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 नेटलयची धम्भार भस्ती 

 वलसान कवलता  
 भोफाईर आणण भधभाश्मा 
 अयवलॊद गुप्ता माॊची खेऱणी 
 भयाठी ळास्त्रस --- जमॊत नायऱीकय  

 वलसान वॊस्था ---   भयाठी वलसान ऩरयऴद 

 --- सानदीऩ भॊडऱ 

 वलसान चचत्रफपती 
 ऩमाालयण ---

ऩमाालयण वलस्कऱीत झाल्माभुरे भानलारा बोगाल ेरागणाये त्राव ! 

 ---ऩमाालयणीम मुद्धतॊत्रा’चे आव्शान 

 ---घनकचया 
 ---घनकचया व्मलस्थाऩन 

 ---खाद्यऩदाथाांच्मा लेष्टनाचा 100 टक्के ऩुनलााऩय  ळक्म 

 वलसान तनफॊध  

 वलसान गोष्टी  
 वलसान रेख  

 बायतीम ळास्त्रस 

 

 

 

२८ फ़ॐ बु्रलायी 

याष्डीम वलसान ददलव 
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 नेटलयची धम्भार भस्ती 

 फच्चे कॊ ऩनी 
ऩॊधया लऴाांऩुली रोकाॊना इॊटयनेट भादशत नव्शतॊ. ATM नव्शतॊ. भोफाईर नव्शते. फशुतेक रोक क ॊप्मुटय 

शळलामच काभ कयामचे. अजून ऩॊधया लऴाांनॊतय इॊटयनेट शळलाम कवरॊच काभ शोणाय नाशी अळी 
ऩरयस्स्थती अवेर. आता तुम्शी जी भुरॊ आशात ती भोठी झाल्मालय तुभचॊ ऩान इॊटयनेट शळलाम शरणाय 

नाशी फुला. ऩण तयीशी तुभचे आई फाफा तुम्शी इॊटयनेट्रा शात रालरा की तुम्शारा यागालतात का ? इॊटयनेट 

लय जास्त फवू देत नाशीत का ? 

कायण भादशत आशे ? इॊटयनेट स्जतकॊ  चाॊगरॊ तततकॊ च लाईट. इॊटयनेटलय फ़वलणूक ऩण खूऩ अवते. काम 

फघालॊ काम फघू नमे माचॊ भागादळान नवेर तय भुरॊ कुठल्मा कुठे लाशत जाऊ ळकतात. फ़वू ळकतात.  

क ॊप्मुटय बफघडू ळकतो. व्शामयव मेतात. 

त्मात इॊटयनेटलय स्जकड ेजालॊ ततकड ेइॊग्रजीच इॊग्रजी. भग आऩण भयाठी भुराॊनी कयामचॊ काम? 

आऩल्मारा आऩरॊ भयाठी इॊतयनेट शलॊ की नको ? तेव्शा ई वादशत्म प्रततष्ठानने आणरॊम भुराॊवाठी खाव 

भाशवक. फारनेटाषयी. मात भयाठी भुराॊना शरशामरा लाल आशे. आणण भादशती शभऱामराशी. मातून 

आऩण इॊटयनेट कवॊ लाऩयामचॊ. काम फघामचॊ, काम टाऱामचॊ ते वगऱॊ  वभजून घ्मामचॊ आशे.  तुम्शारा 
आऩल्मा शभत्रभॊडऱीॊना काशी वाॊगामचॊ अवरॊ, गोष्ट, कवलता शरशामची अवरी फकॊ ला आऩण काढरेरी चचत्रॊ 
फ़ोटो दाखलामचे अवरे तय आभच्मा कड ेऩाठलून द्या. ऩारकाॊना आणण दादा ताईंना वुद्धा वलनॊती. आऩल्मा 
कडच्मा छोटु्ट कॊ ऩनीने काशी कौतुक कयण्मावायखॊ केरॊ फनलरॊ शरशीरॊ तय आभच्माकड ेऩाठला.  आऩण 

आज कौतुक केरॊ तयच ती भुरॊ उद्या काशी ऩयाक्रभ कयणाय ना ! 

आभचा ऩत्ता :    

  balnetakshari@gmail.com  

 

इॊटयनेट शी आधुतनक काऱातीर वलसानाची वलाात भोठी बेट आशे कायण इॊटयनेटने जीलनाच्मा 
वला षेत्रात क्राॊती केरी आशे. भयाठीतून वलसान शळषण आणण वलसानप्रवाय मावाठी भात्र 
इॊटयनेटचा लाऩय झारेरा ददवत नाशी. वला भयाठी वलद्यार्थमाांची शी गयज रषात घेलून ह्या अॊकाची 
तनशभाती कयण्मात आरी आशे. मा अॊकात ळास्त्रसाॊची वलऴमलाय भादशती, वलसानवलऴमक ऩुस्तकाॊची 
वूची, ळोध, वलसानरेख, वलसानस्जसावा, वलसान प्रवायक व्मक्ती आणण वॊस्थाॊची भादशती देण्मात 
आरी आशे. वलद्यार्थमाांफयोफयच वलावाभान्म रोकाॊऩमांत वलाानीच मा अॊकाचा आनॊद घ्माला . 
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डोऱे उघडून फघा गड्मानो झाऩड रालू नका. 
जे ददवते त ेअवेच का शे उरगडण्मारा शळका.  
 

बलतारीचे वलश्व कोणत्मा वूत्राने चारे  

कोण फोरतो याजा आणणक कुठरे दर शारे 

प्रायॊबी जे अदबूत लाटे, गशन बीती दाई 

त्मा वलश्वाचा स्लबाल कऱता बम उयरे नाशी  
मा दतुनमेचे भभा न जाणता जगते केलऱ पुका  
 

लाशून गेरेल्मा ऩाण्माचा ढग फनतो तो कवा  
फीज ऩेयता कवे उगलते , ऩाऊव मेतो कवा  
चाया चरुनी ळेण शोतवे ळेणाचे खत वऩका 
वऩक ऩेयता फपरुनी चाया चक्र अवे शे शळका  
जील चक्र शे फपये तनयॊतय इतुके  वलवरू नका  
 

अणू येणूॊची अगाध दतुनमा दृष्टीच्मा ऩाय  

वूक्ष्भ जील अदृश्म फकयणशी बलती फपयणाय  

मा वलाांच्मा आयऩाय जी भुक्तऩणे वलशये 

फुद्धी भानली स्स्थयचय वाये वलश्व लेधुनी उये 

वलसानाची दृष्टी लाऩया जीलनात ह्या दटका  
 

डोऱे उघडून फघा गड्मानो झाऩड राल ूनका. 
जे ददवते त ेअवेच का शे उरगडण्मारा शळका. 
 

 

भयाठी भाध्मभात शळकणाऱ्मा भुराॊवाठी वलसान अबामावाच्मा काशी खाव भयाठी  

लेफवाईट  

http://www.vidnyan.net/ 

http://www.vishwakosh.org.in/ 

http://www.mymarathi.com/ 

http://www.sanskritdeepika.org    http://www.dnyandeep.net 

 

http://www.vidnyan.net/
http://www.vishwakosh.org.in/
http://www.mymarathi.com/
http://www.sanskritdeepika.org/
http://www.dnyandeep.net/
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 भोफाईर पोन भधून तनभााण शोणा-मा रशयीॊभुऱे भधभाश्माॊलय भोठा घारा मेत आशे.  

आऩल्मा लाटेत धूय - धूऱ - धुके माॊचा ऩडदा तनभााण झाल्मालय आऩल्मारा ऩरीकडचे 

ददवामरा अडचण शोत.े  

भधभाश्माॊभध्मे म्मागनेटाइट नालाचे यवामन अवते. त्माच्माभुऱे भधभाश्माॊना चुॊफकीम 

षेत्रात झारेरा पयक जाणलतो. त्माच्मा वशाय्माने त्मा आऩरे स्थान वभजून घेऊ ळकतात, 

स्थानाप्रभाणे चुॊफकीम षेत्रात पयक ऩडतो. त्मालरून भधभाश्मा आऩरी ददळा, अॊतय, शारचार, माॊचा अॊदाज घेऊन 

तनणाम करू ळकतात. भोफाईर वॊच लाऩयताना एक चुॊफकीम षेत्र तनभााण शोते. भधभाश्माॊना त ेचुॊफकीम धुक्मावायखेच 

बावते. त्माचा ऩरयणाभ त्माॊच्मा लालयालय शोतो.  
चॊददगढ मेथीर ऩॊजाफ वलद्याऩीठातीर वॊळोधक लेद प्रकाळ ळभाा आणण तनरीभा कुभाय माॊनी माफाफत वॊळोधन केरे.  

वलद्याऩीठातीर भधुभक्षषकाऩारन कें द्रातीर काशी ऩोळमाॊलय त्माॊनी प्रमोग केरे. त्मा ऩोळमाॊळेजायी योज दोन लेऱा १५-१५ 

शभतनटे भोफाईर वॊच चारू स्स्थतीत ठेलरा. त्मातून ९०० भेगाशट्ाझच्मा रशयी फाशेय ऩडत शोत्मा. काराॊतयाने मा 
ऩोळमातीर अॊडी-अळमा अवणा-मा जागेचा आकाय ७६०.१९ चौ वे भी झाल्माचे आढऱरे. त्माच काऱात भोफाईर ऩावून 

दयू अवरेल्मा तत्वभ षेत्राचा आकाय १९७५.४४ चौ वे भी इतका लाढरा शोता. भोफाईरच्मा वास्न्नध्मातीर याणीभाळीने 

योज वयावयी १४५ अॊडी घातरी तय राॊफच्मा ऩोळमातीर याणीभाळीने त्माच काऱात योज ३७६ अॊडी घातरी. भधाचा 
वाठा अवरेल्मा जागेचा वलस्तायशी कभी म्शणजे भोफाईरलाल्मा ऩोळमात १५४.७ तय दयूच्मा ऩोळमात २४६.७ चौ वे भी 
शोता. भोफाईर जलऱीर ऩोळमात भाश्मा आत-फाशेय कयताॊना बफचकत त्माॊचे कच्च्मा आणण ऩक्क्मा भधाचे ऩरयभाणशी 
मोग्म नव्शते. शाच प्रमोग दीघा काऱ केल्मालय ऩोळमातीर भधभाश्माॊची लवाशत ऩूणा नष्ट झारी 

भोफाईरच्मा लाढत्मा लाऩयाने चचभण्मा आदद छोट्मा ऩक्ष्माॊलय ऩरयणाभ 

झारेरा आशेच,  

आता तो भधभाश्माॊलय शोत अवल्माचे आढऱत आशे. ऩोळमाचा आकाय 

रशान शोतोम, नली वऩढी कभी तनभााण शोतीम, एक प्रकाये शा 
अस्स्तत्लालयच घारा आरा आशे. 
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अयवलॊद गुप्ता माॊची खेऱणी 

तोर वाॊबाऱणायी फॎरेऱीना 

    

कवे काम ???? 

दोन्शी फाजूरा वभान लजन अवल्माने! 

डोंफा-माच्मा  खेऱातशी दोयी लय चारणायी भुरगी दोन्शी शातात काठी घेत  अवते..  

http://www.arvindguptatoys.com/ 

 

http://www.arvindguptatoys.com/
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भयाठी ळास्त्रस 
ड . जमॊत नायऱीकय 
 

ड . नायऱीकयाॊचे वॊऩूणा नाल जमॊत वलष्णू नायऱीकय. 

 त्माॊचा जन्भ १९ जुरै १९३८ योजी कोल्शाऩूय मेथे 

झारा. गणणताचा लायवा त्माॊना त्माॊच्मा लडडराॊकडून 

शभऱारा. त्माचे लडीर, वलष्णू लावुदेल नायऱीकय शे 

एक प्रशवद्ध गणणत तस ल लायाणळी मेथीर फनायव 

दशॊद ूवलद्याऩीठाच्मा गणणत वलबागाचे प्रभुख शोते. ड . 
नायऱीकयाॊचॊ वॊस्कृतलयशी प्रबुत्ल आशे. तो लायवा 

त्माॊना त्माॊच्मा आईकडून शभऱारा. त्माॊची आई वुभती वलष्णू नायऱीकय ह्या वॊस्कृत वलदऴुी शोत्मा. 

ड . नायऱीकयाॊचे ळारेम शळषण लायाणळी मेथे झारे. तथूेनच वन १९५७ वारी त्माॊनी वलसानाची ऩदली प्राप्त केरी. मा 
ऩयीषेत त्माॊनी प्रथभ क्रभाॊक ऩटकालरा. त्मानॊतय उच्च शळषणावाठी त ेबिटनभधीर कें िीज वलद्याऩीठात गेरे. तथेे 

त्माॊना फी.ए. एभ.ए. आणण ऩी.एचडी.च्मा ऩदव्मा शभऱाल्मा. त्मा काऱात त्माॊना यॉग्रय शी ऩदली, खगोरळास्त्राचे 

टामवन भेडर ल इतय अनेक फक्षषवे शभऱारी. 

त्माॊनी वुप्रशवद्ध ळास्त्रस वय फे्रड श ईर माॊच्मा भागादळानाखारी ऩी.एचडी. केरी. वय फे्रड श ईर ड . नायऱीकयाॊच्मा 
फुवद्धभते्तने प्रबावलत झारे. त्माभुऱे १९६६ जेव्शा श ईड माॊनी कें िीज मेथे `इस्न्स्टटय़ूट ऑप चथऑय टीकर ऍस्र न भी' 
नालाची जी स्लत:ची वॊस्था वुरू केरी, त्मात ड . नायऱीकयाॊचाशी भशत्त्लाचा लाटा शोता. १९६६ ते १९७२ऩमांत त ेमा 
वॊस्थेळी तनगडीत शोते. वय श ईर आणण ड . नायऱीकय माॊनी खगोर ळास्त्रात एकत्र वॊळोधन केरॊ. गुरुत्लाकऴाणालय त्मा 
दोघाॊनी शभऱून वॊळोधन करून जो शवद्धाॊत भाॊडरा, तो `श ईर-नायऱीकय शवद्धाॊत' मा नालाने खगोरळास्त्रात प्रशवद्ध आशे. 

अल्फाटा आईन्स्टाईनच्मा वाषेऩतचे्मा शवद्धाॊताळी वाधम्मा वाधणाया अवा शा शवद्धाॊत आशे. शा शवद्धाॊत अवे वाॊगतो की, 
लस्तूभधीर कणाचे अॊतगात लस्तुभान शे त्मा लस्तूतीर वला कणाॊच्मा एकबत्रत कामााची ऩरयणती अवते 

http://www.scribd.com/doc/9776529/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%

A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%A3%E0%A4%BF-

%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A

4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A4%A8 

 

  

http://www.scribd.com/doc/9776529/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%A3%E0%A4%BF-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%25%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A4%A8
http://www.scribd.com/doc/9776529/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%A3%E0%A4%BF-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%25%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A4%A8
http://www.scribd.com/doc/9776529/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%A3%E0%A4%BF-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%25%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A4%A8
http://www.scribd.com/doc/9776529/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%A3%E0%A4%BF-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%25%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A4%A8


Page | 9 
 

 ’भयाठी वलसान ऩरयऴद’  
 

२४ एविर १९६६ वारी भु॓फईत स्थाऩना झारॐरी ’भयाठी वलसान ऩरयऴद’ शी वलसान िवायाच्मा षॐत्रात काभ 
कयणायी व॓स्था आशॐ. आज मभतीरा भशायाष्डात ऩरयऴदॐचॐ ३२ वलबाग अवून भशायाष्डाफाशॐय फॐऱगाल, गोला आणण 
फडोदा मॐथीर वलबाग धयता ततचॐ एकूण ३५ वलबाग आशॐत. ऩरयऴदॐचॐ भुख्म कामाारम भु॓फईत अवून त्माचा 
ऩत्ता अवा आशॐ. 

ऩरयऴदॐचॐ काभ जयी भुख्मत् भयाठीत चारत अवॐर तयी गोला, फडोदा आणण फॐऱगाल मॐथीर काशी कामाक्रभ 
तॐथीर याज्म बाऴॐत म्शणजॐ कोकणी, गुजयाथी आणण कानडीत शोतात.वलसान ऩरयऴदॐचॐ चाय उद्दॐळ अवून तॐ 
ऩूणा कयण्मावाठी ऩरयऴद बाऴणॐ, अभ्माव मळबफयॐ, अभ्मावक्रभ, व॓भॐरनॐ, िदळानॐ, वलसान भामवक. ऩुस्तकॐ  
अवॐ अनॐकवलध उऩक्रभ दयलऴी याफलीत अवतॐ.१९६६ वाराऩावून आजलाय ऩरयऴदॐनॐ दयलऴी एक मािभाणॐ ३५ 
लावऴाक वलसान व॓भॐरनॐ कॐ री. शी व॓भॐरनॐ ळशयी आणण ग्राभीण बागात शोतात. तीन ददलवाच्मा मा व॓भॐरनाचॐ 
अध्मष भयाठी बावऴक ल॑सातनक अवतात. डॉ. यघुनाथ भाळॐरकय, डॉ. कभर यणददलॐ, डॉ. फाऱ पोंडकॏ  शॐ 
ळास्रस आजलयच्मा व॓भॐरना॓चॐ अध्मसऩद बूऴलून गॐरॐ आशॐत. 

१९६७ वाराऩावून गॐरी ३४ लऴ ेऩरयऴद दयभशा ’ऩबत्रका’ मा नालाचॐ वलसानारा लाशीरॐरॐ भामवक काढतॐ. मा 
भामवकात वलसानाच्मावाठी िमोग करून ऩशाणॐ, कोडी. इत्मादी भजकूय अवतो. शी वलसान ऩबत्रका 
भशायाष्डाच्मा  

जलऱजलऱ ८००० ळाऱा॓भध्मॐ जातॐ. माव्मततरयक्त खाजगी वलतयण दयभशा २००० आशॐ. ऩबत्रकॐ ची लावऴाक लगाणी  

१०० रूऩमॐ आशॐ. ऩबत्रकॐ चॐ लगाणीदाय कोणत्माशी भदशन्माऩावून शोता मॐतॐ. १२-१४ लऴााचॐ झाल्मालय भुरा-
भुरा॓नी तारूण्म मॐतॐ. ऩण तारूण्म आरॐ म्शणजॐ काम शोतॐ माची ळास्रीम भाशीती भुराभुरा॓ना ऩाठ्मऩुस्तका॓तून 
नीटऩणॐ मभऱत नाशी. मळषक कक॓ला ऩारकशी ती भादशती तनट दॐत नाशीत. माची जाणील ठॐलून ऩरयऴदॐनॐ १७० 
स्राइड्व अवरॐरॐ ४० मभतनटा॓चॐ "भुरगी लमात मॐतॐ" ल "भुरगा लमात मॐतो" अवॐ कामाक्रभ तमाय कॐ रॐ ल तॐ 
गालोगाली दाखवलरॐ. १९८३ वाराऩावून "भुरगी लमात मॐतॐ" शा कामाक्रभ ३००० लॐऱा झारा ल भशायाष्डातल्मा ३ 
राख भुरॊ ल त्मा॓च्मा आमा॓नी शा ऩाशीरा. "भुरगा लमात मॐतो" शा कामाक्रभ १९९९ वाराऩावून वुरू कयण्मात 
आरा ल गॐल्मा दीड लऴाात झारॐल्मा १०० कामाक्रभाव्दायॐ ५००० भुरॐ ल त्मा॓च्मा लडडरा॓ना शा कामाक्रभ ऩाशीरा. 
२०० रूऩमॐ भानधन ल २ व्मक्तत॓चा िलाव खचा दॐऊन शा कामाक्रभ भशायाष्डात कुठॐशी कयता मॐतो. 

घयगुती टाकऊ लस्तू लाऩरून वलद्यार्थमाांना खऩू िमोग कयता मॐतात. अवॐ िमोग मळकवलणायी मळबफयॐ, वलसान 
खॐऱणी शा ३ ददलवा॓चा अभ्मावक्रभ, दशाली िमोग वयाल लगा शा एका ददलवाचा कामाक्रभ, वलसान वपय, 
गणणत मळबफय, गच्चीलयचा फगगचा अवॐ वभाजातीर वलवलध स्तया॓तीर रोका॓वाठीचॐ अनॐक कामाक्रभ ऩरयऴदॐकडॐ 
आशॐत. दयभशा दबुफाणीतून नागरयका॓ना आकाळदळान घडलरॐ जातॐ. भशायाष्डातल्मा १०० ळाऱा॓त ऩरयऴदॐतपे 
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’वलसान भ॓डऱ’ चारवलरॐ जातॐ. इमत्ता ७ली, ८ली ल ९ली च्मा वलद्यार्थमाांवाठी ऩरयऴद वलसानाच्मा ऩरयषा घॐतॐ. 
मावाठी वलद्यार्थमाांनी ऩरयऴदॐळी वऩ॓का  वाधणॐ आलश्मक आशॐ. ग्राभीण बागावाठी तनधुाय चरुी, वोरय कुकय, 
मुरयमा खड्डा, ळोऴ खड्डा अवॐशी कामाक्रभ ऩरयऴद कयतॐ. 

इरॐक्ट्रॉतनक तस श्री. िबाकय दॐलधय ऩरयऴदॐचॐ वध्माचॐ अध्मष अवून डॉ. लव॓त गोलारयकत, डॉ. जम॓त 
नायऱीकय शॐ ऩूली ऩरयऴदॐचॐ अध्मष शोतॐ. 

३००० रूऩमॐ बरून कोणाराशी भयाठी वलसान ऩरयऴदॐचॐ आजील वबावद शोता मॐईर.ज्मा॓ना अवॐ वबावदत्फ 
शलॐ आशॐ त्मा॓नी भयाठी वलसान ऩरयऴदॐळी vidnyan@bom7.vsnl.net.in मा ऩत्त्मालय ईभॐरनॐ व॓ऩका  वाधाला 
अथलाwebmaster@marthiworld.com मा॓च्माळी ईभॐरनॐ व॓ऩका  वाधाला. 

भयाठी वलसान ऩरयऴद शी १९९२ चॐ याष्डीम वलसान ऩारयतोवऴक वलजॐती व॓स्था आशॐ. ऩरयऴदॐच्मा 
वलसानव॓फ॓धीच्मा कामााचा आम्शा॓वला भयाठी फा॓धला॓ना अमबभान लाटतो. वध्माच्मा वलसानमुगात जगताना 
वलसानाळी व॓ऩका  अवणॐ शी काऱाची गयज आशॐ. मास्तल जास्तीतजास्त रोका॓नी ऩरयऴदॐचॐ ल त्मा॓च्मा ऩबत्रकॐ चॐ 
वबावद व्शालॐ . 
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 सानदीऩ भ॓डऱ 

 

भयाठी भाध्मभाच्मा ळाऱा॓भध्मॐ ’सानदीऩ भ॓डऱ’ वुरू कयण्माचा व॓कल्ऩ सानदीऩ नललऴाातनमभत्त कयीत आशॐ. 
मा मोजनॐत ळाऱॐतीर व॓गणकाचा मळषणावाठी िबाली लाऩय कवा कयता मॐईर माचॐ िमळषण मळषका॓ना 
दॐण्मात मॐईर. व॓गणकालय भयाठी टाईऩ कयणॐ, भादशतीचा ळोध घॐणॐ, इ भॐर ल ब्रॉग वुरू कयणॐ इत्मादी 
भादशती सानदीऩतपे दॐण्मात मॐईर. वलवलध वलऴमा॓लय अवणायम्ा ळ॑षणणक ध्लनी गचत्रकपती॓ची भादशती दॐण्मात 
मॐईर. 

मळषण िवायावाठी भादशती त॓त्रसानाचा उऩमोग कयणॐ आलश्मक आशॐ. कायण इ॓टयनॐटलय वलवलध वलऴमालयीर 
सानाचा अऩाय वाठा आशॐ. अनॐक व॓कॐ तस्थऱा॓लरून आऩणाव शॐ सान वशज ल भोपत मभऱू ळकतॐ. मात 
िश्नभ॓जूऴा, गचत्रॐ, आकृत्मा,ध्लनीकपती ल गचत्रकपती मा॓चा लाऩय करून अततळम मोजनाफद्ध स्लरुऩात भादशती 
भा॓डरॐरी अवतॐ. भात्र मावलऴमी पायच थोड्मा ऩारका॓ना, मळषका॓ना ला वलद्यार्थमाांना भादशती अवतॐ. 

 

आज भादशतीचा शा वाठा भुख्मत्लॐ इ॓ग्रजी बाऴॐत उऩरब्ध आशॐ त्माचॐ भयाठीत बाऴा॓तय ला रुऩा॓तय करून तॐ 
इ॓टयनॐटलय िमवद्ध कयण्मावाठी वलद्याथी ल मळषक मा॓च्मा वाभुदशक िमत्ा॓ची गयज आशॐ. वला वलऴमाच्मा 
मळषका॓ना ल वलद्यार्थमाांना सानदीऩ भ॓डऱात वशबागी शोता मॏईर. भात्र वलसान मळषका॓ना नव्मा त॓त्रसानाची 
ओऱख ल अगधक भादशती अवल्मानॐ त्मा॓नी मा उऩक्रभात ऩुढाकाय घॐतल्माव सानदीऩ भ॓डऱाचॐ कामा मळस्ली 
शोऊ ळकॐ र. सानदीऩ पौंडॐळन आऩणाव माफाफतीत वलातोऩयी वशकामा कयॐर. 

 

बोलतारच्मा वभाजातीर वलवलध वभस्मा॓चा ळोध घॐणॏ ल त्मालय िबाली उऩाम ळोधण्माचॐ कामा मळषक ल 
वलद्याथी इ॓टयनॐट्चच्मा भाध्मभातून वशज करू ळकतीर. शी भादशती दॐऊन ळाऱा आऩल्मा बोलतारच्मा 
वलकावात बयील मोगदान  दॐऊ ळकॐ र. उऩरब्ध व॓गणकाचा लाऩय करून वलद्यार्थमाांनी आऩल्मा अभ्मावक्रभाव 
ऩूयक भादशती भयाठीत टाईऩ कॐ री तय भयाठीत अळा सानवाठ्मात लाढ शोईर ल शा वाठा व॓कॐ तस्थऱाच्मा 
भाध्मभातून इतय गयजू वलद्यार्थमाांऩमांत ऩोशोचवलता मॐईर. इ॓टयनॐटची वुवलधा नवरॐल्य़ा ळाऱातीर व॓गणकालय 
शी भादशती स्थावऩत कयण्माचॐ कामा सानदीऩ पौंडॐळनतपे कयण्मात मॐईर. 

ळाऱा॓ना मा मोजनॐचा उऩमोग अथावाशाय्म मभऱवलण्मावशी कयता मॐईर. अनॐक उद्योजक ल व्मालवातमक मा॓ना 
इ॓टयनॐटलय त्मा॓च्मा दृष्टीनॐ आलश्मक अळा उऩरब्ध सानावलऴमी कल्ऩना नवतॐ ला त्मा॓ना अळा भादशतीचा ळोध 
घॐण्माव लॐऱ नवतो.  

सानदीऩच्मा भ॓डऱातीर वलद्यार्थमाांनी तनममभतऩणॐ अळा भादशतीचा ळोध घॐऊन ती स्कॎ न ला झॐयॉक्ट्व करून 
व॓फ॓गधता॓ऩमांत ऩोशोचवलरी तय त्मातून ळाऱॐव आगथाक राब शोऊ ळकॐ र. मळलाम वलद्यार्थमाांना नव्मा भादशतीची 
ओऱख शोईर. भयाठी टामवऩग॓, भयाठीत बाऴा॓तय, तवॐच व॓गण्क मळषणाचॐ वळुल्क लगाशी ळाऱॐव सानदीऩ 
भ॓डऱाभापा त चारवलता मॐतीर. 
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सानदीऩ भ॓डऱा॓चॐ कामा िमवद्ध कयण्मावाठी तवॐच ळाऱा, मळषक, वलऴम तस मा॓च्मात ऩयस्ऩय वुव॓लाद ल 
वाभुदशक कामााव भदत कयण्मावाठी www.school4all.org ह्या व॓कॐ तस्थऱाचा उऩमोग कयण्मात मॐणाय आशॐ. 
वध्मा मा व॓कॐ तस्थऱालय अवणामााय वुवलधा॓ अगधक वलकमवत कयण्मात मॐत अवून त्मालय वशबागी ळाऱा, 
मळषक, ल वलऴम तस मा॓ची भादशती वलनाभूल्म दॐण्मात मॐणाय आशॐ. 

माऩूली भयाठी, व॓स्कृत ल वलसान मा वलऴमा॓वाठी सानदीऩ पौंडॐळननॐ स्लत॓त्र व॓कॐ तस्थऱा॓ची तनमभाती कॐ री 
आशॐच. आता इततशाव, बूगोर, गणणत, गचत्रकरा इत्मादी वलऴमा॓ची भादशती व॓कमरत कयण्मात 
मॐईर.school4all.org मा व॓कॐ त स्थऱावाठी वध्मा िाभुख्मानॐ भयाठी भाध्मभ लाऩयरॐ आशॐ भात्र आलश्मकता 
बावल्माव ल ऩुयॐवा िततवाद मभऱाल्माव तॐथॐ इ॓ग्रजी ल अन्म बाऴा॓चाशी वभालॐळ कयण्मात मॐईर . .मा 
िकल्ऩाचा आलाका भोठा अवल्मानॐ आऩण वलाांनी मा उऩक्रभाव वक्रतम वशकामा कयालॐ शी नम्र वलन॓ती. 
आऩल्मा ऩाशण्मात आरॐल्मा मळषणवलऴमक भोपत भादशती दॐणामाान व॓कॐ त स्थऱा॓चॐ ऩत्तॐ कऱवलणॐ, स्लत् 
रॐख, गचत्रॐ ला भादशती ऩाठवलणॐ, उऩमुक्त वूचना कयणॐ, चकुा दळावलणॐ अवॐ वशकामा मभऱाल्माव मा 
व॓कॐ तस्थऱाची व्माप्ती रलकय लाढू ळकॐ र.  

स्ऩधाा, िश्नोत्तयॐ ल मळषणवलऴमक घटना ल कामाक्रभ मा॓नाशी मा व॓कॐ तस्थऱा॓लरून िमवद्धी दॐण्मात मॐईर. 
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  सानदीऩ पौंडॐळन - कामा    

 

सानदीऩ एज्मुकॐ ळन अण्॒ड रयवचा पौंडॐळन - कामा 

आधतुनक भादशती त॓त्रसानाच्मा वाधना॓चा लाऩय करून वभाज िफोधन कयण्मावाठी सानदीऩ पौंडॐळननॐ 
खारीर 

 व॓कॐ त स्थऱॐ  

तनभााण कॐ री आशॐत. 

१) व॓स्कृत मळषणावाठी www.sanskritdeepika.org  

२) वलसान मळषणावाठी www.vidnyan.net  

३) भयाठी वादशत्म ल व॓स्कृती जगबय ऩोशोचवलण्मावाठी www.mymarathi.org ल www.mymarathi.com  

४) वा॓गरी ळशयाची वला भादशती भयाठीतून दॐणायी लॐफवाईट www.mysangli.com  

५)  दयूस्थ मळषण ल वलवलध मळषणव॓स्था॓ना भादशती त॓त्रसानाच्मा वुवलधा ऩुयवलण्मावाठी 
www.dnyandeep.net  

६ ऩमाालयण ऩोऴक ग्रीन बफलल्डग॓ ल ग्रीन मवटी मा॓चा िवाय कयण्मावाठी www.green-tech.biz 
 

सानदीऩ इन्पोटॐक िा. मर. वा॓गरी मा लॐफवाईट ल वॉफ्टलॐअय वलकमवत कयणामााe व॓स्थॐनॐ पौंडॐळनच्मा 
काभाव वशकामा  

म्शणून मा व॓कॐ त स्थऱा॓च्मा तनमभातीत फशुभोर वशकामा कॐ रॐ आशॐ.  

पौंडॐळननॐ आताऩमांत भयाठीतून वलसानिवायावाठी अनॐक कामाक्रभ आमोलजत कॐ रॐ अवून ऩमाालयण ल 
फा॓धकाभ षॐत्रावाठी  

खारीर ऩरयव॓लाद घॐतरॐ आशॐत. 

१. मूज ऑप वोरय एनजी इन बफल्डी॓ग (वूमाळक्ततचा घयफा॓धणी षॐत्रात लाऩय) कॐ . आम. टी., कोल्शाऩूय  

२. ग्रीन बफल्डी॓ग डडझाईन (शरयत गशृयचना) शॉटॐर ऩॎव्शॐमरमन, कोल्शाऩूय  

३. ड्रीभ ऑप ग्रीन मवटी (स्लप्न शरयत नगयीचॐ) शॉटॐर मवनॐटय, कोथरूड, ऩुणॐ  

४. ग्रीन बफल्डी॓ग डडझाईन, इ॓लजनीअवा ऍड॓ आकका टॐक्ट्ट्चव अवोमवएळन, नामळक  

मामळलाम शुऩयी, कोल्शाऩूय, इचरकय॓जी, इस्राभऩूय, वा॓गरी मॐथॐ स्थातनक व॓स्था॓च्मा ऩरयव॓लादात वशबाग 
घॐतरा आशॐ. 
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सानदीऩ एज्मुकॐ ळन ऍण्ड रयवचा पौंडॐळनतपे व॓स्थॐच्मा वलश्वस्त वौ. ळुबा॓गी व.ु यानडॐ मा॓च्मा खारीर 
ऩुस्तका॓चॐ िकाळन  

कयण्मात आरॐ. 

१. काव्मदीऩ कवलताव॓ग्रश 

२. ’वा॓गाला’ कवलताव॓ग्रश 

३. ’व॓स्कृतदीवऩका’ भयाठी- व॓स्कृत ळब्दकोळ 

भयाठीतून व॓स्कृत व्माकयण मळषणावाठी ’व॓स्कृतदीवऩक” मा भादशती ल ध्लनीआधारयत वी. डी. च्मा 
तनमभातीचॐ काभ चारू  

अवून रलकयच ती वलक्रतवाठी उऩरब्ध कॐ री जाईर. 

सानदीऩ एज्मुकॐ ळन ऍण्ड रयवचा पौंडॐळन अनॐक ळाऱा, भशावलद्यारमॐ ल इतय व॓स्था॓ळी मळषण, व॓ळोधन 
तवॐच वभाज  

िफोधनावाठी वशकामा कयीत आशॐ. वध्मा भयाठीतून ल काशी वलमळष्ट वलऴमात कामा वुरू अवरॐ तयी वला 
बायतीम  

बाऴा॓भध्मॐ शॐ कामा लाढवलण्माचा व॓स्थॐचा भनोदम आशॐ. 

व॓स्थॐच्मा मा कामाात आऩण वक्रतम वशबाग घ्माला तवॐच वढऱ शातानॐ आगथाक भदत कयाली शी वलन॓ती. 
आऩणा 

वलाांच्मा वशकामाानॐ शी व॓स्था भादशती त॓त्रसानाचॐ पामदॐ वला बायतीमा॓ऩमांत ऩोशोचवलण्माच्मा कामाात मळस्ली 
शोईरच.  

 

 

 

 

वलसान गचत्रकपती - ऩाचली तॐ आठली वलसान  

व॓दबा - वलद्या िततष्ठान इलन्स्टट्चमूट ऑप टॐक्ट्नॉरॉजी मा व॓स्थॐतपे इमत्ता ऩाचली तॐ आठलीचा व॓ऩूणा ऩाठ्मक्रभ 

(http://www.indg.in/primary-education/childrenscorner/viit_indg) 
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ऩमाालयण वलस्कऱीत झाल्माभुरे भानलारा बोगाले रागणाये त्राव ! 

 

 आऩल्मा अलतीबोलतीचे लातालयण म्शणजे ऩमाालयण ! ऩमाालयणाचा वभतोर तनवगा दटकलत अवतो. भाणवाचा 
ऩमाालयणातीर शस्तषेऩ आणण ढलऱाढलऱ लाढल्माने, तवेच त्माच्मा स्लाथी आणण तनमोजनळून्म लतृ्तीभुऱे 

ऩमाालयणातीर वभतोर ढावऱतो. भानलाचे स्लास्र्थम ऩमाालयणालय अलरॊफून आशे. त्माभुऱे ऩमाालयणाच्मा 
स्लास्र्थमाकडे रष देणे अत्मालश्मक आशे ! 

          प्रदऴूणाभुऱे ऩमाालयण वलस्कऱीत झारे आशे. म्शणून प्रदऴूण शोण्माची कायणे ऩाशू. तनवगाातीर 

ऩॊचभशाबूताॊभध्मे (ऩरृ्थली, आऩ, तजे, लामू आणण आकाळ माॊत) ढलऱाढलऱ करून वॊतुरन बफघडरे की, ळायीरयक 

प्रदऴूण शोते, स्लबालदोऴ अन ्अशॊ माभुऱे भानशवक प्रदऴूण शोत,े तय दजुान ळक्तीभुऱे आध्मास्त्भक प्रदऴूण शोते. 
ळायीरयक  

अ. ळयीयाची षभता कभी शोणे : स्जलालय ऩमाालयण आणण ऩमाालयणालय जील अलरॊफून अवतो. दोघाॊऩैकी एकाचा तोर 

बफघडरा, तय त्माचा ऩरयणाभ ऩूणा वषृ्टीचक्रालय शोतो. 
आ. आमुलेददक औऴधी रुप्त शोणे : वध्माच्मा काऱात ऩमाालयणात तभकणाॊचे प्रभाण लाढल्माभुऱे तभोगुणाळी 
तनगडडत झाडाॊची उत्ऩत्ती जास्त प्रभाणात झारी ल वत्त्लकणाॊळी तनगडडत झाडाॊची उत्ऩत्ती कभी शोत-शोत १० 

टक्क्माॊलय आरी. आमुलेदावाठी रागणामाा  औऴधी वत्त्लगुणाॊळी तनगडडत अवल्माभुऱे त्माॊची उत्ऩत्ती ऩमाालयण 

दवूऴत झाल्माभुऱे कभी झारी. त्माभुऱे मोग्म उऩचाय कयणे अळक्मच झारे आणण स्जलाची षभता कभी झारी. 
इ. स्जलाच्मा ऩॊचतत्त्लाळी तनगडडत कभेंदद्रमाॊची षभता कभी शोणे : ऩॊचतत्त्लात तभोगुण लाढरा आशे, म्शणजे ऩॊचतत्त्ल 

षीण झारे आशे त्माभुऱे वध्माच्मा काऱात ऩॊचतत्त्लात तभोगुणाचे प्रभाण जास्त अवल्माभुऱे कभकुलत देश 

अवरेल्मा फकॊ ला योगी स्जलाॊच्मा उत्ऩत्तीचे प्रभाण लाढरेरे आशे. 

भानशवक  

स्जलाची ऩमाालयणाळी एकरूऩता वाध्म न झाल्माभुऱे भनोभमकोऴात अवरेल्मा यज-तभ कणाॊच े प्रभाण लाढणे, 

स्जलाचा उत्वाश कभी शोणे, जडत्ल लाढल्माभुऱे स्जलाद्वाये यज-तभाच्मा अधीन शोऊन अतनच्छेने कामा शोणे, स्जलाची 
वशज कृतीशी काशी अॊळी तनवगााच्मा वलयोधात अवल्माभुऱे स्जलाच्मा भनोभमकोऴात प्रत्मेक लेऱी ताण तनभााण शोण,् 

अवे भानशवक दषु्ऩरयणाभ झारे आशेत. 
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‘ऩमाालयणीम मुद्धतॊत्रा’चे आव्शान 

 
- आथाय लेस्स्टॊग, मुद्धतॊत्र आणण ऩमाालयण तस. 

 

 

     ‘गेल्मा काशी लऴाांऩावून ळत्रऩूषारा शतफर कयण्मावाठी त्माची नैवचगाक वाधनवॊऩत्ती कह्यात घेण्मावोफतच तथेीर 

ऩमाालयणाचाशी एखाद्या ळस्त्रावायखा लाऩय केरा जात आशे ! 

     स्व्शएतनाभचे दाट यान आणण ळेत माॊलय धान्म नष्ट कयण्मावाठी आणण यान उजाड कयण्मावाठी वलऴायी औऴधाॊची 
पलायणी अभेरयकेकडून केरी गेरी. तथेीर शलाभानात ऩारट करून कृबत्रभ ऩाऊव ऩाडण्मावाठी प्रमत्न केरे गरे ! 

ऩुढीर प्रकाये ‘ऩमाालयणीम मुद्धतॊत्रा’ने बवलष्मात प्रचॊड अवा भानली वॊशाय शोऊ ळकतो - 
ळत्रचू्मा प्रदेळालय उल्काॊचे भागा ऩारटून त्माॊचा लऴााल केरा जाऊ ळकतो. 
  

आ. ळत्रपू्रदेळाच्मा आकाळातीर ‘आमनोस्स्पमय’भध्मे बफघाड करून त्माची वॊदेळलशन मॊत्रणा वलस्कऱीत कयता 
मेऊ ळकेर. 

  

इ. नद्याॊचे प्रलाश ऩारटरे जातीर. जेणेकरून ळत्ररूा वऩण्माच्मा ऩाण्माचाशी तुटलडा बावू ळकेर. 

  

ई. ळत्रचू्मा प्रदेळातीर नद्या आणण वागय माॊच्मात यावामतनक फकॊ ला अण्लस्त्रधायी षेऩणास्त्राॊनी वलऴ शभवऱता मेऊ 

ळकेर. 

  

उ. ळत्रचू्मा वागय फकनामााजलऱीर  वभुद्रातीर वलद्युत चुॊफकीम तत्त्लाॊभध्मे ऩारट करून बूचुॊफकीम आकऴाणाभुऱे 

प्रचॊड राटा तनभााण करून ळत्रचू्मा फकनामाालयीर  धक्के आणण भशत्त्लाची दठकाणे माॊची नावधूव कयता मेईर. 

  

ऊ. नली यवामने अणूप्रकल्ऩ, खतनज तरे वलदशयी आणण भोठी धयणे शी बवलष्मकाऱातीर ऩमाालयणीम मुद्धतॊत्रातीर 

भोक्मा ची स्थाने अवणाय आशेत. 
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घनकचया 

 

 (अ) कुजणायॐ ऩदाथा: ऩाराऩाचोऱा, बाजीऩाल्माचा उयरॐरा अळ॓, स्लम॓ऩाकातीर टाकरॐरॐ ऩदाथा, जनालया॓ची वलष्ठा, 
भॐरॐरॐ िाणी, राकूड, इ. 

(फ) न कुजणायॐ ऩदाथा: मात दोन उऩगट कॐ रॐ जातात. 

फ-1 : ऩुनलााऩयावाठी/िकक्रमाळीर - मात प्रालस्टक, कागद, काच, कऩडा, रोखड॓, यफय इ. लस्तू मॐतात. म्शणजॐच 

शा भार 'ब॓गाय' म्शणून वलकता मॐईर. 

फ-2 : अिकक्रमाळीर : थभोकोर, टॐराऩॎक, ऩाण्माच्मा फाटल्मा इ. शा बाग कोणी वलकत घॐत नाशी. 

घनकच-माचा उगभ 

1. घयातून तनघणाया घनकचया - बाजीऩारा, पऱॐ  इ. चॐ तुकडॐ, कऩडॐ, प्रालस्टक,घयगुती लाऩयातीर इतय लस्तू. 

2. ळॐतातून तनघणाया घनकचया - वऩका॓चॐ अलळॐऴ, वडरॐरी पऱॐ , ऩारा, झाडा॓ची खोड,॓इ. 

3. इतय - क॓ऩन्माभधीर टाकाऊ लस्तू, भॐरॐरॐ िाणी, काचा, टाकाऊ पतनाचय,कायखान्मातीर याख, इ. 

घनकचया व्मलस्थाऩनाभधीर भशत्त्लाचा बाग म्शणजॐ घनकच-माच ॓ लगीकयण. घनकच-माचॐ वाधायण खारीर 

िकायॐ लगीकयण कयता मॐऊ ळकतॐ. 

1. ओरा कचया/कुजणाया कचया. 

2. वुका कचया / न कुजणाया कचया. 

3. ऩुन्शा लाऩयता मॐण्मावायखा कचया 

 

घनकचया व्मलस्थाऩन 

वलािथभ व्मडक्तगत आणण कौट॓ुबफक ऩातऱीलय माफद्दर जाणील तनभााण कयामरा ऩादशजॐ; कायण ततथनूच 

व्मलस्थाऩनारा वुरुलात कयामची आशॐ. शॐ झारॐ नाशीतय वालाजतनक म॓त्रणा (ग्राभऩ॓चामत, नगयऩामरका) काशी करू 

ळकणाय नाशी. 

माऩुढची ऩामयी म्शणजॐ गाल-नगय ऩातऱीलय घन कचया व्मलस्थाऩनाचॐ तनमोजन . कचया लगीकयण,जभा करून 

आणणॐ, वलल्शॐलाट, वलक्रत इ. वला घटका॓चा वलचाय व्शामरा ऩादशजॐ. मात अनॐक व॓स्था, गट वशबागी झारॐ तय शॐ 
काभ मळस्ली शोऊ ळकतॐ.व॓ऩूणा स्लच्छता अमबमानावाठी मभऱणा-मा तनधीच्मा एकूण दशा टक्ट्कॐ  यक्ट्कभ घनकचया 
व्मलस्थाऩनावाठी लाऩयता मॐईर. 
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काशी घनकचया वालाजतनक जागीशी तनभााण शोतो. दकुानॐ, आठलडॐ फाजाय, ळाऱा, भ॓ददयॐ,मात्रा, रग्नवभाय॓ब इ. 

दठकाणी ऩण ऩुष्कऱ कचया तनभााण शोतो. मा वला घटका॓चा वलचायशी व्मलस्थाऩनात कयाला रागॐर. 

- न कुजणाया कक॓ला वुका कचया वाधायणत: जभीन कक॓ला यस्ता बयण्मावाठी लाऩयरा जाऊ ळकतो. 

- कुजणा-मा कच-माचा उऩमोग करून आऩण क॓ऩोस्ट खत कक॓ला गा॓डुऱखत तमाय करु ळकतो. 

घनकच-माचॐ ऩरयणाभकायक व्मलस्थाऩन तीन तत्त्ला॓लय अलर॓फून आशॐ. (3 R- Principal) 

- लाऩय कभी कयणॐ (Reduce) 

- ऩुनलााऩय (Reuse) 

- चक्रतकयण (Recycle) ऩुनिाकक्रमा 

  

1. लाऩय कभी कयणॐ - वध्माचा काऱ लाऩया ल पॐ का अळा स्लरुऩा॓च्मा लस्तू॓चा आशॐ. एकदाच लाऩयण्माच्मा 
लस्तू॓भुऱॐ  िचड॓ िभाणालय टाकाऊ ऩदाथा तमाय शोतात. पॐ कण्माजोगॐ वादशत्म लाऩयण्माऩॐषा कामभस्लरुऩी 
लाऩयण्मात मॐणा-मा लस्तू॓चा लाऩय कॐ ल्माव टाकाऊ लस्तू॓ची तनमभाती कभी शोईर. उदा. चशावाठी प्रालस्टक कऩ 

कक॓ला कुरशड लाऩयण्माऩॐषा गचनी भातीचॐ कक॓ला काचॐचॐ कऩ लाऩयालॐत. 

2. ऩुनलााऩय - आशॐ त्माच स्लरुऩातीर टाकाऊ ऩदाथा ऩुन्शा लाऩयणॐ म्शणजॐ ऩुनलााऩय. टाकाऊ ऩदाथा अनॐक िकाया॓नी 
लाऩयता मॐतात. जुनॐ प्रॎलस्टकचॐ ल धातूचॐ डफॐ, फाटल्मा,फयण्मा ऩुन्शा लाऩयल्माभुऱॐ  अवलघटनळीर कच-माचॐ 
िभाण कभी शोईर. 

3. ऩुनिाकक्रमा उदा. रोखड॓. ब॓गायाऩावून ऩयत रोखड॓ी लस्तू तमाय कयणॐ. 

घनकचया व्मलस्थाऩन ऩध्दती/ऩाम-मा 

वला व्मलस्थाऩनाची वुरुलात घयाघयातच वुरु व्शामरा ऩादशजॐ. घनकच-माच ॓व्मलस्थाऩन कयण्मावाठी घनकचया 
लॐगऱा कयणॐ भशत्त्लाचॐ आशॐ. घनकचया लॐगऱा कयण्मावाठी खारीरिभाणॐ लॐगलॐगऱा य॓ग अवणा-मा कचया 
क॓ुडमा॓चा लाऩय कॐ रा जाऊ ळकतो. 

1. वपॐ द : ऩुन्शा लाऩयता मॐण्माजोगा कचया 

2. दशयला : कुजणाया/ओरा कचया 

3. काऱा : न कुजणाया / वुका कचया 

ऩदशल्मािथभ मा कच-माची लगालायी कॐ री ऩादशजॐ. मातून कुजणाया कचया घयच्मा घयी कुजलून खत कयता मॐतॐ. 
उयरॐरा कचया वालाजतनक व्मलस्थॐनॐ उचराला. घयातीर कच-माच्मा लगालायीवाठी तनयतनयाऱमा य॓गाचॐ डफॐ/फादल्मा 
लाऩयाव्मात. 
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खाद्यऩदाथाांच्मा लेष्टनाचा 100 टक्के ऩुनलााऩय  ळक्म 
 
खाद्यऩदाथाांच्मा लेष्टनात प्रॎस्स्टक आणण ऍल्मुशभतनमभवायखे अनेक घटकाॊचा लाऩय केरा जातो. "येडी टू इट' 
ऩद्धतीभुऱे मा लेष्टनाचा कचया अचधक प्रभाणात तमाय शोत अवतो. माचा ऩुनलााऩय कयण्मावाठी अनेक प्रकल्ऩ 
उबे कयण्मात आरे. भात्र 100 टक्के ऩुनलााऩय आजलय ळक्म  नव्शता. आता ऩामय शरशवव तॊत्रसानाच्मा 
लाऩयाने शे ळक्म  शोणाय अवून मा ऩद्धतीने ऩुनलााऩय कयणाया प्रकल्ऩ स्ऩेनभध्मे नुकताच वुरू कयण्मात आरा 
आशे. मा प्रकल्ऩात खाद्य ऩदाथााच्मा टाकाऊ लेष्टनाचा ऩुनलााऩय कयण्मात मेणाय आशे. खाद्य ऩदाथााच्मा 
लेष्टनाभध्मे प्रभुख्माने प्रॎस्स्टक आणण ऍल्मुशभतनअभ शे दोन ऩदाथा अवतात. माऩूली उऩरब्ध अवणाऱ्मा 
ऩुनलााऩय ऩद्धतीत वुभाये 73 टक्क्माॊऩमांत  ऩदाथाांचा ऩुनलााऩय ळक्म  शोता. भात्र भागीर लऴी ळोधण्मात 
आरेल्मा ऩामय शरशवव तॊत्रसानाभुऱे फाकी याशणाऱ्मा 27 टक्के टाकाऊ ऩदाथााचा लाऩय कयणे ळक्म  शोणाय 
आशे. 
 
मा नव्मा ऩद्धतीत प्रॎस्स्टक- ऍल्मुशभतनअभ शे घटक अन्नऩदाथाांच्मा लेष्टनातून अरग केरे जातात. मातीर 
प्रॎस्स्टक शे शभरभध्मे ऊजाातनशभातीवाठी लाऩयरे जाते. ऩुनलााऩयातून उऩरब्ध पामफय शे क्रीऩफोडा 
फनलण्मावाठी लाऩयण्मात मेते. स्टोया इन्वो मेथीर व्शीऩी कटान फोडााचे शकन भोल्डन माॊनी वाॊचगतरे, की मा 
तॊत्रसानाभुऱे टाकाऊ ऩदाथाांभध्मे भोठ्मा प्रभाणात घट शोणाय अवून ऩमाालयणाच्मा दृष्टीने अनेक पामदे शोणाय 
आशेत. मातीर टाकाऊ ऩदाथाांच्मा ऩुनलााऩयाफयोफयच ऊजाा फचत आणण नलीन लेष्टनाचे ऩदाथा फनणाय आशेत. 
 
ऩामय शरशवव तॊत्रसान काम आशे? 
माभध्मे टाकाऊ ऩदाथा ऑस्क्वजनशळलाम  गयभ केरे जातात. मा लाढरेल्मा ताऩभानाभुऱे ऩ शरइचथरीनच्मा 
राॊफ वाखऱीतीर लामू आणण शरकी तरेे लेगऱी शोतात. त्माच लेऱी ऍल्मुशभतनअभ ऑस्क्वजनच्मा  
ऩरयणाभाशळलाम फाजूरा याशते. शे लेगऱे यादशरेरे ऍल्मुशभतनअभ कोणत्माशी अडचणीशळलाम वलतऱलण्मात मेते. 
 
मा तॊत्रसानारा मुयोवऩमन वॊघाचे "राइप एन्व्शामन्भेंट प्रोजेक्ट  ' चे वन 2010चे फषीव शभऱारे आशे. 
 

फशुधा वगऱमाच वुजाण नागरयकाॊना , बायत मा याष्डाचे नागरयक म्शणून त्माॊचे शक्क 
भाशीत अवतात; ऩण पायवॊ कुणाराच शे भाशीत नवतॊ, की लैसातनक दृवष्टकोन फाऱगणॊ, 
शे बायतीम वॊवलधानाच्मा , वलबाग 4 अ, करभ 51 अ प्रभाणे , प्रत्मेक बायतीम 
नागरयकाचॊ कताव्म आशे. एलढॊच नव्शे तय 1987 ऩावूनच्मा नव्मा भूल्माचधवष्ठत 
शळषणऩद्धतीतीर ते एक भशत्त्लाचॊ भूल्म आशे. 
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शहरीकरण प्रदषूण ांचे क रण -- प्रविण ड ांगे, ज्ञ नस धन  प्रवतष्ठ न, परभणी  

 

'' अरे म नि  करू नको प्रदषूण  

होऊ नको य  प्रदषूण ांचे क रण  

तू थ ांबि रे आत  तरी प्रदषूण  

नको आणू रे जिळ मरण।।''  

य  पय ािरणीय प्रदषूण मुळे अनेकिेळ  म निी जीिन िर ि सजीिसृष्टीिर अवनष्ट 

पररण म होत आहते. जर आपल्य ल  हि  प्रदषूण थ ांबि यचे असेल तर आपल्य ल  

िृक्षल गिडीवशि य तरणोप य न ही. प्रदषूण ल  आळ  घ लण्य स ठी सि ांनी 

आपल्य परीने प्रयत्न केल ेप वहजेत.  

 

आपल्य  दशे त शहरीकरण, औद्योवगकरण, क रख नद री आदी क रण मुळे जांगलतोड होत 

आह.े त्य मुळे खूप मोठ्य  प्रम ण त प्रदषूण होत आह.े तसेच, क रख न्य चे र स यवनक 

दवूषत प णी नदीत सोडले ज त आह.े त्य  जलप्रदषूण मुळे अनेक स थीचे रोगही वनम ाण 

होत आहते. उद . डेंग्यू, मलेररय  य स रखे सांसगाजन्य रोग होत त. िृक्ष मुळेच ही आपली 

सजीिसृष्टी अवततत्ि त आह ेआवण आत  मनुष्यच य  िृक्ष ांच  तित:च्य  फ यद्य स ठी न श 
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करत आहते. य मुळे प्रदषूण त ददिसेंददिस ि ढ होत आह.े  

 

आजच्य  क ळ त सिाच मनुष्य ल  श्ा ाीमांत व्ह िां, अशी अपेक्ष  असते आवण त्य प्रक रे ते 

श्ा ाीमांत होण्य चे प्रयत्नही करत त. त्य स ठी ि टेल ते करत त. रठकरठक णी झ डे-झुडपे 

तोडणे आवण त्य  मोकळ्य  ज गी आपले क रख ने ककि  टोलेजांग घरे ब ांधत त. य मुळे 

हि , ध्िनी, जल प्रदषूण य ांस रखे अनेक प्रक रची प्रदषूणे होत आहते. खर ब झ लेले प णी 

न ल्य ांद्व रे सोडून ददले ज ते. म गील िषेर् झ डे न हीत म्हणून प ऊस पडल  न ही आवण 

बऱ्य च वपक ांचे नुकस न झ ले. जिळप स सिा लोक ांची शेती उन्ह ने करपून गेली होती. 

य िषीर् तर इतक  प ऊस पडल  की, त्य  प िस च  क ल िधी सांपून गेल  तरीही, प ऊस 

थ ांब यचे न िच घेत न ही. त्य  बेसुम र प िस ांमुळे दकतीतरी लोक ांचे शेत प िस च्य  

प ण्य ने ि हून गेले. दकतीतरी वपक ांचे नुकस न झ ले.  

 

य  सिा ब बींन  क रणीभूत म णूस आह.े अश प्रक रे प्रदषूण होत गेले तर म निी जीिन 

धोक्य त येण्य ची शक्यत  आह.े ह ेप्रदषूण आटोक्य त आणण्य चे क म मनुष्यच करू 

शकतो. ही क ळ ची अत्यांत महत्त्िपूणा गरज आह.े  
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आऩल्मा अलतीबोलती ज्मा गोष्टी घडत अवतात त्माफद्दर कुतुशर वलाांनाच अवतॊ. काशी गोष्टी का ल कवा 
घडतात शे अनेकदा आऩल्मारा वभजत नाशी. त्मा घटनाॊभागीर ळास्त्रीम कायणाॊचा लेध घेणॊ कधीकधी ळक्म 
शोत नाशी आणण तो वलऴम तवाच याशून जातो. 
अळाच काशी गोष्टीॊफद्दर आऩल्मारा भादशती शभऱणाय आशे भयाठी वलसान ऩरयऴदेच्मा वशकामााने याफलरेल्मा 
मा उऩक्रभात ड . फाऱ पोंडके, मावायखे ळास्त्रस आऩल्मारा अत्मॊत उऩमुक्त भादशती यॊजक स्लरुऩात देणाय 
आशेत. 

 

 

 

 

 

  

  प्रकाशाच ंपरावततन---........डॉ. बाळ फोंडके    

________________________________________      

    

कॅरम खेळताना आपण गोटीवर स्ट्रायकर मारतो. तो जाऊन त्या गोटीवर आदळतोही. पण पुढं त्या गोटीचं काय होत?ं 

एकतर ती पलीकडच्या भोकात अलगद जाऊन पडत.े ककवा ती पलीकडच्या कडवेर आपटून परत येणायात ददशेनं वळत.े ककवा 

भोकातही न जाता इतर कोणत्या तरी गोटीवर जाऊन धडकते. नाहीतर  

 

कोणाशीही टक्कर न घेता भलतीकडचे जाऊन पडत.े गोटीवर येऊन आदळणारा स्ट्रायकरचा एकच आघात. पण त्याचे 

पररणाम मात्र वेगवेगळे होऊ शकतात. कोणत्याही पदाथातवर येऊन पडणायात प्रकाशदकरणांच्या बाबतीतही असंच काहीस ं

होत.ं एकतर त ेदकरण त्या पदाथातच्या आरपार जातात. जणु काही तो पदाथत ततथ ंअतस्ट्तत्त्वातच नाही. अशा पदाथातला 
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पारदशतक पदाथत म्हणतात. पण सवतच पदाथत काही असे नसतात. काही पदाथत त्या दकरणांना तगळूनच टाकतात. त्यांचं शोषण 

होत.ं अस ेपदाथत ततथ ंअसल्याचं मग ध्यानातच येत नाही. फक्त त ेदकरण नाहीस ेझाल्यासारखे झाल्यानं ततथ ंकाही तरी 

असावं असा सुगावा लागतो. ही अथातत टोकाची तस्ट्थती झाली. प्रकाशदकरणांचं असं संपूणत शोषण सहसा होत नाही. पण 

बरेचसे पदाथत अस ेअसतात की प्रकाशदकरण त्यांच्यावर आदळून परत आपल्या वाटेनं, मात्र नेमक्या त्या ददशेनंच नव्ह,े परत 

दफरतात. यालाच प्रकाशाचं परावततन म्हणतात. 

आपला नेहमीच्या ओळखीचा आरसा हा असाच प्रकाशदकरणांना परावर्ततत करणारा पदाथत आह.े खरं तर कोणताही पदाथत 

प्रकाशदकरणांच्या बाबतीत यापैकी एकाच गुणधमातचा प्रभाव दाखवत नाही. त्या दकरणांपैकी काही भाग शोषला जातो. 

काही पलीकड ेतनघून जातो. तर काही परावर्ततत होतो. ज्या पदाथाांकडून परावर्ततत होण्याचा अंश कमी आतण पलीकड े

जाण्याचा अतधक त्यांना पारदशतक पदाथत म्हटल ंजातं. तर ज्यांच्याकडून शोषण अतधक होत ंत्यांना शोषक. या उलट येऊन 

आदळणायात प्रकाशदकरणांच्या माते्रपैकी जास्ट्ती भाग परावर्ततत करणायात पदाथातला परावततक म्हटल ंजातं. पारदशतक ककवा 

शोषक पदाथाांकडूनही प्रकाशदकरणांच्या माते्रचा काही भाग परावर्ततत होत असतोच. तस ंझालं नसत ंतर पारदशतक असलेली 

काच आपल्याला ददसली कशी असती. 
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  आला कोन, गेला कोन---........डॉ. बाळ फोंडके    

________________________________________      

    

जेव्हा कॅरमबोडातवरच्या सोंगटीला आपण स्ट्रायकरचा वापर करून ढकलतो तेव्हा काय होत ंह ेबारकाईनं पातहल ंआहते 

कधी? जर त्या बोडातच्या एका काठाशी काटकोन करून जर स्ट्रायकर मारला तर ती सोंगटी तशीच सरळ रेषेत पुढं जात े

पलीकडच्या काठावर आपटते आतण तशीच आल्या पावली आलेल्या ददशेनंच परत दफरत.े 

पण तोच स्ट्रायकर  

 

जर त्या काठाशी दसुराच कोन करून मारला तर त्या मारापायी पुढं जाणारी सोंगटीही पलीकडच्या काठावर आपटून परत 

दफरत.े पण आता ती आलेल्या ददशेनं आपला परतीचा प्रवास करत नाही. ती दसुयातच ददशेनं जात.े या दकमयेचाच वापर 

करून अवघड रठकाणी असलेल्या सोंगटीला भोकात ढकलणं आपल्याला सोप ंजात.ं प्रकाशदकरणांचा प्रवासही असाच होत 

असतो. जेव्हा ह ेदकरण एखाद्या पदाथातवरून परावर्ततत होतात तेव्हाही ते असेच त्या पदाथातवर आदळून आल्या बाजूलाच 

परत दफरतात. जेव्हा त ेत्या पदाथातच्या पृष्ठभागाशी काटकोनात असतात तेव्हा त ेधोपटमागत स्ट्वीकारत आल्या ददशेनंच परत 

दफरतात. न्हाव्याच्या सलूनमध्ये एकमेकांना समांतर असलेल्या आरशांमध्ये जी असंख्य प्रततबबबं ददसतात ती यामुळेच. 

कारण ह ेप्रकाशदकरण त्या दोन आरशांमध्ये येरझारा घातल्यासारखे उलटसुलट दफरत राहतात. पण तेच जर एखाद्या 

कोनातून आले तर मात्र परत दफरताना दसुयातच कोनातून जातात. याचा अथत तो येणारा दकरण आतण परत दफरणारा दकरण 

एकमेकाशी फटकून वागतात असा मात्र नव्ह.े त ेदोन्हीही दकरण काही तववतित तनयम पाळतात. 

त्या तनयमाच्या चौकटीतच त्यांची ददशा ठरत असते. म्हणज ेज्या कोनातून दकरण येतो त्याच कोनातून परत दफरणारा 

दकरण पलीकडच्या बाजूला तनघून जातो. शबदांमध्ये हा तनयम सांगता येईल. पण त्याचं चंत्र पातहल ंतर मग शबदांची 

गरजच भासणार नाही. 
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 गुऱगुऱीत आणण खडफडीत--- 
    

प्रकाळाचा झोत शा अवॊख्म आणण एकभेकाॊना वभाॊतय अवणामाा  फकयणाॊचा फनरेरा अवतो. त्माभुऱॊ  जेव्शा तो 
एखाद्या वऩाट आणण गुऱगुऱीत ऩषृ्ठबाग अवरेल्मा ऩदाथाालय ऩडतो तवे्शा ऩयालतान झाल्मानॊतयशी ते फकयण 

एकभेकाॊना वभाॊतयच याशतात. 

कायण प्रत्मेक फकयण ऩयालतानाच्मा तनमभाचॊ इभानेइतफाये ऩारन कयतो. वभाॊतय अवणाये फकयण एकाच कोनातून 

ऩषृ्ठबागालय मेऊन ऩडत  
अवल्माभुऱे भग त्माॊचे ऩयतीच्मा प्रलावाच्मा ददळेचे कोनशी वभाॊतय अवतात. ऩण तोच ऩषृ्ठबाग जय खडफडीत 

अवेर तय भग त्माच्मा तनयतनयाळमा तुकड्माॊळी शोणाया मेणामाा  फकयणाॊचा कोन वायखाच अवत नाशी. मेणाये 

फकयण जयी वभाॊतय अवरे तयी ते जेव्शा ऩषृ्ठबागाच्मा वलशळष्ट तुकड्मालय ऩडतात तवे्शा त्माॊचा ऩषृ्ठबागाळी शोणाया 
कोन लेगलेगऱा अवतो. ऩयालततात शोताना त्माॊनी तनमभाच्मा चौकटीतच याशण ऩवॊत केरॊ तयी आता त्मा ऩयालततात 

फकयणाॊचे ऩषृ्ठबागाळी शोणाये कोन लेगलेगऱे अवल्माभुऱे त ेएकभेकाॊळी वभाॊतय याशत नाशीत. 

त्माभुऱॊ ऩयालततात प्रकाळ वलखुयल्मावायखा शोतो. त्माचा झोत एकवॊध न याशता धूवय, ऩवयट शोतो. वॊथ 

जराळमात डोकालणामाा  चॊद्राचॊ प्रततबफ ॊफ स्ऩष्ट ददवतॊ. एकाच जागी याशून ते झऱाऱत अवतॊ. ऩण त्माच 

जराळमात जय खऱफऱ भाजरी अवेर तय भग त्माचा ऩषृ्ठबाग वऩाट याशत नाशी. तो दॊतुय फनतो. वाशस्जकच 

डोकालणामााग चॊद्राचॊ प्रततबफ ॊफ धूवय फनतॊ. त्माच्मा प्रकाळाचा एक राॊफरचक ऩट्टाच त्मा जराळमालय उभटतो. 

चचत्रवॊदबा्  वॊथ जराळमातीर चॊद्राचॊ प्रततबफ ॊफ, वभुद्राच्मा ऩाण्मालयचॊ चॊद्राचॊ प्रततबफ ॊफ, खडफडीत ऩषृ्ठबागालरून 

शोणायॊ फकयणाॊचॊ ऩयालतान 
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 उफ आणण शोयऩऱ 

 
      

    

आऩण एका जागी स्स्थय उबे अवतो. आऩरा श्वावोच््लाव वोडरा तय आऩरी कोणतीशी शारचार शोत नवते. अळा 
लेऱी एखादा पुटफ र आऩल्मालय मेऊन आदऱरा, तय काम शोईर? आऩण जागच्मा जागी डगभगू. फकॊ ला तोर 

जाऊन कुठॊ  तयी बेरकाॊडत जाऊ. कदाचचत ऩडूशी. कदाचचत आऩण एखादी छोटीवी उडीशी घेऊ. फक्रकेटचा, 

फकॊ ला टेतनवचाशी, चेंडू लेगानॊ मेऊन आदऱरा तय आऩल्मारा इजाशी शोऊ ळकते. एखादॊ शाडशी भोडू ळकतॊ. 
फकभान ज्मा जागी तो मेऊन आदऱरा ततथरॊ ताऩभान लाढतॊ आणण त्मा जागी उष्णता जाणलत.े अवॊ शोण्माचॊ 
कायण म्शणजे त्मा लेगानॊ मेणामाा  चेंडूत ऊजाा अवते. आणण टक्कय झारी की त्मातरी काशी ऊजाा आऩल्मारा 
शभऱते. त्माऩामी भग आऩरॊ ळयीय अळा तनयतनयाळमा प्रकाये उते्तस्जत शोतॊ. प्रकाळ म्शणजे तय भूतताभॊत ऊजाा. 
त्माभुऱे प्रकाळफकयण अवे मेऊन एखाद्या ऩदाथाालय आदऱरे आणण त्माच्माकडून ळोऴरे गेरे की त्मा 
प्रकाळफकयणाॊची ऊजाा त्मा ऩदाथाारा शभऱते. वाशस्जकच तो उते्तस्जत शोतो. त्माचा ऩरयणाभ भग त्मा ऩदाथााच्मा 
त्मानॊतयच्मा लागणुकीत शोतोच. मा उते्तस्जत अलस्थेचे दृष्म ऩरयणाभ भात्र लेगलेगऱे शोऊ ळकतात. काशी लेऱा शी 
लाढील ऊजाा उष्णतचे्मा रुऩात आऩरॊ अस्स्तत्ल दाखलून देते. वूमाप्रकाळात फयाच लेऱ एखादी लस्तू ठेलरी गेरी की 
ती ताऩते माचॊ कायण शेच आशे. आणण लस्तूच कळारा थॊडीच्मा ददलवात उन्शात म्शणजेच वूमाप्रकाळात फवामरा 
भन घेतॊ माचॊशी कायण शेच आशे, वूमाप्रकाळाच्मा झोताभुऱे शभऱणायी उफ शलीशलीळी लाटते. ऩण उन्शाळमाच्मा 
लैळाखलणव्मात तो वूमाप्रकाळ शोयऩऱून काढतो. माचॊ कायण त्मा उन्शात मेण्माऩूली अवरेरॊ ताऩभान जवॊ आशे 

तवॊच मा दोन भोवभाॊभध्मे अॊगालय ऩडणामाा  फकयणाॊची ददळा आणण त्माॊची दीप्ती माभधल्मा पयकातशी आशे. तवा 
तो अवरा तयी प्रकाळ फकयण ळोऴून घेतल्मालय शभऱारेरी लाढील ऊजाा उष्णतचे्मा रुऩात प्रकट शो ते शे लास्तल 

वलाच काऱात ददवून मेतॊ. बायतावायख्मा वलऴुललतृ्तीम प्रदेळात ऩाॊढमाा  यॊगाच्मा कऩड्माॊना अचधक ऩवॊती देण्मात 

मेते. ऩण मुयोऩवायख्मा तुरनेनॊ थॊड शलाभान अवणामाा  प्रदेळात काळमा यॊगाचे कऩड ेघारण्मालय बय देण्मात मेतो 
तो माभुऱेच. 

चचत्रवॊदबा्  ऩाॊढमाा  कऩड्मातीर बायतीम आणण काळमा कऩड्माॊभधीर मुयोऩीम 
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 अलयक्त आणण जॊफुऩाय 

 

      

    

एखाद्या ऩदाथााकडून जेव्शा त्माच्मालय ऩडणामाा  प्रकाळफकयणाॊच्मा ऊजेचॊ ळोऴण शोतॊ तवे्शा त्मारा शभऱारेरी 
लाढील ऊजाा नेशभीच उष्णतचे्मा रुऩात प्रकट शोत ेअवॊ नाशी. 

ती तनयतनयाऱी रुऩॊ धायण करू ळकते. प्रवॊगी त्मातरी काशी ऊजाा, फकॊ ला वॊऩूणा देखीर, ऩयत उत्वस्जात शोऊ ळकते. 
जय त्मा लाढील ऊजेचा काशी अॊळच ऩयत उत्वस्जात झारा  

तय अथाात ती ऊजाा धायण कयणामाा  प्रायणाच्मा रशयीॊची तयॊगराॊफी भूऱ प्रकाळाच्मा तयॊगराॊफीऩेषा जास्ती 
अवते. कायण ऊजेची भात्रा आणण तयॊगराॊफी माॊचॊ नातॊ व्मस्त अवतॊ. जेलढी ऊजेची भात्रा अचधक तलेढी तयॊगराॊफी 
कभी आणण ऊजेची भात्रा जास्ती तलेढी तयॊगराॊफी कभी. म्शणून तय ताॊफड्मा यॊगाचा फकॊ ला त्माशीऩरीकडे अवरेरा 
अलयक्त प्रकाळ चाॊगरी उफ देऊ ळकतो. भुक्मा भायालय उऩचायावाठी त्माचा उऩमोग शोतो. तो वशवा शानीकायक 

अवत नाशी. ऩण त्मा ताॊफड्मा यॊगाच्मा प्रकाळाऩेषा कभी तयॊगराॊफी अवणाया तनऱा फकॊ ला त्माशीऩरीकडचा जॊफुऩाय 

प्रकाळ भात्र धोकादामक अवतो. आऩल्मा डोक्मालयचॊ ओझोनचॊ छत्र म्शणूनच तय भूल्मलान आशे. कायण त े

वूमाप्रकाळातल्मा मा जॊफुऩाय फकयणाॊना योखून धयतॊ आणण त्माच्मा शानीकायण ऩरयणाभाॊऩावून आऩल्मााारा 
लाचलतॊ. तय अवॊ शे उजेची भात्रा आणण तयॊगराॊफी माॊचॊ एकभेकाॊळी अवरेरॊ नातॊ व्मस्त अवल्माभुऱे जेव्शा एखाद्या 
ऩदाथााकडून ळोऴल्मा गेरेल्मा ऊजेऩैकी काशी अॊळच ऩयत उत्वस्जात शोतो तवे्शा वाशस्जकच ती धायण कयणामाा  

रशयीॊची तयॊगराॊफी जास्ती बयते. द्रतुगती भागाालयच्मा काशी ऩाट्मा लेगळमा यॊगाच्मा अवतात. 

ततथॊ काभ कयणामाा  कभाचामाांच्मा  अॊगालय एक यॊगीत जाकीट अवतॊ. मा ऩाट्माॊलय प्रकाळ ऩडरा तय त्मालयच्मा 
यॊगीत अषयाॊकडून तो ळोऴरा जातो आणण अचधक झऱाऱी रेलून ऩयत उत्वस्जात केरा जातो. त्माभुऱे त्मा  

ट्माॊलयचा वॊदेळ वशज ध्मानात मेतो. तवॊच ते कभाचायी ततथॊ काभ कयत अवल्माचॊ अॊधायातशी ददवून मेतॊ. 

काशी घड्माऱाॊलयचे काटेशी अवेच ददलवा ळोऴरेरा प्रकाळ यात्रीच्मा अॊधायात भॊद दशयव्मा यॊगात उत्वस्जात कयत 

अवतात. 

उरटऩषी वौयचुरीभध्मे फकॊ ला छऩयालय रालरेल्मा वौयऩट्टीभध्मे मा ळोऴण केरेल्मा वूमाप्रकाळातल्मा ऊजेचा लाऩय 

ऩाणी ताऩलण्मावाठी आणण त्मामोगेच अन्न शळजलण्मावाठी कयता मेतो. 
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 _________________________ 

 करा आयवेतनशभातीची 
 

      

    

काचेतून आयऩाय तनघून जाणामाा  फकयणाॊचॊ प्रभाण कभी करून ततच्मालरून ऩयालततात शोणामाा  फकयणाॊचॊ प्रभाण 

लाढलरॊ तय त्मा काचेचा आयवा फनतो, शे ध्मानात आल्मालय भग काचेचॊ तवॊ रुऩाॊतय कयण्मावाठीचे प्रमत्न वुरू 

झारे. काचेच्मा ऩाठी जय एखादा ऩदाथा फवलरा तय आयऩाय गेरेल्मा फकयणाॊना ऩयत उरट्मा ददळेनॊ लऱलता मेईर, 

शे तय स्ऩष्टच शोतॊ. ऩण तो ऩदाथाशी फकयणाॊना आयऩाय जाऊ न देता फकॊ ला ळोऴून न टाकता आल्मा ददळेनॊ जामरा 
रालीर अवा अवालमाव शला शेशी रषात आरॊ. त्मातून भग वुरुलातीरा काचेच्मा भागे धातूॊच्मा घावून घावून 

गुऱगुऱीत केरेल्मा वऩाट ऩत्रमाॊचा जोड द्यामरा वुरुलात झारी. आता त्मा ऩत्रमालरून ऩयत फपयणाये फकयण लस्तूचॊ 
प्रततबफ ॊफ त्मा काचेत दाखलू रागरे. तयीशी शी व्मलस्था तलेढीळी वभाधानकायक नव्शती. 

कायण वायी फकभमा त्मा ऩत्रमाचीच शोती. तय भग काच कळावाठी लाऩयामची? मातूनच काचेरा ऩयालताकाचा 
भुराभा देण्माची कल्ऩना ऩुढॊ आरी. अळा ऩदाथाांचा ळोध घेतरा जाऊ रागरा. धातूचाच ऩातऱवा थय काचेलय 

चढलरा तय त्मालरूनशी फकयण ऩयालततात शोतात शे वभजल्मालय तय अवा थय चढलण्माचॊ तॊत्र वलकशवत 

कयण्मालयच बय ददरा गेरा. त्मातूनच इटरीत व्शेतनव आणण जभानीत न्मुयेम्फगा इथॊ उत्तभ प्रतीचे आयवे तमाय शोऊ 

रागरे. माभध्मे भुख्मत्ले अॎल्मुशभतनमभ फकॊ ला चाॊदीचा भुराभा चढलरेरा अवे. ऩण मा आयळाॊचा लाऩय घयाॊच्मा 
वजालटीवाठीशी शोऊ रागल्मालय काशी दठकाणी ि न्झ मा शभश्रधातूचा भुराभाशी ददरा जाऊ रागरा. 
व्शेतनवभधल्मा कायाचगयाॊनीच शी करा भग मुयोऩबय वलात्र ऩवयलरी. मा आयळाॊना भग करात्भक भदशयऩीॊची 
जोडशी ददरी जाऊ रागरी. वुरुलातीचे आयवे फशुधा शातात धयालमाचे अवल्मानॊ त्माॊना शॎन्डरची गयज शोतीच. 

त्माभुऱॊशी मा भदशयऩीॊना भशत्त्ल आरॊ. शस्तीदॊत, चाॊदी, एफनी माॊच्मा नषीदाय भदशयऩी तमाय शोऊ रागल्मा. 
जाऱीदाय भदशयऩीॊचाशी वजालटीवाठी उऩमोग शोऊ रागरा. राकडाचा उऩमोग मा चौकटीॊवाठी त्मा भानानॊ उळीयाच 

शोऊ रागरा. त्मा  

राकडाॊलयशी तनयतनयाळमा धातूभम यॊगाॊचे थय चढलून त्माॊना चकाकी आणण्माचेशी प्रमत्न वुरु झारे. आयळाॊचॊ 
भशत्त्ल लाढत गेरॊ. 
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 अश्भमुगाऩावून आजऩमांत 

    

आयळाॊचा उल्रेख याभामण-भशाबायतातशी आढऱतो. ग्रीक, योभन, आऩरी शवॊधु वॊस्कृती माॊच्मा बयबयाटीच्मा 
कारखॊडातशी आयळाॊचा उऩमोग शोत अवल्माचे ऩुयाले शभऱारेरे आशेत. वॊथ जराळमाच्मा ऩाण्मात डोकालून 

ऩाशताना आऩणच आऩल्माकडे ऩाशत अवल्माचॊ ददवल्माऩावून शी जाद ूआऩल्मा घयच्मा घयीच शस्तगत कयण्माचे 

प्रमत्न वुरू झारे. त्मातूनच भग आयळाॊच्मा तनशभातीरा चारना शभऱारी. ऩण शे प्राचीन आयवे म्शणजे कोणत्मा तयी 
धातूच्मा घावून घावून गुऱगुऱीत केरेल्मा ऩत्रमाॊचेच फनलरेरे अवत. त्मा ऩत्रमाॊभध्मे वभोयच्मा लस्तूॊचॊ स्लच्छ 

प्रततबफ ॊफ ऩडत अवे. त्माभुऱॊ  त्माॊचा आयवा म्शणून लाऩय कयणॊ ळक्म आणण वोऩॊ झारॊ शोतॊ. आयळाॊवाठी काचेचा 
लाऩय फायाव्मा तयेाव्मा ळतकाॊऩावूनच वुरु झारा अवरा तयी भोठ्मा प्रभाणात त्माचा उऩमोग शोईऩमांत वोऱालॊ 
ळतक उजाडरॊ शोतॊ. त्मावाठी प्रथभ वऩाट काचेची तनशभाती शोणॊ आलश्मक शोतॊ. 

तळी अश्भमुगाऩावून काचेची भादशती भानलारा झारेरी अवरी तय त्मा कारखॊडात काचेच्मा रशान रशान 

भण्माॊऩुयताच काचेचा लाऩय शोत शोता. माऩैकी काशी काचा नैवचगाक प्रफक्रमेऩोटी तमाय झारेल्मा अवत. तय काशी 
काचाॊची तनशभाती भातीच्मा बाॊड्मालय तनयतनयाऱे भुराभे चढलून त्माॊची झऱाऱी लाऩयण्मावाठीच केरी जात शोती. 
वऩाट काच तमाय व्शामरा रागल्मानॊतयच काचेच्मा गुणधभाांची भादशती शभऱारी आणण त्मातशी लस्तूॊचॊ प्रततबफ ॊफ 

ददवू ळकतॊ, माचॊ सान झारॊ. त्मानॊतयच भग आज लाऩयल्मा जाणामाा , काचेऩावून फनलरेल्मा आयळाॊची तनशभाती 
शोऊ रागरी. वोऱाव्मा ळतकात व्शेतनवभध्मे ऩायदळाक काचेच्मा ऩाठी दटन आणण ऩाया माॊच्मा शभश्रधातूचा ऩत्रा 
रालून ऩदशरा आधुतनक आयवा फनलण्मात आरा. 

त्मानॊतय दोन ळतकाॊनी अवा ऩत्रा रालण्माऐलजी शभश्रधातूचा तनतऱ भुराभा ददरेल्मा काचेचॊ आयळात रुऩाॊतय 

कयण्मात जभान कायाचगयाॊना मळ आरॊ. आजच्मा आयळाॊभध्मे अल्मुशभतनमभ फकॊ ला चाॊदी माॊचा गयभ पलाया 
काचेलय भायण्मात मेतो. त्माचा वरग थय ततथॊ जभा शोऊन तो थॊड झारा की त्मा काचेचा आयवा तमाय शोतो. 
दबुफाणीॊभध्मे लाऩयल्मा जाणामाा  आयळाॊभध्मे भात्र शा थय काचेच्मा ऩाठीभागच्मा  

फाजूरा न देता वभोयच्माच फाजूरा देण्मात मेतो. त्माभुऱॊ  तनव्लऱ काचेकडून शोणामाा  प्रकाळाच्मा ऩयालतानारा 
अटकाल कयता मेतो. 
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जागततक ताऩभानलाढ भशावॊकट की भशापवलणूक? 

........ड . ळयद अभ्मॊकय    

 
      

    

जागततक ताऩभानलाढ, वलतऱणाये दशभनग, काफान-डाम-ऑक्वाइडचे लाढते प्रभाण, 

वभुद्राच्मा ऩाण्माच्मा ऩातऱीतीर लाढ मा ल इतय अनेक गयभागयभ फाफीॊलय 

ऩमाालयणलादी अततयेकी जो गशजफ भाजलतात, तो फकती खया, फकती खोटा? वलकशवत 

देळ वलकवनळीर देळाॊची कळी ददळाबूर कयतात, त्माभुऱे ‘जागततक ताऩभानलाढ’ शे 

खयोखयीचे एक भशावॊकट आशे, की शी 

एक भशापवलणूक आशे, शे आता आऩल्माराच ठयलामचे आशे..... 

नुकताच भामकेर फक्रख्टन माॊच्मा ‘स्टेट ऑप फपअय’ मा कादॊफयीचा ड . प्रभोद जोगऱकय माॊनी केरेरा उत्कृष्ट 

अनुलाद लाचण्मात आरा. शी कादॊफयी ‘थयायक गुन्शेगायी’ (क्राइभ चिरय) मा स्लरूऩाची अवल्माभुऱे त्मात खून, 

भायाभामाा , ऩाठराग, गोऱीफाय, उत्तान ळृॊगाय अवा वला भवारा अवरा, तयी त्माभध्मे जागततक ताऩभानलाढ, 

काफान-डाम-ऑक्वाइडचे लाढते प्रभाण, वलतऱणाये दशभनग, अळाशी गयभागयभ वलऴमाॊलय अत्मॊत ळास्त्रीम ऩद्धतीने, 

लैसातनक आधाय देऊन केरेरे गॊबीय वललेचन आशे. वलळेऴत्, ळेलटच्मा प्रकयणात शे वलशे्लऴण आरे आशे. शे लाचून 

भाझ्मा भनात उद्भलरेरे काशी वलचाय मा रेखात भाॊडत आशे. 
 
आऩल्मा भताॊच्मा ऩषृ्ट्मथा फक्रख्टनने आधाय म्शणून गेल्मा वुभाये वत्तय त ेदोनळे लऴाांतीर ताऩभानाची आकडलेायी 
ददरी आशे, (टेफर टाकणे) 

 
लाढती रोकवॊख्मा ल शवभेंटच्मा इभायती 

खुद्द न्मूम का  ळशयाचे ताऩभान २.२ अॊळ वे. एलढे १८२२ ते २००० मा कारालधीत लाढरे; ऩण मातरा फशुताॊळ बाग 

१९३२ऩूलीच लाढरेरा शोता. (म्शणजे भोटायीॊची बयभवाट लाढ शोण्माऩूली), त्माभुऱे शी लाढ लाढती रोकवॊख्मा ल 

शवभेंटच्मा इभायती माॊभुऱे झारी अवाली, अवा अॊदाज आशे. कायण न्मूम का  याज्मातीरच शवयॎक्मुज, अल्फानी, 
ओस्लेगो, लेस्ट ऩ इॊट अळा इतय रशान गालाॊत ताऩभान न लाढता उरट कभी शोत आशे, अवे ददवून मेते. 

मुयोऩभध्मे तय भोठ्मा ळशयाॊतशी प्रदीघा काऱात ताऩभानात लाढ झारेरी नाशी, अवेच ददवते. (टेफर टाकणे) 
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आशळमा खॊडात भात्र टोफकमो, राशोय अळा ळशयाॊत थोडी लाढ झारेरी आशे. (टेफर टाकणे) 
 
(आधाय : giss.nass.gov) 

म्शणजेच ‘जागततक ताऩभानलाढ’ शी कल्ऩनाच चुकीची फकॊ ला अततयॊस्जत आशे. भोठ्मा ळशयाॊत ताऩभानलाढीची फेटे 

आढऱतात, त्माची कायणे अनेक आशेत; ऩण ऩमाालयणलादी भॊडऱीॊचे राडके कायण आशे, लातालयणातीर काफान-

डाम-ऑक्वाइडचे लाढते प्रभाण आणण शे प्रभाण लाढण्माचे राडके कायण म्शणजे भोटायीॊची लाढती वॊख्मा. 

काफान-डाम-ऑक्वाइडचे लाढत ेप्रभाण 

आता काफान-डाम-ऑक्वाइडचे लातालयणातीर प्रभाण लाढत आशे, शे भात्र 

नक्की. माची १९५७ऩावूनची आकडलेायी उऩरब्ध आशे. त्मानुवाय दक्षषण ध्रुल, 

वेचेशरव फेट, अळा वलयोधी शलाभानाच्मा दठकाणीशी मा लामूचे प्रभाण ३१५ 

ऩीऩीएभ शोत,े ते २००२ वारी ३७० एलढे झारे. शी आकडलेायी ऩादशल्मालय 

अवे लाटते, की केलढी शी प्रचॊड लाढ! ऩण शे आकडे ऩाट्र्व ऩय शभशरअनचे 

आशेत. म्शणजे ळेकडा लाढ फकती? तय ५५ ळताॊळ! वुभाये अधाा टक्का, तीशी ४५ लऴाांत!! आणण शी लाढ शोताना अनेक 

दठकाणचे ताऩभान कभी शोत शोते, शेशी आऩण ऩादशरे. माचा अथा वला जगबय ताऩभानलाढ शोत आशे, शेशी खये नाशी 
आणण लातालयणातीर काफान-डाम-ऑक्वाइड अपाट लाढल्माभुऱे ते लाढते आशे, शेशी खये नाशी. 

गेल्मा लऴी अभेरयकेत दोन भोठी चक्रीलादऱे (शरयकेन) मेऊन गेरी. रगेचच शा लाढत्मा जागततक ताऩभानाचा 
ऩरयणाभ आशे, अळी शाकाटी वुरू झारी. आता अळा लादऱाॊचा अभेरयकेतीरच गेल्मा ळॊबय लऴाांतीर इततशाव ऩाशू 

मा. (तक्ता ऩाशा.)  
(टेफर टाकणे) 

जागततक ताऩभानलाढीभुऱे वभुद्राच्मा ऩातऱीत लाढ शोत आशे, काशी लऴाांतच जगातीर फयीचळी फेटे ऩाण्माखारी 
जाणाय, फाॊगरादेळ तनम्भा अधाा जरवभाधी घेणाय, अळी बीती वलात्र ऩवयलण्मात आरी. ऩण मारा काडीचाशी 
आधाय नाशी. वभुद्राच्मा ऩातऱीत दय लऴी दीड ते अडीच शभशरभीटयने लाढ शोत आशे, ऩण ती जागततक 

ताऩभानलाढीभुऱे नाशी, कायण शी लाढ गेरी वशा शजाय लऴे चारू आशे. मा दशळेफाने आणखी १०० लऴाांनी 
फाॊगरादेळातीर बयतीचे ऩाणी एक ऩामयी लय चढरेरे अवेर. 

अततयॊस्जत दाले 

जगातीर प्रजाती लेगाने नष्ट शोत आशेत, वशाया लाऱलॊट झऩाट्माने वलस्तायत आशे, भरेरयमा मुयोऩ-अभेरयकेत ऩवरू 

रागरा आशे, दशभखॊड लेगाने वलतऱत आशेत, वऩके नष्ट शोत आशेत, नले योग ऩवयत आशेत, शे वला अवेच 

अततयॊस्जत दाले आशेत. माॊऩैकी एकशी लैसातनक ऩातऱीलय शवद्ध झारेरा नाशी. १९७० वारी, कोणी दशा राख तय 

कोणी, आशेत त्माच्मा तनम्म्मा प्रजाती २००० वाराऩमांत नष्ट शोतीर, अळी भते व्मक्त केरी शोती. तवे काशीशी 
झारेरे नाशी. १९८०नॊतय वशाया लाऱलॊटाची व्माप्ती कभी शोत आशे. आणण आस्टटक खॊडात तय फपााची जाडी लाढत 

आशे. कायण, शी वला भत ेशोती. भते, अॊदाज, बाकीत, क म्प्मूटय भ डरेचे तनष्कऴा माॊना ळास्त्रीम शवद्धान्ताॊचे रूऩ 

देऊन ऩमाालयणलाद्याॊनी बीती पैरालण्माचे काभ भनोबाले केरे. त्माॊना अनेक वेलाबाली वॊस्थाॊनी, अगदी मुनोनेशी 
वाशाय्म केरे. त्माभुऱे आऩण म्शण ूतचे खये अवा दॊब त्माॊच्माभध्मे तनभााण झारा आणण शे दषु्टचक्र वुरू झारे. 

फक्रख्टन माॊच्मा भते याजकायण, कामदेकानू ल प्रशववद्धभाध्मभे माॊच्मा अबद्र मुतीभुऱे शे घडते आशे. त्माकरयता 
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त्माॊनी अनेक उदाशयणे देऊन शे स्ऩष्ट केरे आशे. स्जसावूॊनी ते भुऱातून लाचाले. 

फक्रख्टन माॊचे म्शणणे भाॊडल्मालय आता भाझे मा फाफतीतरे वलचाय भाॊडतो. 

प्राण्माॊची लाढती वॊख्मा 

काफान-डाम-ऑक्वाइडचे प्रभाण लाढण्माकरयता आणखी एक कायण म्शणजे जगात लाढणायी प्राण्माॊची प्रचॊड वॊख्मा. 
ऩयलाच स्लाइन फ्रू स्जथे वुरू झारा, त्मा भेस्क्वको देळाची कशाणी लाचरी. अभेरयकेतीर कडक कामदे 

टाऱण्माकरयता ततथरे लयाशऩारक भेस्क्वकोत लयाशऩारन कें दे्र काढतात. ततथे एकेका कें द्रालय काशी राख प्राणी 
अवतात. अभेरयकेतीर नुवत्मा कॎ शरपोतनामा मा याज्माभध्मे दळरषालधी गाई आशेत. न्मूझीरॊडभध्मे रोकवॊख्मेचा 
अनेकऩट भेंढ्मा आशेत. जगातीर कोंफड्माॊची तय गणतीच कयता मेणाय नाशी. शे वला प्राणी श्वावालाटे ऑस्क्वजन 

घेतात आणण काफान-डाम-ऑक्वाइड फाशेय टाकतात. शळलाम भरभागाालाटे भेथेन शा काफान-डाम-ऑक्वाइडऩेषा  

अनेक ऩट घातक शरयतगशृ ऩरयणाभ घडलून आणणाया लामू फाशेय टाकतात. जगातीर रोक फशुताॊळ ळाकाशायी झारे 

तय शी वभस्मा वशज वुटेर. 

काफान-डाम-ऑक्वाइड कभी कयण्माचे एक अत्मॊत कामाषभ, अततळम कभी खचााचे, पायळी देखबार न रागणाये, 

ऩयदेळी तॊत्रसान न रागणाये, तनवगाारा अस्जफात शानी न ऩोशोचलणाये अवे वमॊत्र उऩरब्ध आशे. ते म्शणजे लषृ. 

पग्मुावन यस्त्मालयची झाड ेतोडरी जाणाय म्शणून आक्रोळ कयणामाा  ऩमाालयणलाद्याॊनी जलऱच्मा उजाड पग्मुावन 

टेकडीलय ऩाच-ऩाच झाड ेरालरी अवती तयी काफान-डाम-ऑक्वाइड शटण्माचे प्रभाण कामभ यादशरे अवते. 

ऩाश्चात्त्म देळाॊचा भानबालीऩणा 

ऩण भाझ्मा भते, माभागे आणखी एक कायण अवाले. ज्मा तॊत्रसानाचा पामदा घेऊन ऩाश्चात्त्म देळ प्रगत झारे, ते 
तॊत्रसान आता वलकवनळीर देळ लाऩरू रागताच, ‘अये, अये, शे पाय धोक्माचे आशे, माऩावून दयू याशा’, अवे 

भानबालीऩणाने वाॊगण्मात मेते आणण आभचे बोऱवट ऩमाालयणलादी त्मारा फऱी ऩडतात. ळक्म अवेर त्मा इॊच 

आणण इॊच जागेलय धयणे फाॊधून झाल्मालय भोठी धयणे कळी ‘लैट्ट’ अवतात शे आम्शाॊरा शळकलरे जाते. यस्त्मालय 

चारणाया भाणूव वशवा कधी बेटतशी नाशी अळी अलस्था अवणाऱ् मा अभेरयकेकडून ‘भोटायी लाईट, त्माऩावून 

प्रदऴूण शोते’ अवे वाॊचगतरे जाते. अणुऊजाा लाऩरून अजीणा झारेरे देळ, ऊजेवाठी बुकेल्मा बायतारा शे तॊत्रसान 

देत नाशीत, आणण कोऱवा जाऱून ऊजाा शभऱलणे कवे ऩमाालयणारा धोक्माचे अवते, ते शळकलत याशतात. 

‘जेनेदटकरी भ डडपाइड’ बफमाणे लाऩरून आम्शी वऩके दपु्ऩट घेणाय, तुम्शी भात्र ऑयगॎतनक ळेती कया, तुभच्माकडून 

अधूनभधून आठ-फाया आण्माची बाजी घेऊ आम्शी, अवा वगऱा भाभरा! 

शे म्शणजे बयऩेट जेलण केरेल्मा भाणवाने दायाफाशेयीर शबकामाारा  ‘अये राडू भागू नकोव; त्माने कोरेस्टेय र 

लाढते,’ अवे वाॊगण्मावायखे आशे. माचा अथा ऩमाालयणाकडे दरुाष कयाले, प्रदऴूण लाढू द्याले अवा अस्जफात नाशी. ऩण 

शे कयताना वायावायफुद्धी, चचफकत्वक लैसातनक दृष्टी, आणण कोणी आऩल्मारा पवलत तय नाशी ना, माफद्दर 

जागरूकता आलश्मक आशे. 

अततळमोडक्तऩूणा दाले 

ऩयलाच ऩाराभेंटभध्मे ऩचौयी माॊच्मा दशभारमातीर दशभनद्याॊच्मा बाफकताचा ऩचका झारा आणण अगदी नोफेर 

वशभती आणण मुनो ऩातऱीऩमांतशी मा वलऴमाच्मा फाफतीत फकती अततळमोडक्तऩूणा दाले केरे जातात, शे वलाांच्मा 
रषात आरे. 
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ऩमाालयणलादी अततयेक्माॊच्मा (ऩ.अ.) शट्टाऩामी आऩण आऩरेच फकती नुकवान करून घेतो, माची ळेकडो उदाशयणे 

दाखलता मेतीर. नभुन्मादाखर थोडी वादय कयतो. 

ऩमाालयणलादी अततयेकी 

भुॊफईच्मा उत्तयेव डशाणूजलऱ भोठे फॊदय वशज उबायता मेईर अळी जागा 
आशे. भोठी जशाजे मेण्माकरयता वभुद्राचे ऩाणी खूऩ खोर अवाले रागते. तवे 

ते इथे शोत.े बायताच्मा लैशळष्ट्मऩूणा फकनामााभुऱे  अळा जागा पायच थोड्मा 
उऩरब्ध आशेत. मा दठकाणी फॊदय झारे अवते, तय भुॊफई फॊदयालयचा अवह्य 

ताण कभी झारा अवता. ऩण मा प्रकल्ऩारा प्रचॊड वलयोध झारा. का, तय इथरे चचकूचे ऩीक धोक्मात मेईर म्शणून! 

शे ठयलरे कोणी? तय मा ‘ऩ.अ.’ रोकाॊनी! 

कोकण येल्ले शली, अवे पाय ऩूलीऩावून कोकणच्मा जनतलेय ठवलरे अवल्माभुऱे मा प्रकल्ऩारा वलयोध झारा नाशी. 
शाच प्रकल्ऩ जय काशी लऴाांऩूली प्रस्तावलत कयण्मात आरा अवता, तय ‘ऩ.अ.’ भॊडऱीॊनी तो कधीच शोऊ ददरा नवता. 
तयी गोव्मातीर ‘ऩ.अ.’ रोकाॊनी त्मात कोरदाॊडा घातराच. 

स्टरााइट, अॎल्मुशभना अवे भोठे प्रकल्ऩकोकणातून वऩटाऱून रालण्मात आरे. आताशी अणुऊजाा आणण औस्ष्णक 

ऊजाा प्रकल्ऩकोकणात मेऊ देणाय नाशी, अवा दभ ततथरे नेते ऩ.अ. टोळमाॊच्मा ऩादठॊब्माने देत आशेत. कायण काम, 

तय ततथरी आॊफे आणण काजूची रागलड धोक्मात मेईर. मारा ऩुयाला भात्र कोणीच देत नाशी. 

ऩूली आऩल्मा बागात नलीन भोठा प्रकल्ऩ आणणामाा  भाणवारा नेता वभजत अवत; आता अवा प्रकल्ऩ फॊद 

ऩाडणामाारा  वभजतात. 

नेत्माॊची वभाजवेला? 

आभच्मा बागातरे एक नेते दय काशी ददलवाॊनी वाताया-ऩुणे शामलेचे काभ फॊद ऩाडत अवत. त्माॊचे शभत्र वाॊगत, 

‘माच्माजलऱचे ऩैवे वॊऩरे, की शा शामलेचे काभ फॊद ऩाडतो.’ कायण उघड आशे. एखादा प्रकल्ऩ उबा कयणे अत्मॊत 

कष्टाचे अवते; तो फॊद ऩाडणे भात्र अगदी वोऩे अवते. ऩाच-ऩॊचलीव धदटॊगण भॊडऱी यास्ता योको करून फकॊ ला धयणाचे 
काभ फॊद ऩाडून कयोडो रुऩमाॊचे नुकवान वशज करू ळकतात. शळलाम, वभाजवेला केल्माचा टेंबा शभयलता मेतो 
आणण पुकटची प्रशवद्धी शभऱते. 

ऩलनचक्क्माॊभुऱे ऩाऊव दयू ऩऱतो, अवा जालई ळोध रालणाये एक दीडळशाणे प्राध्माऩक, त्माॊना उचरून धयणाये 

एक ड क्टय आभदाय आणण एक ड क्टयेट शभऱलणामाा  ऩुढायीणफाई माॊनी वाताया स्जल्ह्यात काशी लऴाांऩूली अळीच 

ड न स्क्लक्झोटचगयी करून धुभाकूऱ घातरा शोता. ऩुयाला म्शणून तीन लऴाांतरे ऩालवाचे प्रभाण आणण 

ऩलनचक्क्माॊची वॊख्मा माची कोष्टके, ऩलनचक्क्माॊच्मा ऩात्माॊभुऱे ढग कवे न फयवता उॊच जातात माच्मा आकृत्मा, 
अवा ‘ळास्त्रळुद्ध’ अभ्माव वादय केरा शोता. माॊतीर आभदायाॊळी चचाा कयण्माचा भी प्रमत्न केरा; ऩण त्माॊनी, ‘‘ते 
वलसान, स्टॎदटस्स्टक-बफदटस्स्टक भरा भाशीत नाशी. ऩलनचक्क्माॊच्माभुऱे ऩाऊव ऩडत नाशी. त्मा फॊद झाल्मा 
ऩादशजेत शीच आभची भागणी आशे,’’ अवे ठणकालून वाॊचगतरे. ऩुढच्माच लऴी ऩलनचक्क्मा चारू अवूनशी प्रचॊड 

ऩाऊव कोवऱरा. (मा ततघाॊच्माशी ऩदव्मा खये तय वलद्याऩीठाॊनी ऩयत घ्मामरा ऩादशजेत.) 
 
‘आजचे धयण म्शणजे उद्याचे भयण’, ‘शे वलकाव कयणे नवून बकाव कयणे शोम’, अळा आयोळमा देत, नभादा धयण 

शोऊ नमे म्शणून ऩ.अ. गटाने वलोच्च न्मामारमाऩमांत लायॊलाय ऩी.आम.एर. (ऩस्ब्रशवटी इॊटयेस्ट शरदटगेळन) 
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रढलून देळाचे कोट्मलधी रुऩमाॊचे नुकवान कवे केरे शोते, तो इततशाव ताजा आशे. 

वलकाव शला की नको? 

म्शणजे, आऩल्मारा लीज शली अवते; चाॊगरे यस्ते शले अवतात; फॊदये, वलभानतऱ, उद्योगधॊदे, वऩण्माचे ऩाणी वला 
शले अवते; भात्र शे वला जभीन न घेता, धयण न फाॊधता, एकशी झाड न तोडता, कुणाराशी वलस्थावऩत न कयता व्शाले 

एलढीच ऩ.अ. रोकाॊची इच्छा अवते. भरा लाटते, शे ऩ.अ. ऩूलीच्मा काऱी अवते तय ताजभशार, वुलेझ कारला, 
ऩनाभा कारला, अजॊठा-लेरूऱ, माॊतरे काशीशी झारे नवते! 

भाझे तय अवे म्शणणे आशे, की प्रकल्ऩ जाशीय झाल्मालय त्मावलरुद्ध आषेऩ नोंदलामरा ऩयलानगी अवतचे. शे आषेऩ 

एका तज्स वशभतीऩुढे ठेलाले. त्माॊनी दशयला झेंडा दाखलल्मालय भात्र कोणाराशी न्मामारमात जाण्माची भनाई 

अवाली; फकॊ ला न्मामारमात त्माॊचे आषेऩ तनयाधाय ठयल्माव प्रकल्ऩाचे शोणाये नुकवान त्माॊनी बरून द्याले. 

स्जसावूॊच्मा अभ्मावावाठी 

जागततक ताऩभानलाढ शी फनलाफनली कळी आशे, शे दाखलून देणायी अनेक ऩुस्तके ऩयदेळात प्रशवद्ध झारी आशेत. 

त्माॊतीर काशी ऩुढीरप्रभाणे ा् ‘क्रामभेट कन्फ्मूजन’ (य म स्ऩेन्वय), ‘द डडनामवा’ (आॊतययाष्डीम कीतीचे शलाभान 

तज्स र येन्व व रोभन शे मा ऩुस्तकात जागततक ताऩभानलाढ शी कस्ल्ऩत कथा ऊपा  शभथ अवल्माचा दाला 
कयतात.) य फटा फेक माॊनी आऩल्मा ग्रॊथाचे नालच ‘अॎन इनकन्व्शीतनअॊट फुक’ अवे ठेलरे आशे. त्मात ते नोफेर 

ऩुयस्काय वलजेत ेअर गोय माॊच्मा ‘ऩवलत्र गाम’ स्लरूऩी शवद्धान्ताच्मा, एक एक ऩरयच्छेद घेऊन चच ॊधड्मा उडलतात. 

‘ग्रोफर ल शभांग - प ल्व अराभा’ मा ऩुस्तकात रेखक याल्प अरेक्झाॊडय शे काफान-डाम-ऑक्वाइडभुऱे ताऩभानात 

लाढ शोते, शे मुनोचे दालेशी चुकीचे अवल्माचे शवद्ध कयतात. 

अळा अनेक ऩुस्तकाॊची भादशती ल अन्म रेख इॊटयनेटलय उऩरब्ध आशेत. स्जसावूॊनी अभ्माव कयाला. 

तात्ऩमा काम, तय ऩमाालयणपे्रभी अवाले, ऩमाालयण‘लादी’ अवू नमे. 

वाबाय ा् ‘अॊतनााद’, जुरै २०१० 

ड . ळयद अभ्मॊकय 
भमूय, भधरी आऱी, लाई, वाताया ४१२ ८०३. 
दयूध्लनी ा् (०२१६७) २२००४९, २२३२४९ भ्रभणध्लनी ा् ९४२२४००६४३ 
इ-भेर ा् drshradabhyankar@gmail.com 
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बायतीम ळास्त्रस  

१ अस्श्वनीकुभाय ऩौयाणणक बायतीम लैद्य 

२ आघायकय ळॊकय ऩाॊडुयॊग (१८८४- १९६०) बायतातीर रूष बागात उगलणामााट लनस्ऩतीॊचा  
स्लप्रचाय ल त्माॊचे भूरस्थान मा वलऴमालय वॊळोधन. 
३ आमाबट्ट ऩदशरा (४७६ च्मा वुभायाव) शा ऩदशरा प्रशवध्द बायतीम गणणती ल 

खगोर ळास्त्रस अवून ऩरृ्थली योज स्लत:बोलती फपयते शा ळोध रालरा. 
४ आमाबट्ट दवुया (५८०) नॊतय बायतीम गणणती ल खगोर ळास्त्रस अवून  
वॊख्मा दाखलण्मावाठी ऩाटी गणणतात वॊसा मोजल्मा अवून, इतय फाकी दळालणामााअ  
अषय वॊसा आशेत अवे मानी ग्रॊथात नभूद केरे आशे. 
५ फवू प्रभथनाथ (१८५५- १९३४) बायतीम बूगबाळास्त्रस अवून लनस्ऩतीळास्त्रभध्मे  
ळोध रालरे.  
६ फवू याज चॊद्र (१९०१) प्रशवध्द स्स्लव गणणती ऑइरय माच्मा गणणतऩध्दतीतीर  
चुका माॊनी दाखलून ददल्मा.  
७ फवू वत्मेंद्र नाथ (१८९४- १९७४) स्टॎदटकची उत्ऩत्ती शे भशत्त्लाचे वॊळोधन मानी केरे. 
८ फवू जगदीळ चॊद्र (१८५८- १९३७) वलद्यूत चुॊफकीम तयॊगाचा,डामभेदट्न्कर क न्रॎक्ळन  

ल येझोनॊट येक डाय शी दोन उऩकयणे ळोधून काढरी.  
९ िम्शागुप्त (५९८- ६६५) आमाबट्टाॊच्मा उणीलाॊची दरुूस्ती करून दळभान ऩध्दतीने  
वॊख्मारेखन,फेयीज,ल लजाफाकी त्लयीत शोण्माव भदत झारी. 
१० िम्शाचायी उऩेंद्रनाथ (१८७५- १९४६) मुरयमा अॉदटभनी कॊ ऩाउॊ ड ळोधून काढून काऱा  
आजाय मा योगालयीर उऩचायात क्राॊती घडलरी. 
११ बटनागय ळाॊततस्लरूऩ (१८९४- १९५५) बायतीम यवामन वॊळोधन अवून कशरर  
यवामनाभधीर इभल्ळनलयीर ल प्रकाळाचे जॊतुलयीर ऩरयणाभाॊचे वॊळोधन. तवेच  
अणूळास्त्रालयीर वॊळोधन.  
१२ बाबा शोभी जशाॊगीय (३०/१०/१९०९- २४/१/१९६६) बायतीम गणणती ल ऩदाथावलसान  

ळास्त्रस आशेत. १९४५ ल १९६६ मा काऱात बायत वयकायच्मा डडऩाटाभेंट ऑप अॎकट शभक  
एनजीचे प्रभुख शोते.  
१३ बायती कृष्णतीथा (३/१८८४- २/२/१९६०) लैददक गणणतवूत्राॊचा त्माॊनी वलळेऴ  
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अभ्माव केरा.  
१४ बास्कयाचामा १११४) बायतीम ज्मोततऴ ळास्त्रस अवून शवध्दाॊत शळयोभणी शा त्माॊचा  
ग्रॊथ भशत्त्लाचा भानरा जातो.  
१५ चयक दवुये ळतक) बायतीम लैद्यक ळास्त्रस.  
१६ चॊद्रळेखय वुिम्शण्मभ (१९/८/१९१०) बायतीम ऩदाथावलसान ळास्त्रस अवून खगोरीम 

 ऩदाथा वलसान शा त्माॊच्मा वॊळोधनाचा वलऴम शोता.  
१७ चॊद्रात्रमे भोदशनीयाज (४/१२/१८९२- १३/३/१९६९) वॊख्माॊचे गुणधभा ल त्मावॊफॊधीचे  

तनमभ ह्या वलऴमालय भशत्त्लाचे वॊळोधन.  
१८ छत्र ेकेयो रक्ष्भण (१८२४- १८८४) बायतीम गणणत ळास्त्रस अवून ज्मोततऴ, गणणत,  

वषृ्टीळास्त्र मा तीन शी वलऴमालय भशत्त्लाचे वॊळोधन.  
१९ चचॊताभणी यघुनाथाचामा (१८२८- १८७९) बायतीम खगोर ळास्त्रस अवून भद्रावच्मा  
लेधळाऱेत तमाय झारेल्मा तायास्स्थती ऩत्रकातीर फयेच ताये माॊनी ळोधून काढरे आशेत. 
२० दप्तयी केळल रक्ष्भण (२२/११/१८८०- १९/२/१९५६) बायतीम गणणततस ल वॊळोधक. 
२१ दावगुप्ता वतीळचॊद्र (१४/६/१८८०- २४/१२/१९८०) बायतीम ग्राभीण ळास्त्रस अवून  

गॎव प्रॉटची मोजना त्माॊनी प्रत्मषात आणून ग्राभीण वलसानाचा ऩामा घातरा. 
२२ दीक्षषत चचॊताभणी (१७३६- १८११) बायतीम ज्मोततऴ ळास्त्रस अवून वूमाशवध्दाॊताची  
वायणी माने तमाय केरी. 
२३ दीक्षषत ळॊकय फाऱकृष्ण (२०/७/१८५३- २७/४/१८९८) बायतीम ज्मोततऴ ळास्त्रस,  

भोडकाॊच्मा वशाय्माने वामनलादी ऩॊचाॊग प्रशवध्द केरे. 
२४ ददनकय (१९ ले ळतक) बायतीम ज्मोततऴ ळास्त्रस. 
२५ दद्वलेदी वुधायक (१८६०- १९१०) बायतीम ज्मोततऴ ळास्त्रस. 
२६ धन्लॊतयी बायतीम ऩौयाणणक लैद्य. बायतीम आमुलेदाचा प्रलताक. 
२७ धाय नीरयतन (१८९६) बायतीम यवामन ळास्त्रस अवून प्रकाळ-यावामतनक  
फक्रमाॊचा ताऩगुणक कभी अवल्माचे माॊनीच प्रथभ वाॊचगतरे. 
२८ पाऱके धुडड ॊयाज (१८७०- १६/२/१९४४) बायतीम ऩदशरा चचत्रऩट तमाय कयणाये  

तनभााते शोते. 
२९ गज्जय बत्रबुलनदाव (१८६३- १९२०) बायतीम यवामन ळास्त्रस अवून त्माॊचा जन्भ  
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वुयत मेथे झारा. भुॊफईच्मा एस्ल्पस्टन क रेजभध्मे शळषण झाल्मालय कयाचीच्मा  
शवॊध क रेजभध्मे ल नॊतय फडोदा मेथे क रेजात यवामनळास्त्राच्मा प्राध्माऩकाचे काभ  
ऩत्कयरे. फडोदाव माॊनी छाऩखान्माची ल यॊगकाभाची प्रमोगळाऱा काढरी. त्माॊनी  
प्रेगलय आमोडडन टयक्रोयाइड नालाचे औऴध ळोधून काढरे. १८९९वारी टेक्नोकेशभकर 

रॎफोयेटयी स्थाऩन केरी. खमााळ भोत्माॊचे तेज कामभ दटकते म्शणून त्माॊनी यावमतनक  
प्रफक्रमा ळोधरी, त्माभुऱे त्माॊना भोठी फकती शभऱाॊरी. 
३० गणऩत कृष्णाजी (१८९०) बायतीम भुद्रण ळास्त्रस अवून भयाठी टॊकभुद्रणाच्मा  
आयॊबाचे शे्रम माॊना ददरे जाते. माॊनी प्रथभ राकडी मॊत्र तमाय केरे. शळळाचे तुकड ेजभलरे.  
अषयाॊचे उठाल ऩादशरे. तनयतनययाऱमा प्रकायच्मा ळाईचे यॊग ऩादशरे. रोखॊडी पे्रव  

३१ गणेळ दैलस (१४९८- १५७८) बायतीम ज्मोततऴ ळास्त्रस अवून आकाळातीर तायकाॊचे  
लेध माॊनी घेतरे आशेत.  
३२ घाटगे वलष्णू भाधल (२४/१०/१९०८) माॊनी बायतीम वलभान वलदे्यत आधुतनक काऱात  
भोठे काभ केरे आशे. 
३३ गोखरे ळॊकय रक्ष्भण (१/१२/१८६९- ५/८/१९६२) व्शोल्टेजचे त्लरयत भाऩन कयण्मावाठी  

ऩोटेस्प्टऑभीटय तमाय केरे. स्पेरयकर शाभ ातनक्व मा उच्च गणणतालयीर वलऴमालय  
वॊळोधन केरे. 
३४ गोडफोरे कृष्णळास्त्री (१८३१-१८८६) बायतीम ज्मोततऴ ळास्त्रस. 
३५ गोडफोरे नयशवॊश (२८/१२/१८८८-३/१२/१९८४) बायतीम यवामन ळास्त्रस अवून वेभी  
राजा स्केर भॎन्मुपॎ क्चरयॊग च्मा फद्दर प्रमत्न करून नाल शभऱलरे. 
३६ गोऩार अय्मॊगाय (१/१/१९०९) लनस्ऩती ळास्त्रस आशेत. ऩेळीळास्त्र, क्रॎ न्वय वलकयण शे  

त्माॊच्मा वॊळोधनाचे वलऴम शाते. 
३७ गोऩाराचायरू ऩॊडडत डी. प्रेगलयीर शेभाददऩानक शा औऴधी कल्ऩ माॊनी काढरा. 
३८ गोलायीकय लवॊत (२५/३/१९३३) अॊतयाऱ वॊळोधनात बायतारा भानाचे स्थान  
शभऱलून ददरे. 
३९ गोवल ॊदस्लरूऩ दॊडगोराकाय दफुीण तमाय करून माॊनी जगातीर एक वलक्रभ नोंदलरा 
४० जमशवॊश कच्छलाश (१६६९-१७३३) बायतीम खगोर ळास्त्रस अवून लेधकुळर, गणणत-तस,  

ज्मोततऴ-तस ल वॊळोधक शोता.  
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४१ जीलक वशाले ळतक बायतीम लैद्यक ळास्त्रस अवून त्माने वलवलध लनस्ऩतीचे गुण  
ळोधून काढरे.  
४२ जीलयाभ कारीदावळास्त्री (१८८१) बायतीम लैद्यक ळास्त्रस  

४३ जोळी नायामण वलष्णू (१८८५) बायतीम जॊतुळास्त्रस ल वॊळोधक.  
४४ जोळी श्रीधय (१६/१०/१८९८-२४/७/१९८४) बायतीम यवामन ळास्त्रस अवून  

प्रकाळाच्मा ऩदाथााच्मा अणुभात्रालय शोणामाा) फक्रमेवॊफॊधी ळोध न्मू राइट इपेक्ट ह्या  
नालाने प्रशवध्द अवून तो जोळी इपेक्ट ह्या नालाने ओऱखरा जातो. 
४५ कृष्णन के. एव. (४/१२/१८९८- १३/६/१९६१) ऩदाथावलसान ळास्त्रस. 
४६ केळल दैलेस (१५ ले ळतक) ज्मोततऴ ळास्त्रस. 
४७ कोकटनूय लाभन याभचॊद्र (१८८६) करोरयन ल क स्स्टक वोडा माॊच्मा उऩमोगावॊफॊधीचे  
वलळ ेऴ वॊळोधन केरे. 
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फारशभत्राॊनो, 

वलसान ददनाच्मा वलााना शाददाक ळुबेच्छा !! 

वलसान वलळेऴाॊक तुम्शारा कवा लाटरा ? आम्शारा तुभच्मा प्रततफक्रमा 
जरूय कऱलाव्मा. आभचा भेर आमडी  balnetakshari@gmail.com  शा 
आशे . 

 फारनेटाषयीचे आधीचे अॊक तुम्शी  http://balnetakshari.blogspot.in/ मेथे 
लाचू ळकतात ल डाउनरोड  करू ळकतात .  ह्या ब्र गलय रशान भुराॊवाठी 
भनोयॊजनाचा खस्जनाच आशे. भग ह्या ब्र गरा बेट द्या आणण आऩल्मा 
शभत्राॊना वुद्धा मेथे आभॊबत्रत कया .  
  

पेवफुक लय आभच्मा ऩेजरा मेथे वलणझट 
द्या  https://www.facebook.com/pages/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%

A4%B2%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%9

5%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%B0%E0%A5%80/1891089611859

93  

अनघा दशये  

नामवक 
 

 

  

mailto:balnetakshari@gmail.com
http://balnetakshari.blogspot.in/
https://www.facebook.com/pages/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%B0%E0%A5%80/189108961185993
https://www.facebook.com/pages/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%B0%E0%A5%80/189108961185993
https://www.facebook.com/pages/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%B0%E0%A5%80/189108961185993
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https://www.facebook.com/pages/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%B0%E0%A5%80/189108961185993
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ई वादशत्म प्रततष्ठान 

२००८ मध्ये स्थापन झालेल्या आणण आता सव्वालाख वाचक असलेल्या ई साणहत्य परणतष्ठानने आजवर आपल्या 
वाचकाांना पावणे दोनशहूेन अणधक दजेदार मराठी ई पसु्तके णवनामूल्य णदली आहेत. मोरया, मीरा, कृष्णा, गरुुदेव 
रववदरनाथ, स्वा. णववेकानांद, ववदा करांणदकर,  ना धों महानोर, गरेस , नारायण सवेु, लोकमान्य णिळक, छतरपती 
णशवाजी महाराज अस ेएकाहून एक सरस णवषय आम्ही घेतले आहेत. ज्येष्ठ साणहत्त्यकाांच्या साणहत्यासोबतच समुारे 
चारशे नवीन साणहत्त्यकाांना या व्यासपीठावरून सादर केले आहे. इांिरनेिवर मराठी भाषेतील साणहत्य लोकणपरय 
करण्याची चळवळ णहणररीन े पढेु नेली. परेम आणण सौंदयाबरोबरच णवद्याथी आणण शतेकरयाांच्या आत्महत्या, 
परेमभांगातील णनराशा, दहशतवाद अशा णवषयाांवरचां साणहत्य माांडलां. णवनोदाला वाणहलेलां ई श्िाप देऊन हसवलां. 
लहान मुलाांसाठी बालनेिाक्षरीची णनर्ममती केली. शास्त्रीय सांगीताची समज तरुणाांत येण्यासाठी सांगीत कानसेनचे ई 
वगग चालवले. नव्या कवींसाठी एक भक्कम व्यासपीठ म्हणजे नेिाक्षरी चालवल.े तर महाराष्रातल्या णकल्ल्याांची 

माणहती देणारया पतु्स्तकाांची माणलका “दुगग दुगगि भारी” द्वारे महाराष्रातल्याच नव्हे तर जगभरातल्या मराठी 
मांडळींना मराठमोळ्या इणतहासाची  उभारी णदली. लवकरच आमचा ई-यत्ता हा ज्ञानवेध घेणारा उपकरम सरुू 
होईल तर मराठीचां वैभव जे ज्ञानदेव तुकाराम अशा सांताांच्या पतु्स्तकाांची एक माणलका आपल्या भिॆीला येईल. 
केवळ कणवताच नव्हे तर कथा कादांबरया आणण गांभीर णवषयाांवरची पसु्तकेही आपल्याला इथ े णमळतील. तर 

तरुणाांमध्ये नव्या जगाला सामोरां जाण्याची वहमत जागवणारां “उनाड” लवकरच आपल्या भिॆीला येणार आहे. 

ई वादशत्म िततष्ठानफद्दर अगधक भादशती मभऱलण्मावाठी आणण वलनाभूल्म ई ऩुस्तकॐ  डाऊनरोड कयण्मावाठी बॐट द्या. 


