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संपादकीय
िवजान लोकिपय बनवणे हे अनेकांनी आपले धयेय ठेवले आहे. या धयेयात 
हरकत घेणयासारखे काहीच नाही. पण िवजान तर आताच लोकिपय आहे. ते 
आणखी लोकिपय कसे आिण का बनवणार? शास शाखेकडे वहाणारा लहान 
मोठया गावातला िवदाथयारचा लोढा याचीच साक नाही का?

काहींना,गाडीतलया  चकचकीत  पयोगशाळा  तयातलया  चकचकीत 
उपकरणांसिहत खेडोपाडी नेलयामळेु िवजान लोकिपय होईल असे वाटते तर 
काहींना,  िविवध  शहरात  आिण  छोटया  मोठया  गावांतही  िवजान-केदे 
(िवशेषतः तयांचया मोठालया इमारती)  बांधनू िवजानाचा पसार होईल असे 
वाटते! 

लोकांचया मनात वैजािनक मनोभिूमका िनमारण केली गेली तर या बाह 
गोषींची गरज फारशी रहाणार नाही. नाही का? 

वैजािनक मनोभिूमका कशी िनमारण करायची? कोणतयाही घटनेकडे उघडया 
डोळयांनी  पाहून,  उघडया  कानांनी  ऐकून,  तकारचया  कसोटीवर  घासनू-
पडताळा  घेऊन,  आपलयाला  पडणारे  पश कशालाही  आिण  कोणालाही  न 
घाबरता िवचारून.  तयांची उतरे शोधनू.  उतरे कायमची नसतात याचे भान 

ठेवनू वैजािनक मनोभिूमका िनमारण करता येईल. 

वैजािनक  मनोभिूमका  हा  मखुवटा  नाही,  ते  वत  आहे,  एक 
जीवनशैली आहे.

--पसाद मेहेदळे



संगणकाचया जगात
संगणक  हा  माणसाचा  आजाधारक 
सेवक  आहे.  एका  सेकंदात  अकरशः 
लाखो  गिणती  पिकया  संगणक  करू 
शकतो. 
संगणकाचा  जनम  झाला  तयावेळी 
तयाचा  उपयोग  फक  शासज  आिण 
तंतज यांनाच होईल असे वाटत होते. 
आता  मात  तंतज  आिण  शासज 
यांचयापमाणेच  सािहितयक,  कलाकार, 
िसने-िनमारते,  िहशेबनीस,  वयवसथापन 
तज  असे  अनेक  केतातले  लोक 
संगणकाचा  वापर  उतम  िरतया  करू 

शकतात. 
दोन िचनहांचे गिणत संगणकाचया जगात वापरले जाते.  ० आिण १ ही ती 
दोन िचनहे.  संगणक िवजेवर चालतो.  िवदतुदाब महणजे   voltage असणे 
महणजे  १  तर   voltage नसणे  महणजे  ०  असे  जर  गहृीत  धरले  तर 
गिणतातली ० आिण १ ही िचनहे  voltage नसणे आिण  voltage असणे या 
रूपात वयक करता येतात. या िचनहांचा वापर करून अितशय मोठया संखया 
िलिहता येतात. आिण िवजेचया वेगाने तयावर िविवध पिकया (उदा. बेरीज, 
वजाबाकी, गणुाकार, भागाकार) केलया जातात.
एखादे अकर असो िकंवा एखादे िचत,  तयाचे रूपांतर आधी संखयांमधे केले 
जाते. तमुही जेवहा एखादे अकर टाइप करता, तेवहा तेवहा तमुचा की-बोडर तया 
अकरासाठीची  संखया संगणकाचया मेदकूडे  पाठवतो.  ही  संखया सवतःचया 
समरणपेटीत ठेवनू,  मेदू  ( )  CPU ते अकर तमुहाला पडदावर दाखवतो.  हीच 
गोष दशयाची,  िचताची.  एकदा का िविवध गोषींचे रूपांतर संखयांमधे केले, 
की तयावर करणयाचया िविवध पिकया वेगाने करणे संगणकाला शकय होते. 
कारण मळुात संगणक फक संखयावर पिकया करणयातच कुशल असतो.
संगणकाचया िविवध भागांची मािहती आपण कमशः घेणार आहोत.

वयिकगत संगणक



पया रवरण
पयारवरण महणजे आपला पिरसर. आपण आपले कपडे सवचछ  ठेवतो. आपले 
घर,अगंण सवचछ ठेवतो.  आपली धाव या अगंणाचया कंुपणापयरतच असते. 
कारण तया पलीकडे रसता,  आपली गलली,  गाव,  आपला तालकुा,  िजलहा, 
राजय, आपला देश आिण आपली पथृवी सवचछ राखणयाचे काम मात आपण 
आपलया सरकारवर सोपवले आहे. िनदान, हे काम फक सरकारनेच करायचे 
आहे असा आपला गोड गैरसमज आहे.  

शुद हवा, शुद पाणी, शुद अनन, सवचछ कपडे 
आिण  सवचछ िनवारा  या  आपलया  मलूभतू 
गरजा  आहेत.  सवचछतेपासनू  सरुुवात 
करायची,  शुदतेचया  मागारने  जायचे  आिण 
िनसगारची  जपणकू  करायची.  याचाच  अथर 
पयारवरण-रकण. 
पयारवरण  रकणासाठी  चंगळवादाला  काती 
लावावी  लागेल.  गरज आिण  इचछा  यातला 
फरक  समजनू  घयावा  लागेल  आिण 

गरजांनाच पाधानय दावे लागेल. 
• गरज असेल तेवहाच वाहन वापरा,  ते शकय नसेल तर सावरजिनक 

वाहन वापरा. महणजे पयारवरण रकण होईल.
• पलािसटक  हा  आपला  शतू  नाही.  पण  तयाचा  अिनबरध  वापर 

पयारवरणाला हािनकारक आहे.  पलािसटकचा वापर करा पण कमीत 
कमी आिण हुशारीने करा.

• कच-याचे सयुोगय वयवसथापन करा.  सोपयात सोपी पदत महणजे 
ओला कचरा व कोरडा कचरा वेगळा करणे.  ओलया कच-यापासनू 
घरातच खत बनवता येते.  कोरडया कच-याची िवलहेवाट लावायला 
आपलया सथािनक सवराजय संसथांना (महापािलका ते गामपंचायत) 
मदत करा.

• पयारवरण  रकणाचया  मदुदावर  ठाम  रहा.  तयाचे  महतव  आपलया 
वागणकुीतनू इतरांना पटवनू दा.

िहरवी छाया िहरवी माया



सौमया आिण मामा
सौमया मामाला महणाली,  की कॅलेडर मधला कोणताही सतंभ  (उभी ओळ) 
एका िविशष त-हेने तयार केलेला िदसतो. या उभया ओळीत एखादा मधला 
आकडा मनात धर. तयाची दपुपट कर आिण तयाचया वरचा आकडा तयातनू 

वजा  कर.  महणजे  मनात  धरलेलया 
आकडयाचया  खालचा  आकडा  तयार 
होतो.  उदा.  १३  हा  आकडा  मनात 
धरला तर तयाची दुपपट २६. १३ चया 
वरचा आकडा ६ तयातनू वजा केला 
तर उतर २० येते.  हाच आकडा १३ 
या आकडयाचया खाली िलिहला आहे 
हे पहा.

मामा सौमयाला महणाला की तू महणालीस ते बरोबरच आहे.  पण ही गोष 
फक कॅलेडरचयाच बाबतीत घडते असं नाही. कोणतयाही अकंगिणती शेणीत 
हीच  गोष  घडते.  अकंगिणती  शेणी  महणजे   .arithmetic progression  
सरुुवातीचया  संखयेत  ठरािवक  आकडा  (फरकाचा  आकडा)  सतत  िमळवत 
रािहला  की ही  शेणी  तयार  होते.  जसे  ३,५,७,९,११,१३  …...  या  िठकाणी 
फरकाचा आकडा २ आहे.
कॅलेडरमधे सवर उभया ओळीत अकंगिणती शेणीने आकडे येतात. या िठकाणी 
फरकाचा आकडा ७ आहे. (कारण आठवडयाचे िदवस ७)
फरकाचा  आकडा  कोणताही  असला  तरीही  असा  गणुधमर  या  शेणी 
दाखवतातच.  तू  अशा  अनेक शेणी  तयार  करून  पहा  आिण  हा  गणुधमर 
पडताळून घे. बीजगिणताचा वापर करून कोणतीही अकंगिणती शेणी असली 
तरी हे खरे आहे हे िसद करता येते. 
कॅलेडर मधलया संखयांचा संबंध तू छानच सांिगतलास.  पण तो कशामळेु 
आहे हे तू समजनू घेतले नाहीस तर तलुा लोक पोपट – पंिडत महणतील. 
मामाने  सांिगतले  आिण  तो  पनुहा  एकदा  घोरू  लागला.  मामाची  झोप 
उडवणयासाठी  कोणता  पश  िवचारावा  यासाठी  सौमयाने  पनुहा  िवचार 
करायला सरुुवात केली.  
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सूया रचया उनहातले सात रंग

सयूारचया उनहात वेगवेगळे सात रंग असतात.  या सवर रंगांची एक तबकडी 
वर दाखवलयापमाणे तयार करता येईल. ही तबकडी तयार करताना रंगाचे 
पमाण वर दाखवलयापमाणेच हवे.  उदाहरणाथर िपवळा रंग सवारत मोठया 
पमाणात िदसेल तर नारंगी रंगाचे पमाण अगदी कमी असेल. 

वरील पमाणे ही कागदी तबकडी तयार करा.  कागदाचया मधयभागी एक 
िछद  ठेवा.  हा  वतुरळाकार  कागद  आता  वतुरळाकार  पठुठयावर  िचकटवा. 
केदसथानी  असलेलया  िछदातनू  एक  िखळा  आरपार  घाला.  हा  िखळा 
पठुठयाचया  तबकडीला  लंब  असायला  हवा.  आता  तमुची  सपरंगी  िभंगरी 
तयार झाली.

िखळयाचया डोकयाला धरून िखळयाचे टोक गळुगळुीत फरशीवर ठेवा आिण 
ही िभंगरी िफरवा.  िभंगरीला परेुसा वेग असेल तर सवर रंग एकत होऊन 
एकच सयूारचया उनहाचा पांढरा रंग िभंगरीचया पषृभागावर िदसेल.
तुमहाला वर दाखवलेली रंगीत तबकडी हवी असेल तर िवजानकेदात 
िवकत िमळेल.



डॉ.जगदीशचंद बोस
भारितयांना अिभमान वाटावा आिण पेरणा िमळावी 
असं काम डॉ. जगदीशचंद बोस यांनी समुारे १०० 
वषारपवूीच करून ठेवलं आहे.  ३० नोवहेबर १८५८ 
रोजी जनमलेले डॉ.  जगदीशचंद यांनी िवजानाचया 
िविवध केतात फार मोठी कामिगरी करून ठेवली 
आहे. 
भारतात  इंगजांचं  राजय  असताना,  कलकता 
िवदापीठात  िविवध  संकटांना  तोड  देत,  रेिडयो 
वेवहज  ्,  वनसपतीशास,  िवजानकथा अशा केतात 
तयांनी कामिगरी बजावली.
अधरवाहकांचा  उपयोग  रेिडओ  लहरी  आिण 

धविनलहरी  एकमेकांपासनू  वेगळया  करणयासाठी  जगदीशचंदांनी  पथमतः 
केला.  िवदतुलहरींना  वनसपती  कशा  पितसाद  देतात  या  बददलचे  तयांचे 
संशोधन पिसद आहे.  Crescograph हे तयांचे उपकरण वनसपतींचया या 
पितसादाचे मोजमाप करणयासठी उपयकु आहे.  
कलकता येथील टाउन हॉल येथे १८९५ मधे डॉ.  बोस यांनी एक पयोग 
यशसवीिरतया  केला.  तयांनी  १  िम.िम.  रेिडयो  लहरींची  िबनतारी  यंतणा 
वापरून  काही  अतंरावर  असलेली  घंटा  वाजवनू  दाखवली  तयावेळी  बंगाल 
पांताचे लेफटनंट गवहनरर िवलयम मकेॅनझी उपिसथत होते.  दोन वषारनंतर 
इंगलंडमधये माकोनी यांनी याच ततवावर िबनतारी तारायंताचे  पातयिकक 
दाखवले.
िविवध शोध लावनूही सहका-यांचया आगहाखातर फक एका शोधाचे पेटंट 
जगदीशचंदांनी  घेतले.  रेडीयोचा  जनक  समजलया  जाणा-या 
माकोनीबरोबरचया   चचतेही  शासीय  संशोधनाचया  वयापारी  उपयोगात 
वैजािनकाने रस घेऊ नये असे आपले मत तयांनी नोदवले. सवतःचे िविवध 
संशोधन कोणतीही गोष न लपवता लोकांसाठी तयांनी खलेु केले आहे.

 डॉ.जगदीशचंद बोस



सवचछंद फेरफटका

तळेगावात यशवंतनगर मधील एक मैदान. गेले चार मिहने एक सुंदर पयोग 
इथे साकारतो आहे.  शालेय वयातलया मलुांना आवडलेला हा उपकम.  रोज 
समुारे ५० ते ६० मलंु एकत येतात. वेगवेगळे खेळ खेळतात. एखादा िदवशी 
सकाळी छोटयाशा सहलीला जातात. एकत बसनू वाचन करतात. 
खेळातनू संघभावना िशकायची, सहलीतनू अनभुव घयायचा आिण वाचनानं 
मन समदृ करत रहायचं हा तो पयोग. शाळेचया अभयासकमापेका अितशय 
वेगळा आिण आनंददायक. 
एखादा िदवशी आपलया केतात खपू काम केलेली जयेष वयकी मलुांशी येऊन 
िहतगजु करते.  हा कायरकमही मलुांनीच आयोिजत केलेला असतो.  यातनू 
तयांना िमळतं थोरामोठयांशी कसं वागायचं, छोटासा समारंभ कसा आयोिजत 
करायचा तयाचं पिशकण. 
सवचछंद  महणजे  कोणी  कोणावर काही  लादलेलं  नाही.  आपणच सवेचछेनं 
घेतलेला हा जीवन अनभुव.

सवचछंद-खोखो



सायकलचे िवश

सायकल  पदषूण  करीत  नाही. 
सायकलला  इंधनाची  गरज  नसते. 
तयामळेु सायकलला इंधनखचर नाही. 
सायकलची  देखभाल  कमीत  कमी 
आहे.  एकदा का चाकात हवा भरली 
की  झाली  आपली  सायकल  मैलोन 
मैल जाणयासाठी सजज !

सायकल  ठरलेले  अतंर  जाणयासाठी 
तर  उपयोगी  पडतेच.  पण  हे  करत 
असताना  आपलयाला  वयायामही 

होतो. 
मोठया माणसांनी सायकल वापरावीच.  पण लहानांनी तर सायकल वापरणे 
तयांचया िहताचेच आहे.  एक तर ठरािवक वेगापेका जासत वेग सायकलला 
देता येत नाही. तयामळेु सवतःचा आिण इतरांचाही जीव, चालवणारा धोकयात 
टाकत नसतो. 
सायकल  चालवायला  लायसेनस  लागत  नाही.  ती  उभी  करून  ठेवायला 
( )  parking फारशी जागा लागत नाही.  मोठया पवासासाठी तर चकक बस 
िकंवा रेलवेमधनू आपलयाला सायकल नेता येणे सहज शकय असते. 
अतयंत कमी खचारत सोय देणारे  आिण कोठेही वेगाने  जाणयाचे  सवातंतय 
बहाल करणारे असे हे वाहन आहे. 
हलली  इंधनवाहने  चालवणेच  पितषेचे  मानतात.  हा  रोग  अगदी  लहान 
मलुांमधेही पसरला आहे.  एकीकडे पयारवरण रकणाचे गोडवे गायचे आिण 
दसुरीकडे  लहान  मलुांना  इंधनवाहने  चालवायला  पोतसाहन  दायचे  हा 
खोटारडेपणाच महणावा लागेल.

चला सगळेजण अिभमानाने सायकल चालवू या !



सवयंपाकघरातले िवजान

आपण अळूचया भाजीत िचंच का घालतो ?
अळूचया  पानात  जिमनीतनू  घेतलेले  calcium 

 oxalate चे सफिटक असतात. हे सफिटक, टोकदार 
असतात.  ते  भाजीत  िमसळतात  आिण  आपलया 
िजभेला आिण तोडातील शेषमल तवचेला टोचतात. 
आपण  जर  अळूचया  भाजीत  िकंवा  वडीत  िचंच 
घातली  तर  िचंचेतील  आमलामळेु  हे  सफिटक 

िवरघळून जातात. तयामळेु तोडाला टोचत नाहीत. िचंचे िशवाय इतर आंबट 
पदाथर वापरले तरीही तया आमलाचा उपयोग हे सफिटक िवरघळणयासाठी 
होऊ शकतो.  या आंबट पदाथारमळेु भाजीला वेगळी चवही येते हा आणखी 

एक फायदा !
दूध  उतू  न  जाऊ  देता  उकळता  येते 
का ?
होय.  तयासाठी  दोन  िभंती  असलेले  भांडे 
वापरावे लागते. काही काळापवूी असे भांडे, 
बाजारात िमलक कुकर महणनू िमळत असे. 
या िमलक कुकरचे ततव असे आहे...
भांडयाचया दोन िभंतींचया दरमयान पाणी 
घाला.  तयानंतर  आतलया  भांडयात  दधू 
ओता.  दुहेरी  भांडयाला  नंतर  िवसतवावर 

ठेवा.  उषणतेमळेु  पथम पाणी  तापते.  ही  उषणता  आतील दधुाला  िमळते. 
पाणयाचा  उतकलन  िबंदू  १००  अशंापेका  थोडा  कमी  असलयामळेु  पाणी 
उकळते आिण दधुाचे तापमानही १०० अशंापेका जासत वाढत नाही. तयामळेु 
दधुातील  जंतू  तर  मरतात  पण  ते  उतू  मात  जात  नाही.  आपलयाला 
सवयंपाकघरात,  एका आत एक मावणारी दोन भांडी वापरूनही हीच गोष 
करता येईल. मात या उपकरणाचा एक तोटा मात आहे. आधी पाणी तापवले 
जात असलयाने इंधन अिधक लागते, हा तो तोटा होय.

दधू

                 

दहेुरी िभंतीतील पाणी

िमलक-कुकर

 कॅिलशयम ऑकसलेट  
सफिटक



वसतूंचा पुनवा रपर
िवकत घया  -  वापरा  -  फेकून  दा.  हे  करताना  नवा  कचरा 
िनमारण  करा.  तयाची  िवलहेवाट  लावणयाची  जबाबदारी  आपली 
नाही.  ती  शकयतो  आपलया  सरकारवर  ढकला.  थोडी  जनुी 

झालेली वसतू वापरणे आपलया पितषेला मारक आहे. मग टाकाऊ वाटणा-या 
वसततूनू िटकाऊ वसतू बनवणे महणजे तर आपलया पितषेचा कडेलोटच. असे 
वातावरण आपण िनमारण केले आहे. 
महातमा बदु आिण महातमा गांधी यांनी नेहमीच वसतूंचा पनुवारपर केला. 
िनसगर नेहमीच जनुयातनू नवे िनमारण करत जातो. कालचया मरून गेलेलया 
सजीवांवरच नवयाने वेगळयाच सजीवांचे पोषण होत असते. महणनूच िनसगर 
कधीच  "  कचरा  "  िनमारण करत नाही.  महणनूच िनसगारत साततय आिण 
अमरतव आहे.
सधया  शीतपेयांचया  आिण  पाणयाचया  बाटलया  मोठया  पमाणात  कचरा 
महणनू टाकून िदलया जातात. संगणकाचया वाया गेलेलया  CD आिण DVD 
हा कच-याचा आणखी एक उगम.

,  ,  CD DVD पाणयाचया  आिण  शीतपेयांचया  बाटलयांचे  रूपांतर  कोणतया 
उपयकु वसतूंत करता येईल यािवषयी तमुचे पयोग आमहाला कळवा.  हे 
पयोग असे असावेत--

• तयार झालेली वसतू उपयोगी पडणयासारखी असावी
• तयार झालेली वसतू सजावटी साठी वापरता यावी
• तयार झालेली वसतू इतरांना भेट देणयासारखी असावी
• तमुचया पयोगात तयार झालेली वसतू  अगदी कमी खचारत तयार 

वहावी
• या पयोगांमळेु पदषूण होऊ नये
• पयोग इतरांना करता येणयासारखा असावा

अशी वसतू िवजानकेदात आणनू दाखवा. तमुचया पयोगाची पिकया आकृती 
आिण  तयातील  पाय-यांसह  िलहून  िवजानकेदात  सादर  करा  आिण 
पािरतोिषक िमळवा. वसतूंचा पनुवारपर करा. कचरा िनमारण करू नका. 



आपले शरीर
आपली  पचनसंसथा  हा  एक 
मोठा  रासायिनक  कारखानाच 
आहे.  घन व दव अननापासनू 
ऊजार  िनमारण  करून  रकावाटे 
शरीराला  ती  परुवणे  हे  काम 
पचनसंसथेचे.
खादपदाथारचे  चवरण  दात 
करतात.  तयामळेु  जाडेभरडे 
अनन  बारीक  होते.  ते 
िगळणयायोगय  होणयासाठी 
तोडातील  लाळगंथी  मदत 

करतात.  तोडात  िवखरुलेलया  रुिच-किलकांमळेु,  अननाची  चव  समजते. 
लाळेतील सलायवहरी अमायलेज मळेु अननातील कबोदकांचे पचन होते. नंतर 
अनन समुारे २५ से.िम. लांबीचया अनननिलकेत जाते. तेथे एकामागनू एक 
लाटा िनमारण होऊन ते जठरात ढकलले जाते. जठराचया असतरातनू पेिपसन 
व हायडोकलोिरक आमल सवते.  तयामळेु अननातील पिथनांचे पचन होते. 
जठरातनू थोडया थोडया वेळाने आमलयकु पातळ अनन िचळकांडीने  लहान 
आतडयात येते. येथे अननाचे पणूर पचन होते. 
यकृत हा सवारत मोठा अवयव.  तयात समुारे ५०० पकारची काये होतात. 
तयातील  िपतरस  आतडयात  व  िपताशयात  नळीवाटे  सोडला  जातो.  यात 
रकाचे िनिवरषीकरण गलकूोजचे गलायकोजेन मधे रूपांतर करून परत रकामधे 
सोडले जाते. 
सवादिुपंडाचया  सावामळेु  जठरातनू  येणा-या,  अधरवट  पचलेलया  आमलयकु 
अननाचे रासायिनक उदािसनीकरण होते. 
लहान आतडयात पचलेलया अननाचे रकात शोषण केले जाते.  तर मोठया 
आतडयात पचलेलया अननातील पाणी शोषले जाऊन घटट मळ तयार होतो. 
तो गदुाशयात साठवला जातो. व गदुदारातनू बाहेर टाकला जातो.
– डॉ. अ. न. पािरपतयदार

 

मानवी पचनसं सथा



वेगळा िवचार आिण संशोधन
भौितकशासात  मोठी  कांती  घडवनू  आणणयाचे 
काम  जमरन  शासज मकॅस  पलकँ  यांनी  केले. 
आपलया डॉकटरेट िमळवणयासाठीचया पबंधासाठी 
ते  िवषय  शोधत  होते  तेवहा  तयांचया  गरुूं शी 
तयांची बातचीत झाली. पलकँ यांनी उषणता-ऊजार 
या  केतात  अिधक  काम  करणयाचा  मनोदय 
वयक केला. पण ही गोष तयांचया गरुूं ना मानय 
नवहती.  एक  तर  या  केतात  संशोधन 
करणयालायक काही उरलेलेच नाही असे गरुूजींचे 
मत पडले. पलकँ जर याच केतात काम करणार 
असतील  तर  गरुू  तयांना  मागरदशरन  करणयास 

उतसकु नाहीत असे गरुूनी दशरवले. 
मकॅस पलकँ मात याच केतात मलूभतू संशोधन करू इिचछत होते. ते आपलया 
िनशयावर ठाम रािहले.  आिण सवतंतपणे तयांनी आपले संशोधन पणूर केले. 
जेवहा हे संशोधन पणूर झाले तेवहा वैजािनक जगाला असे लकात आले की 
भौितकशासाचया एका संपणूर शाखेनेच जनम घेतला आहे. ही शाखा महणजे 
कवांटम मेकॅिनकस !
ऊजार उतसिजरत होत असताना लहरीरूपाने बाहेर पडते. तयावेळी बाहेर पडणा-
या ऊजचेे िकमान एकक महणजे एक कवांटम. वयवहारातले उदाहरण घेऊन 
हे  ततव  आपलयाला  समजनू  घेता  येईल.  समजा,  दधुाचे  वाटप  फक 
िपशवयांतनूच करता येत असेल तर मग कमीत कमी िकती दधू िदले-घेतले 
जाईल  ?  याचे उतर पाव िलटर असे असेल.  दधुाचया बाबतीतला हा एक 
कवांटम होय.
िवजानाचया जगात जयावेळी कांती होते,  तयावेळी अितशय वेगळा िवचार 
मांडला जातो.  आिण तो िवचार गिणताचया कसोटयांवर िसद केला जातो. 
आपलयाला आपलया  िशकण पदतीत उतरे शोधायला िशकवले जाते.  पण 
दजदेार  संशोधन  करणयासाठी  पथम  आवहानातमक  पश  शोधले  जातात, 
तयानंतर तयांची उतरे शोधली जातात. 

  मॅकस पलकँ



एल .् इ. डी. िदवे 
सधया बाजारात  LED वापरलेले िदवे िदसतात. 
अगदी  खेडोपाडी  सदुा   LED िदवे  टॉचर  मधे 
वापरतात.  कमीत कमी वीज वापरून अिधक 
पकाश  अिधक  काळ  देणयाची  िकमया  या 
िदवयांनी करून दाखवली आहे. 
िवजान केदात ९ वहोलटचया चपटया बटॅरीला 
पांढरा पकाश देणारा  LED जोडला. तेवहा सलग 
पंधरा िदवस पकाश देऊन ही बटॅरी संपषुात 
आली. 

 LED महणजे लाइट इिमिटंग डायोड.  पकाश 
उतसिजरत  करणारा  डायोड.  डायोड  हा 
अधरवाहकांचया  जोडणीतनू  तयार  केलेला 
इलेकटॉिनक  भाग  आहे.  आकृतीत 
दाखवलयापमाणे   P पकारचा  अधरवाहक  N 
पकारचया  अधरवाहकाला  जोडला  जातो.  या 
अधरवाहकांत िविशष पकारची रासायिनक दवये 
िमसळून  ते  मदुदाम  काही  पमाणात  अशुद 
केलेले  असते.  वेगवेगळया  "अशुदीकारक" 

रसायनांमळेु वेगवेगळया रंगांचे पकाशिकरण सोडणारे  LED िनमारण होतात.
डायोड इतरही कामांसाठी इलेकटॉिनकसमधे वापरला जाणारा सटुा भाग आहे. 
मात  LED मधे थोडी वेगळी पिकया होत असते. इतर डायोड मधनू िवदतु 
पवाह वािहलयामळेु   P व  N अधरवाहकांचया जोडापाशी तो तापतो.  महणजेच 
िवदतु ऊजचेे रूपांतर तेथे उषणतेत होते.  मात   LED मधे मात उषणतेऐवजी 
िवदतु ऊजचेे रूपांतर पकाश ऊजते केले जाते.

 LED थंड राहून पकाश देतो. तो रोज २४ तास जरी लावनू ठेवला तरी सलग 
बारा  वषे  िटकू  शकतो.  आणखी काही  वषारतच आपण राती    LED चया 
उजेडातच आपले िविवध वयवहार करणार आहोत !

          P           N

         N               P

वरः  LED अंतररचना 

खालीः  LED िदवा



िलटमस कागद

रसायनशासात आमल आिण अलकधमी पदाथर आपलयाला नेहमीच पहायला 
िमळतात. एखादा पदाथर अलकधमी की आमलधमी हे पहाणयासाठी िलटमस 
कागदाची कसोटी हा एक साधा मागर समजला जातो.  हा िलटमस कागद 
महाग असतो का ? हा कुठे िमळतो  ? िलटमस कागद महाग नसतो.  तो 
साधारणपणे शासीय उपकरणे व सािहतयाचया दकुानात उपलबध असतो. पण 
अितशय सहजपणे तो आपलयाला तयार करता येतो हे धयानात घया.
तमुचया आजबूाजलूा लाल जासवंदाचे झाड नककीच सापडेल.  या जासवंदाचे 
फूल तोडा आिण तयाचया पाकळया पांढ-या िटपकागदाला चोळा. तमुचयाकडे 
िटपकागद नसेल तर कोणतयाही  वतृपताचा  न छापलेला  कागदाचा  भाग 
फाडा (तो अनेकदा शाई िटपनू घेऊ शकतो.) तयावर जासवंदीचया पाकळया 
घासा.  काही  कणातच  हा  कागद  जांभळट  रंगाचा  होईल.  झाला  तमुचा 
िलटमस कागद तयार! 
आता तमुचया या िलटमस कागदावर िलंबाचया रसाचे दोन थेब टाका. थेब 
पसरलेला भाग आता लाल होईल. (आमलामळेु िलटमस लाल होतो.)  हा 
तमुचा लाल िलटमस कागद तयार झाला.  याच कागदावर तमुही खाणयाचा 
िकंवा  धणुयाचा  सोडा  टाकलात  तर  हा  कागद  िनळा  होईल.  (अलकली 
पदाथारमळेु लाल िलटमस िनळा होतो.)

            + आमल (िलंबाचा रस)  =

            + अलक (खाणयाचा वा धणुयाचा सोडा)  =

जासवंदीचया  फुलातील लायकेन या  पदाथारमळेु  हा  गणुधमर  आपण तयार 
केलेलया कागदाला िमळतो.



या पेटीमधये दडलंय काय ?

वर दाखवलेलया पेटयांवरील नावे पणूर  पणे चकुली आहेत.  तमुहाला  फक 
एकाच पेटीत एकदाच हात घालनू फक एक फळ काढून पहायला परवानगी 
आहे. तयानंतर तमुही या पेटयांवरील नावे िबनचकू कशी िलहू शकाल ?

िकती रककम पाठवली ?
छकुली शाळेचया वसतीगहृात रहात असे. ितचया बाबांना कोडी सोडवणयाचा 
नाद होता. छकुलीला थोडे पैसे हवे होते. ितने बाबांना पतातनू कळवले की 
ितला पैसे पािहजे आहेत.  बाबांनी ितला   MONEY इतकी रककम पाठवली. 
ओळखा  (आिण  आमहाला  कळवा  !)  पाहू  बाबांनी  ितला  िकती  रककम 
पाठवली ?

    S  E  N   D

 +  M  O  R   E

_______________

M   O  N   E  Y

दोनही  कोडी  िबनचूक  सोडवणा-याचे  नाव  पुढील  अंकात  जाहीर 
केले जाईल.

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 िलहून कळवा.  तमुचया नावाने तो आमही पिसद करू.  िवजान 
िवषयाशी संबंिधत असा 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 ते बदल करता येतील. 

िवजानदूत चा अंक िमत-मैितणी नातेवाईकांना भेट दा .

िवजान-केदाबददल थोडेसे
पयोग करून पश िवचारणा-या, आिण तया पशांची उतरे शोधणा-या 

लोकांचे, िवजान केद हे मोहोळ आहे. लोकांचया मनात वैजािनक वतृी 
जागवणारे, तयांना पयोग करणयासाठी पेरणा देणारे आिण सवतःचे दैनंिदन 

पश सवतःच सोडवायला मदत करणारे केद महणजे िवजान केद. 
िवदाथयारना अभयासात सवावलंबी बनवणयापासनू ते यवुकांना 

सवयंरोजगारासाठी तांितक मदत करणारे केद महणजे िवजान केद

संपकर ः पसाद मेहेदळे २८ , तपोधाम कॉलनी , 
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