हे माडिक वाचून झाल्यानंतर आपली प्रडतक्रीया नक्की
कळवा.
आपली प्रडतक्रीया िकारात्मकच अिावी अिं काही नाही. माडिकाबद्दल आपले
मत प्रामाडिकपिे मांिा. आपल्या िुचनांचे मनापािून स्वागत आहे.
ज्यामुळे आम्हाला गुिवत्तापुिण व प्रभावी काम करता येईल.

मग द्याल ना आपला थोिािा वेळ...?

 िंपादक 

गिेश एन. िोळुंक,े
मुख्याध्यापक,
छत्रपती पब्लीक स्कुल, केदारखेिा,

ता.भोकरदन डि.िालना
मो.नं.8390132085
gnsolunke0092@gmail.com
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 िंपादक 

गिेश एन. िोळुंके,
मुख्याध्यापक,
छत्रपती पब्लीक स्कुल, केदारखेिा,
ता.भोकरदन डि.िालना
मो.नं.8390132085
gnsolunke0092@gmail.com

 मुखपृष्ठ 
श्री.चेतन चव्हाि, विोद तांगिा
ता.भोकरदन डि.िालना
मो.नं.9764462519
Chetanchavhan100@gmail.com
www.abhyudaysofttech.com

 अक्षर िुळिी 
गिेश एन. िोळुंक,े भोकरदन डि.िालना

 मागणदशणक 
श्री.नािा येवतीकर, (प्रडिध्द स्तंभ लेखक)
र्माणबाद डि.नांदेि
श्री.चंद्रशेखर देशमुख्र (डक्रिा प्रडशक्षक) तथा
िार्नव्यक्ती, भोकरदन डि.िालना

 डवशेष िहकायण 

महाराष्र अँिडमन पॅनल िमुह
तंत्रस्नेही डशक्षक िमुह
छत्रपती पब्लीक स्कुल, केदारखेिा ता.भोकरदन
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िंपादकाचे मनोगत
छ.िंभािी महाराि ियंती डवशेष
दृष्टीक्षेप : माििात डदिला देव
काव्यडवभाग
िंस्काराची डशदोरी
भुडमका : डशक्षक-डवद्याथी-पालक
डदवि आठविीतले : गंमती-िमती
पयणटन डवशेष : भटकंती
हित-खेळत डशक्षि : मायमराठी
हित-खेळत डशक्षि : Eglish View

हित-खेळत डशक्षि : गडित
ओळख तज्ञांची
ज्ञान-डवज्ञान : डमळवा प्रयोगातून ज्ञान
ज्ञान-तंत्रज्ञान : Info-tech
स्पर्ाण पररक्षा तंत्र
आिीच्या गोष्टी
Kids Corner : बोलके डचत्र
Kids Corner : कोिे िोिवा
Keep Smiling : चला हिूया
माझी शाळा – माझे उपक्रम
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पुस्तके आडि चांगली माििं लगेच कळत
नाहीत, त्यािाठी त्यांना वाचावं लागतं.
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 प्रस्तावना 
ज्ञान म्हििे माडहती. माििाला ज्ञान डवडवर् माध्यमातून डमळत राहते.
कुटुंबातून, िमािातून, पररिरातून, अनुभवातून, शाळेतून, तिेच डवडवर् प्रकारच्या
िाडहत्यातून मािूि नेहमीच ज्ञान डमळडवण्याचा प्रयत्न करत अितो. मनुष्य िन्माला
येण्यापािून ते मरेपयंत डनत्य नवनवीन गोष्टीचे ज्ञान प्राप्त करत अितो. एखादया
गोष्टीत भरपूर ज्ञान प्राप्त केलेला व्यक्तीदेखील अपूिण अितो. दुिऱ्याकिन त्याला
काहीतरी नवीन गोष्ट डशकायला डमळते िे की त्याला माडहत निते. म्हिूनच िंतांनी
म्हटले आहे की,
िे िे आपिािी ठावे
ते ते इतरांशी िांगावे
शहािे करून िोिावे, िकलिन
िंपत्ती डदल्याने कमी होते मात्र ज्ञान डदल्याने वाढत राहते म्हिून नेहमी इतरांशी
ज्ञानाची देवािघेवाि चालू ठेविे आवश्यक आहे. ही ज्ञानाची देवािघेवाि डवडवर्
माध्यमाद्वारे केली िाते. त्यात मंथन करून िवण ज्ञान एकत्र करिे म्हििे दुर्ात िाखर
पिल्यािारखे होय. ज्याप्रकारे िमुद्रमंथनातुन चौदा रत्न बाहेर पिली होती आडि
शेवटी िवांनी अमृत प्राशन करून ही डक्रया थांबडवली होती. अगदी तिेच या ज्ञानमंथन मर्ून वाचकांना चौदा प्रकारच्या डवषयांची माडहती देऊन अमृत प्राशन केल्यावर
िो आनंद डमळतो तो आनंद देण्याचा प्रयत्न डनश्श्चतपिे कौतुकास्पद आहे. तमाम
वाचक वगांची पिंद लक्षात घेऊन, वाचकांची रुचीचा डवचार करून िंपादक गिेश
िोळुंके यांनी ज्ञान-मंथन द्वारे ई-माडिकात टाकलेले पाऊल र्ैयाणचे व र्ाििाचे आहे.
त्यांच्या या पावलािोबत आपि िवणिि पावले टाकत राडहलो तर मला डवश्वाि आहे
की त्यांच्या या ज्ञान मंथनाला भडवष्यात खुप चांगले स्थान डमळेल. या नव्या माडिकाचे
वाचक नक्की स्वागत करतील अशी मला आशाच नाही तर खात्री आहे. पुन:श्च एकदा
मनःपूवणक अडभनंदन देतो.....!
- नािा येवतीकर, स्तंभलेखक
र्माणबाद डि.नांदेि 9423625769
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 िंपादकाचे मनोगत 

“ज्ञान-मंथन” हे ई-मासिक आपल्यापयंत पोहोचसिताांना खुप आनांद होत आहे.
बऱ्याच सदििाांपािून सिक्षक-सिद्यार्थी-पालक-िमाज या चारही घटकाांचा सिचार करुन
याांना एकत्र किे जोडता येईल याचा सिचार करत होतो. िेिटी या मासिकाच्या रुपाणे या
चारही सबांदुांना एकत्र जोडुन एक िमभुज चौकोण िाधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या मासिकाच्या माध्यामातून िैक्षसणक सिचाराांच,े ज्ञानाचे मांर्थन व्हािे हा हेतू िमोर
ठेिून जिे िमुद्र-मांर्थनातून १४ रत्ने सनघाली होती. त्याच प्रकारे या ज्ञान-मांर्थनातील ज्ञानरुपी
िमुद्रातून गुणित्तापुणण रत्न प्राप्त करण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत. तिेच महाराष्ट्रभर
सिखुरलेले सिक्षणक्षेत्रातील रत्न एकत्र आणण्याचा प्रयत्न या मासिकाच्या माध्यमातून केला
आहे.
हे मासिक प्रकसित करण्यािाठी प्रेररत करणारा महाराष्र अॅिडमन पॅनल िमुह,
राज्यभरातील तंत्रस्नेही िमुह, माझ्या गुरुस्र्थानी अिलेले श्री.चंद्रशेखर देशमुख िर,
माझे िहकारी समत्र श्री.चेतन चव्हाि िर, छत्रपती पब्लीक स्कुल चे िहकारी डशक्षक
या ििांचे िति: आभार. तिेच आपला अमुल्य िेळ देऊन या मासिकािाठी प्रस्तािना
सलहील्या बद्दल ि िेळोिेळी मागणदिणन केल्याबद्दल प्रडिध्द स्तंभलेखक
श्री.ना.िा.येवतीकर िर याांचे ऋण व्यक्त करतो.
त्याचबरोबर या मासिकाच्या सनसमणतीिाठी, प्रकािनािाठी, प्रसिध्दीिाठी ज्याांनी
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षररत्या िहकायण केल,े प्रोत्िाहन सदले त्या ििाणाँचे मी मन:पुिणक आभार व्यक्त
करतो.
हे ई-माडिक आपिांि किे वाटले नक्की कळवा. आपल्या िकारात्मकनकारात्मक प्रडतडक्रया पुढील कायाणि नक्कीच चालना देतील.
र्न्यवाद...!
गिेश एन.िोळुंके
िंपादक,
मो.नं. 8390132085
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१४ मे डवशेष

“छत्रपती िंभािी महाराि” ियंती डनमीत्त

१४ मे डवशेष

मराठ्ांचा पडहला युवराि होण्याचा मान जर कोणाि समळाला अिेल तर तो
म्हणजे सििपुत्र िांभाजी याांना. छत्रपती िांभाजी राजाांचा जन्म १४ मे १६५७ रोजी पुरांदर
सकल्ल्यािर झाला. िांभूराजे अिघे २ िर्षे ३ मसहन्याांचे अिताांना त्याांच्या आई महाराणी िईबाईचा
मृत्यू झाला. युिराज िांभाजीना िस्त्रसिद्या, िास्त्रसिद्या, घोडेस्िारी, राज्यकारभार या िोबतच
सिसिध भार्षा सिकिल्या गेल्या. त्या काळातील ज्ञानभार्षा िांस्कृत यािी यािाठी सजजाऊ ि
सििरायाांनी सििेर्ष लक्ष सदले. त्यामुळे छत्रपती िांभाजी राजाांनी ियाच्या १४ व्या िर्षी िांस्कृत
भार्षेमध्ये “बुधभूर्षण” नािाचा ग्रांर्थ सलसहला. ‘बुध’ म्हणजे सिद्वान ि ‘भूर्षण’ म्हणजे दासगना.
या ग्रांर्थातील एका ओळीचा अर्थण अिा आहे की,
“िे प्रयत्नवादी अितात तेच मदण अितात,
िे दैववादी अितात ते नामदण अितात.”
ियाच्या १४व्या िर्षी प्रयत्निादाची अिा प्रकारे नजर यािी यातच छत्रपती िांभाजी राजाांची प्रचांड बुध्ध्दमत्ता सदिून
येते. या व्यसतररक्त ‘नासयका भेद’, ‘नखसिख’, ‘िातितक’ हे तीन ग्रांर्थ ब्रजभार्षेमध्ये आहेत. ब्रजभार्षा ही सहांदी ची उपभार्षा
आहे. चारपैकी तीन ग्रांर्थ सहांदीत सलहून जणू काही िांभाजी महाराजाांनी हेच दाखिून सदले की, सहांदी हीच आपली राष्ट्रभार्षा
आहे. ियाच्या निव्या िर्षी सदल्लीत जाणे ि िांपुणण उत्तर भारत ते दख्खन हा प्रिाि करणे यात त्याांच्या अिे लक्षात आले
की बहुतेक सठकाणी सहांदी भार्षा बोलली जाते.
रािमुद्रा :
छत्रपती सििाजी महाराजाांची राजमुद्रा अष्ट्टकोनी अिून छत्रपती िांभाजी महाराजाांची राजमुद्रा र्षोडि मुद्रा म्हणजे
िोळा कोनाांची आहे.
श्री शंभो: डशविातस्य, मुद्रा द्योररव रािते ।
यंदंकिेडवनो लेखा, वतणते कस्य नोपरर ।।
याचा अर्थण अिा आहे की, छत्रपती सििाजी राजे याांचे पुत्र श्री िांभाजी याांची मुद्रा आकािाप्रमाणे िोभत आहे.
सतचे अांकिेिन करणाऱ्याांचा (आधार घेणाऱ्याांचा) पगडा (प्रर्थम) कोणािर पडणार नाही ? (िगळयाांिर पडेल) आसण
आजही तरुणाांचे प्रेरणास्र्थान छत्रपती िांभाजी महाराज आहेत.
स्वतंत्र राज्यकारभार :
छत्रपती सििाजी महाराजाांनी छत्रपती िांभाजी महाराजांना २६ जानेिारी १६७१ रोजी स्ितांत्र राज्यकारभार करण्याचे
असधकार सदले होते. म्हणजे सििराय ि िांभाजी राजे एकाच िेळी स्ितांत्र राज्यकारभार पाहत होते. म्हणजे सििराय
केंद्रिािन तर िांभाजी महाराज राज्यिािन. अगदी याच पध्दतीने डॉ.बाबािाहेब आांबेडकराांनी िांघराज्या अांतगणत अनेक
गणराज्य चालसिले जािे यािाठी आिजुणन २६ जानेिारी १९५० रोजी राज्यघटना अांमलात आणून भारत हे प्रजाित्ताक राष्ट्र
म्हणून उदयाि आणले. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटना पूणण झालेली अिताांना डॉ.बाबािाहेबाांनी िांभाजी राजाांना २६
जानेिारी १६७१ ची स्ितांत्र राज्यकारभार सदल्याची आठिण म्हणून २६ जानेिारी ही तारीख सनिडली. छत्रपती िांभाजी
महाराज याांनी िुध्दा सििरायाांचच
े अनुकरण केले. महाराणी येिूबाईला “स्त्री िखी राज्ञी ियती” अिा िही सिक्क्याचा
असधकार देऊन स्ितांत्र राज्यकारभार करण्याचा असधकार सदला. छत्रपती िांभाजी महाराज हे मराठ्ाांचे पसहले राजे आहेत
की, त्याांनी आपल्या पत्नीि िही सिक्क्याचा असधकार सदला.
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इ.ि.१६७२ ला भारतात आलेला फ्रेंच प्रिािी एबे कॅरे म्हणतो, “िांभूराजे िुांदर आहेत. िांभाजीच्या हाताखाली
काम करण्याि िैसनकाांना सििेर्ष धन्यता िाटते. िांभूराजे िैसनकाांनी कामसगरी केली तर कौतूक करतात. िौयण दाखिले तर
बक्षीि देतात. ज्याांच्यािर िांभूराजे स्िारी करणार ते त्याांच्या नािाच्याच दराऱ्याने पळून गेले”. प्रसिध्द इसतहािकार
काफीखान याांच्या मते “िांभाजी हे सििाजी महाराजाांपेक्षा दहापटींनी असधक तापदायक राजे होते”.
छत्रपती िांभाजी महाराज मुघल, सिद्दी, इांग्रज, पोतुणगीज, स्िराज्यातील अांतगणत िाद याांच्यािी एकाच िेळी िांघर्षण
करत होते. चोिीि तािात चालत्या घोड्यािर कोठेतरी चार ताि आराम करुन ित्रूला िळो की पळो करुन िोडीत होते.
नऊ िर्षे ितत ित्रूिी मुकाबला करीत अिताांना जनतेकडे कधी दुलणक्ष होऊ सदले नाही. १६ जानेिारी १६८१ ला रायगडािर
राज्यासभर्षेक झाला. १६८२ मध्ये सडचोळी आसण कुडाळ येर्थे तोफखाण्याचे, दारुगोळयाचे कारखाने काढले. ित्रूच्या
जाळपोळीत प्रजेचे जे नुकिान होत होते ते भरपाई करुन देण्याची स्ितांत्र पध्दत िांभाजी महाराजाांनी िुरु केली. छत्रपती
िांभाजी महाराजाांच्या िमकालीन िासहत्य “परमानांद काव्यम” मध्ये तर छत्रपती िांभाजी महाराजाांना लोक “महात्मा” म्हणत
अिी नोंद िापडते. छत्रपती िांभाजी महाराज अिे एकमेि राजे आहेत ज्याांना लोक महात्मा म्हणत.
िंडिरा :
िांभाजी राजाांनी कोंडाजी फजंद याि नोकरीच्या सनसमत्ताने जांसजऱ्याि जाण्याि िाांसगतले. कोंडाजी फजंद त्यात
यिस्िीही झाले ि ते िहकुटुुंब जांसजऱ्याला राहू लागले. सनयोजन अिे होते की, िांधी समळताच जांसजऱ्यािरील दारुखाना,
अन्न कोठार इत्यादींना आग लािून द्यायची ि त्याच िेळी बाहेरून िांभाजी राजाांनी हल्ला करायचा. परांतू या गुप्त कटाचा
िुगािा सिद्दीला लागला. कोंडाजीला अटक करुन मारण्यात आले. ही योजना अयिस्िी होताच छत्रपती िांभाजी महाराजाांनी
िहजादा अकबरािह २० हजार िैन्याांसनिी जांसजऱ्यािर हल्ला केला. ितत १५ सदिि तरांगत्या तोफखान्यातून तोफाांचा
असिरत मारा केला. सकल्ल्याभोितीच्या ८०० याडड X ३० याडड (२४०० फूट लाांब X २० फूट खोल) खांदकात दगड, लाकूड,
कापिाची कानेदी, िृक्ष इ. टाकून भराि घातला. या कामािाठी पन्नाि हजार माणिे कामाला लािली होती. फेब्रुिारी १६८२
च्या दरम्यान रस्ता तयार झाला होता. पण तेव्हाच औरांगजेबाने निाब अलीखान याि कोकणाकडे पाठिले. निाबाने
कल्याण घेतल्याची बातमी िांभाजी राजाांना कळाली. स्ित:च्या स्िराज्याचा प्रदेि रक्षण करणे हे पसहले कतणव्य या इराद्याने
हातातोंडािी आलेला जांसजरा राजाांनी िोडला.
िेिटी फंदसफतुरीमुळे छत्रपती िांभाजी महाराजाांना मुकरणबखानाने िांगमेश्िरला अटक केली. औरांगजेबने दोन प्रश्न
सिचारले १) तुझी स्िराज्याची िांपत्ती कोठे आहे ? २) तुला माझे कोण-कोण िरदार समळालेले आहेत ? यापैकी एकाचेही
उत्तर राजाांनी सदले नाही. तुळापूर येर्थे ११ माचण १६८९ रोजी िांभाजी महाराजाांचा मृत्यू झाला.
जय रौद्र िांभो...। छत्रपती िांभाजी महाराजाांची राजमुद्रा

डशवश्री लक्ष्मीकांत िाहेबराव कोलते,
प्रसिध्द व्याख्याते तर्था लेखक,
मध्यप्रदेि राज्यप्रभारी, मराठा िेिा िांघ.
छत्रपती िंभािी महारािांची रािमुद्रा

मो.नां.7031191919

डिडिटल ई-माडिक “ज्ञान-मंथन”

7

दृश्ष्टक्षेप :

कोरोनाचे िावट

दृष्टक्षेप या िदरामध्ये आपि चालु घिामोिींवर आर्ाररत लेख प्रकाडशत करिार
आहोत. िध्या िवणत्र कोरोना डवषािूने थैमान घातलेले अिल्यामुळे यावेळच्या माडिकात
आपि कोरोना वर दृष्टीक्षेप टाकिार आहोत.

माििात डदिला देव :
िध्या डवश्वभरात "कोरोना" या डवषािू ने
थैमान घातलेले अितांना िवणच र्ाडमणक स्थळे बंद
आहेत. अश्या िंकटाच्या वेळी देव िुद्धा िुट्टीवर गेला
अिे उपरोडर्क उद्गार िुद्धा ऐकायला डमळत आहे.
पि, खऱ्या अथाणने देव हा कर्ीच िुट्टीवर िात
नितो. तो नेहमी आपल्या अवतीभवती अितोच.
फक्त त्याचे अश्स्तत्व िमिून घेता आले पाडहिे.
म्हिूनच तर िंत गािगे महाराि नेहमी िांगत अित
की, देव देवळात निून तो माििात आहे. माििातला देव ओळखायला डशका. तो आपल्यामध्ये राहून
आपली वेळोवेळी मदत करत अितो.
म्हिूनच तर आि "कोरोना" मुळे िगळे िग बंद पिलेले अितांना आपला िीव र्ोक्यात घालून या
िंकटावर मात करण्यािाठी अहोरात्र काम करत आहेत. मग त्यात वैद्यकीय क्षेत्रात काम करिारे
िॉक्टर, निण, मेडिकल स्टोअर वाले, पोलीि बांर्व, पेरोल पंपावर िेवा देिारे कमणचारी, तिेच इतर
कमणचारी हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पिे आपले कतणव्य बिावतांना डदितात.
आिच्या पररश्स्थतीमध्ये डह माििं देवापेक्षा कमी नाहीत. ििू देवच यांच्या रूपाने मानविातीचे
िंरक्षि करण्याचे कायण पार पित आहेत.
डवडवर् क्षेत्रातील प्रशािकीय अडर्कारी, कमणचारी, रािकीय पुढारी, िेडलडिटीि हे आप-आपल्या
परीने होईल ते कायण करत आहेतच त्याचबरोबर बऱ्याच िामाडिक िंस्था िुद्धा देवाच्या रुपानेच गोरगररबांिाठी अन्न पुरडवण्याचे काम करतांना डदित आहेत. ज्या लोकांना एक वेळचं िेवि डमळू शकत
नाही अशा लोकांच्या भाकरीची व्यवस्था केल्यानंतर िाहडिकच त्या गरीब व गरिू लोकांिाठी ते
आि घिीला देवच आहेत. मी अिून तरी देव प्रत्यक्ष बडघतलेला नाही आडि आपल्यापैकी देवाला
कुिीही बडघतलेले अिेल अिे वाटत नाही. पि, डह िी माििं आपला िीव र्ोक्यात टाकून होईल
त्या पद्धतीने मानविातीची िेवा करत आहेत ते आपल्यािाठी आिघिीला तरी देवच आहेत.
या िवण देवमाििांना माझा अंत:करिातुन िाष्टांग दंिवत.
गिेश एन.िोळुंके
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काव्य डवभाग :

कडवता : कोरोनाचे आव्हाि

सध्या किती घातलं थैमान,

कखशात हात तोंडावर पट्टी

िोरोना व्हायरसनं िेलं हैराण,

तुझ्याशी लढायला शाळेला सुट्टी

कििडे कतिडे बंद कदसे

ढिलल्या सवव परीक्षा पुढे

मंकदरेही बंद ओसाड भासे

आव्हाण मोटे आरोग्ययंत्रणे पुढे

बाहेर िोणी खेळायला कदसेना,

पळवून लावू तुला माघारी

घरात िाही मला बसवेना

सुखी होईल िनता सारी...

लढाया िोरोनाशी गदी टाळू
स्वच्छता पाळू िोरोनाला पळवू

 िुरेखा म्हस्के, लािुर स्टेशन 

--------------------------------------------------------------------

कडवता : वगण माझा स्वगण होता
वर्ग माझा स्वर्ग होता

तािाांचा येई कंटाळा पण िगण माझा स्िगण होता...।

एकेक इयत्ता पार करत

नव्हती सचांता व्याप काही

बालप्रवास कसा सुरेख होता

सदिि किा उनाड होता

काठावर का पास होईना

ऊन पाऊि हित खेळत

वर्ग माझा स्वर्ग होता...।

िगण माझा स्िगण होता

गसणतािी अिे कट्टी नेहमी
इांग्रजीिी अघोर्षीत ित्याग्रह होता
मराठीची ती अिीट गोडी
इसतहािात िनािळाांचा भुलभुलैय्या होता
सहांदीची होई सचांधी
भुगोलात माझा भारत होता

आठिे आज िारां काही
बाक िाळेचा सदिला होता
त्याच बाकािर उडत नाचत
िगण माझा स्िगण होता...।
िौ.िंपदा डदनेश नळिीकर
व्यवस्थाडपका, युवापररवतणन केंद्र, भोकरदन

याच प्रकारे चालु घडामोडीिर ८३९०१३२०८५ या क्रमाांकािर व्हाट्िअप च्या माध्यमातून आपले
लेख, कसिता, व्यांगसचत्र, िात्रसटका इ. िाहेत्य आपण पाठिू िकता. िोबत आपले पुणण नाि, पत्ता ि
एक फोटो पाठिायला सििरु नका. आपण पाठसिलेली मासहती आपल्या नािािह प्रकािीत करण्याचा
आम्ही नक्कीच प्रयत्न करु.
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िंस्काराची डशदोरी

 “मुलांवर योग्य िंस्कार किे कराल ?” 
 रात्री जेिताना मुलाांिोबत गप्पा मारण्याची ििय लािा.
 घरात मुलाांिमोर आदळ-आपट करु नका, भाांडणे करू
नका.
 मुलाांना रोज एक चाांगले काम करण्याची ििय लािा.
त्याबद्दल मुलाांिी चचाण करा.
 मुलाांनी जर चाांगले काम केले अिेल तर त्याचे तोंड भरून
कौतुक करा.

 मुलाांनी चूक केल्याि त्याांचा अपमान करु नका त्याांना िाांततेत िमजाऊन िाांगा.
 पालकाांनी मुलाांिमोर आपल्या आई-िडीलाांिोबत प्रेमाने ि आपुलकीने िागािे.
 र्थोरा-मोठ्ाांचा मान-िन्मान करण्याि, त्याांच्यािी अदबीने बोलण्याि सिकिािे.
 मुलाांिमोर कुठलेही व्यिन करू नका.
 मुलाांना अभ्यािाबरोबरच त्याांचे छुंद जोपािण्याची िांधी द्या.
 मुलाांच्या प्रश्नाांची िमपणक ि िैज्ञासनक दृष्ट्टीने उत्तरे द्या. त्याांची प्रश्ने टाळू नका.
 श्रध्दा ि अांधश्रध्दा याांतील फरक मुलाांना िमजािून िाांगा.
 मुलाांना मोबाईल, टी.व्ही., लॅपटॉप ची अती ििय लािू नका.
 मुलाांना मैदानी खेळ खेळण्याची ििय लािा. त्यामुळे पराभि िहन करण्याची िुध्दा ििय लागते ि खेळाडुिृत्ती
सनमाणण होते.
 मुलाची प्रत्येक मागणी िराणिपणे पूणण करू नये. त्याांना नकाराची िुध्दा ििय लािािी.
 कामािर जाताना बॉि म्हणून गेले तरी चालेल. पण, घरी येताांना पालक म्हणूनच या.
 मुलाांिी कधीही नाकारात्मक-दृष्ट्या बोलू नये. नालायक, गाढि, मूखण यािारखे अपमानकारक िब्द िापरू
नये. त्यामुळे त्याांच्यात न्युनगांड सनमाणण होऊ िकतो.
 तू अिां केलि
ां तर मी िोडून एकटे जाईन अिे मुलाांिी कधीही बोलू नये.
 मुलाांचे समत्र, मैत्रीणी कोण आहेत ? त्याांच्यािी िुध्दा आपला िांिाद अिु द्यािा.
 मुलाांच्या आहाराकडे सििेर्ष लक्ष पुरिा, आिश्यकते नुिार आहार तज्ञाांचा िल्ला घ्या.
 आपल्या लहान मुलाांिाठी आपणच चाांगले गुरू, चाांगले मागणदिणक व्हा.

(संकलन)
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भुडमका

डशक्षक-डवद्याथी-पालक

आिचे युग हे स्पर्ेचे युग आहे अिे आपि म्हितो. आडि िध्याची पररश्स्थती पाहता ते योग्य
िुध्दा आहे. आिच्या स्पर्ेच्या युगात प्रत्येक िि र्ावतो आहे. आपला मुलगा इतर मुलांच्या तुलनेत
अडर्क हुशार किा होईल यािाठी पालकांमध्ये वाट्टेल तो खचण करण्याची स्पर्ाण लागली आहे. आपल्या
शाळेचा डकंवा क्लािेिचा डवद्याथी किा गुिवत्ता यादीत झळकेल यािाठी िंबंर्ीत डशक्षक व
िंस्थाचालकांमध्ये स्पर्ाण लागलेली आहे. तर दुिरीकिे िास्तीचे गुि डमळडवण्यािाठी डवद्याथी
अहोरात्र पररश्रम घेत आहे. वाढत्या बेरोिगारीमुळे तरुिवगण रोिगार डमळण्यािाठी र्ावत आहे.
एकंदरीत काय तर, डवद्याथी डकंवा युवावगण हा त्यांच्या अश्स्तत्वािाठी र्ावत आहेच पि
त्याहीपेक्षा या डवद्यार्थयांचे पालक व त्यांचे डशक्षक िास्तीचे र्ावतांना डदित आहेत. डवद्याथी-पालकडशक्षक हे डतन्ही घटक आपल्या पररने पररश्रम घेत आहेत. पि मानिीक व आडथणक दृष्टीने डवचार
केल्याि याचा िकारात्मक पररिाम होण्याऐविी नकारात्मक पररिाम िास्त होतांना डदित आहेत.
ग्रामीि भागाचा डकंवा शैक्षडिकदृष्या मागािलेल्या कुटुंबाचा डवचार केला तर मुलगा िेव्हा
दहावीला िातो तेव्हाच खऱ्या अथाणने पालक आपल्या मुलाच्या अभ्यािाकिे िास्त लक्ष द्यायला
िुरुवात करतात. त्यापुवी तो काय डशकला? किा डशकला? याकिे फारिे पालकांचे लक्षच निते.
याउलट पररश्स्थती शहरी भागाची डकंवा िुडशक्षीत म्हिडविाऱ्या कुटुंबाची अिते. मुलगा निणरीत
गेल्यापािुनच त्याच्याकिे इतके डनबंर् लादले िातात की त्या बालकाचे डनरागि वय त्या अभ्यािाच्या
ओझ्याखाली दबुन िाते. या दोन्ही गोष्टी मुलांच्या मानिीकतेच्या दृष्टीने हाडनकारकच आहे.
थोिक्यात िांगायचे तर अडतशय डनष्काळिीपिा व अडतकाळिी या दोन्ही गोष्टी मुलांिाठी
हाडनकारक व त्रािदायकच ठरु शकतात. आडि याचाच िमन्वय िार्ण्याचा प्रयत्न मी या िदरातून
मांिण्याचा प्रयत्न करिार आहे.
मुलांची प्रगती झाली तर पालकांचा िन्मान वाढतो. डवद्याथी गुिवंत डनघाला तर शाळेची डकंवा
क्लािेिची प्रडतमा उुंचावते. ति हे होत अितांना त्या डवद्यार्थयाणची काय फरफट होते याचा कर्ी
डवचारच आपि करत नाही. मुलांची प्रगती िार्ण्यािाठी डवद्याथी-डशक्षक-पालक या डतन्ही
घटकांमध्ये योग्य तो िमन्वय अििे गरिेचे आहे. यावरच प्रकाश टाकण्यािाठी एक िकारात्मक
ऊिाण देण्याचा प्रयत्न या माडिकाच्या माध्यमातुन पुढील अंकात करिार आहे.
गिेश एन.िोळुंके

सटप : डशक्षक-डवद्याथी-पालक याांच्या भुसमकेबद्दल ८३९०१३२०८५ या क्रमाांकािर व्हाट्िअप च्या माध्यमातून आपले
लेख आपण पाठिू िकता.
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णिवस आठविीतले : शाळेतल्या गंमती-जमती

माझे पडहले भाषि
मी इयत्ता पाचवी मध्ये
डशकत अितांनाचा हा प्रिंग. तो
प्रिंग आठवला की अिून िुद्धा हिू
येतं. शाळेतले डदवि आठवले की
डकतीही दुःख अिले तरी दूर
झाल्यािारखे वाटते. ते डदवि
अितातच डनरागि, डनिर, आडि
मंतरलेले.
आमच्या शाळेमध्ये लोकमान्य डटळकांच्या
ियंती डनमीत्त भाषि स्पर्ेचे आयोिन करण्यात आले
होते. मी तेव्हा इयत्ता पाचवी मध्ये होतो. मी मोठ्ा
उत्िुकतेने स्पर्ेमध्ये िहभाग नोंदवला होता.
पडहल्यांदाच भाषि स्पर्ेत भाग घेतल्यामुळे खूप
उत्िाहात होतो. घरी गेल्या बरोबर आईकिून भाषि
डलहून घेतले. स्पर्ेला िार्ारि आठ-दहा डदवि बाकी
अितील. भाषिाची िय्यत तयारी मी करत होतो
(तयारी म्हििे काय फक्त पाठांतर करत होतो)
पडहल्यांदाच व्यािडपठावर बोलिार म्हटल्यावर मी
खुपच आनंदात होतो. येता-िाता ितत मुखात
भाषिच होते. िराव अगदी िोरात िूरु होता. घरी
कुिीही पाहुिा आला तरी माझं त्यांच्यािमोर कॅिटे
लावल्यािारखं तेच भाषि िुरु व्हायचे.
ज्या डदविाची मला उत्िुकता होती तो डदवि
अखेर उिािला. आम्ही चार-पाच डमत्र मोठ्ा
उत्िाहाने शाळेकिे पाई-पाई डनघालो. शाळेकिे
िातांना रस्त्यातच माझ्या वगाणतील डमत्र कैलािचे घर
होते. त्याला नेहमीप्रमािे शाळेत येण्यािाठी आवाि
डदला तेव्हा त्याच्या वडिलांनी आम्हाला घरात
बोलावले. कैलािने िुध्दा भाषिामध्ये भाग घेतला
होता. त्याच्या विीलांनी त्याच्याकिन चांगली तयारी
करुन घेतली होती. त्यामुळे त्याच्यापेक्षाही त्याच्या
विीलांना िास्त उत्िुकता होती त्याच्या भाषिाची.
त्यांना तर खूप वाटत होते की, आपि िुद्धा शाळेत यावे
कैलािचे भाषि ऐकायला पि त्यांना ड्युटीवर िायचे
अिल्यामुळे ते त्या कायणक्रमाला येऊ शकिार नव्हते.
त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या घरीच आमची तयारी कशी

झाली आहे हे बघण्याचे ठरडवले.
आम्ही त्यांच्या िमोर भाषिे करुन
दाखडवली. कैलािने आमच्या
िवांपेक्षा छान भाषि करुन
दाखडवले. त्याचे विील खुपच खुष
झाले व त्यांनी आम्हाला िगळयांना
िंत्रागोळया घेण्यािाठी पाच रुपये
डदले. आम्ही अडत उत्िाहाने
शाळेकिे पळतच िुटलो. शाळेच्या
गेटिमोर पोहोचताच गेटच्या बािूला अिलेल्या
हातगािीवरून अगोदर िंत्रा गोळया घेतल्या. गोळया
वाटपात कोिताही भ्रष्टाचार होिार नाही याची
कैलािने पूिण काळिी घेत व्यवश्स्थत वाटे केले आडि
उड्या मारत-मारत आम्ही शाळेच्या डदशेने डनघालो.
आम्ही आमच्या वगाणत बिलेलो होतो िरांनी
हिेरी घेतली आडि आम्हाला ग्राऊंिवर एका
लाइनमध्ये िाण्याि िांडगतले. एका लाईन मध्ये
िातील ती मुलं किली ? त्यामुळेच तर आमचे िर
आम्हाला नेहमी म्हित... अरे तुम्ही देवाघरची फुलं
निून देवाघरची ढोरं आहात ढोरं. त्यांचे हे बोलिे
आम्ही कर्ीच खोटे ठरू डदले नाही हे िुद्धा डवशेष.
अखेर कायणक्रमाला िुरुवात झाली.
प्रडतमापूिन, स्वागत-ित्कार चालू होते. डतकिे माझं
लक्ष नव्हतंच. खालचे वाळूचे बारीक-बारीक खिे
उचलून िमोर बिलेल्या मुलाच्या दप्तरामध्ये
टाकण्यातच मला िास्त आनंद वाटत होता. डततक्यात
अंभोरे िरांनी माझ्या िोक्यात टपली मारत मला
व्यवश्स्थत बिण्याि िांडगतले. तिा मी हाताला घिी
आडि तोंिावर बोट ठेऊन बिलो. िर गेल्यानंतर माझे
उद्योग परत चालू झाले.
आता डवद्यार्थयांच्या भाषिाि िुरुवात झाली
होती. एक-एक स्पर्णक भाषि करत होता. बऱ्याच
ििांचे भाषि तर "मी शेंगा खाल्ल्या नाही, मी टरफले
उचलिार नाही" या पलीकिे िातच नव्हते. एखादा
मुलगा अडतशय िोरदार भाषि करत होता तर एखादा
भाषि करतांना काही आठवले नाही तर डखशातली
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डचठ्ठी काढन वाचायला िुरुवात करत होता. तर कुिी
पडहल्या वाक्यातच आपले भाषि िंपडवत होता.
आम्ही खाली बिुन मात्र त्यांना मोठ्ाने हित होतो.
त्यात कैलाि आडि मी तर आघािीवरच होतो.
बऱ्याच वेळाने भाषिािाठी कैलािचे नाव
पुकारण्यात आले. आम्ही िवण डमत्रांनी त्याला टाळयांनी
भर-भरभरुन दाद डदली. कैलािने िेव्हा भाषिाला
िुरुवात केली. तेव्हा त्याला िुरुवातीला काहीच िुचेना.
इकिन-डतकिन त्याने भाषिाला िुरुवाती केली तर
मुलींकिे हात करुन त्यांना डमत्रांनो तर मुलांकिे हात
करत मैत्रीडिंनो म्हटल्याबरोबर एकच हशा उिाली.
घाबरल्यामुळे अिे झाले अिावे. कैलाि ने एक-दोन
वाक्यातच आपले भाषि आवरते घेतले. मनात डवचार
आला की, हाच का तो कैलाि ज्याने आत्ताच त्याच्या
घरी इतके छान भाषि केले होते. आडि त्याने केलेल्या
छान भाषिामुळे आपल्याला िंत्रा गोळया खायला
भेटल्या. आता काय झालं अिेल नेमकं याला ? याच्या
भाषिाचा कचरा झालाच आहे. त्याला अपमान वाटला
तर तो आपल्याकिच्या उरलेल्या गोळया िुद्धा परत
घेईल म्हिून मी उरलेल्या दोन गोळया एकदमच तोंिात
टाकून घेतल्या. आता घे म्हिावं तुझ्या गोळया परत
अिा मनातल्या मनात डवचार करत गालातल्या गालात
हिायला लागलो. तेव्हड्यात भाषिािाठी माझे नाव
पुकारण्यात आले. माझे नाव कानावर पिताच
तोंिातल्या गोळया चखळत न बिता दाताने चावूनचावून बारीक केल्या आडि व्यािडपठाकिे िाईपयंत
खाऊन घेतल्या आडि डचकट झालेले तोंि शटाणच्या
बाह्ांना पुित व्यािपीठावर प्रकट झालो.
िरांनी माईक िमोर उभे राहण्यािाठी इशारा
केला. मोठ्ा थाटात माईकला हात लावताच कुर्णरणरणररण ण
अिा आवाि यायला लागला. त्याचवेळी िगळे
हिायला लागले. बािूला बिलेले डशक्षक िमोर आले
आडि त्यांनी माईकला हात न लावण्याचे िुचवले. मी
कशी-बशी भाषिाला िुरुवात केली. माईकवर
पडहल्यांदाच बोलत अिल्यामुळे माझाच आवाि मला
परत ऐकू येत अिल्याचा भाि होत होता. कर्ी-कर्ी

वाटत होते की आपला आवाि िमोर िातोय की नाही.
भाषिापेक्षा माझे लक्ष त्या माईककिेच िास्त होते.
माझं भाषि डबनचुक चालु होतं परंतु आवाि िमोर
िात नव्हता. त्यामुळे माझ्या उिव्या बािुला थोड्या
अंतरावर बिलेले आमचे वगणडशक्षक िरकटेिर मला
माईक कर्ी लांब तर कर्ी िवळ र्रण्याचा लांबूनच
इशारा करत होते. माईकला हात लावला तर परत
कुर्णरणरणरण आवाि होईल म्हिून मी त्याला हात न लावता
स्वतःच माझे तोंि मागे पुढे करत होतो. आता मी मात्र
पुरता गोंर्ळून गेलो होतो. या िगळयांमुळे माझी मात्र
उरली-िुरली हवा डनघुन गेली होती. माईकचं अंतर
मेन्टेन ठेवण्यािाठी कमरेतनू पुढच्या बािूला थोिुं
वाकुन भाषि करत होतो. ते बघुन खाली बिलेले
िवणच मुलं हिायला लागली होती. मी तर भाषि न
चुकता करत होतो. पि मला कळत नव्हते की, ही मुलं
नेमकी का हित आहे म्हिुन. िेव्हा भाषि िंपवून
खाली बिलो तेव्हा कैलािने माझी नक्कल करुन
दाखवली त्यानंतर मला हिावे डक रिावे हेच कळत
नव्हते.
भाषि स्पर्ाण िंपनू वषण होत आले तरी मला
डचिडवण्यािाठी माझे डमत्र आिच्या कायणक्रमाचे
अध्यक्ष कुर्णरणरणरणरण.... पुज्ि गुरुिन कुर्णरणरणरण आडि येथे
िमलेल्या माझ्या कुरुरणरणररण ण .... अिं म्हिून डचिवत
अित.
अिो... पि तो माझा व्यािडपठावरचा पडहला
अनुभव अिल्याने मी कडर्ही डविरु शकिार नाही.
आता ही आम्ही िुने डमत्र भेटलो की तो भाषिाचा
डकस्िा आठवल्या डशवाय राहत नाही.
ते भाषि परत एकदा करण्याची िंर्ी आता
डमळाली तर डकती बरे होईल.....!

गिेश सोळुंके

-------------------------------------------------------------------तुम्हाला िुध्दा तुमच्या िाळेतल्या आठिणी व्यक्त करायच्या अितील तर ८३९०१३२०८५ या क्रमाांकािर व्हाट्िअप च्या
माध्यमातून आपले लेख सकंिा कसिता आपण पाठिू िकता. िोबत आपले पुणण नाि, पत्ता ि एक फोटो पाठिायला सििरु नका.
आपण पाठसिलेली मासहती आपल्या नािािह प्रकािीत करण्याचा आम्ही नक्कीच प्रयत्न करु.
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पयणटन डवशेष :

भटकंती...

भारतातीलच नव्हे तर जर्ातील प्रत्येक कोप-यामध्ये धार्मगक, ऐतेहार्सक, उत्कंठावधगक,
धोकादायक, नैसर्र्गक सौंदयागने नटलेली बरीच र्ठकाणे आहेत. या र्ठकाणाांना बघण्यासाठी
आपण नेहमीच आतूर असतो. चला तर मर् भटकंती या सदरातून देशातील वेर्वेर्ळ्या
राजयाांच्या पयगटन स्थळाांच्या बाबतीत. आपण मार्हती करुन घेऊया.

ऐतेहाडिक भारत : डशवरायांचे डकल्ले :
या िदराची िुरुिात करुयात महाराष्ट्राचे अराध्य दैित सहांदिी स्िराज्याचे
िांस्र्थापक छत्रपती सििाजी महाराज याांच्या गड-सकल्ल्याांपािुन. आज आपण या
सकल्ल्याांचा र्थोडक्यात आढािा घेणार आहोत. पुढील अांकापािुन आपण िसिस्तर मासहती
बघणार आहोत.
राजगड, रायगड, सििनेरी, तोरणा, सिांहगड, प्रतापगड, पुरांदर, लोहगड, पन्हाळा, सिांधुदुगण, सिजयदुगण,
जांसजरा, सििाळगड, मांगरुळगड इ. महत्त्िाचे सकल्ले श्री छत्रपती सििाजी महाराजाांच्या स्िराज्यात होते. श्री छत्रपती
सििाजी महाराजाांचा जन्म “सििनेरी” गडािर झाला. त्याांनी प्रर्थम सजांकलेला सकल्ला “तोरणा होय”. “राजगड” ही
मराठी राज्याची पसहली राजधानी होती. नांतर “रायगड” झाली. राजगड हा सकल्ला श्री छत्रपती सििाजी महाराजाांनी
स्ितः बाांधून घेतला. त्यापूिी त्या िहामृग नािाच्या डोंगरािर मुरुांबदेिाचे (ब्रह्मदेिाचे) देऊळ होते. ते देऊळ
अजूनही राजगडाच्या बालेसकल्ल्यािर आहे. सिांधुदुगण, सिजयदुगण हे अरबी िमुद्राला लागून अिलेले सकल्ले/जलदुगण
आहेत. ते िमुद्रमागे होणाऱ्या ित्रूांच्या हल्ल्यापािून स्िराज्याचे रक्षण करत. महाराष्ट्रातील हे ििण सकल्ले
महाराष्ट्राची िान आहेत. पुढील अांकात महाराष्ट्रातील सकल्ल्याांची िसिस्तर मासहती बघणार आहोत.

िांस्कृडतक भारत : गिपतीपुळे
रत्नासगरी सजल्यातील गणपतीपुळे म्हटलां की आपल्या
नजरेिमोर येते ते गणपतीचे मांसदर, िमुद्र सकनारा. पण आपण आज
यापेक्षा र्थोड्या िेगळया सठकाणी िैर करणार आहोत. गणपतीपुळया
पािून एक सकमी अांतरािर कोकण दालन नािाचे एक सठकाण आहे. कोकण सपरिराचा ५०० िर्षांचा िाांस्कृसतक
इसतहाि लाकडाच्या मानिी पुतळयाांमधून या सठकाणी िाकारण्यात आला आहे. कोकणची प्राचीन िमाजरचना,
जुनी िेिभूर्षा, केिभूर्षा, बारा बलुतेदार, जुनी अिजारे, जुनी उपकरणे ि हत्यारे. त्या पुतळयाांना ि िस्तुना बघुन
इसतहाि सजिांत झाल्याचा भाि होतो. सहरव्यागदण टेकडीिर िाधारण ३एकराच्या जागेत एक टुमदार कोकणी गाांि
ििलेलां आहे. गाईडच्या िहाय्याने आपल्याला प्राचीन कोकणातील िण-उत्िि-परांपराांचा प्रिाि इर्थे अनुभिता
येतो. या सठकाणी लाकडी िस्तु सिकत घ्यायच्या अितील तर असतिय रास्त दरात आपण ते सिकत घेऊ िकतो.
मग लॉकिाऊन िंपल्यानंतर चलायचं ना… तोपयंत आपली व आपल्या कुटुंबाची काळिी घ्या.
डिडिटल ई-माडिक “ज्ञान-मंथन”
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हित-खेळत डशक्षि  माय-मराठी 
 अवयवांचा उल्लेख अिलेल्या म्हिी 
१) आपलेच दात आपलेच ओठ : आपल्याच माििावंरुध्द बोलिे कडठि िाते.
२) ओठात एक आडि पोटात एक : बोलण्यात व कृतीत फरक अििे.
३) अंथरुि पाहून पाय पिरावे : ऐपतीच्या मानाने वागावे.
४) आर्ी पोटोबा, नंतर डवठोबा : आर्ी स्वाथण नंतर परमाथण
५) अंर्ळा मागतो एक िोळा, देव देतो दोन िोळे : अपेक्षेपेक्षा िास्त डमळिे.
 प्राण्यांचा उल्लेख अिलेल्या म्हिी 
१) अडत शहािा, त्याचा बैल ररकामा :

४) आंर्ळुं दळतं आडि कुत्र पीठ खातं :

२) अगं अगं म्हशी, मला कुठे नेशी ? :

५) आयत्या डबळावर नागोबा :

३) अिला हरी, गाढवाचे पाय र्री :

६) कावळयाच्या शापाने गाय मरत निते:

िर सदलेल्या म्हणींचा अर्थण आपण पुढील अांकात बघुयात. जर आपणाि या म्हणींचे अर्थण मासहत
अिेल तर आपण 8390132085 या क्रमाांकािर पाठिू िकता. योग्य उत्तर देणाऱ्या पसहल्या २० स्पधणकाांची नािे
पुढील अांकात प्रकािीत करण्यात येतील.

 िमानाथी शब्द 
१) आई = माता, िननी, माय

४) आज्ञा = आदेश, हुकूम

२) आकाश = आभाळ, नभ, अंबर, गगन

५) अंर्ार = काळोख, तम

३) आनंद = हषण, मोद

६) आदर = िन्मान, पूज्यभाव

 डवरुध्दाथी शब्द 
१) अनाथ X िनातन

४) अथणपूिण X डनरथणक

२) अनुकूल X प्रडतकूल

५) अनुरुप X डविोि

३) अविि X हलके

६) आकाश X पाताळ

संकलन : सौ.सुविाा सोळुंके
(उपमुख्याध्याणपका, छत्रपती पब्लीक स्कुल, केिारखेडा)
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हित-खेळत डशक्षि  English View 
 Sound Of Letters अक्षरांचा आवाि 
01) A चा आवाि अॅ

Apple

14) N चा आवाि न

Net

02) B चा आवाि ब

Bat

15) O चा आवाि ऑ

Orange

03) C चा आवाि क

Cat

16) P चा आवाि प

Parrot

04) D चा आवाि ि

Dog

17) Q चा आवाि क्व

Queen

05) E चा आवाि ए

Egg

18) R चा आवाि र

Rat

06) F चा आवाि फ

Fan

19) S चा आवाि ि

Sun

07) G चा आवाि ग

Grapes

20) T चा आवाि ट

Tiger

08) H चा आवाि ह

Hen

21) U चा आवाि अ

Umbrella

09) I चा आवाि इ

Ink

22) V चा आवाि व। व्ह

Van

10) J चा आवाि ि

Joker

23) W चा आवाि व

Wall

11) K चा आवाि क

Kite

24) X चा आवाि एक्ि

X-Ray

12) L चा आवाि ल

Lamp

25) Y चा आवाि य

Yak

13) M चा आवाि म

Man

26) Z चा आवाि झ

Zip

 For Practice  Choose the right sound (योग्य आवाि डनविा)
1) K :

ख

घ

ग

छ

6) A :

औ

अं

अॅ

ओ

2) F :

भ

फ

प

म

7) S :

श्र

ि

ष

श

3) B :

ब

भ

म

प

8) H :

ह

अ

हॅ

ऋ

4) J :

ग

झ

ि

न

9) M :

म्ह

भ

न

म

5) T :

ख

घ

ग

छ

10) D :

ढ

ट

ठ

ि

डिडिटल ई-माडिक “ज्ञान-मंथन”
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हित-खेळत डशक्षि

 चौकटीतले गडित 
 िंख्या 

 नैिडगणक िंख्या :

 1,2,3,4,… या िंख्यांना नैिडगणक िंख्या
म्हितात.
 िवाणत लहान नैिडगणक िंख्या 1 आहे.
 नैिडगणक िंख्यांना मोििंख्या अिेही म्हितात.
 पुिण िंख्या :
 0,1,2,3,4,… या िंख्यांना पुिण िंख्या म्हितात.
 िवाणत लहान पुिण िंख्या 0 आहे.
 िवाणत मोठी पुिण िंख्या िांगता येत नाही.
 पुिांक िंख्या :
 र्न िंख्या, ऋि िंख्या व शुन्य या िंख्यांना पूिांक िंख्या म्हितात.
 उदा. …………, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ……..
 0 हा मध्यवती डबंदू आहे.
 िवाणत मोठी ऋिपुिांक िंख्या -1 आहे.
 िवाणत लहान डकंवा िवाणत मोठी पुिांक िंख्या िांगता येत नाही.
क्रमश:

िराव
खालील प्रश्न चुक की बरोबर ते ओळखा.
1) 1,2,3,... या िंख्यां पुिण िंख्या म्हितात.
2) -5 ही िंख्या नैिडगणक िंख्येच्या प्रकारात येते.
3) र्न िंख्या, ऋि िंख्या व शुन्य या िंख्यांना पुिण िंख्या म्हितात.
4) िवाणत लहान नैिडगणक िंख्या 0 आहे.
5) िवाणत लहान पुिण िंख्या 0 आहे.

संकलन : कु.िया पवार मॅडम
(सहशिक्षीका, छत्रपती पब्लीक स्कुल, केदारखेडा)
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ओळख तज्ञांची

 महान गडित तज्ञ श्रीडनवाि रामानुिन 
िन्म : २२ डििेंबर १८८७, मृत्यू : २६ एडप्रल १९२०
या महान गडित तज्ञाचा िन्म २२ डििेंबर १८८७ रोिी ताडमळनािू
येथील तंिावर डतरोि या गावी झाला. वयाच्या िातव्या वषांपयंतच
त्यांनी अभ्यािात एवढी प्रगती केली होती की त्यांना माध्यडमक शाळेत
दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्या अिामान्य बुश्ध्दमत्तेमुळे माध्यडमक शाळेत
अितांनाच ते अनेक प्रमेये आडि गडितीय डिध्दांत िांगत. त्यांचे ज्ञान बघुन डशक्षक िुध्दा
चडकत होत.
रामानुिन यांचा पडहला शोर्डनबंर्पर लेख इंडियन मॅथेमॅडटकल िोिायटीच्या
डनयतकालीकात १९११ मध्ये छापून आला. त्यावेळी त्यांची वय फक्त तेवीि वषांचे होते. या
लेखामुळे िगाला त्यांच्या िंशोर्नाडवषयी माडहती झाली. केंडिि डरडनटी कॉलेिचे हे
नामवंत गडिततज्ञ प्रो.हािी यांना रामानुिनने पत्र डलडहले. रामानुिन यांचे पत्र वाचताच हे
गडिताचे गाढे अभ्यिाक आडि थोर गडिततज्ञ आहेत अिे मत प्रो.हािी यांनी व्यक्त केले
होते.
१९१४ ते १९१७ या डतन वषांमध्येच रामानुिन यांनी ३२ िंशोर्नपर लेख डलडहले.
१९१८ िाली रॉयल िोिायटीने त्यांना आपले िदस्यत्व बहाल केल.े त्यावेळी ते केवळ तीि
वषांचे होते. त्यानंतर त्यांना केंडििच्या डरडनटी कॉलेिची फेलोडशप डमळाली. ही फेलोडशप
डमळडविारे ते पडहले भारतीय होत.
२९ एडप्रल १९२० रोिी वयाच्या अवघ्या तेहेतीिाव्या वषी हे महान गडितज्ञ हे िग
िोिून गेले. अशा या महान गडितज्ञाचा िन्मडदवि आपि राष्रीय गडित डदवि म्हिून
िािरा करतो.
संकलन : कु.िया पवार मॅडम

(सहशिक्षीका, छत्रपती पब्लीक स्कुल, केदारखेडा)

डटप : डवशेष व तज्ञ व्यक्तींची माडहती 8390132085 या क्रमांकावर व्हाट्िअप द्वारे
पाठवू शकता.
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ज्ञान-डवज्ञान
 डमळवा प्रयोगातून ज्ञान 
आपण आपल्या गॅलरीत, टेरेसवर शकिंवा अंगणात फुलझाडांच्या कुिंड्या ठेवतो. त्याला
दररोज न चुकता पाणी घालतो. पण कधी-कधी झाडांना पाणी द्यायला आपण शवसरतो सुध्दा शकिंवा
आठवड्याभरासाठी बाहेरगावी जायचे असेल तर त्या फुलझाडांचे कसे होईल ? आपण परत
येईपयंत ही फुलझाडे कोमेजून जातील शकिंवा नष्ट होतील. शफरायला तर जायचे आहे मग काय
करणार ? चला तर मग यासाठी खालील प्रयोग करुन बघुया…

साणहत्य : एक प्लास्टीकची बरणी शकिंवा भांडे, सुतळीचे तुकडे, स्टुल, झाडांच्या कुिंड्या इ.
कृती : १. एक प्लास्टीकचे बरिी घ्या. २. आपि
लावलेल्या झाडांच्या संख्येनुसार त्या बरिीला
णछद्रे पाडा. ३. त्या णछद्रांतून सुतळी ओवून घ्या व
बरिी कुुंड्ांपासून उुंचावर ठेवा. ४. सुतळीचे
एक टोक बरिीमध्ये ठेवा व िुसरे टोक झाडांच्या
कुुंड्ांमधील थोडी माती उकरुन त्यात ठेवा. ५.
आता प्लास्टीकच्या बरिीमध्ये पािी टाका. ६.
थोडा वेळ णनरीक्षि केल्यानंतर आपल्याला
कोरड्ा असलेल्या सुतळ्या ओल्या होत
असल्याचे लक्षात येईल. थेंब-थेंब पािी
झाडाच्या बुडाकडे जाता असतांना णिसेल.
या मागील शास्त्रीय कारि : केशतंतुमध्ये आकर्ाि शक्ती असते.
स्त्रोत : श्रीमती सुणमत्रा जाधव यांच्या ‘णमळवा प्रयोगातून ज्ञान’ या पुस्तकातून साभार
डटप : कमी खचाणमध्ये करण्यािारख्या प्रयोगांची माडहती आपि 8390132085 या क्रमांकावर
व्हाट्िअप द्वारे पाठवू शकता.
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 Info-Tech 

ज्ञान-तंत्रज्ञान

 िंगिक डिज्ञािा 

Computer Shortcut keys (MS-WORD)
Basic Shortcut keys (Ctrl+...)
Ctrl + A = Select all

Ctrl + O = Open

Ctrl + B = Bold

Ctrl + P = Print

Ctrl + C = Copy

Ctrl + Q = Remove Paragraph Formatting

Ctrl + D = Font

Ctrl + R = Right Alignment

Ctrl + E = Center Alignment

Ctrl + S = Save

Ctrl + F = Find

Ctrl+T = Set the Hanging Indent
bar)

Ctrl + G = GoTo..

(Ruler

Ctrl + U = Underline

Ctrl + H = Replace

Ctrl + V = Paste

Ctrl + I = Italic
Ctrl + J = Justify Alignment

Ctrl + W = Close the Active Window
Ctrl + X = Cut

Ctrl + K = Hyperlink
Ctrl + L = Left Alignment
Ctrl + M = Indent Paragraph from Left

Ctrl + Y = Redo/Repeat
Ctrl + Z = Undo

Ctrl + N = New Document

--------------------------------------------------------------------

 शैक्षडिक App... 
DIKSHA App : या अॅप मध्ये पर्
ु ण वर्ाणचा अभ्यासक्रम समाववष्ट
करण्यात आलेला असून. हे मोफत वापरता येर्ारे अॅप आहे.
पररपाठ App : एक आदर्ण पररपाठा घेण्यासाठी हे एप खुपच उपयुक्त
आहे.
संकलन : चेतन चव्हाि,
(संगिक णशक्षक, वडोि तांगडा)
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 तयारी स्पर्ाण पररक्षेची 

स्पर्ाण पररक्षा तंत्र
१) िगातील िवाणत मोठा देश कोिता ?

६) िगातील िवाणत मोठी मडशद कोिती ?

२) िगातील िवाणत लांब नदी कोिती ?

७) िगातील िवाणत मोठा खंि कोिता ?

३) िगातील िवाणत मोठे वाळवंट कोिते ?

८) िगातील िवाणत लहान खंि कोिते ?

४) िगातील िवाणत लांब र्रि कोिते ?

९) िगातील िवाणत मोठा र्बर्बा कोिता ?

५) िगातील िवाणत उुंच डशखर कोिते ?

१०)िगातील िवाणत मोठी राज्यघटना कोिती

अशा प्रकारच्या डवडवर् प्रश्नांिाठी व अर्ीकच्या माडहतीिाठी
http://shankarchaure.blogspot.in ब्लॉगला भेट द्या.
िंकलक :- शंकर डिताराम चौरे, र्ुळे (प्रा.डशक्षक) 9422736775
--------------

िमूहदशणक शब्द ओळखा
1) गुरांचा कळप, तिा डवमानांचा_____

6) फुलांचा गुच्छ, तिा वेलींचा_____

2) फुलांचा गुच्छ, तिा फुलझािांचा_____

7) भाकरीची चवि,तशी मिक्यांची____

3) करवंदाची िाळी, तशी कािूंची____

8) बेट कशाचे ?_____

4) पोत्यांची थप्पी,तशी र्ान्याची_____

9) वारूळात िमूहाने राहिारा प्रािी कोिता ?

5) टोळी - चोरांची,तशी मोळी_____

10) पक्ष्यांच्या िमूहाला काय म्हितात ?

िंकलक :- श्री.नवनाथ िुयणवंशी, अहमदनगर (8308207882,
7020274294)

या िदरातील उत्तरे शेवटच्या पानावर.
आपल्याकडे स्पधणपररक्षेची तयारी करण्यािाठी उपयुक्त मासहती अिेल तर तर
८३९०१३२०८५ या क्रमाांकािर व्हाट्िअप च्या माध्यमातून नक्की पाठिा. िोबत आपले पुणण
नाि, पत्ता ि एक फोटो पाठिायला सििरु नका. आपण पाठसिलेली मासहती आपल्या
नािािह प्रकािीत करण्याचा आम्ही नक्कीच प्रयत्न करु.
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आिीच्या गोष्टी
 खरा भक्त कोि ? 
एकदा नारदमुनींनी शवष्णुदेवास
शवचारले, ‘परमेश्वरा, तुमचा शप्रय भक्त कोण
आहे ?’ नारदमुनींना अपेक्षा होती की ते त्यांचे नाव
घेतील. कारण ते प्रत्येक क्षणी ‘नारायण’ या
िब्दाची जपमाळ करत असत. तेव्हा भगवान शवष्णू म्हणाले, ‘पृथ्वीवर राहणारा सखाराम नावाचा िेतकरी
माझा शप्रय भक्त आहे.’ सखाराम याचे नाव ऐकून नारदमुनी लगेच पृथ्वीवर पोहोचले. त्यांनी पाशहले, सखाराम
सकाळी एकदाच देवाचे नाव घेतो आशण मग बैलं घेऊन िेतात शनघून जातो. तेथे तो शदवसभर िेतात राबराब राबतो, कष्ट करतो आशण संध्याकाळी घरी येतो. जेवण केल्यावर रात्री झोपेच्या आधी पुन्हा एकदा देवाचे
नाव घेतो. नारदमुनी लगेच शवष्णुलोकात पोहोचले व म्हणाले, ‘भगवंत, सखाराम शदवसातून फक्त दोन वेळाच
तुमचे नाव घेतो तरी तो तुम्हाला शप्रय कसा ?’ भगवान शवष्णू म्हणाले,
‘मी तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देईन, परंतू प्रथम तुम्ही हे भांडे पाण्याने भरून
आणा आशण ते घेऊन पृथ्वीभोवती प्रदशक्षणा करुन या. मात्र एक गोष्ट
लक्षात ठेवा, या भांड्यातून एकही पाण्याचा थेंब खाली पडता कामा
नये.’ नारदमुनी संपूणण मागण स्स्थरपणे चालत राशहले आशण पाण्याचा
एकही थेंब खाली पडू शदला नाही. जेव्हा ते परत आले तेव्हा भगवान
शवष्णूंनी शवचारले, ‘तुम्ही वाटेत माझे नाव शकती वेळा घेतले ?’ नारद म्हणाले, ‘आपण माझ्यावर असे काम
सोपवले होते की, माझे सगळे लक्ष त्याकडेच होते. मग आपले नाव कसे घेणार ?’ ‘ मी सुध्दा सखारामला
काम शदले आहे. तो जरी माझे नाव सतत घेत नसला तरी माझे नाव घेऊन तो कामाला सुरुवात करतो. आपल्या
कामात मनापासून रमतो. जो व्यक्ती त्याचे काम मनापासून आशण व्यवस्स्थत करतो शतच खरी भक्ती.’
तात्पयण : फक्त देव-देव करणे याला भक्ती म्हणता येत नाही. जो आपले काम मनापासून करतो तोच
खरा भक्त. शतच खरी देवाची भक्ती असते.
संकलन : सौ.वर्ाा गव्हािे मॅडम
(सहणशक्षीका, छत्रपती पब्लीक स्कुल, केिारखेडा)

आपल्या कडे सुध्दा छान-छान गोष्टी असतील तर 8390132085 या क्रमांवर नक्की पाठवा. सोबत आपले
पुणण नाव, पत्ता पाठवायला शवसरु नका.
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बोलके डचत्र

डपयुष डभमराव रायते, वगण ४था,
कै.भाऊिाहेब देशमुख डवद्यालय, भोकरदन

व्योमकेश चंद्रशेखर देशमुख, वगण ३रा,
पायोडनयर िीबीएििी इंटरनॅशनल स्कूल, भोकरदन

अडपणता गिानन पिोळ, के.िी.2,

वेडदका िुरेश भोिले, वगण ४था,

छत्रपती पब्लीक स्कुल, केदारखेिा ता.भोकरदन

मराठवािा रेिेएंट स्कुल, भोकरदन
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आदशण चंद्रशेखर देशमुख, वगण ७वा,
न्यू हायस्कूल, भोकरदन

अिणव प्रल्हाद काळे, वगण १ला,
मोरेश्वर इंश्ग्लश स्कुल, रािूर ग. ता.भोकरदन

वेदांत िडचन गायकवाि, वगण ८वा, िंस्कार बालक मंडदर, औरंगाबाद
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बालडवश्व

 कोिे िोिवा 
प्रश्न क्र.1 :

प्रश्न क्र.2 :

प्रश्न क्र.3 : 1 रुपयाला 3 चॉकलेट डमळतात. 3 चॉकलेटचे कव्हर परत केल्यावर अिून 1 चॉकलेट
डमळते तर 45 रुपयात एकुि डकती चॉकलेट येतील ?
प्रश्न क्र.4 : भाकरींची िंख्या 20 व भोिन करिार्या व्यक्तीिुध्दा 20 आल्या पाडहिे.(पुरुष,स्त्रीया
व मुले िवांचा िहभाग आला पाडहिे.) प्रमाि पुढीलप्रमािे:
एक पुरुष 3 भाकरी खातो. एक स्त्री 2 भाकरी खाते व एक मुलगा 1/2 (अर्ी) भाकर खातो.
एकूि 20 भाकरी आहेत, आडि वररल िवण व्यक्ती पि 20 आहेत. तर िांगा पुरुष डकती?,
स्रीया डकती? आडि मुले डकती?
-------------------------------------------------------------------शाळेचे मॅनेिमेंट िॉफ्टवेअर, वेबिाईट तयार करण्यािाठी िंपकक :
श्री.चेतन चव्हाि, मो.नं. 9764462519
chetanchavhan100@gmail.com

www.abhyudaysofttech.com
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 चला हिुया ... 
िुरी आहे का ?
बंटी : आई, आपल्याकिे कांदे िोलायला िुरी आहे ना ?
आई : हो आहे की ! का रे ?
बंटी : आिी मला िांगत होती. तुझ्या आईला नाकाने कांदे
िोलायची िवय आहे म्हिुन...!  
--------------------------------------------------------------------

आहे का उत्तर ?
(बंटी एका कुत्र्याला त्राि देत होता. ते पाहून
शेिारचे काका म्हिाले...)
काका : हे बघ बंटी, आता िर तू या कुत्र्याचे
कान ओढलेि तर मी तुझे कान
ओढीन ! काय िमिलं का ?
बंटी : हो िमिलं, िमिलं ! इथूनपुढे त्याचा
कान नाही ओढिार. आता त्याची शेपूट ओढिार मग तर झालं... ?  
--------------------------------------------------------------------

।। एक िुचना ।।
िंदभण व स्त्रोत : माडिकामध्ये वापरण्यात आलेले प्रािंडगक डचत्रे Google Image वरुन
घेण्यात आलेले आहेत. तिेच माडिकातील काही माडहतीचा िंदभण Google,
Wikipedia वरुन घेण्यात आलेला आहे.
मावसकातील लेख, कववता वकिंवा इतर मावहतीवर आक्षेप असल्यास
8390132085 या क्रमािंकावर सप
िं ादकािंर्ी सप
िं कण साधावा.
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माझी शाळा-माझे उपक्रम

 छत्रपती पब्लीक स्कुल, केदारखेिा 

माझ्या शाळेचे श्व्हिीओ बघण्यािाठी येथे श्क्लक करा :

श्क्लक करा

माझ्या शाळेबद्दल आपल्या प्रडतक्रीया देण्यािाठी येथे श्क्लक करा.

श्क्लक करा

माझ्या शाळेच्या ब्लॉगला भेट देण्यािाठी खालील डलंकवर श्क्लक करा :

श्क्लक करा

आपल्या शाळेत राबडवण्यात आलेल्या उपक्रमांची माडहती, फोटो, युयूब डलंक डकंवा ब्लॉग
आमच्यािोबत शेअर करण्यािाठी 8390132085 या क्रमांकावर पाठवा.
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 िदरातील उत्तरे येथे बघा 
स्पर्ाण पररक्षेची तयारी...
 िामान्य ज्ञान स्पर्ाण पररक्षा तंञ 

 िमूहदशणक शब्द ओळखा

उत्तर : 1) रडशया, 2) नाईल, 3) िहारा वाळवंट,
4) डहराकूि 5) माउुंट एव्हरेस्ट, 6) िामा मडशद,
7) आडशया, 8) ऑस्रेलीया, 9) एंिल र्बर्बा,
10) भारताची

उत्तर : 1) ताफा, 2) ताटवा 3) गाथि 4) राि
5) ऊिाची 6) कुंि 7) उतरंि 8) बांबुचे 9) मुंग्या
10) थवा

बालडवश्व मर्ील उत्तरे :
प्रश्न क्र.1चे उत्तर : 36
प्रश्न क्र.2चे उत्तर : 26
प्रश्न क्र.3चे उत्तर : 45चे 135 चॉकलेट येतील . 135 कव्हर वापि केल्यावर 45 चॉकलेट डमळतील. 45 चॉकलेट चे
कव्हर वापि केल्यावर 15 चॉकलेट डमळतील . पुन्हा 15 चॉकलेट चे कव्हर वापि केल्यावर 5 चॉकलेट
डमळतील. पाच मर्ील तीन कव्हर वापि केल्यावर 1 चॉकलेट डमळेल. आता या एकाचॉकलेट चे कव्हर आडि
मागील दोन चॉकलेट चे कव्हर म्हििेच तीन कव्हर वापि केल्यावर 1 चॉकलेट डमळेल .
म्हनिेच. 135+45+15+5+1+1=202
प्रश्न क्र.4चे उत्तर : 1 पुरुष = 3भाकरी, 5 स्त्रीया = 10 भाकरी; 14 मुले = 7 भाकरी

------------------------------------या ई-मासिकातील मासहतीिी िांपादक ि इतर िहकारी िहमत अितीलच अिे नाही. सह मासहती िेगिेगळया माध्यामातून
िांकसलत केलेली अिून त्याांना एकसत्रत आणून िदरील मासिक प्रसिध्द केलल
े े आहे. या मासिकातील काणत्याही घटकाबद्दल
िुचना, तक्रारी अितील तर 8390132085 क्रमाांकािर िांपकक िाधािा.
या िाप्ताडहकातील प्रत्येक लेख व घटक हा लेखकांकिे व िंपादकांकिे िुरक्षीत अिून या माडिकाचे डकंवा
त्यातील कोित्याही भागाचे पुनमुणद्रि करण्यािाठी िंपादकांची व लेखकांची परवािगी घेिे आवश्यक आहे. अन्यथा
कायदेशी कारवाई होऊ शकते.
िंदभण व स्त्रोत : माडिकामध्ये वापरण्यात आलेले प्रािंडगक डचत्रे Google वरुन घेण्यात आलेले आहेत. तिेच
माडिकातील काही माडहतीचा िंदभण Google, Wikipedia वरुन घेण्यात आलेला आहे.
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र्न्यवाद…!
आपल्याला हे ई-बुक किे वाटले नक्की कळवा.
आपला : र्र्ेर् एन.सोळिंु के
Mob.No. – 8390132085
E-mail Id – gnsolunke0092@gmail.com
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