
 

  

    

                                                                                 

  
सहामाही पका  ।  एल त ेसबर २०२० ।  अंक पहला - वष पहले 

उड#ा पाखर(कड ेजे,ा पाहीले  मी 'तसे'  

मनात आले आपणही उंच उडावे का असे  

मग ;< पडला पंख(=शवाय मी उडू तरA कसे? 

          श(त सायंकाळA उड#(कड ेपाहत बसले मनभर, 

           जाणवलं मला िक ते वळले नाही Fणभर.  

पाखर(ची हीच अदा मला मोहून गेली,  

'न वळता भरारA घे' हे स(गून गेली.  

           पाहत(ना पाखर(ना मला असे Jदसले, 

           #(Kात न,ते हेवे दावे कसले.  

;#ेक पाखL मौजेने पुढे जात होता, 

कुणालाही मागे टाकQाचा Rवचार #(त न,ता.  

               मौज करत पुढे जात =शSही नाही तोडली, 

                 ;गत पाखराने मागKाची साथही नाही सोडली.  

पाखर(;माणे माणस(नीही वागQाची गरज आहे खास,  

;#ेकाने उंच भरारAचा Uायला हवा Vास.  

               उडQासाठX पंखच असावे यात काय शेष,  

               भरारAसाठX आZRव[ासच हवा हेच ते Rवशेष. 

पाखरा तुला देते मी आज वचन, 

Rवसरणार नाही तुझे केलेले जतन.     

 

 

 

उंच भरार' 
ममता येडमेवार 

वाटचाल 
 
वानाशी दोी कया ! 

 

ममता येडमेवार, )ाथ+मक +व-ान /श/1का, शासक3य मा4+मक व उ6 मा4+मक 

आ8म शाळा,  ( मुल<ची ) ज@ब, )कB - प@ढरकवडा  (अमरावती +वभाग ). 
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नेप$यूनचा शोध        1        

नेप$ून या (हा$ा शोधाची गाथा जे2 वै5ा6नक  

8ी. जयंत नारळ=कर य>$ा श?ात!         

उ/साहाचा 2नझ4र... अमोल सर      5 

शासकAय माC6मक आ8मशाळा EसरFचा, अहेर= 

HकI, (नागपूर 6वभाग) येथे कंKाटी तMावर कायNरत, 

कायNकृती$ा माCमातून 6व5ान Eशकवणारे आQण 

6वRाSTशी जवळ=क साधलेले अमोल कंकलवार सर 

य>$ा Hेरक कायVचा आढावा. 

ओपन चॅल=ज ?वेAचन       7 

शासकAय माC6मक आ8मशाळा, मवेशी, राजूर HकI 

(नाEशक 6वभाग) येथे 8ी. जे. ई. जाधव सर या 6व5ान 

EशYकाने राबवलेला एका ना6व\पूणN उप^माची गाथा.  

Cान वEृFधगंत  
करणारा LवCान कोपरा…     8 

संक_न आQण _ेखन: पुbक रामराव राठोड, 

अॅकॅड6मक िफh सपोटN पसNन, प>ढरकवडा HकI, 

नागपूर 6वभाग 

एक नवी सुRवात      9 

धुळे %क'ाती+ मा-सक काय01ाळेत उप45त 

-16क सहका8य9ना %का1ाचे अपवत0न या 

>वषयावर माग0द10न कCन के+े+D एक नवी 

सुFवात. 

कपाळावरUल VटकलU बनलU इले?Zॉन 11 

चंiपूर 6वभागाती_ jासकAय माC6मक आ8मjाळा 

मरेगाव येथी_ 6वRाSTना अणूचे इ_ेlm ॉन संoपण 

कायNकृती$ा अpभनव पqतीने Ejकवणाrया एक_s 

H6त6नधीचे अनुभव. 

ईAवरचे बोल     14 

ना-शक >वभागातील शासकJय माK>मक शाळा, 

अली>वहीर, तळोदा %क' यथेील ईOर राऊत 

या आठवीतील मुलाचा वTैा>नक %वास UाVाच 

शWात.  

^श_कांचे अनुभव /यां$या शaदात    16 

• नाम>िकत शाळेचे 6व5ान EशYक देखील माझे 

मत घेतात.  

• आता खrया अथVने 6वRाथw 6व5ान Eशकत आहेत. 

LवCान dकeप काया4चा आढावा    20  

   

        

 

या अंकाम' ेकाय वाचाल... प"ह$ा अंका)ा *न*म-ान.े.. 

 
‘Science: A way of Life’ हा ;क] महारा _̂  रा` आJदवासी Rवकास Rवभाग आaण 

एकलc फाउंडशेन, भोपाळ य(Kात झालेeा कराराfये महारा _̂ ातील अमरावती, ना=शक, नागपुर 

Rवभागात कायghfत असलेeा ४०० शासकkय आlमशाळ(मVे चालू आहे. मागील दोन वषgपासून 

RवRवध ;=शFण आaण कायnशाळ(Kा माVमातून होत असलेeा आपeा परAचयाला एक 

साJहh#क वळण देQाचा छोटासा ;यp 'वाटचाल' या वातgपqाKा माVमातून करAत आहोत. 

आपeा ;क]ाअंतगnत राबवलेले अrभनव उपsम, शाळेत भेटणारे उपsमशील =शFक 

आaण Rवtाथu तसेच आपeा आlमशाळेतील =शFक(तील साJहh#क गुण(ना एक cासपीठ 

देQाचा ;यp वाटचाल या वातgपqाKा माVमातून आपण करणार आहोत. वाटचालचे vLप 

अrधकाrधक =शFककw Jxत राहील याची काळजी घेत असतानाच आlम शाळेतील वगyतून 

उमलणाzया ;Rतभ(ना देखील यात समाRव^ केले जाईल. 

हे वातgपq वाचeानंतर मु|ाम वेळ काढून आपeा ;Rतिsया आमKापय}त पोहचवा. 

सोबत आपले v=ल~खत साJह# आaण आपला आlमशाळेतील अनुभव =लहून पाठRवeास 

आपला पुढAल अंक न�kच अrधक आकषnक होईल. तुमKा साJह#ासोबतच Rवtा�yनी 

=लJहलेeा कथा, कRवता आaण #(नी काढलेली �चqे देखील आमKासाठX मह�ाची आहेत. ते,ा 

ते साJह# देखील आमKापय}त पोहोचू tा. 

आlमशाळ(सोबतचा हा ;वास आ,ानाZक खरा पण सवn =शFक(चे लाभलेले पाठबळ 

मोलाचे ठरले. RवRवध ;क] कायgलयातील संबंrधत कमnचाzय(चे देखील उ�म सहकायn आजवर 

लाभले. आJदवासी Rवकास Rवभाग, महारा _̂  शासन नेहमीच आपeा कायgस उ�ेजन देत आले आहे. 

ते,ा पु�ा एकदा तु�ा सवyKा आशीवgदाने वाटचाल या आपeा या वातgपqाची वाटचाल सुरळAत 

होईल अशी अपेFा c� करतो.  

तसेच या वातgपqावर कायn करणाzया टीमने अथक मेहनत केeाने वाटचाल ;=स� होऊ 

शकले. #ामुळे सवn टीमचे मनःपूवnक आभार आaण अrभनंदन! 

ध�वाद.  

 

 

सHागार / समुपदेशक 

6न6तका मीना 

राजेश xखiंी 

माधव केळकर 

शहाब हसन 

 

सह संपादक 

भाy8ी मेशकर 

6नशा िडका 

पzवी मोरे 

Hकाश कराडभजने 

पुbक राठोड 

स{चन स|ेना 

गणेश मालघन 

रघुनाथ वानखेड े

Eलबंाजी ल}~द�  

Hश>त वाहुळे 

 

िडझाइन 
अpभs�A पाटील 

)काशक आOण मुQक 

एकलs फाउंडशेन, 

भोपाळ, मC Hदेश. 

 पRा 
जमनालाल बजाज प�रसर, जाटखेडी रोड 

भोपाळ, मC Hदेश - ४६२ ०२६ . 

संपकN  - +९१ ७५५२९७७७७०, ७१, ७२, ७३. 

वेब साइट - www.eklavya.in 

 संपकS  
ई-मेल - vatchal@eklavya.in 

�ॉट्सऍप - ९२८४७४८९६७ 

 

मुT संपादक 

शलाका गायकवाड 

संकेत राऊत 

 

+वशेष आभार 
संपादक, िकशोर माEसक 
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गॅ#ल#लओ गॅ#लली  

(इ. स. १५६४ - १६४२)                                                                                                  

इटा=लयन गaणती, खगोलशा�� आaण भौRतकRवद. शा�ीय अVयनाची RनरAFण, 

;योग, गaणत व =स�(त अशी तकn शु� प�ती #ाने Lढ केeामुळे #ाला आधुRनक 

;ायो�गक Rव�ानाचे जनकही मानले जाते. दरूदशnकाचा खगोलशा�ीय वेध(साठX #ाने 

;थम उपयोग केला.  

 

योहानेस के5र  

(इ. स. १५७१ - १६२९) 

जमnन खगोल शा�� व गaणती, �ह(Kा गतीसंबंधीचे #ाचे तीन Rनयम ;=स� असून 

#ाKामुळे �ूटनKा =स�(ताची पा[nभूमी तयार झाली. सूयgचे �ह(वर असलेले 

आकषnण अंतरानुसार बदलते, असे #ाने स(�गतले. तसेच चंxाKा आकषnणाने भरती-

ओहोटी होते असे #ाने दाखRवले होते. 

 

7नको8स कोप7न:कस   

(इ. स. १४७३-१५४३)  

पोr�� `ोRतष �ा�� गaणती, धम�पदे�क आaण वैt. पृ�ी गो� असून vतःभोवती 

िफरत असते व सवn �ह पृ�ी भोवती न िफरता ��र अ�ा सूयgभोवती िफरत असतात 

ही क]ना #ाने Lढ के�A.  

 

आयझॅक ?ूटन  

(इ. स. १६४२-१७२७)  

सु;=स� इं�ज शा��, गaणती, गRतकk (गतीचा अ�ास करणार शा�), बहुRवध 

Rव�ान शाख(मVे भर टाकली. �ूटन याचे सवgत मह�ाचे कायn �णजे #ाने म(डलेला 

गु��ाकषnणाचा Rनयम हे होय. 

 

नेप$ूनचा शोध 
जयंत नारळFकर 
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टॉलेमी ते ल(ास 

 

आपeा सूयnमालेत नऊ �ह आहेत. #(पैकk बुध, शुs, पृ�ी, 

मंगळ, गुL आaण शनी हे �ह पुरातन काळापासून माहीत आहेत. #(तील 

पृ�ीवर आपण राहतो. एक काळ असा होता जे,ा मानवाचा �ढ Rव[ास 

होता कk पृ�ीभोवतीच हे बाकkचे �ह िफरत असतात. दोन हजार वषgपूवu 

�ीसमVे न(दत असलेeा सं�ृतीत टॉलेमीKा 'अल् मॅजे¡' ¢ा 

पुSकात �ह(Kा कFा दाखवणाzया भूRमतीKा रचना पहायला Rमळतात. 

पुढे चौदा-पंधरा शतके तरA ¢ा पुSकाचे आaण #ातील =स�(ताचे वचnv 

आ=शया आaण यूरोप खंड(त होते, परंतु इसवी सनानंतर पंधराcा शतकात 

Rनकोलस कोपRनnकस याने ¢ा =स�(ताला पJहला ध�ा Jदला. 

बुधापासून शRनपय}त, पृ�ीसकट सवn �ह सूयgभोवती िफरतात असा दावा 

#ाने केला. हळूहळू #ाKा ¢ा नवीन =स�(ताचा पाठपुरावा होऊ लागला. 

इटलीत गॅ=ल=लओ आaण जमnनीत के£र ¢ा दोघ(नी �ह(ब|लKा 

माJहतीत पु¤ळ भर टाकली. दRुबnणीचा वापर कLन खगोलशा��ाला 

Rव[ाचे वेध घेणे सोपे होते हे गॅ=ल=लओने ;थम Rनदशnनास आणले तर 

के£रने �ह(Kा कFा Rबनचूक ठरवून Jदeा. पुढे आयझॅक �ूटनने 

�ह(Kा कFा गaणताने गु��ाकषnणाKा =स�(ता¥ारे ठरवeा जातात हे 

=स� केले. 

    

   टॉलेमी 

( इ. स. पू. ९० - १६९ ) 

�ीक खगोल शा��, गaणती, भूगोलशा�वे�ा आaण 

त��ानी, गोल परंतु ��र अशी पृ�ी Rव[ाKा मVाशी असून चंx, �ह, 

सूयn, तारे RतKाभोवती वतुnळाकार कF(त िफरत असतात, 

हा टॉलेमी याचा ‘भूमV =स�(त’ होय. 

कोपRनnकस याचा सूयnमV =स�(त 

म(डला जाईपय}त टॉलेमीचा =स�(तच 

सवnमा� होता. 

अठराcा शतकाKा 

;ारंभापय}त �ूटनKा =स�(ताची Rबनचूकता 

शा��(ना पटू लागली. पुढे पुढे ल£ास नावाKा शा��ाने �ह(Kा 

गतीचे अRतशय अवघड गaणत �ूटनKा =स�(ताKा आधारे सोडवले. �ह 

केवळ सूयgKा गु��ाकषnणामुळेच िफरत नाहीत तर #(Kा पर¦र(Kा 

आकषnणामुळे देखील #(Kा कF(मVे बारAकसारAक बदल होतात हे 

ल£ासने दाखवून Jदले =शवाय #ा वेळेपय}त माहीत असलेले चंxासारखे 

उप�ह देखील ल£ासने आपeा गaणतात Rवचारात घेतले होते. असे 

गaणताने भरलेले पाच खंड(चे होते ल£ासचे पुSक 'मेकॅRनक सेलेS'! हा 

�ंथराज #ा वेळKा §ा¨चा स©ाट नेपो=लयन बोनापाटnKा दरबारA 

ल£ासने हजर केला ते,ा नेपो=लयनने Rवचारले, "�ह(ब|लKा ¢ा 

उª संशोधनात आपण देवाचा उ«ेख केला आहे 

का?"  ते,ा ल£ास उ�रला, "महाराज, #ा 

गृहीतकाची मला जLरAच भासली नाही." याचा 

अथn �ह(Kा गतीमVे रह¬ कसलेही उरले 

न,ते. सवn ;< �ूटनचे =स�(त आaण #ावरAल 

गaणताने सोडवता येQासारखे होते. परंतु Rव�ानात 

सतत नवीन माJहतीची भर पडत असते. नवे नवे ;< Rनमgण होतात 

आaण कधीकधी ;�ािपत =स�(तात बदलही करावा लागतो. �ूटनKा 

गु��ाकषnणाKा =स�(तापुढे असेच एक आ,ान उभे राJहले… गेeा 

शतकात. 

#ा आ,ानाची ही हिककत.
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युरनेसचे कोडे 

बुधापासून शRनपय}तKा �ह(Kा मा=लकेत एका नवीन �हाची 

भर पडली १७८१ मVे. ¢ा �हाचा शोध लावला R°टनKा ;±ात 

खगोलशा�� Rव=लयम हशnल याने. 

�ह(चा शोध... Rवशेषतः 

सूयgपासून ल(ब असलेeा 

�हाचा शोध लावणे 

Rततके सोपे नाही. �ह 

vयं;का=शत नसतात. 

सूयgचा ;काश परावRतnत 

होऊन �हापासून आपeाकडे आला तर �ह आपeाला Jदसतो. परंतु 

ल(बKा �हापासून असा ;काश फारच कमी ;माणात आपeापय}त पोचू 

शकतो. वाSRवक युरेनस चे दशnन १६९० साली इं´ंडKा शाही 

खगोलशा�� (अॅ¡_ ॉनॉमर रॉयल) µॅ¶¡ीड याने घेतले होते पण आपण 

एक नवीन �ह पाहतोय याची जाणीव #ाला झाली नाही. इतकेच न,े तर 

पॅ·रसKा ले मोRनये याने हा �ह आठ वेळा पाJहला. �ह असeाने #ाची 

Jदशा बदलत होती पण ले मोRनयेचा असा समज झाला कk 

आपण ;#ेक वेळA एक वेगळाच तारा पाहात आहोत. 

पण ¢ा पूवuKा न¸द¹चा उपयोग युरेनसची कFा ठरवायला झाला. 

के£रने आखून Jदलेeा कFेबरहुकूम युरेनस ही िफरतो आहे असे ;थम 

वाटले पण पुढे अपे=Fत कFेत आaण �हाKा वाSRवक Jदशेत फरक 

आढळून येऊ लागला, आaण ही तफावत कालानुसार वाढत जाते आहे 

असे Jदसले. 

सन १८४० पय}त ही तफावत दीड अंश कोनापय}त वाढली. RनरAFक(Kा 

चुक(मुळे कधीकधी अपे=Fत आaण ;#F Rमळालेeा माJहतीत 

फरक पडू शकतो. जर युरेनस ची RनरAFणे थोडीच असती तर 

#(Kा अचूकतेब|ल   शंका Uायला हरकत न,ती. 

परंतु ५-६ दशक(Kा RनरAFण(तून Jदसून येत 

असलेली तफावत न�kच दलुnF 

करQासारखी न,ती. मग युरेनस Kा ¢ा 

अRनयRमत गतीमागे काय रह¬ होते? `ा �ूटनKा 

=स�(ताने युरेनस ची कFा ठरवली जाते #ा 

=स�(तात काही उणीव असेल का?

 

अॅड2चा शोध  

कw R°ज Rवtापीठात िट_ Rनटी कॉलेजमVे आयझक �ूटनने 

आपले मह�ाचे शोध लावले होते. #ा कॉलेजKा शेजारAच सwट जॉ¨ 

कॉलेज आहे. तेथे जॉन कूच अॅड» नावाचा एक त�ण गaणताचा Rवtाथu 

होता. युरेनस Kा को¼(वर #ाला नवीनच उ�र सुचले. 

अॅड»ने युरेनसची RनरAFणे अचूक आहेत हे मा� केले. 

#ाच;माणे �ूटनचा =स�(त हा Rबनचूक असeाचेही #ाने गृहीत धरले. 

मग आता कुठला पयgय उरला?  एखाtा रह¬कथेत मृत c�kचा खून 

झाला कk आZह#ा ¢ा ;<ाचा 'खून' असा Rन¤षn काढeावर आaण 

सवn संश�यत c�k Rनद�षी �णून Rनकालात काढeावर गु�ा 

शोधणाzयापुढे असाच ;< उभा राहतो... खून कोणी केला?  

`ा;माणे रह¬कथेत अ�ात खुनी शोधायचा असतो 

#ा;माणे ¢ा वै�ाRनक रह¬ाचे आकलन करायला अॅड»ने कंबर 

कसली. युरेनसKा अपे=Fत कFेत जे थोडफेार बदल घडत होते #ामागे 

युरेनसKा जवळपास एक अ�ात �ह असावा हा अॅड»चा तकn  होता. #ा 

�हाKा युरेनसवरAल गु��ाकषnणामुळेच युरेनस Kा कFेत हे बदल घडून 

येत असणार. तर हा �ह कुठे सापडेल? अमुक Jठकाणी अमुक वSुमानाचा 

�ह असेल तर #ाचे युरेनसवरAल आकषnणाचे बळ इतके असेल आaण 

#ामुळे युरेनसची कFा इतपत बदलेल हे गaणत म(डून स(गता येते. इथे 

;< उलटा होता. युरेनसची कFा िकती बदलते हे माहीत होते आaण #ा 

माJहतीKा आधारे हा नवा �ह कुठे आहे आaण #ाचे वSुमान काय आहे 

हे शोधून काढायचे होते. गaणत कठXण असले तरA अॅड»सार±ा 

;Rतभाशाली गaणत�ाKा आवा½ाबाहेर न,ते. १८४५ साली हे गaणत 

सोडवून #ाने �ह कोण#ा Jदशेला सापडेल हे शोधून काढले. 

युरेनस नंतर आपeा �हमालेत आणखी एका �हाची भर 

पडणार होती... जर अॅड»चा यु��वाद बरोबर असेल तर ! 
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अॅड»चे भाकkत पडताळून पहायला उ�म दRुबnणीची आव¾कता 

होती,  कारण नवा �ह सूयgपासून ल(बचा व RनरAFणाने शोधून काढायचा 

होता.  

vाभाRवकच, अॅड»ने इं´ंडमधeा दोन ;मुख वेधशाळ(कड े धाव 

घेतली. #ावेळA इं´ंडमVे दोन ;=स� वेधशाळा हो#ा. एक खु| 

कw R°जमVे ;ाVापक चॅ=लस य(Kा हाताखाली होती. दसुरA होती 

�ीRनचमVे आaण Rतचे संचालक होते शाही खगोलशा�� एअरA. चॅ=लस  

आaण एअरA दोघेही अनुभवी आaण नाणावलेले खगोलशा�� होते. 

अॅड»ने आपeा गaणतातून शोधून काढलेeा Jदशेने #(नी आकाशाची 

छाननी केली असती तर #(ना नवीन �ह शोधeाचे lेय Rमळाले असते,  

 

परंतु #ा दोघ(नी अॅड»Kा आवाहनाकड ेदलुnF केल े! अॅड»सार±ा 

त�ण, अननुभवी शा��ाने काढलेeा  

Rन¤षgला फारसे मह� tावेसे #(ना वाटले नाही. एअरAने 

िकरकोळ बाबतीत अॅड»कडून खुलासा मा�गतला आaण तो Rमळाला 

नाही �णून इतर साVा RनरAFणातच आपली दबुuण गंुतवली. चॅ=लस याने 

धीमेधीमेच चाल केली. अॅड»ने स(�गतeा;माणे #ाने वेध घेऊन न¸दी 

केeा खzया, परंतु #(चा अ�ास कLन #ातून नवा �ह शोधून 

काढQात आळस केला. #ामुळे नवा �ह सापडeाची जाणीव #ाला 

झाली नाही. 

 

ले6े7रये आ9ण नेप<ून 

१८४५-४६ Kा दर¿ान अॅड»ने एअरA 

व चॅ=लस य(ना नवा �ह पाहQाची Rवनंती 

केली. #ाच सुमाराला §ा¨मधीत यू. जे. 

जे. ले,े·रये याने पण अॅड»सारखे 

गaणत म(डून तसाच Rन¤षn काढला. 

आपला Rन¤षn ले,े·रयेने ब=लnन 

वेधशाळेत गाल नावाKा खगोल 

शा��ाला कळवला. 

डॉ. गाल याने ले,े·रयेKा 

शोधाचे मह� ओळखून लगेच नवीन �हाKा 

Jदशेने आपली दबुuण वळवली. ले,े·रयेने 

स(�गतलेeा Jदशेला तो नवीन �ह थो¼ाशाच 

RनरAFणानंतर गाल ¢ाला सापडलाही. #ा �हाला नेपKून हे नाव देQात 

आले. 

नेपKून शोध जगजाहीर झाeावर #ाचे lेय अथgतच 

ले,े·रयेला Rमळाले. §ा¨ देशात #ाचा गौरव झाला. ते,ा एअरA आaण 

चॅ=लस खडबडून जागे झाले. आपeाच एका त�ण देशब(धवाने 

हा शोध काही Jदवस आधीच लावला होता व तो पडताळून पहायची 

संधी आपण हलगजuपणाने घालवली याची 

#(ना जाणीव झाली. अॅड»लाही अथgतच 

चीड आली. नcा �हाKा शोधात 

#ालाही वाटा Rमळायला पाJहजे होता. 

परंतु ती संधी आता गेली होती.   

काही वषyनी माq 

अॅड»लाही नेपKूनKा शोधाचं lेय 

देQात आलं. कारण #ाKा 

देशब(धव(नी कागदपqी असलेला 

पुरावा ;=स� कLन अॅड»ने नcा �हाचे 

भाकkत आधीच केeाचे =स� केले. नाही तरA 

एअरA आaण चॅ=लस य(Kा हलगजuपणामुळे अॅड»चे 

नुकसान होणे योÀ न,तेच. थोडी कुरबूर कLन §w च लोक(नीही हे मा� 

केले. आज अॅड» आaण ले,े·रये दोघ(ना नेपKून शोधक मानले जाते. 

आaण त�ण शा��(कड ेअनुभवी शा��(नी दलुnF कL नये हे त� ¢ा 

गो^ीतून पुढे येते.  

( िकशोर, एि)ल १९८७ मधून साभार )
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उ,ाहाचा .नझ0र . . .  अमोल सर . . . 

&काश करडभाजने 

 

अमरावती इथे नागपूर RवभागाKा Rव�ान कायnशाळेत 

माझी ओळख =सर¸चा आlम शाळेवर नुक#ाच �जू झालेeा 

अमोल कंकलवार सर य(Kाशी झाली. हे सर मला पाहताचFणी 

जरा धडपड ेवाटले.  सर(Kा ¢ा धडप¼ा वृ�ीचा प·रचय #(Kा 

शाळेत गेeावर लगेचच आला. =सर¸चा आlमशाळेतील ;#ेक 

कामात अमोल सर(चा वावर Jदसून येतो. या c�kने आपला उÁाह 

संपूणn शाळेत भरला आहे. ;ाथRमक =शFक �णून �जू झालेले 

अमोल सर पाचवी, सहावी आaण सातवीसह आठcा वगgलाही 

=शकवतात.   

या शाळेतील 

बहुत(श Rवtाथu हे महारा _̂  

- आंÂ ;देश 

सीमाभागातील आहेत 

तसेच तेलगु, ग¸डी, मािडया 

अशी RवRवधता देखील 

असeाने या शाळेत 

=शकवणे हे आ,ानाZक 

काम ठरते. भाषेKा 

सम¬ेमुळे सर(चे 

=शकवQाचे ;यp 

Rततकेसे फळास येत न,ते. #ामुळे सु�वातीला अमोल सर 

Rवtा�yकड ेआaण Rवtाथu सर(कड ेबघत बसायचे. सर(नी भरपूर 

;यp कLन पाJहले आaण शेवटी भाषेची अडचण हेLन #ावर काम 

करQाचे ठरवले.  

Rवtाथu #(Kा भाषेत अवती भोवतीKा वSंुना काय 

�णतात याची माJहती सर(नी कLन घेतली. जसे, हवेला ग¸डी भाषेत 

वळA तर तेलगू भाषेत गाली, पाQाला-ये�, Rनलू, झाड े-मारg, चचेÃÄ , 

नदी-कुरड,े गादारA, नाव-पोरल, पेL इ#ादी... बरAच मुलं 

मराठX बोलताना अडखळतात ते,ा सर #(Kाशी #(Kा 

भाषेत बोलQाKा थोडा ;यp करतात. सर(Kा अ¾ा 

मनRमळाऊ वागQाने Rवtाथu देखील बोलते झाले 

आaण आपeा मनातील भावना सर(कडे c� कL 

लागले. आमचे Rवtाथu खूप मनRमळावू vभावाचे 

आहेत असे ते नेहमी �णत असतात. काही Rवtा�yना मराठX वाचता 

तर येतं पण आकलन होत  नाही तर काह¹ना वाचता देखील येत नाही. 

पण अ¾ा जुजबी अFरओळख असलेeा Rवtा�yना च(गले 

वाचता येणाzया Rवtा�yसोबत बसवून #(Kात वाचन कौशe 

Rवक=सत करQाचा सर(चा ;यp सतत सु� असतो. #(चा 

लेखनाचा सरावही सर कLन घेतात.  

सर(ची 

पाÅ वnभूमी Rव�ानाची 

नाही, तरAही ते Rव�ान 

=शकRवQासाठX 

;यpशील असतात. 

अमरावती येथील 

Rव�ान कायnशाळेवLन 

आeा बरोबरच सर(नी 

शाळेतील Rव�ान पेटी 

बाहेर काढून #ा 

साJह#(ची सवn 

Rवtा�yना ओळख कLन Jदली. Rव�ान =शकRवताना देखील 

Rवtा�yKा भाषेचा वापर सर करतात. धारा Rवtुत आaण चंुबक�, 

नैस�गnक संसाधन(चे गुणधमn अ¾ा अनेक पाठातील ;#ेक ;योग 

ते मोÆा संयमाने Rवtा�yकडून कLन घेतात.  

Rवtा�yना #(Kा सभोवताली काय Jदसते? नदी, पवnत, 

जंगल, जमीन, वृF, पाणी. वगgतील पंखा कसा िफरतो ? अनेक 

उदाहरण(Kा मदतीने =शकRवQाचा ;यp सर करAत असतात. हवा 

कशी असते? ती Jदसते का? जाणवते का? झाड सजीव िक Rनजuव? 

आपण सजीव िक Rनजuव? पान, फुले, खोड आaण मुळे अशा RवRवध 

वSू दाखवून सर =शकRवQाचा ;यp करतात.  
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आJदवासी Rवtा�yचा Rनसगgशी खूप जवळचा संबंध आहे. 

आपeापेFा या Rवtा�yना याRवषयी खूप जाS माJहती आहे, असे 

#(चे ;ामाaणक मत आहे. पण पुSकk भाषेमVे ते आपeासमोर 

#(चे पूवn�ान ठेवू शकत नाहीत, अशी खंत अमोल सर c� 

करतात. अडचण Rवषयाची नाही तर ती भाषेची आहे, असे �णणारे 

अमोल सर या सम¬ेस आनंदाने त¸ड देऊ पाहतात.  अमोल सर(नी 

एकलc फाउंडशेनकडून Rमळालेeा पुSक(ची म(डणी एका 

छोÇा¾ा खोलीत छान �ंथालय उभाLन केली व फावeा वेळेत 

ते मुल(कडून या पुSक(चे वाचन कLन घेतात. ते Rवtा�yना 

वाचQासाठX सतत ;ोÁाJहत करAत असतात. एखादा Rवtाथu 

cसन(Kा आहारA तर गेला नाही ना याबाबत अमोल सर नेहमी दF 

असतात व अ¾ा Rवtा�gला योÀ ती  समज देतात. इतर काम(Kा 

cापामुळे Rवtा�yचे नुकसान होऊ नये यासाठX सर राqीचे 

अRत·र� वगnही घेतात. असा =शFक मला भेटला याचा फार - फार 

आनंद आहे. 

)काश करडभाजने, अकॅड+मक िफ` सपोटS पसSन, अहेरb )कB (नागपूर 

+वभाग)

 

 

 6तरपा  कटा:   
 र"मा  जय'ाल 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग*णतातील सू0े ल2ात राहावीत 5णून आ8म शाळेतील ;व<ा=>नी तयार केलेले उखाणे 

   

महादेवाKा िपडंीसमोर  उभा आहे नंदी 

आयताचे Fेqफळ ल(बी गुaणले �ंदी            

                                  

Jहमालयातील काÈीर �णजे भूगोलातील vगn   

चौरसाचे Fेqफळ �णजे बाजूचा वगn    

 

 

!ॅ#$कची सम*ा ,दवस/,दवस जा1च 

भीषण होते आहे. !ा#$कचे :वघटन सहज 

होत नाही, >ामुळे >ाचे ढBग वाढतच जात 

आहेत. या कचEयाFा  दGुHरणामJमुळे आपलं 

भ:वN धोPात येत आहे. ५ जून हा जाग:तक 

पयSवरण ,दन Tणून साजरा केला जातो. या 

,दवसाFा :न:मUाने आपण !ा#$कचा 

कचरा कमी करVाचा संकW कXयात. 
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ओपन चॅल=ज ?े@न 

गणेश मालघन 

 

भारतीय सं�ृतीचा आZा ‘खेड’े, आaण याच सं�ृतीचा, 

#ाच खे¼ातील, मी एक घटक, अथgतच ‘खेडूत’. सु=श=Fत 

मा�वर(Kा भाषेतील हा परवलीचा शÉ. पण आता ¢ा शÉामागचे 

मागासलेपण पुसट झाले आहे. ¢ा शÉावर काही Jदवस(पूवuच माझा 

Rव[ास बसला आaण माÊा नवRनRमnतीKा क]नेला सु�ा ध�ा 

बसला. पण हा ध�ा, हा अनुभव मला सुखावणारा होता. आनंद ¢ा 

गो^ीचा होता कk, मी आaण माझे सहकारA ‘एकलc फाउंडशेन’ Kा 

माVमातून `ा कायgसाठX धडपडतो आहोत #ा कायgस खे¼ातून 

सु�वात झालेली आहे. 

महारा _̂  रा` आJदवासी Rवकास Rवभाग, महारा _̂  शासन 

आaण एकलc फाउंडशेन, भोपाळ य(Kा संयु� Rवtमाने सु� 

करQात आलेeा ‘Rव�ान : जीवनाचा एक मागn’ या ;क]ाअंतगnत 

मी ना=शक Rवभागातील राजूर ;क](मधील मवेशी संकुलातील 

‘शासकkय माVRमक आlमशाळा, मवेशी’ या Jठकाणी गेलो असता ¢ा 

अनुभवाची ;चीती मला आली. सदर आlम शाळेतील तËा=लक 

माVRमक Rव�ान =शFक lी. जे. ई. जाधव सर य(नी ‘ओपन चॅलwज 

ÌेÍन’ हा एक अrभनव उपsम राबवला होता `ाची माJहती मी आज 

तु�ाला देणार आहे.  

‘Rव�ान: जीवनाचा एक मागn’ या 

;क]ाअंतगnत ‘सवालीराम’ हा एक उपsम राबRवला जातो 

`ामVे Rवtाथu आपeा मनातील ;< सवालीराम याच नावाने 

बनवलेeा शाळेतील एका पेटीत टाकतात. ते ;< वाचून #(ची उ�रे 

=शFक अथवा एकलc सं�ेतील त� c�Îनी देणे अपे=Fत असते. 

कधी कधी आपeा मनातील ;< सवyसमोर Rवचारायला घाबरणाzया 

Rवtा�yना आपले कुतूहल शमवQासाठX एक 

cासपीठ #ा अनुषंगाने Rमळावे हा या 

उपsमाचा उÏेश असून एकलc 

सं�ेमाफn त हा उपsम RवRवध 

cासपीठ(वर यशvी पणे 

राबRवला गेला आहे. पण 

मवेशी आlमशाळेमVे 

सु�वातीला या उपsमास अ#] ;Rतसाद Rमळाeाने जाधव सर(नी 

सवालीरामKाच धतuवर ‘ओपन चॅलwज ÌेÍन’ हा उपsम सु� केला. 

‘सवालीराम’Kा ;<(ची उ�रे एकलcमाफn त Rवtा�yना 

लेखी vLपात पाठवली जातात पण ¢ाच उपsमाला सर(नी ‘ओपन 

चॅलwज ÌेÍन’ ¥ारे एक =जवंत vLप ;ाÐ कLन Jदले आहे. सदर 

उपsमातून सर(नी मुल(ना पडणाzया असं± ;<(चा संच तयार कLन 

आaण मुल(Kा बुa�म�ेला पचेल अशा भाषेत #ा ;<(ना उ�रे देQास 

सु�वात केली. या ;<मंजुषेमVे Rवtा�yना वगgत ;< Rवचारायचा 

पयgय उपलÑ कLन Jदला. Rवtा�yनी Rवचारलेले ;< सर =लहून 

घेतील आaण संबंrधत Rवtाथu #ावर सर(नी तयार केलेला ‘ओपन 

चॅलwज ÌेÍन’ चा =श�ा मारेल. #ानंतर जमलेeा अशा ;<(ना सर 

दोन Jदवसात #ा Rवtा�gसमF उ�रे देतील. या पूणn ;<मंजुषेअंतगnत 

जो Rवtाथu सवgत जाS ;< उप��त करेल #ास सर(कडून 

;ोÁाहनाZक पा·रतोिषक आaण एकलc फाउंडशेन समfयक 

�णून माÊाकडून #ा Rवtा�gस तीन पुSक(चा संच ;दान 

करQात येईल अशी Jह क]ना! 

¢ा उपsम(तगnत Rवtा�yKा असामा� ;<(ना उ�रे 

देताना एकलc फाउंडशेनकडून आव¾क ती मदत केली जाते.  ¢ा 

उपsमामुळे Rवtाथu-=शFक संवाद, Rवtा�yची �चिकÁक वृ�ी, 

RवचारFमता, =ज�ासू बुa�म�ेत ;गती झाली आहे असे मला वाटते.  

आज जरA जे. ई. जाधव सर(ची बदली झाली असली तरA 

#(नी घेतलेली मेहनत इथे फळास आली आहे. सर(मुळे सवn 

=शFक(नाही यातून ;ेरणा Rमळाली असून Rव�ानाRवषयी अRतशय 

पोषक वातावरण तयार झाले आहे. सदर शाळेतील आता कायnरत 

असणारे =शFकही ¢ा उपsमास Rवनाअडथळा राबवत आहेत. 

Rवtा�yमधील हा बदल अनुभवQासाठX ;#F शाळेला भेट Jदलीच 

पाJहजे. एकलc फाउंडशेनचा एक सद¬ �णून मी lी. जे. ई. जाधव 

सर आaण इतर सवn =शFक(Kा अतुलनीय योगदानाब|ल आaण 

#(Kामुळे आ�ाला Rमळालेeा ;ेरणेब|ल आभारA आहे. 

गणेश मालघन, अकॅड+मक िफ` सपोटS पसSन, राजूर )कB (ना/शक +वभाग) 
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Aान वृDEFगत करणारा IवAान कोपरा…! 

पुNक रामराव राठोड 

 

Rवtाथu हे जÒजात वै�ाRनकच आहेत. कारण 

लहानपणापासूनच ते आपeा आजूबाजूला घडत 

असलेeा गो^ी =शकQासाठX, जाणून घेQासाठX 

उÁुक असतात. RवRवध गो^ी शोधQासाठX व 

#ामागील कारण जाणून घेQासाठX #(ना सतत 

काह¹ना काही खटाटोप करत(ना आपण सवyनी पाJहले 

असेलच. Rवtा�yना #(Kा शैFaणक अ�ासsम(मVे 

#(Kा वगyमVे अशी जागा Rमळायला हवी, =जथे ते 

vतःहून काही ;योग कLन पाहू शकतील. टाकाऊ वSु 

पासून काही मॉडेÓ बनवू शकतील. RनरAFण कL 

शकतील आaण ;< तयार कL शकतील. याच 

Rवचारातून Rव�ान कोपzयाची संक]ना समोर आली 

आaण याची सु�वात शासकkय माVRमक आlम शाळा, कोथळA येथून 

झाली.  

Ôनी ;करणावरAल काही ;योग Rवtा�yसोबत करत असताना 

#(Kा मधील काही मुल(नी पेपर कप पासून चार-पाच टेलीफोन 

बनRवले. तु�ी जे ;योग करता, मॉडेल बनRवता ते ;योग संपeानंतर 

कुठे ठेवता असे सहज Rवtा�yना Rवचारले असता  Rवtा�gनी 

स(�गतले कk, काही Jदवस आ�ी #ा मॉडेल सोबत खेळतो आaण 

खराब झाले कk #ाला फेकून देतो. ते,ा Rवtा�yसोबत Rव�ान कोपरा 

ही संक]ना म(डली. Rवtा�yना ही संक]ना आवडली आaण मग 

लगेच Rव�ान कोपरा बनवQाची तयारA सुL झाली. Rव�ान कोपरा 

बनRवQासाठX वगyमधील एक Jठकाण Rनवडले आaण #ा Rव�ान 

कोपzयामVे Rवtा�yनी बनRवलेले RवRवध ;कारचे पो¡र लावQात 

आले. #ामVे  वन¦ती ब|लची माJहती, पृ�ीवरAल वायूचे ;माण, 

फुल( ब|लची माJहती, शा��(ची माJहती व ;योगशाळेKा 

उपकरण(ची माJहती इ#ादी गो^ी आहेत.  

शासकkय माVRमक आlम शाळा ¢ा Rनवासी असeामुळे तेथे 

उपलÑ होत असलेले साJह# जसे दधू पॅकेट, £ाh¡कKा िपशcा, 

¡_ ॉ, RबसलेरA बॉटल, सेÕी िपन व कागदी पुÖे इ#ादी साJह# 

Rवtा�yनी गोळा कLन वॉटर ×Øकंलर, एअर पंप, फुÀावर चालणारA 

नाव आaण कागदी पुÙापासून घर बनRवले आहे. #ाच बरोबर 

जRमनीमधील RवRवध थर दशnRवQासाठX बाटलीमVे RवRवध धा�ाचा 

उपयोग कLन मॉडल बनRवले आहे.  

Rव�ान कोपरा या संक]नेतुन Rवtा�yना आता टाकाऊ पासून 

िटकाऊ वSू तयार करता येतात हे समजायला लागले आहे. Rवtाथu 

आता च(गले मॉडÓ बनवून Rव�ान कोपरा समृ� करAत आहेत. हे 

Rव�ानाचे मॉडेल वगgमVे येणारे जाणारे Rवtाथu-=शFक हे सवnजण 

पाहत असतात. यातूनच Rव�ानाची आवड Rवtा�yमVे Rनमgण 

होताना आaण वै�ाRनक �ि^कोन #(KामVे हळूहळू वृa�गंत होत(ना 

Jदसत आहे.  

या ;कारचे ;योग आ�ी अकोला ;क]ामVे शासकkय माVRमक 

आlम शाळा, मुसळवाडी, शासकkय माVRमक आlम शाळा, कोथळA 

व शासकkय माVRमक आlम शाळा, घाटबोरA या तीन शासकkय 

माVRमक आlम शाळ(मVे केला आहे व Rतथे Rव�ान कोपरा 

Rवtा�yKा उÚूतn ;Rतसादातून सुL केला गेलेला आहे. अपेFा आहे 

कk पुढAल शैFaणक सqामVे आपeा बहुत(श आlमशाळ(मVे या 

;कारचे Rव�ान साJह# ठेवQासाठX Rव�ान कोपरे तयार होतील व 

तेथे Rवtा�yKा Rवचार(ना व Rव�ानाला चालना Rमळेल…..! 

(संकलन आOण लेखन: पुeक रामराव राठोड, अॅकॅड+मक िफ` सपोटS पसSन, 

प@ढरकवडा )कB, नागपूर +वभाग)  

()दीप रामचौरे आOण पूजा मुळे अॅकॅड+मक िफ` सपोटS पसSन, अकोला )कB, 

अमरावती +वभाग य@hा अनुभवावर आधाiरत))
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एक नवी सुMवात ... 

रघुनाथ  वानखडे  

 

‘Science: A way of Life’ हा ;क] महारा _̂  रा` 

आJदवासी Rवकास Rवभाग आaण एकलc सं�ा, भोपाळ य(Kात 

झालेeा कराराfये महारा _̂ ातील अमरावती,  ना=शक,  नागपुर 

आJदवासी Rवभागात कायghfत असलेeा ४०० शासकkय आlमशाळा 

मVे चालू आहे. या ;क]ा¥ारे आlम शाळेतील इय�ा  ६ वी, ७ वी आaण 

८ वीतील Rवtा�yना  Rव�ान Rवषयाब|ल आवड Rनमgण ,ावी आaण 

#ासाठX =शFक(नी अrधकाrधक कायnकृती कLन #ा¥ारे Rवtा�yना 

मागnदशnन करावे याक·रता ;यp केले जात आहेत. मागील वषgपासून 

RवRवध Rनवासी ;=शFण, मा=सक कायnशाळा तसेच एकलc 

सहकाzय(Kा RनयRमत भेटी¥ारे =शFक(ना मागnदशnन केले जात आहे. या 

;क]ाचे मु± आधारSंभ हे =शFक असून एकलc फाउंडेशन, भोपाळ 

य(Kा पÍात ;=श=Fत =शFक(नी आपeा नcा सहकाzय(ना मागnदशnन 

केले पाJहजे हा आपeा ;क]ाचा हेतू आहे. #ा अनुषंगाने पJहले पाऊल 

धुळे ;क]ात पडले आहे. 

नो,wबर २७, २०१९ रोजी शासकkय माVRमक आlमशाळा, 

सुकापूर ता.साsk =ज.धुळे येथे साsk Rवभागातील Rव�ान =शFक(साठX 

एक Jदवसीय कायnशाळा ठेवQात आली होती. कायnशाळेत माVRमक 

=शFक(ना ;काशाचे अपवतnन या पाठ(वर मागnदशnन करQात आले.  

या कायnशाळेत =शFक(नीच इतर सहकाzय(ना मागnदशnन 

करावे असे आ�ी यो=जले होते. कायnशाळेसाठX परंपरागत प�ती पेFा 

थोडी वेगळA प�ती ;योग करQासाठX अनुसLन देखील #ाRवषयी 

जाणून घेउन =शFक लगेचच मागnदशnन करQासाठX तयार झाले हे 

उ«ेखनीय आहे. लोणावळा येथे =शFक(नी 

एकलcने आपeा कायnशाळ(मVे इय�ा नववी आaण 

दहावीचे ;योग तसेच पाठ घेQाची Rवनंती केली होती. #ामुळे आठवीतील 

अ�ासsमाशी Rनगडीत नववी, दहावीKा पाठ(वर केलेले मागnदशnन 

इय�ा आठवीKा Rवtा�yKादेखील अप·रहायnपणे कामी येईल हा उ|े¾ 

ठेवून ;काश या संक]नेशी Rनगडीत ;काशाचे अपवतnन आaण rभगें व 

#(चे उपयोग हे पाठ घेतले गेले जे इय�ा दहावीचे असून #ातील तीन 

;योग हे Rवtा�yना ;योग परAFेसाठX मह�ाचे असतात. सदर Rवषयाशी 

Rनगडीत ;काशाचे परावतnन ¢ा पाठावर मागील वषu एकJदवसीय 

कायnशाळा घेतली गेली होती. ;Sुत पाठ कायnकृत¹Kा माVमातून 

रंजकपणे कसा =शकवता येईल यावर उप��त(ना मागnदशnन करQात 

आले. सदर कायnशाळेत ;काश ¢ा संक]नेवर माJहतीचे आदान ;दान 

झाeावर काचेKा चीपेतून ;काशाचे होणारे अपवतnन हा ;योग कLन 

घेतला गेला. पुSकात हा ;योग टाचQा रोवून केलेला आहे. सदर ;योग 

;काश िकरणाचे एका माVमातून दसुzया माVमात जाताना होणारे 

मागgचे Rव�ापन (अपवतnन) दाखवून देतो. पण टाचQा रोवून ती अनुभूती 

Rमळणे Rवtा�yना श½ नसते. #ामुळे पारंपा·रक प�तीपेFा वेगÜा 

;कारे आरशातून ;काश शलाका परावतuत कLन सदर ;योग केला गेला. 

टाचQ(चा ;योग हा ;काश िकरणाचा मागn अ;#Fपणे दाखवतो पण 

आर¾ातून ;काश शलाका जाताना Jदसत असeाने Rवtा�yची समज 

बनRवणे सोपे होऊन जाईल असा Rवचार कLन ¢ा ;योगात टाचQा 

रोवQाऐवजी ;काश शलाका वापरली गेली.  

िकरण ;Fेिपत करQासाठX ३०, ४५ आaण ६० अंशाचे कोन 

घेतले गेले होते आaण #ासाठX Rनगnत कोनाचे Rन·रFण कLन #(चे मागn 

वेगवेगÜा आकृत¹मVे आखले गेले. हवा या Rवरळ माVमातून 

काचेसार±ा घन माVमात जाताना ;काश िकरण Sंrभकेकड ेझुकतो 

तर काच या घन माVमातून पु�ा हवा या Rवरळ माVमात जाताना ;काश 

िकरण Sंrभकेपासून दरू जातो आaण हा Rनगnत कोन हा आपतन कोनाKा 

मापाइतकाच असतो. lी. टी. जी. पाटील सर य(नी या ;योगाचे 

अनुमान आaण Rववेचन यावर उप��त =शFक(ना सरळ आणी 

सोßा भाषेत मागnदशnन केले.  
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काचेKा चीपेत समोरासमोरAल बाजू सम(तर असतात पण जर 

¢ा बाजू सम(तर नसतील तर #ाचा अपवतgनावर काय प·रणाम होतो हे 

हाच ;योग ि;झम सोबत कLन =स� होते. ि;झमKा ;योगात संपूणn 

आंत·रक परावतnन आaण ;काशाचे अप�रण देखील दाखवता येते ही 

आणखी एक खा=सयत. lी. एस. डी. देसले सर य(Kा मदतीने lी. टी. जी. 

पाटील सर य(नी सदर ;योगाचे Rववरण देखील केले. यानंतर ;काशाचे 

संपूणn आंत·रक परावतnन हे गढूळ पाQात लेझर िकरण माLन एकलc 

टीम कडून केले गेले. लेसरचा ;योग बहुत(श =शFक शाळेत कLन घेतात 

पण पाणी गढूळ करQासाठX दधु िकंवा इतर गो^ी वापरeा जातात. 

एकलc टीमने पाQामVे डेटॉल Rमसळून सदर ;योग करQाची सोपी 

àृÐी स(�गतली.  

;काश हा पाठ ;काशिकरण(चा मागn 

आखeाRवना अधुरा राहतो. वरAल दो�ी ;योगात िकरण मागn 

रेखाटQाची संधी =शFक(ना Jदली गेली. rभगें आaण #(चे उपयोग यातील 

J¥बJहवns rभगंाचे नाभीय अंतर काढणे आaण #ातून ;Rतमा RनRमnती 

करQाचा ;योग केला गेला. J¥बJहवns rभगंाचे नाभीय अंतर rभतंीवर 

;Rतमा RनRमnती कLन पÃAKा सहाáाने मोजले गेले मग एक मेणब�ी 

पेटवून RतKा ̀ ोतीKा ;Rतमा ¢ा पडtावर rभगंाKा पलीकडKा बाजूस 

Rमळवeा गेeा. rभगं आaण मेणब�ी य(KामVे नाभीय अंतराKा दâुट 

अंतर, नाभीय अंतराKा दâुट अंतरापेFा अrधक अंतर आaण नाभीय 

अंतराKा दâुट अंतर आaण नाभीय अंतर याKा मधील अंतर इतकk अंतरे 

ठेवून =शFक(कडून ;RतमाRनRमnती कLन घेतली गेली. मग ;काश िकरण 

आखQाचे Rनयम स(गून ;Rतमा RनRमnतीKा �ान(चा पडताळा घेतला 

आaण या ;योगाचे RवSृत Rववेचन lी. बालाजी उडतेवार सर यानी 

फÜावर को^क म(डून cव��त पणे केले.  

 

;Sुत सqात वापरलेeा साJह#ातील काचेची चीप, बJहवns rभगं आaण 

मेणब�ी ही एकलc फाउंडशेन, भोपाळ य(नी पुरवलेeा Rवtाथu तसेच 

=शFक Rव�ान पेटीत असून ि;झम हे =शFक Rव�ान पेटीत आहेत. दो�ी 

सq(मVे ;<ो�रे तसेच अनुभवाची देवाण घेवाण झाली. धुळे ;क]ातील 

=शFक(नी आपeा उप��त सहकायyना मागnदशnन कLन आपला 

;क] एक पाउल पुढे नेलेला आहे. ही नवी सु�वात आãाददायक असून 

आता एकलc सं�ा पुढAल पायरA गाठQासाठX अ¾ा =शFक(ना 

Rनवासी कायnशाळेत मागnदशnन करQासाठX IIT, होमी भाभा साय¨ सwटर 

तसेच देशाKा RवRवध भागातून येणाzया त� मागnदशnक(सोबत कायn 

करQाची संधी उपलÑ कLन देQाचा Rवचार करAत आहे. यामुळे सदर 

=शFक(ना त� मागnदशnक(कडून Rमळणारा �ानाचा साठा एकलc 

सं�ेपÍात आपeा सहकायyना अRवरतपणे देता येईल. ;Sुत 

कायnशाळ(साठX शासकkय माVRमक आlमशाळा, सुकापूर येथे उ�म 

cव�ापन शाळेमाफn त केले गेले.  

(सदर लेख हा धुळे येथील jkर +मिटगंhा अहवालावर आधारलेला आहे.) 

रघुनाथ वानखडे, अकॅड+मक िफ` सपोटS पसSन, तळोदा )कB (ना/शक +वभाग) 
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कपाळावरील 
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इय�ा आठवीKा रासायRनक प·रवतnन व रासायRनक बंध या पाठ(ची 

तयारA करत असताना अचानक माÊा मनात असा Rवचार आला कk 

Rवtा�yना अणु आaण इलेä_ ॉन याब|ल खरंच काही माJहत असेल काय?  

ही गो^ माÊा मनात येQाचे कारण असे िक, रासायRनक प·रवतnन 

समजवQासाठX आपण भरपूर रासायRनक अrभिsया आaण ;योग कL 

शकतो, पण जे,ा रासायRनक बंध =शकवQाची वेळ येते #ावेळेस 

मुल(ना अणूचे इलेä_ ॉन संLपण,  मूलxcाची संयुजा आJद मुलभूत 

गो^¹चे �ान असणे अrधक गरजेचे आहे. परंतु अणूचे इलेä_ ॉन संLपण 

मुल(ना कशा ;कारे समजावायचे हे मला समजत न,ते. ही गो^ साV 

झाeास अणूला अ^क िकंवा J¥क ��ती के,ा ;ाÐ होते वगैरे 

संक]ना मला च(गeा ;कारे समजावता येतील असे वाटत होते. यावर 

शासकkय माVRमक आlमशाळा मरेगाव, चंxपूर ;क] (नागपूर Rवभाग) 
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येथील इय�ा आठवीKा Rवtा�yसोबत ;ायो�गक त�ावर काम 

करQाचे योजले. याबाबत आदeा Jदवशी शाळेतील दो�ी Rव�ान 

=शFक lी गजrभये सर आaण हातझाड ेसर य(Kासोबत बोललो होतो. 

#ामुळे lी गजrभये सर य(नी आठवीKा Rवtा�yना हा पाठ =शकवQाचे 

Rन=Íत कLन ठेवले. 

  

वगgमVे सु�वातीला सवn Rवtा�yना अणूचे अंतरंग या पाठातील बोहर 

(Bohr's) Kा अणु;ाLपावर आधा·रत माJहतीची दोन-तीन पाने वाचायला 

लावली. वगgमVे एकूण १२ मुले आaण २१ मुली हो#ा,  #(चे पाच गट 

बनRवले.  मग फलकावर अणूचे �चq काढून मुल(ना Rवचारलं कk, तु�ाला 

याब|ल काय माJहती आहे? दोन तीन Rवtाrथnन¹नी उ�र Jदले कk अणुKा 

कw xात ;ोटॉन आaण �ूट_ ॉन असतात आaण कw xकाKा बाहेर इलेä_ ॉन 

देखील! 

 या नंतर झालेeा सामूJहक चचåमVे स(�गतले कk, इलेä_ ॉन 

हे वतुnळाकार कFेमVे कw xकाKा भोवती िफरत असतात आaण वै�ाRनक 

'बोहर' Kा अणु;ा�पानुसार इलेä_ ॉन �ायी कवचामVे प·रæमण करत 

असतात. अणू कw xकाKा सवgत जवळ असलेeा कवचाला पJहले कवच 

#ानंतरKा कवचाला दसुरे कवच �णतात आaण हे sम(क 'n' ( n=१, २, 

३, ४) या सं�ेने दशnवतात. या n sम(कानुसार कवच(ना K, L, M, N...या 

सं�(नी संबोrधत करतात. ;#ेक कवचामVे जाSीत जाS २n२ या 

सूqापासून Rमळवलेeा सं±ेइतके इलेä_ ॉन राहू शकतात हे सारे 

फÜावर काढलेeा एका �चqा¥ारे समजावले.  

 #ानंतर २n२ हे सूq बोडnवर =लJहeावर सवn 

Rवtा�yना Rवचारले कk K, L, M, N मVे िकती 

इलेä_ ॉन असतात? सूqाचा वापर करAत सवn Rवtा�yनी स(�गतले कk K 

कवचा मVे २,  L कवचा मVे ८, M कवचा मVे १८ आaण N कवचा मVे 

३२ इलेä_ ॉन राहू शकतात. या दर¿ान गजrभये सर आaण हातझाड े

सर(नी मुल(ना स(�गतले कk, ही इलेä_ ॉनची सं±ा #ा #ा कवचाची 

कमाल धारण Fमता आहे आaण सवn कवच(ची ऊजg ही इलेä_ ॉनKा 

सं±ेनुसार वाढत जाते. #ानंतर फÜावर काबnन 

मूलxcाKा अणुचे उदाहरण समजवQासाठX घेतले 

आaण स(�गतले कk जर काबnनचा अणू अंक ६ 

असेल तर पJहeा K कवचामVे िकती इलेä_ ॉन 

असतील? काही Rवtाrथnनी पटकन �णाeा 

कk, K कवचामVे २ इलेä_ ॉन असतील आaण 

बाकkचे L कवचा मVे असतील. या नंतर Jदलेले 

िsçोनचे उदाहरण देखील पटकन पूणn केले गेले. 

 मला फÜावर िsçोनKा अणुचे �चq बरोबर 

काढता आले नाही पण हातझाड ेसर(नी माq बरोबर �चq 

काढले आaण सवyना स(�गतले कk ;#ेक कवचामVे दोन इलेä_ ॉन 

मVे असणारे अंतर हे नेहमी समान असते. मग िsçॉनKा शेवटKा N 

कवचामVे ८ इलेä_ ॉन येत असeाने इथे Rवtा�yसोबत अणूचे अ^क 

पूणn होQाबाबतची चचg करQात आली. अशी मूलxcे ते कोणाशीच 

अrभिsया करत नसeाने #(ना 'Rनèéय वायू मूलxcे' �णतात. 
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आधुRनक आवतnसारणी मVे अशी 'Rनèéय वायू मूलxcे' (हे=लयम ते 

रेडॉन) एका बाजूला Jदसतात.  

 Jह चचg संपeानंतर आता सवn गटाला पाच पाच सीड¹चे वाटप 

केले. या सीड¹वर मVभागी असणाzया वतुnळास K कवच मानून 

Rवtा�yना उवn·रत L, M, N कवचे बनवायची होती. सवn Rवtा�yनी 

स(�गतeा;माणे पे×¨ल आaण िड,ायडरKा मदतीने तीन वतुnळे बनवली 

परंतु सीडीवर पे×¨ल ¦^ Jदसत नसeाने परमनंट माकn रKा साहाáाने 

हे काम करQात आले. इलेä_ ॉन दशnवQासाठX कपाळावर लावायKा 

िटकeा सवn गटात वाटQात आeा.  

  सवn गट(ना 

एका कागदावर दहा-दहा 

मूलxc(Kा फ� सं�ा 

=लहून Jदeा हो#ा. सवn 

गटातील Rवtा�yनी 

Jदलेeा सं�ेनुसार 

मूलxcाचे नाव आaण 

#ाचे अणू अंक हे वगgत 

लावलेeा आवतnसारणी 

मधून शोधायचे होते. सवn 

गट(नी हळूहळू यावर काम 

सुL केले.  मग अणु 

अंकानुसार सवn इलेä_ ॉन �णजे कपाळावर लावणाzया िटकe(ना 

कवचामVे �चकटवू लागले. काम पूणn होताच Rवtाथu वगgत असणाzया 

=शFक(ना बोलावून बनवलेली अणू संरचना दाखवून "सर आ�ी बरोबर 

केले आहे ना?” असे RवचाL लागले.   

 #ानंतर सवn गट(मVे एकूण िकती इलेä_ ॉन आहेत #ा 

आधारावर वेगवेगÜा मुलxc(Kा अणू संरचना बनवायला स(�गतले. 

उदाहरणाथn एका गटाकड े४३ इलेä_ ॉन होते तर #ा गट(नी हायड_ ोजन, 

हे=लअम, ऑëìजन, सोिडयम आaण �ॅडीअमची अणू संरचना बनवली 

आaण अ¾ाच ;कारे सवnच गट(नी आपापeा जवळ असणाzया इलेä_ ॉन 

सं±(Kा आधारे पाच पाच मुलxc(Kा अणू संरचना बनवeा.  

 #ानंतर सवn गट(ना मोठा अणू अंक असलेeा एकेका 

मूलxcाची सं�ा देQात आली. #ानुसार सवn गट(नी आधुRनक 

आवतnसारणी मधून ती ती मूलxcे आaण #(चे अणू अंक शोधून काढले. 

आता माq िटकe(Kा कमतरतेमुळे अणू संरचना पूणn करQासाठX सवn 

गट एक दसुzयाकडून इलेä_ ॉन उधार घेत होते. वगgचे वातावरण #ाने 

अrधकच मजेदार झाले. आपले कायn पूणn झाeावर Rवtा�yKा 

चेहzयावर समाधानाची 

भावना Rनमgण झालेली 

Jदसत होती, #ामुळे =शFक 

आaण मी खूप खुश होतो.  

 ही सवn कायnकृती करत 

असत(ना असे लFात आले 

कk, आधुRनक आवतnसारणी 

मधून Rवtा�yना मूलxcाचे 

संकेत आaण मूलxcाचे अणू 

अंक ओळखणे हे आपण 

सोßा प�तीने समजावू 

शकतो. आता एकदा मुल(ना 

इलेä_ ॉन संLपण समजले तर मूलxcाची संयुजा इलेä_ ॉन सं±ा आaण 

मूलxcाची सयंुजा यामVे असणारे संबंध वेगवेगÜा कृती¥ारे सोßा 

प�तीने समजाऊ शकतो. खरोखर हे सq खूपच मजेदार झाले. 

सlचन सmेना, अकॅड+मक िफ` सपोटS पसSन, lचमूर )कB (नागपूर +वभाग)  

अनुवाद : पHवी सोनावण,े अकॅड+मक िफ` सपोटS पसSन, ना/शक )कB  

(ना/शक +वभाग) 
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ईOरचे बोल... 

ईYर दअुZा राऊत 

संपादन - भा]^ी मे_कर 

 

शीषnक वाचून हा एखादा धाRमnक लेख असeाचे समजू नका. ई[र हा 

शासकkय माVRमक आlमशाळा, अ=लRवहीर, येथील Rवtाथu आहे. #ाने 

अनुभवलेeा आaण =शकलेeा ;योग(ब|ल vतःKा शÉ(त म(डणी 

केलेली आहे. वाचूया ई[र या आपeा बालRमqाचे अनुभव #ाKाच 

शÉात.                  

 

        

  

 

 

 

 

 

 

माझे नाव ई[र दअुeा राऊत, गाव- डाब (मोलापाडा),  

तालुका - अ�लकुवा,  =जãा - नंदरुबार.  मी शासकkय 

माVRमक आlमशाळा, अलीRवहीर, तालुका-अ�लकुवा, =जãा-

नंदरुबार येथे इय�ा आठवीत =शकत आहे. माझे आवडते Rवषय सामा� 

Rव�ान, मराठX, गaणत, तसेच मला �चq काढायला सु�ा आवडतात. मला 

सामा� Rव�ान हा Rवषय खूप आवडतो. ;योग पेटी आली ते,ापासून 

जाS आवडायला लागला. याचे कारण िक मला ;योग करायला खूप 

आवडते आaण ;योग करताना खूप मजा येते. मला असं वाटतं कk रोज 

;योग करायला पाJहजे. मोठे होऊन मी काहीतरA नवीन शोध घेऊ शकतो. 

माझं ví =शFक होQाचं आहे आaण मी =शFक होणार.  

 

 

Bयोग १ :  

        सु�वातीला रघुनाथ सर(नी एक ;योग कLन दाखवला होता. ते,ा 

#(नी स(�गतलं होतं िक सगÜ(नी एक सेल ( बॅटरA), 2 िपना, बî, रबर 

Uा. रबराKा मदतीने दोन िपना सेलKा दोन टोक(वरती लावायला 

स(�गतले. त(ïाचा तार घेऊन तो पे×¨ल वरती गंुडाळायला स(�गतले 

आaण तो दो�ी टोकाला घासायला स(�गतले. घासलेeा त(ïाKा तारा 

दो�ी िपन(Kा �छx(मVे ठेवायला स(�गतले आaण ते गोल चंुबक सेल 

वरती ठेवायला स(�गतले. ते,ा मी Rवचारलं हे काय आहे? ते,ा सर(नी 

स(�गतले आपण जे बनवले आहे ते मोटार आहे. नंतर सर(नी Rवचारलं 

कोणा-कोणाची मोटर िफरत आहे? ते,ा मी पJहeा नंबरवर स(�गतलं कk 

माझी मोटर िफरत आहे. नंतर #(नी Rवचारलं हे का बरं िफरत असेल? ते,ा 

मी स(�गतले करंट जाते �णून िफरते. लगेच मला ;< पडला पण हे का 

बरं िफरते? ते,ा सर(नी स(�गतले कk हे बघ आपण सेलला िपना जोडeा 

आहेत, #ाKामVे त(ïाचा तार ठेवला आहे. या त(ïाKा तार(मVे 

चंुबक� तयार होते. चंुबकाला दोन Âुव असतात, एक S आaण एक N.  

जे,ा S आaण S  िकंवा N आaण N जवळ Uायचा ;यp करतो ते,ा ते 

जवळ येत नाहीत. जे,ा N आaण S जवळ घेतो ते,ा ते जवळ येतात. तसेच 

ढकलeामुळे ती जवळ येत नाहीत परत तेच जवळ येते व ही िsया 

वारंवार घडत असते. त(ïाKा तारा िफL लागतात. रघुनाथ सर(नी बनवून 

दाखवले होते #ाची आकृती अशी होती.  

ही आकृती सरळ जोडून बनवली होती मी आaण पJहe(दा बनवली होती.  

आकृती चे नाव मोटर 

 

वरचं सगळं हे सु�वातीला घडलेलं होतं.  
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दसुरा Bयोग : 

        आमKा वगgवर नाईक सर आले, #(नी Rवचार�े, कोण-कोण ;योग 

करणार आहे?  ते,ा मी पJहला नंबर हात वरती केला. #(नी Rवचारले, तुझा 

कोणता ;योग आहे? मी मोटर बनवणार आहे असे स(�गतले. ते,ा सर 

�णाले, सगÜ(नी भाग घेतला पाJहजे. आपeाला एखादी संधी Rमळाली 

कk संधीचा लाभ घेतला पाJहजे. अशी संधी तु�ाला रोज रोज Rमळणार 

नाही. मी सर(ना ब(धकामात वापरeा जाणाzया तारा आणायला स(�गतले. 

मी सर(ना सेल हवे आहेत हे पण स(�गतले. मी माÊा ;योगाला सु�वात 

केली. ब(धकामात वापरeा जाणाzया तारेला मी सेÕी िपनसारखे तयार 

केले. एक सेल आaण एक रबर घेतला. नंतर त(ïाचा तार सेल सोबत 

गंुडाळून ब(धून Jदला. दो�ी बाजूला घासून ब(धकाम तार(मVे लावला. 

सेलवरती गोल चंुबक ठेवला मग चालू कLन ब�घतले ते,ा मी बराच ;यp 

केला, पण ती मोटर चालू झाली नाही. ते,ा मी सर(ना स(�गतलं सर मोटर 

िफरत नाही आहे. #ानंतर मी लगेच सेल काढला आaण लगेच =जभेला 

लावून ब�घतले पण मला करंट लागला नाही. ते,ा सर(ना स(�गतले सर हा 

सेल संपला आहे. ते,ा सर(नी नवीन सेल काढून Jदला. नवीन सेलला पण 

मी जे,ा लावून ब�घतलं, ते,ा पण मला करंट लागला नाही. मी सर(ना 

स(�गतले कk, सर सगळे सेल खराब आहेत. ते,ा सर(नी स(�गतले कk तसं 

काही झालेलं नाही आहे. बाकk सगळे बî पेटत आहेत ना. मग मी पण 

होðर काढला. होðरला लाईट लावली मग टेñ टरने वायर जोडून लाईट 

पेटवून ब�घतला. ते,ा सर(ना स(�गतले कk सर सेल खराब झाले नाही 

माझी मोटर चालत नाही आहे. ते,ा मला ;< पडला कk ब(धकाम तारेमधून 

Rवtुत वाहत नाही. कारण या तारेवर कलर लावला आहे, आaण #ामुळे 

चालणार नाही हे माJहत पडले. मग मी वायर घेतले, सेल घेतले. वायर असेल 

सोबत रबर ने जोडून घेतले �चमÇाने वायर जोडले. आaण सेल वरती गोल 

चंुबक ठेवले. नंतर त(ïाचा तार �चमÇामVे ठेवलं, मग िफरवून 

ब�घतले. तरA पण िफरायला तयार नाही. मग मला ;< पडला कk 

हे काय? याKामVे िफरणार नाही, हे काय मोकÜा जागेमVे िफरणार 

आहे, असा Rवचार आला. #ानंतर मी एक लोखंडी पÃA घेतली. #ा पÃAला 

�चमÇा सोबत जोडली. एका बाजूने टे¡र सोबत जोडले. #ानंतर 

त(ïाची तार घेतली. त(ïाKा तारेचे एक टोक पÃA वर आaण एक टोक 

टे¡रवर ठेवलं आaण #ानंतर लगेच मोटर िफरायला लागले. मोटर 

िफरायला लागली असे सर(ना स(�गतले. ते,ा सर पण माÊाकडे बघून 

हसत हसत आले ते,ा मी खूप खुश झालो.                                                                                                                               

      #ा ;योगाची आकृती खाली Jदलेली आहे. मी Jह मोटर माÊा मनाने 

चालू केली होती. Jह आकृती पहा आaण RनरAFण करा. पJहeा ;योगातील 

आकृती पहा आaण Jह आकृती पहा य(मVे काय फरक Jदसतो ते बघा 

आaण स(गा. 

Jह दसुर" आकृती आहे. 

Jह आकृती मी खूप ;यp केeानंतर बनवली आहे. Jह आकृती बनवायला 

कमीत- कमी १५ RमRनटे तरA लागली असणार मला. तीन - चारदा तरA 

बनवून ब�घतले ते,ा मला सुचले.    

;तसरा Bयोग : 

       `ा `ा Rवtा�yनी Rव�ान ;दशnनामVे भाग घेतला असेल #(नी 

टी,ीKा खोलीमVे जा असे स(�गतले होते. ते,ा आ�ी टी,ीKा 

खोलीमVे गेलो. माÊा सोबत दोन मुली हो#ा, #ा स(गत हो#ा - 

आ�ाला पण जोडून दाखव ना!   ते,ा आ�ी #(ना ;योग जोडून दाखवला. 

मग #(नी Rवचारeावर मी #(ना माJहती स(�गतली. एकसर जोडणी व 

सम(तर जोडणी अशा दोन ;कारKा जोडणी जोडून दाखवeा. मग 

आ�ाला एकेक कागद Jदला, #ा कागदावरती शाळेचे नाव टाकायला 

स(�गतले. नंतर ;योगाचे नाव, #ाKा खाली साJह#, #ाKा खाली 

माJहती हे सगळं =लहायला स(�गतले. मग मी ते =लहायला सु�वात केली. 

मला =लJहQात खूप अडचणी आeा, पण मी ते =लJहले. माझे =लहून 

झाeानंतर मला एका मुलीने RतKा ;योगाची माJहती =लहून दे असे 

स(�गतले. मी =लJहणार नाही असे Rतला स(�गतले, पण ती ऐकायला तयार 

न,ती. नंतर मी Rतला =लहून Jदले ते,ाच ती Rतथून गेली. =लहून Jदले नसते 

तर ती माÊापासून दरू गेली नसती व मला िड¡बn करतच राJहली असती. 

सगळे झाeानंतर मी माÊा ;योगाची तयारA केली. त(ïाKा तार(चा 

लव तयार केला. तो लव िफरवायचा ठरवला. दसुzया Jदवशी Rव�ान 

;दशnन शRनवारKा Jदवशी होते. सगळA तयारA झाली होती. 

       आमKा शाळेतले सगळे Rवtाथu बघायला आले ते,ा ते Rवtाथu 

#ाची माJहती Rवचारायला लागले. ते,ा मला स(गता येत न,ते. लगेच 

मु±ाVापक सर आले #(नी माJहती Rवचारली. ते,ा मी #(ना ;योगाची 

माJहती वाचून स(�गतली, कारण मला त¸डी स(गता येत न,ते. पण रघुनाथ 

सर(नी ‘तू ;योग(मVे काय केले तेवढेच स(गायचे आहे’ असे स(�गतले 

ते,ा माझी ;गती वाढली. जे,ा लोक मला माJहती 
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Rवचारत होते ते,ा मला खूप खूप च(गले वाटायचे. जे,ा मला कोणी 

माJहती Rवचारत न,ते ते,ा वाईट वाटत होते. तो Jदवस मला खूप 

आवडला होता. सगळAकडे एक बाजार भरeासारखं वाटत होतं. असे 

Rव�ान ;दशnन वषgतून तीन चारदा तरA Uायला पाJहजे असे मला वाटत 

होते. एवढे बोलून मी थ(बत आहे.  

ईoर दअुpा राऊत , rासक3य मा4+मक आ8मrाळा, अsb+वहीर (तळोदा )कB, 

( ना/rक +वभाग ).  

संपादन- भाt8ी मेशकर, अॅकॅड+मक िफ` सपोटS पसSन, गडlचरोsb )कB 

(नागपूर +वभाग) 

 

 

 

 

  

 

 

 

  नामांIकत शाळेच ेIवAान .श:क सुEा माझ ेमत घेतात... 

   `ी. आर. एडके 

मी ,ी. आर. एडके, �ासकkय माVRमक आlम �ाळा °ाòणी 

ता�ुका कóड =जãा औरंगाबाद येथे माVRमक Rव�ान 

=�Fक �णून कायnरत आहे. एक�c फाउंड�ेन, भोपाळ 

य(KाRवषयी मी माझे ;ामाaणक मत येथे c� करत आहे. 

 एक�c फाउंड�ेन, भोपाळ य(Kा�ी संबंध येQापूवuही मी 

अVापनाचे काम करत होतो. #ावेळA अVापन करताना पुSकk �ानावर 

जाS भर असायचा. ;ा#=Fके, ;योग�ाळा हे �½तो टाळQाचा ;यp 

असायचा. #ाचे कारण असे असायचे कk, ;योगासाठX आवõक साJह# 

कमी असायचे आaण आ�ी सु�ा काही ;योग अगोदर कLन पाJह�े तर 

#(चे ·रझö वेगळे यायचे. काही संक]ना आमKा सु�ा ÷øयर 

नसायKा, सा�ंकता असायची. जसे कk, रोध(ची जोडणी, 

भौRतक�ा�ाKा काही संक]ना इ#ादी. पण �णतात ना ‘अ�ानात 

गोडपणा’ अ�ा प�तीने काम चा�ू होते. पण ;ा#=Fका=�वाय Rव�ान 

Rवtा�yना एखाtा काटेरA वनातून काढ�े�A सह� असाच अनुभव वाटत 

असे�. 

 एक�c फाउंड�ेन, भोपाळ हे ;बोrधनी अमरावती येथे सहा 

Jदवस(चे ;=�Fण देणार आहेत असे पq येऊन धडक�े. वाट�े नेहमीKा 

;=�Fणा;माणे सहा Jदवस कसे तरA मनावर दगड ठेवून काढावे �ागती�. 

पण ;#Fात ;=�Fण �ळA पोहोचeावर तेथी� अनुभव खूप वेगळा 

होता. तेथे काही त� मागnद�nक भेट�े. �ु� Jहदंी संभाषण काय असते हे 

#(ना भेटeावर  कळ�े. हे ;=�Fण अगदी आगळेवेगळे होते. 

;=�Fणाथùचे �ुप के�े होते आaण #ामVे एक एक�c फाउंड�ेनचा 

सद¬ असायचा. 

;=�FणामVे आयआयटी (मंुबई), भाभा अणु सं�ोधन सं�ा 

इ#ादी नावाज�ेeा  सं�(मVे  काम के�ेeा त� मागnद�nक(नी 

आ�ा�ा मागnद�nन के�े. आमKा अनेक संक]ना #(नी ÷øअर केeा. 

‘कबाड से जुगाड' या त�ाचा कसा वापर करायचा हे पण 

=�कव�े. एक नवी ;ेरणा आaण ऊजg आ�ा�ा या 

;=�Fणाने Rमळा�A. 

या ;=�Fणाचा उपयोग आ�ी �ाळेमVे के�ा. 
Rवtा�yना पण ;#F ते करताना मजा येत होती. #(ना Rव�ानाची आवड 

�ाग�A, #(KामVे =ज�ासा जागृत झा�A होती. यामVे मोठा रो� होता 

तो ‘Rव�ान पेटी’ चा. Rव�ान पेटी Rमळाeामुळे Rवtा�yना Rव�ान 

साJह#ाची ओळख झा�A #ामुळे वेगवेगळे ;योग करणे �½ झा�े. 

केवळ ;=�Fण देऊन एक�c फाउंड�ेन थ(ब�े नाही तर, वषnभरासाठX 

कायnsम आयो=जत के�ा. =�Fक, Rवtाथu आaण एक�c फाउंड�ेनचा 

समfयक य(Kा एकिqत कामातून Rवtा�yचा Rव�ान Rवषयाचा अ�ास 

च(गeा ;कारे झा�ा आहे. ø¡र मीिटगं मुळे अVापन करताना 

येणाzया सम¬ा दरू झाeा, खzया अथgने हे ;=�Fण Rव�ान =�Fक(Kा 

Rवtा�yKा ;गतीमVे मै�ाचा दगड ठरणार यात Rतळमाq �ंका नाही. 

एक�c फाउंड�ेनने नववी आaण दहावी इय�ेKा अ�ासsमाचा 

देखी� समावे� ;=�FणामVे करावा ही Rवनंती करतो. ;=�Fण य�vी  

 

!श#क%चे अनुभव 
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झाeाचे एक उदाहरण स(गतो, एकदा ता�ुकाSरAय Rव�ान 

;=�Fणाचे आयोजन कóड येथे के�े होते. एक�c 

फाऊंड�ेनKा ;=�Fणामधून आ�े�ा अनुभव आaण ;#F 

के�े�े RवRवध ;ा#=Fक(Kा अनुभवामुळे #ा ;=�FणामVे एक 

वेगळAच छाप पड�A होती. �ासकkय आlम �ाळेती� सर �णून 

;=�FणामVे हाय�ाईट झा�ो होतो. आता नाम(िकत �ाळेचे Rव�ान 

=�Fक सु�ा माझे मत घेतात! 

uी. आर. एडके, मा4+मक +व-ान /श1क, शासक3य मा4+मक आ8मशाळा, 

vाwणी, औरंगाबाद )कB (अमरावती +वभाग ). 

 

 

आता खVा अथा0न ेIवXाथY ‘IवAान’ .शकत आहेत 

अमोL कोपरेकर 

‘Rव�ान’ या शÉ(चे वेगवेगळे अथn आपणास माJहत असतील, 

मला उमगलेeा अथg;माणे, Rवचार(चे त�ावर आधा·रत �ान �णजे 

Rव�ान. मानवाKा मनात असं± Rवचार(ची जंqी असते #(ची स(गड 

त�ाशी होऊन #(ची एक-एक कडी जोडत #ाचे सबंध साखळAत 

Lप(तर होते.  मी यालाच ‘Rव�ान’ �णतो.  

वाSRवक पाहता हा Rवचार माÊा मनात अगोदरपासून न,ता. 

तो उमगला याचे कारण ‘एकलc फाउंडशेन भोपाळ’. आपण =शकताना 

आaण =शकRवताना आनंद Rमळवू शकतो हे मी ‘एकलc सं�ेKा Rव�ान 

;=शFणातून’ =शकलो. वै�ाRनक ;योग(चे साJह# हाताळणी हा तर 

माÊासाठX एक अRवúरणीय अनुभव होता. आयुûात =शFक 

बनeानंतर ;थमत: शाळेतील नवीन ड�ेवर बसून मी जो आनंद 

Rमळवला, तोच आनंद ;योगाचे साJह# हाताळताना मला आला. यापूवu 

Rवtाथuदशेत असताना 

मी आaण माझे सहकारA 

य(नी असा आनंद कधी 

घेतलेला नाही याची 

मला खाqी आहे. 

Rवtा�yना एखादा 

अवघड वाटणारा Rवषय ;योगाKा माVमातून रोचक रंजक प�तीने 

कसा =शकवावा, हे या सं�ेतील ;=शFक(नी आ�ास =शकवले. तसेच 

एखादा घटक =शकRवQा अगोदरची पूवnतयारA व इतर(शी #ाचा 

सहसंबंध समजeामुळे Rवtा�yसमोर अrधक आZRव[ासाने 

;ा#=Fक सादर करता आले. 

Rवtा�yना सं�ेने Jदलेली ;योग साJह#ाची पेटी Jह 

वै=शüपूणn असून इय�ा दहावी पय}तKा जवळपास सवnच ;योगाची 

=स�ता यातून होते. या साJह#ाचा Rनःसंकोच व मनमुराद आनंद Rवtाथu 

=शकताना व =शFक =शकवताना घेतात. हे सवn एकलc सं�ेमुळे घडले 

याचा मला मनvी आनंद व अrभमान आहे. या साJह#ामुळे 

=शकRवQाKा प�तीत बदल झाला आaण #ामुळे मुल(चा Rव�ान 

Rवषयातील रस वाढला, �णूनच Rवtा�gत सुधारणा होऊन ते या 

Rवषयात ;गती करAत आहेत. आता ख-या अथgने Rवtाथu ‘Rव�ान’ =शकत 

आहेत असे �णता येईल. यापुढे जाऊन वै�ाRनक �ि^कोन Rनमgण होईल 

आaण यातून Rनमgण होणारे वै�ाRनक समS सजीवसृ^ीला उóतीकड े

नेतील असा Rव[ास मला आहे.  

अमोs अyणराव कोपरेकर, )ाथा+मक +व-ान /r1क, rासक3य मा4+मक आ8म 

rाळा, कंुभारखाण, तळोदा )कB  (ना/rक +वभाग). 
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ि;य उमेश,  

 

मला मधमा¾ा आaण फुलं हे दो�ीही आवडत असeाने तुÊा ;<ाचे उ�र देQासाठX मी उÁुक आहे. मी लहान 

असताना फुलाभोवती िफरणाzया मधमाशीला पाहून मला देखील असाच ;< पडला होता. मधमाशीला फुल का आवडते 

आaण ती फुलाभोवती का िफरते या ;<ाचे vाभाRवक उ�र आहे अó िकंवा पोषण. होय! मधमाशीला फुलातून पोषक त�े 

Rमळतात. वन¦ती रचना आaण कायn या पाठात तु�ी फुल(ची रचना पाJहलेली आहेच. तर फुल(मधील परागकण हा 

;rथन(चा उ�म �ोत असून मधमाशीKा बाळ(साठX (Larvae) Jह ;rथने मह�ाची असतात. या=शवाय फुल(मधील मध हा 

शकn रेचा उ�म �ोत असतो जो मोÆा मा¾(साठX इंधनाचे कायn करतो. काही फुल(मVे औषधी गुणधमn देखील असतात 

आaण उमेश तुला हे ऐकून आÍयn वाटेल िक #(चा उपयोग मधमा¾ा वैtकkय कामासाठX करतात. याcRत·र� फुल(तील 

िडकंासारखे पदाथn मधमाशीला Rतचे घर �णजेच पोळे बनवQासाठX उपयोगी ठरतात.  

पहा बरे! एका फुलापासून मधमाशीला िकती फायदे Rमळतात ते! फुलाला देखील मधमाशीपासून काही फायदा 

होत असेल का रे? खरे तर हो! ते फुलझाड #ाKा ;जननासाठX मधमाशीवर अवलबून असते. एका फुलावLन दसुzया 

फुलावर बसणाzया मधमा¾(Kा अंगाला �चकटलेeा पराग कण(चे =सचंन फुल(वर होत राहते आaण #ातून #ा वन¦तीचे 

पुन�ýादन होत #ामुळेच अrधकाrधक मधमा¾ा फुल(वर बसणे #ा #ा वन¦तीस फायदेशीर ठरते आaण #ासाठX 

फुल(¥ारे वन¦ती देखील जोरदार जाJहरात कLन मधमा¾(ना आकिषnत करAत असतात. फुल(चा सुगंध, भडक रंग आaण 

मध ¢ा घटक(वर मधमा¾(सारखे कkटक आकिषnत होतात. 

उमेश, यातून एक गो^ तुÊा लFात आलीच असेल िक फूल आaण कkटक दो�ी एकमेक(वर अवलंबून असतात. 

फुल(मVे कkटक(ना आत =शरQासाठX आव¾क असणारा नळAसारखा भाग आaण कkटक(Kा अंगावर परागकण 

अडकQासाठX असणारे केस हे सहउþ(तीचे एक उËृÿ उदाहरण �णता येईल. #ामुळेच केवळ मधमाशीलाच फूल 

आवडते असे नाही तर फुलाला दे~खल मधमाशी आवडते असेच �णावे लागेल.  

उमेश, आशा आहे िक माÊा उ�राने तुझे समाधान झाले असेल. असेच व�जीव RनरAFण करAत राहा आaण 

#ावर Rवचार करAत राहा. =शFक(ना ;< Rवचार. तुझे =शFक तुÊा बहुतेक ;<(ची उ�रे देतीलच पण जर एखाtा ;<ाचे 

उ�र #(ना देणे जमले नाही तर मला तो ;< पाठवायला RवसL नकोस. 

तुझाच, 

सवालीराम. 

 

सवालीराम

 

मधमाशीला फुल का आवडते ? 

        उमे� वसंत पावरा,  

        �ासकkय माVRमक आlम�ाळा, महळसर ( धुळे ;क] ),  ना=�क Rवभाग 
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    IवAान शZ को[क 

        

नेपKूनचा शोध ¢ा लेखात उ«ेख झालेeा काही संशोधक(ची नावे खालील को^कात लपलेली आहेत.  

     Jदलेeा  ;<(Kा आधारे #ा  संशोधक(ची नावे शोधा. Jह नावे उ�ा, आडcा आaण Rतर½ा रेषेत आहेत. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  १) दरूद�nकाचा `ोRतष�ा�ीय वेध(साठX याने ;थम उपयोग के�ा 

  २) �ह(Kा गतीसंबंधीचे #ाचे तीन Rनयम ;=स� आहेत.  

  ३) पृ�ी गो� असून vतःभोवती िफरत असते व सवn �ह पृ�ी भोवती 

   न िफरता सूयgभोवती िफरत असतात ही क]ना याने Lढ के�A. 

  ४) गु��ाकषnणाचा =स�(त याने म(ड�ा.  

 

 

५) �ह(Kा कFा दाखवणाzया भूRमतीKा रचना आपeा अ�् मॅजे¡ ¢ा     

  पुSकात याने दाखRवeा.  

६) युरेनस या �हाचा शोध या संशोधकाने लावला.  

७)आठ वेळा युरेनस पाहून आपण ;#ेक वेळA वेगळा तारा पहात  

  असeाची समज झालेला पॅ·रसचा RनरAFक.  

८) डॉ. गाल याने या संशोधकाKा गaणताKा आधारे युरेनसचा शोध    

  घेतला.  

                                                                                                           ९)  एअरA व चॅr�स य(ना नवा �ह �ोधQाची Rवनंती करणारा सं�ोधक.

 

झॅ  टॅा  के  श) िव  िन)  मो  स  टॅा स  0स   मो  

के  ले   मो  िन  ये  गॅ  िव  के  गॅ  गॅ  4 आ  

 मो  मी झॅ  के  0स  7ल  श) टॅा 4 िन) य  िन) 

के  गॅ  0स  स  य  7ल  स  गॅ   मो  झॅ  स  टॅा 

4 िव  स  म  स  ओ  मो   िन) क  0स  अॅ  िव  

र  िन) ह  0स   झॅ  गॅ  4 <ू  गॅ  श) ड िन  

4 श) गॅ  टॅा के   मो  ट  िन  टॅा गॅ  0स  के  

ल  टॅा झॅ  4 झॅ  न  0स  श) िन) स  िव  श) 

 मो  0स  श) स  िव   मो  जे  जे  ले  @े Aर  ये  

झॅ  गॅ  को  प  िन) क  स  टॅा िन  के  4 िन  
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' IवAान - जीवनाचा एक माग0'  

(‘Science : A Way of Life’ ) \क]  काया0चा  आढावा 

 

आJदवासी Rवकास Rवभाग, महारा _̂  शासन ¥ारा संच=लत अमरावती, ना=शक व नागपुर Rवभागातील शासकkय आlम शाळ(मVे ;ाथRमक (इय�ा 

६ वी व ७ वी) व माVRमक (इय�ा ८ वी) Sरातील वगgत ;योगाधा·रत Rव�ान =शFण देQाचा ;यp करणे, =शFक(साठX कायnशाळेअंतगnत 

;=शFण देणे, आlम शाळेत मुल(साठX Rव�ान ;योग साJह# उपलÑ कLन देणे तसेच आlम शाळेतील �ंथालय पुनजuRवत कLन Rवtा�yसाठX 

पुSके उपलÑ कLन देणे, तीनही Rवभाग(Kा RवRवध ;क](मVे, आlमशाळ(मVे Rव�ान ;दशnनाचे, बाल Rव�ान मेळाcाचे संयोजन करणे इ. 

कामे ;क](तगnत पूणn करQाचा ;यp केला जात आहे. या ;क](तगnत पूणn झालेली कामे पुढAल;माणे : 

 

• नो,wबर २०१७: महारा _̂  आJदवासी Rवकास Rवभाग व एकलc सं�ा, भोपाळ य(Kात सामंज¬ करार (MoU) ०७ नो,wबर २०१७ 

रोजी करQात आला. या कराराअंतnगत ‘Rव�ान - जीवनाचा एक मागn’ ( Science : A Way of Life) या ;क]ाKा कामाची सु�वात 

;ाथRमक ट!ßात अमरावती Rवभागातील एकाhZक आJदवासी Rवकास ;क] कायgलय, धारणी येथून करQात आली. 

• िडसwबर २०१७ : अमरावती Rवभागातील सवn शासकkय आlमशाळा मधील ;ाथRमक व माVRमक Rव�ान =शFक(साठX पJहeा वािषnक 

कायnशाळेचे आयोजन. ( Jदन(क २३ िडसwबर ते २७ िडसwबर २०१७) 

• फे°ुवारA २०१८ : RवभागीयSरAय कायnशाळेअंतगnत Rनवड केलेeा "ोत =शFक(साठX पJहली बैठक. (१० आaण ११ फे°ुवारA २०१८) 

• फे°ुवारA २०१८ : अमरावती Rवभागातील आlमशाळ(चे ;ाथRमक सवåFण कLन सt��तीचा आढावा.  
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• फे°ुवारA - माचn २०१८ : अमरावती Rवभागातील 

आlमशाळेत Rव�ान पेटीचे Rवतरण. 

• एि;ल २०१८ : ना=शक Rवभागातील ;ाथRमक Rव�ान 

=शFक(साठX ना=शक येथे वािषnक कायnशाळेचे 

आयोजन. 

• जुलै २०१८ : नागपूर Rवभागातील ;ाथRमक व माVRमक 

Rव�ान =शFक(साठX अमरावती येथे वािषnक 

कायnशाळेचे आयोजन.  

• जुलै ते िडसwबर २०१८ : तीनही Rवभागातील =शFक(Kा 

मा=सक बैठकk, ना=शक व नागपूर Rवभागातील आlम शाळ(मVे Rव�ान पेटीचे Rवतरण, अकॅडेRमक फkð सपोटn पसnन (AFSP) ¥ारे 

आlम शाळ(ना RनयRमत भेटीना सु�वात करQात आली. 

• ऑग¡ २०१८ : ना=शक Rवभागातील Rनवडक आlमशाळ(चे ;ाथRमक सवåFण. 

• सçwबर २०१८ : ना=शक Rवभागातील माVRमक Rव�ान =शFक(साठX #ंबके[र येथे वािषnक कायnशाळेचे आयोजन. 

• िडसwबर २०१८ : अमरावती Rवभागातील ;ाथRमक व माVRमक Rव�ान =शFक(साठX पुनः वािषnक कायnशाळेचे आयोजन. 

• जानेवारA - एि;ल २०१९ : तीनही Rवभागातील Rव�ान =शFक(Kा मा=सक बैठकk, व ;योगशाळा सहाáक आaण प·रचर य(Kा 

एकJदवसीय कायnशाळ(चे आयोजन. 

• जुलै २०१९ : अमरावती व नागपूर Rवभागातील ;ाथRमक व माVRमक Rव�ान =शFक(साठX अमरावती येथे पुनः वािषnक कायnशाळेचे 

आयोजन, एकलc ;का=शत बाल वै�ाRनक पुSके मराठX अनुवाद उपलÑ, ८९ पुSक(चा संच आlम शाळ(मVे Rवत·रत करQात 

आला. 

 

• ऑग¡ व सçwबर २०१९ : ना=शक Rवभागातील ;ाथRमक व माVRमक Rव�ान =शFक(साठX लोणावळा येथे पुनः वािषnक कायnशाळेचे 

आयोजन. 

• ऑग¡ २०१९ ते माचn २०२० : तीनही Rवभागात मा=सक बैठकkचे आयोजन, अकॅडRमक फkð सपोटn पसnन (AFSP's) ¥ारे आlम शाळ(ना 

RनयRमत भेट देणे.  

• एि;ल ते जून २०२० या काळात =शFक(साठX RवRवध Rवषय(वर त�(चे वेRबनार आयो=जत केले गेले. 

 

आज अमरावती, ना=शक, नागपूर Rवभागाअंतnगत येणाzया एकूण २१ ;क] कायgलयातील ४०० आlम शाळ(चे Rव�ान =शFक 

व एकलc फाउंडशेनशी Rनगिडत ५६ अकॅडेRमक फkð सपोटn पसnन (AFSP's), १२ संशोधन सहाáक (RA's),  अंदाजे ७०-७५ 

"ोत c�k (Resource Person) Rव�ान =शकवQाचा ;यp करत आहेत. 



 

                

                                

 

ि%य वाचक, 

तुYाला वाटचालचा हा प[हला अंक 

आवडला असेल अशी अपे6ा करतो. 

तुमVात^ा कला आ_ण सज0नशीलतेला 

%ोbाहन देणा8या वाटचालVा या मंचावर 

तुमचे cागत आहे. 

तुमVात^ा लेखक, कवी य9ना साद 

घालfासाठg पुढ^ा अंकात           

'गावाकडील रiा' या >वषयावरDल सा[हU 

मागवत आहोत. या >वषयावर काढलेले jचk, 

cरjचत क>वता िकंवा लेख तुYी आYाला 

पाठवू शकता. >नवडक सा[हUास 

वाटचालVा पुढDल अंकात 5ान देfात 

येईल. केवळ शासकJय आmमशाळेतील 

-श6क आ_ण >वnाथo य9नीच सा[हU 

आमVाकडे पाठवावे. आपले सा[हU  

ई-मेल िकंवा whatsapp pारे आमVापयqत 

पोहचवू शकता. 

आपले सा[हU vatchal@eklavya.in 

िकंवा sanket.raut@eklavya.in या  

ई-मेल ID वर पाठवा अथवा ९२८४७४८९६७ 

िकंवा ८३०८१६६२५७   या {म9कावर 

Whatsapp करा. 

 

jचk: गावाकडची वाट -  mी. आ[दनाथ सुतार, माK>मक -श6क, शासकJय आmमशाळा, मवेशी (राजुर %क') 


