला सवारत मोठा सदसय महणजे वाघ. मोठा जबडा, ऐटबाज 
शेपटी, अगंावर पटटे अशा वाघोबाने जगंलात डरकाळी फोडली तर भलयाभलयांची 
गाळण उडते.  मग वाघ का वाचवायचा  ?  आपलया देशात सवाततंयपवूर  काळात 
जगंले असताना, फार मोठया पमाणात वाघांची िशकार झाली. आिण तयांची सखंया 
रोडावली.  इतर देशांतही तयांना मारणयात आले. तयामळेु यदंाचे वषर हे जागितक 
सतरावर ' वाघ वाचवा ' वषर महणनू जाहीर करणयात आले.

वाघाची िशकार करणे हे शौयारचे लकण मानले गेले.  िचनी औषधशासात वाघांचया अवयवांचा मोठया 
पमाणात वापर झाला. वाघाचया कातडयांना चांगला भाव िमळतो. या आिण अशा कारणांसाठी सरुुवातीला 
उघडउघड व नतंर लपत छपत वाघांची िशकार होत रािहली. तयामळेु गेलया ६० वषारत वाघांचया आठ 
जातीपंकैी तीन नामशेष झालया व भारतातही तयांची सखंया पधंराशेचया घरात असावी असा अदंाज आहे. 
वाघांची िशरगणती करणे सोपे नाही .पवूी तयांचया पायांचया ठशांवरून तयांची गणती होत असे. हलली 
तयांचया गळयात इलेकटॉिनक सेनसर बसवनू तयांची गणती केली जाते. 
िनसगरचकातील  वाघ  हा  एक महतवाचा  घटक आहे. दर  आठवडयाला  हरणाचया  आकाराचया  एका 
जनावराचे मांस तयाला लागते.  महणजे वषारत अशा िकमान ५०  जनावरांचा एक वाघ फडशा पाडतो. 
तयामळेु या जनावरांची सखंया मयारिदत रहाते. वाघाला घनदाट जगंल आवडते. तयामळेु वाघ आिण इतर 
पाणी यांचे  सतंलुन राहते.  जगंलांमळेु नदा,  झरे वाहतात,  पाऊस चांगला पडतो.  िनसगारचे  सतंलुन 
राखणयात वाघ महतवाची भिूमका बजावतो.  महणनू वाघ वाचवायचा आहे. तयासाठी अभयारणये तयार 
करणयात आली आहेत. तयांचया सरंकणासाठी कायदे आहेतच. सरंकक पथकेही काम करीत आहेत.
गेलया शतकात आिशया खडंात एक लाख वाघ असावेत असा अदंाज आहे. आता तयांची सखंया ३२०० वर 
आली  आहे.  तयाचया  वसतीसथानांचाही  ४० टकके  सकंोच  झाला  आहे.  गेलया  शतका  अखेर  वाघही 
नामशेष होतील,अशी भीती वयक होत होती.  पण ती िनराधार ठरली आहे.  तयामळेु वाघ-सवंधरनाची 
मोहीम यशसवी होईल अशी आशा िनमारण झाली आहे.
--मानसी मोकाशी (पतकार-सोलापरू)
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मागील कोडयाचे उतर
चतरु चदंलूा कागदावर, शासज आिण तयांचे शोध कोणते हे असतावयसत िलिहले आहेत हे लकात आले. 
तयाने िविवध िठकाणांहनू मािहती घेऊन शोध/सदंभर व शासज यांचया नेमकया जोडया जळुवलया. 

वयकी शोध  /  सदंभर  वयकी शोध  /  सदंभर  

लुई पाशर जतं ू मेरी कयरूी रेिडयम

रामानजुम भारतीय गिणती कालर गाऊस िसथर िवदतु

एिडसन फोनोगाफ आयझनेबगर अिनिशतता

िकलबी टांिझसटर(आय.सी.) नयटून गरुुतवाकषरण

पासकल हवेचा दाब केपलर लबंगोलाकार(गहकका)

आइनसटइन सापेकता चालसर बबेॅज सगंणक

चदं ू चतुर  आहे  कारण तो समोर आलेलया पशाकडे उतसकुतेने पहातो.  पश सोडवणयासाठी पयत  
करतो आिण गरज पडली तर इतरांची सदुा मदत घेतो पण पश सोडवतोच !

भोळा बडंू-चतुर चदं  ू
भोळया बडंचूया आईने तयाला फळे आणायला पाठवले. ितने तयाला १०० रूपये 
िदले. आबंा,केळी व िलबं ूही तीन फळे तयाला आणायला सांिगतले. पण ितने 
तयाला एक िवलकण अट घातली.  की या शभंर रुपायात १०० फळे आण. 
आिण ती तीनही पकारची असायला हवीत.  बाजारात गेलयावर तयाला आबंा 
५रुपयाला,  केळे  १  रुपयाला,  तर  २०  िलबें  १  रुपयाला  असे  दर  िदसले. 
तेवढयात तयाला चतरु चदं ूबाजारात आलेला िदसला. तयाने तयाला मदत केली 
आिण १०० रुपयात शभंर फळे घेऊन िदली. तमुही सांग ूशकाल का, की चदंनेू 
हे कसे केले ?--शुभम् बासरकर (इ. ८वी)
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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 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  ह ा  अ ंक  छापील  सवरूप ात 
नगरपा िलकेचया एका शाळेला , तया ंचया गथं ालयासाठ ी 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  

दरूधवनीः- (०२११४) २२४३२८


