पररषदेची िाटचाल

अ

मेररका ि कॅ नडा येथील बृहन्महाराष्ट्र मं डळे द्वै िावषिक अधििेशन
भरितात. त्ांच्या डल्लास येथे भरलेल्या एकोधिसाव्या
अधििेशनात मराठी विज्ञान पररषद आिखी तीन सामाधिक सं स्ांबरोबर
सहभागी झाली होती. ह्या सं स्ांच्या कामाबद्दलचा पररसं िाद आधि
त्ानं तरचे व्याख्यान, यामुळे पररषदेच्या उपक्रमांची मावहती अमेररके त ि
कॅ नडात राहिाऱ्या पाच हिार मराठी भावषकांपयंत पोहोचली. त्ािेळी
झालेल्या चचेनुसार त्ांच्याबरोबर काही कायिक्रम सुरू करता येतील.
‘शवनिारी विज्ञानिारी’ हा उपक्रम चार िषािपि
ू ी नाधशक येथे सुरू के ला,
तेव्हा तेथील महापाधलके च्या दहा शाळांत तो घेण्यात आला होता. माचि
२०२०मध्ये सं पलेल्या िषाित तो २७९ शाळांपयंत विस्तारला. इतके च नव्हे
तर, एका धिल्ह्यापासून सुरू झालेला हा उपक्रम आता महाराष्ट्राच्या १६
धिल्ह्यात ि कनािटकातील वनप्पािीत पोहोचला. एकू ि तीस वठकािी
झालेल्या या उपक्रमात पररषदेचा विभाग नसलेली सात वठकािे आहेत हे
उल्लेखनीय आहे. पवहल्या िषी ४०० शालेय विद्यार्थ्ांना याचा लाभ वमळाला
होता, तो या िषी बारा हिारांपक्ष
े ा िास्त शालेय विद्यार्थ्ांपयंत पोहोचला
आहे. प्रधशक्षि वदलेले महाविद्यालयीन विद्याथी हा उपक्रम अमलात आितात
हे आिखी एक िैधशष्ट्य म्हिायला हिे. महाविद्यालयीन विद्याथी ि शालेय
विद्याथी या दोन्ही गटांना या उपक्रमाचा फायदा झाला आहे असे घेतलेल्या
मागोव्यािरून लक्षात आले.
दरम्यान िषि २०१८-१९मध्ये मी अमेररके तील एम.आय.टी. विद्यापीठाला
भेट वदली असता तेथील प्राध्यापकांना शेतीतील उत्पादकता िाढििारा
पररषदे चा सं शोिन प्रकल्प भािला. त्ामुळे तेथील प्राध्यापकांनी सं युक्तपिे
सं शोिन करण्यास सुरुिात के ली आहे. तसेच, शेतीतील घनकचरा उष्णता
ऊिेसाठी िापरताना कमीतकमी प्रदूषि कसे होईल, यािरही एकवित
सं शोिन सुरू के ले आहे. या विषयात दोन पीएच.डी.चे विद्याथी काम करत
असून त्ांनी बराच पल्ला गाठला आहे.
द्राक्षांपासून बेदािे बनिताना येिाऱ्या अडचिींिर मात करण्यासाठी
पीएच.डी.चा एक विद्याथी काम करत असून आिखी दोन विद्याथी िाया
िािारे फिस, कािू ि आं बे यांचा िापर िाढिून दीघिकाळ वटकिारे पदाथि
तयार करण्याबाबत सं शोिन करत आहेत. या सं शोिनाद्वारे होिाऱ्या
मूल्यिृद्धीचा फायदा कोकिातील शेतकरी ि स्ावनक िनतेला कसा होईल
यािर लक्ष कें वद्रत के ले आहे. सौरऊिाि वकफायतशीर होण्यासाठी मूलभूत
सं शोिन ि नितं िज्ञान वनवमिती यासं दभाित चार पीएच.डी.चे विद्याथी काम
करत आहेत.
सं शोिनाचा उद्योगात िापर करून त्ामध्ये यशस्विता वमळििाऱ्या
लघुउद्योिकांना पुरस्कार दे ऊन २०१२सालापासून गौरिण्यात येत आहे.
तशीच पाररतोवषक योिना तरुि अधभयं त्ांसाठी दोन िषांपासून सुरू के ली
आहे. आपल्या समािाला उपयोगी पडिारे तं िज्ञान विकधसत करिाऱ्या
लघुउद्योिकांना ि अधभयं त्ांना प्रोत्साहन दे िाऱ्या योिनांना अधिक
प्रवतसाद वमळािा ही अपेक्षा. घनकचऱ्याचा प्रश्न सोडिण्याकररता उपयुक्त
असलेल्या ‘शहरी शेती’ तं िाचा प्रसार पररषद गेली २५ िषे करत आहे.
आता या तं िाचा िापर वनिासी सं कु लात व्हािा, तसेच तेथे भािी वपकिता
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यािी, म्हिून अभ्यासक्रम घेऊन ि विज्ञान आश्रम सं स्ेमाफित याचा विस्तार
करायला सुरुिात के ली आहे.
वदवमिी मेंडेधलफ यांनी वनवमिलेली आितिसारिी दीडशे िषांची झाल्याने
२०१९ हे िषि ‘इं टरनॅ शनल इयर ऑफ दी पीररऑवडक
टे बल’ (आयिायपीटी) या नािाने सािरे करण्याचे ठरिले. यावनवमत्ताने
पररषदे नेही १२२ कायिक्रम महाराष्ट्ररभरच नव्हे तर, महाराष्ट्राबाहेरही घेऊन
आपला प्रचाराचा िाटा उचलला.
मराठी विज्ञान पररषद आधि आयसर (पुिे) यांनी सं युक्तपिे घेतलेला
विज्ञान सं प्रेषक (कम्युवनके शन) अभ्यासक्रम चांगलाच यशिी ठरला.
अभ्यासक्रमात सहभागी एम.एस्सी./पीएच.डी.चे विद्याथी ि आयसरचे
अधिकारी या उभयतांनी हा अभ्यासक्रम दरिषी एकदा तरी घ्यायलाच हिा,
अशी एकमुखी मागिी के ली. तसेच, या अभ्यासक्रमाचे विद्याथी धलखािही
करू लागले आहेत. या दोन्ही सकारात्मक बाबी आहेत. पररषद पन्नास
प्रकारचे विविि कायिक्रम करते, पि त्ाला वमळत असलेला प्रवतसाद अल्प
असतो. तो कसा िाढिायचा याबद्दल काही अनुभिी व्यक्ततंशी चचाि चालू
असून, पररषदे च्या सं के तस्ळात काही सुिारिा के ल्या तर हे िमू शके ल.
पररषद त्ादृष्ट्ीने िाटचाल करत आहे.
वडसेंबर २०१९पासून कोरोनाची साथ सुरू झाली. हा हा म्हिता या
साथीने िगभर आपले पाय पसरले. कोरोनाचा प्रादुभािि रोखण्यासाठी
भारतात माचि २०२०च्या वतसऱ्या आठिड्यापासून टाळे बंदी, सं चारबं दी
यांचा अिलं ब करािा लागला. पुढे टाळे बंदीची मुदत िाढतच गेली. त्ाचा
पररिाम िीिनाच्या सगळ्याच क्षेिािर झाला. त्ामुळे सिांनाच काही बदल
िीकारािे लागले. त्ाचा पररिाम म्हिून पररषदेलाही इलेक्ट्रॉवनक
माध्यमाचा िापर करून स्ायी सवमतीच्या माधसक बैठका, ‘विज्ञानगं गा
व्याख्यानमाले’ची व्याख्याने घ्यािी लागली. िनता घरी बसून असताना
त्ांचे विज्ञान-तं िज्ञानविषयक कु तूहल शमविण्यासाठी ‘इ-मेलने प्रश्न विचारा
शास्त्रज्ञ त्ाची उत्तरे दे तील’ अशी सोय पररषदे ने सुरू के ली. सं पूिि कामकाि
बं द झाल्यािर त्ाचा पयाििरिािर काय पररिाम होतो आहे, याचे
घरबसल्या सिेक्षि करायची योिना पररषदे ने तज्ज्ांच्या मागिदशिनाखाली
आखली ि अमलात आिली.
एकि
िमून
कायिक्रम
करण्यािर असलेले वनबंि
लक्षात घेता, या तं िज्ञानस्नेही
िीिनशैलीचा
िीकार
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पररषदेला
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त्ादृष्ट्ीने पुढील िाटचाल
करािी लागेल.
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िावषिक सििसािारि सभेची सूचना
मराठी विज्ञान पररषदे ची चोपन्नािी िावषिक सभा रवििार वद. २९ नोव्हेबर, २०२० रोिी सकाळी १०.०० िािता दूरदृश्य प्रिालीद्वारे झूम

या माध्यमािर होईल. सदर सभेचा झूम वमटींग आयडी 982 3196 2009 हा असून पास कोड 291110 हा आहे (यामध्ये काही बदल
झाल्यास त्ाची मावहती मविपच्या www.mavipamumbai.org अथिा www.mavipa.org ह्या सं के तस्ळािर आपल्याला
वमळू शके ल). पररषदे च्या विभागाला ि सं स्ा सभासदाला त्ांचा एक प्रवतवनिी सभेत सहभागी होण्यास सूधचत करता येईल.
गिसं ख्येच्या अभािी सभा स्वगत झाल्यास त्ाच वठकािी त्ाच वदिशी सकाळी १०.३० िािता सभा भरे ल ि त्ा सभेस गिसं ख्येचे
बं िन राहिार नाही. {घटनेप्रमािे गिसं ख्या २०}

कायिक्रम :
१) मागील सभेचे इवतिृत्त सं मत करिे.
२) इवतिृत्तातून वनघालेल्या कामांची कायििाही सांगिे.
३) २०१९-२०२०या िषािचा िृत्तान्त ि वहशेब सं मत करिे.
४) २०२०-२०२१ या िषािचे अंदािपिक सं मत करिे.
५) २०२०-२०२१ या िषािसाठी वहशेब तपासनीस नेमिे.
६) अध्यक्षांच्या परिानगीने अन्य कामे.
महत्त्वाची टीप : कोविड-१९च्या प्रादुभाििामुळे एकि िमण्यािर वनबंि असल्याने दरिषी ऑगस्ट मवहन्यात होिारी ही सभा यं दा
आता २९ नोव्हेंबर, २०२० रोिी दूरदृष्य प्रिालीद्वारे घेतली िात आहे.त्ामुळे कायिकाररिीिरील चार िांगासाठी आधि अध्यक्ष
पदाची वनिडिूक घेता येत नाही. सभा उशीरा घेत आहोत, त्ासाठी ही सभा ३१ माचि, २०२१पयंत घ्यायला परिानगी द्यािी अशा
अथािचे पि िमािदाय आयुक्तांना १६ सप्टेंबर, २०२० रोिी पाठिले होते.

डॉ. ज्येष्ठराि िोशी
अध्यक्ष

मुं बई,
वद. २ नोव्हेंबर, २०२०

सूचना : िावषिक िृत्तान्तासं बं िी ि वहशेबासं बं िी सभेत प्रश्न विचाराियाचे असल्यास वदनांक २४ नोव्हेंबर, २०२० रोिी दुपारी ३
िािेपयंत सभासदांनी ते पररषदेच्या कायािलयाकडे पाठिािेत.
मराठी विज्ञान पररषद
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कायिकारी मं डळाच्या सभेची सूचना
वदिस ि िेळ : रवििार वद. २९ नोव्हेंबर २०२०, दुपारी १२.०० िािता (िावषिक सभेनंतर) कोविड-१९च्या प्रादुभाििामुळे
ही सभा दूरदृश्य प्रिालीद्वारे झूम या माध्यमािर होईल. सदर सभेचा झूम वमटींग आयडी 916 3145 6062 हा असून
पास कोड 291112 हा आहे (यामध्ये काही बदल झाल्यास त्ाची मावहती मविपच्या www.mavipamumbai.org
अथिा www.mavipa.org ह्या सं के तस्ळािर आपल्याला वमळू शके ल).
कायिक्रम
१. मागील सभेचे इवतिृत्त मं िूर करिे,
२. मागील सभेच्या इवतिृत्तातून वनघिाऱ्या कामाची कायििाही सांगिे,
३. ऑगस्ट, २०१९ च्या िावषिक सभेनंतर आिच्या िावषिक सभेपयंत झालेल्या स्ायी सवमतीच्या महत्त्वाच्या वनिियांना
सं मती देिे,
४. सभासद िीकृ त करिे,
५. स्ायी सवमती नेमिे,
६. पदाधिकारी नेमिे,
७. बँ क खात्ासं बं िी ठराि करिे,
८. आगामी अधििेशनासं बं िी वनििय घेिे,

९. अध्यक्षांच्या परिानगीने अन्य कामे,
सिि सभासदांनी उपस्वस्त राहािे ही विनं ती
महत्त्वाची सूचना: कोविड-१९च्या प्रादुभाििामुळे िावषिक सभाही दूरदृश्य प्रिालीद्वारे घ्यािी लागल्याने कोित्ाच िागेसाठी
वनिडिूका घेता आल्या नाहीत. त्ामुळे सध्या आहेत तेच कायिकाररिी सदस्य - वनिडलेले आधि िीकृ त - तसेच सिि
पदाधिकारी पं चािन्नािी िावषिक सभा होईपयंत काम पाहातील. या अनुषंगाने मुद्दा क्रमांक ४ ते ७बाबत, ‘िैसे थे’
पररस्वस्ती राहील.
मुं बई,
वद. २ नोव्हेंबर, २०२०

श्री. अ. पां. देशपांडे, डॉ. ियं त िोशी, श्री. विनायक कधििक
कायििाह

।। नोंदिी ।।
सोसायटी रधिस्टरे शन अॅक्ट् : Bom-81/66/GBBSD वदनांक 12-81966
मुं बई पस्विक टरस्ट : F-1429 Bom वदनांक 06-09-1966
आयकर सिलत प्रमािपि क्र. DIT(E)MC/80G/2577/2009-2010
वद. 31/10/2009 (कायमिरूपी)
परकतय चलनात देिग्या िीकारण्यासाठीचा नोंदिी क्रमांक :
084020008 वद. 14-05-2017

मराठी विज्ञान पररषद

।। कायािलय ।।
विज्ञान भिन, वि.ना. पुरि मागि,
शीि-चुनाभट्टी (पूिि), मुं बई ४०००२२
दूरध्वनी : ०२२-२४०५ ४७१४ / २४०५७२६८
सं के त स्ळ : www.mavipamumbai.org
इ-मेल : office@mavipamumbai.org
कायािलयीन िेळ : सकाळी १०.३० ते सं ध्या. ५.३० (मं गळिारी साप्तावहक सुट्टी)
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२०१९-२०२०चा िृत्तान्त
एवप्रल २०२०मध्ये मराठी विज्ञान पररषदे ने पं चािन्नाव्या िषाित पदापिि के ले
आहे. एवप्रल २०१९ ते माचि २०२० या िषािचा िृत्तान्त ि वहशेब कायिकारी
मं डळाच्या ितीने सादर करीत आहोत.
पररषदे ची सभासद सं ख्या अहिाल साली पुढीलप्रमािे होती.
(कं सात मागील िषािची सं ख्या) :
सभासद सं ख्या
सं स्ा आिीि
(५३)
५५
सं स्ा सािारि
(४६)
६२
व्यक्तत आिीि
(१४५२)
१४६०
व्यक्तत सािारि
(१९)
१८
विद्याथी
(११)
४
पविके सह आिीि सभासद
(९१२)
९१७
एकू ि सभासद
(२४९३)
२५१६
याधशिाय पविका िावषिक सभासद
(९५८)
८४६
तीन िषांचे सभासद
(३१५)
३२६
पविका िगििीदार एकू ि
(१२७३) ११७२
या खेरीि १४५ व्यक्ततंना (आिीि सभासद िगििीदार) ई-पविका पाठिली
िात होती.
िावषिक सििसािारि सभा :
रवििार वद. २५ ऑगस्ट, २०१९ रोिी पररषदे ची िेपन्नािी िावषि क
सिि सािारि सभा दुपारी २.०० िािता मराठी विज्ञान पररषद, विज्ञान
भिन, वि.ना. पु र ि मागि , चु नाभट्टी, मुं बई ४०००२२ ये थे झाली. सभे ने
२०१८-१९चा िृ त्तान्त ि वहशे ब सं मत के ले ि २०१९-२०चे अंदािपिक
मं िू र के ले. २०१९-२० कररता श्री. प्रसन्न घाटे अॅ ण्ड कं पनी यां ची वहशे ब
तपासनीस म्हिू न नेम िू क करण्यात आली.
सन २०१९-२०२२ या कालाििीसाठी कायिकारी मं डळाच्या ररकाम्या
झालेल्या चार िागांसाठी चारच िैि अिि होते. त्ामुळे कायिकारी मं डळािर
पुढील सभासदांची वबनविरोि वनिड करण्यात आली.
१) डॉ. वििेक पाटकर, २) डॉ. ियं त िोशी,
३) श्री. विनायक कधिि क, ४) श्री. वििेक रानडे
िेपन्नाव्या िावषिक सभेनंतर पुढील कायिकारी मं डळ अधिकारािर आहे.
अध्यक्ष : प्रा. ज्येष्ठराि िोशी
उपाध्यक्ष : डॉ. वििेक पाटकर, श्रीमती सािना िझे, श्री. वदलीप भारं बे,
डॉ. पी. पी. कु लकिी
कायििाह : श्री. अ.पां. दे शपांडे, डॉ. ियं त िोशी, श्री. विनायक कधिि क
कोषाध्यक्ष : श्री. वििेक रानडे
सदस्य : श्रीमती मृिाधलनी साठे , डॉ. रािीि धचटिीस, श्री. हेमंत
लागििकर, श्री. नरेंद्र नाडकिी, श्रीमती सुचेता भेडसगािकर, श्री. वदलीप
हेलेकर
िीकृ त सदस्य : डॉ. रिनी धभसे, प्रा. सुिीर पानसे, डॉ. मानसी रािाध्यक्ष,
डॉ. वदलीप साठे , प्रा. माधिक टें ब,े श्रीमती मनीषा लोटलीकर, श्रीमती
अवनता कु ळकिी, श्रीमती अरुिा मुिगेकर, श्री. प्रकाश मोडक, श्री. अभय
यािलकर, श्री. रिींद्र ढिळे .

मराठी विज्ञान पररषद

अध्यक्ष प्रा. ज्येष्ठराि िोशी चोपन्नाव्या िावषिक सभेनंतर वनिृत्त होत आहेत.
वनिृत्त होिाऱ्या अध्यक्षांना पुन्हा वनिडिुकतस उभे राहण्याचा अधिकार
आहे. पूिी वनिडू न आलेल्यांपैकत डॉ. रािीि धचटिीस, श्री. हेमंत
लागििकर, श्री. वदलीप हेलेकर ि श्रीमती सुचेता भेडसगािकर हे चार
सभासद यथाक्रम घटना वनयमानुसार चौपन्नाव्या िावषिक सभेनंतर वनिृत्त
होत आहेत. वनिृत्त होिाऱ्या सभासदांना पुन्हा वनिडिूकतस उभे राहण्याचा
अधिकार आहे. अध्यक्ष ि कायिकाररिी सदस्य वनिडिूक घेता येत नसल्याने
अध्यक्ष ि चार कायिकाररिी सदस्य पं चािनाव्या िावषिक सभेअखेर त्ाच
पदािर रहातील.
कायिकारी मं डळाच्या सभा : अहिाल िषाित कायिकारी मं डळाच्या दोन सभा
अनुक्रमे वद. २८ एवप्रल, २०१९ आधि २५ ऑगस्ट, २०१९ रोिी झाल्या.
विश्वस्त : घटना वनयमानुसार विश्वस्त श्री. प्रभाकर दे ििर िेपन्नाव्या िावषिक
सभेनंतर वनिृत्त झाले. विश्वस्तपदासाठी श्री. प्रभाकर दे ििर यांचा एकमेि
अिि आल्यामुळे, त्ांची वबनविरोि वनिड झाली. चौपन्नाव्या िावषिक
सभेनंतर कोिीही विश्वस्त वनिृत्त होत नाही.
िृत्तान्त िषी पुढील विश्वस्त मं डळ कायिरत होते.
१) डॉ. ियं त नारळीकर, २) श्री. प्रभाकर दे ििर, ३) डॉ. वििय के ळकर,
४) श्री. प्रमोद लेल,े ५) श्रीमती अचला िोशी, ६) डॉ. अवनल काकोडकर,
७) डॉ. वििया िाड

अहिाल साली विश्वस्तांची सभा वद. २६ सप्टेंबर, २०१९ रोिी झाली. वद. २६
माचि, २०२० रोिी ठरिलेली सभा कोरोनाच्या कारिाने होऊ शकली नाही.
स्ायी सवमती : कायिकारी मं डळाचे काही अधिकार स्ायी सवमतीकडे
कामाच्या सोयीसाठी वदले आहेत. स्ायी सवमतीची सभा दर मवहन्याच्या
दुसऱ्या शवनिारी विज्ञान भिनात भरते. स्ायी सवमतीने प्रत्ेक सभेत घेतलेले
महत्त्वाचे वनििय कायिकारी मं डळाच्या सभेमध्ये सं मतीसाठी मांडले िातात.
िृत्तान्त िषी स्ायी सवमतीिर कायिकारी मं डळाने पुढील सभासदांची
नेमिूक के ली होती. प्रा. ज्येष्ठराि िोशी (अध्यक्ष), डॉ. वििेक पाटकर,
श्रीमती सािना िझे, श्री. अ.पां. दे शपांडे, डॉ. ियं त िोशी, श्री. विनायक
कधिि क, श्री. वििेक रानडे, श्रीमती मृिाधलनी साठे , डॉ. रािीि धचटिीस,
श्री. हेमंत लागििकर, श्री. नरेंद्र नाडकिी, श्रीमती सुचेता भेडसगांिकर,
डॉ. रिनी धभसे, प्रा. सुिीर पानसे, डॉ. मानसी रािाध्यक्ष, डॉ. वदलीप
साठे , प्रा. माधिक टें ब,े श्रीमती मनीषा लोटलीकर, श्रीमती अवनता
कु ळकिी, श्रीमती अरुिा मुिगेकर, श्री. प्रकाश मोडक, श्री. अभय
यािलकर, श्री. रिींद्र ढिळे .

िृत्तान्त िषी स्ायी सवमतीच्या बारा सभा झाल्या.
कमिचारी : श्रीमती मं िूषा कापशीकर, श्रीमती आशा धशराळ, श्री. अिय
वदिेकर, श्री. विश्वनाथ म्हाप्रळकर, श्री. सधचं द्र िानखेडे यांनी आस्ापना ि
पविका विभागाचे काम पावहले. सं दभािलयाचे काम श्री. प्रदीप म्हािे
सांभाळत आहेत. विज्ञान विभागात श्रीमती चारुशीला िुईकर आधि श्रीमती
सुचेता धभडे, श्रीमती शुभदा िक्ट्े , श्रीमती अनघा िक्ट्े यांनी काम पावहले.
श्री. के तन शेलार यांनी सिि विज्ञान उपक्रमांना सहकायि के ले. श्री. घनश्याम
िस यांनी शहरी शेती प्रकल्पाचे काम के ले, तर विज्ञान परीक्षेचे काम श्री.
विश्वनाथ म्हाप्रळकर यांनी पावहले. श्रीमती सुवप्रया कु लकिी यांनी
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आस्ापना आधि विज्ञान विभागाला गरिेनुरूप मदत के ली. श्रीमती वकशोरी
उं ब्राळकर व्यिस्ापकतय सं चालक म्हिून काम पाहत आहेत.
विज्ञान भिन : मराठी विज्ञान पररषदेच्या १०९२ चौरस मीटरच्या िागेिर
६२४ चौरस मीटर बांिकाम पूिि झाले आहे. विज्ञान भिनाच्या
नूतनीकरिानं तर पवहल्या मिल्यािर दोन िगि असून एक सभागृह तथा
प्रयोगशाळा अशी रचना करण्यात आलेली आहे. सभागृहात अद्ययाित
ध्ववनिििन यं ििा बसिण्यात आली आहे.

ज्येष्ठ विज्ञानप्रसारक हरपला

प्रा. मोहन हरर आपटे

िेच्छावनिृत्ती

ज्येष्ठ विज्ञानप्रसारक ि विज्ञान लेखक प्रा. मोहन हरर आपटे यांचे
वद. १२ नोव्हेंबर, २०१९ रोिी ियाच्या एक्याऐंशीव्या िषी दु:खद
वनिन झाले. त्ांच्या िाण्याने विज्ञान प्रसार ि विज्ञान लेखन कायािचे
मोठे नुकसान झाले.
भौवतकशास्त्रात एम.एस्सी. पदिी वमळिल्यािर त्ांनी अध्यापनाची
िाट िीकारली. १९६६ साली ते मुं बईत ‘भारतीय विद्याभिन’च्या
सोमािी महाविद्यालयात रुिू झाले. वतथेच त्ांनी वडसेंबर १९९८
सालाच्या अखेरपयंत भौवतकशास्त्राचे अध्यापन के ले. त्ाचबरोबर
त्ांनी मुं बई विद्यापीठाच्या अनेक सवमत्ांत काम के ले. ही कामे
सांभाळू न ते अनेक सामाधिक सं स्ांत सहभागी झाले. अधखल
भारतीय विद्याथी पररषद, ित: सं स्ापक असलेली िनसेिा सवमती
(विलेपाले) आधि लोकमान्य सेिा सं घ (विलेपाले) ह्या त्ांनी
िबाबदारी सांभाळलेल्या वनिडक सं स्ा.
भौवतकशास्त्राबरोबर खगोलशास्त्र, सं गिक, अंतराळविज्ञान इत्ादी
अनेक विषयांचा सखोल अभ्यास करून मराठीत अनेक, तर इं ग्रिीत
मोिकत पुस्तके त्ांनी धलवहली. धलखािातील सुलभता ि गाढा व्यासं ग
आपल्याला त्ांच्या पुस्तकातून अनुभिता येतो. त्ांना खगोलशास्त्रात
विशेष रुची होती, त्ाचा पररिाम म्हिून प्रा. आपटे यांच्या एकू ि
पुस्तकांपैकत पन्नास टक्के पुस्तके खगोलशास्त्र विषयािर आहेत. तसेच
त्ांनी आकाशदशिनाचे शेकडो कायिक्रम के ले. त्ासोबत
सूयिग्रहिाविषयी व्याख्याने देत समािातील अंिश्रद्धा दूर करण्यात
हातभार लािला आहे. वनयतकाधलकांत विपुल लेखन के लेल्या आपटे
सरांनी आकाशिािी ि दूरधचििािीच्या माध्यमांचा िापर करत मोठ्या
प्रमािात विज्ञानप्रसार के लेला आहे. त्ांच्या धलखािासारखीच त्ांनी
वदलेल्या व्याख्यानांची सं ख्याही अफाट आहे. अभ्यासपूिि विचारांना
िक्तृत्वाची उत्तम िोड देत त्ांनी सििदरू च्या श्रोत्ांची मने धिं कली
आहेत. त्ांच्या तीन पुस्तकांना महाराष्ट्र शासनाचे उत्कृ ष्ट् िाङ् मय
पुरस्कार वमळाले आहेत.
मराठी विज्ञान पररषदे ने त्ांच्या उत्कृ ष्ट् विज्ञानप्रसार कायािचा
‘सन्मानकरी’ म्हिून १९९० साली गौरि के ला आहे. मुं बईच्या खगोल
मं डळाने २००५ साली पवहला भास्कराचायि पुरस्कार दे ऊन त्ांचा
सन्मान के ला आहे. विपुल अशी ग्रंथसं पदा आधि वनयतकाधलकातील
मुबलक धलखाि यांच्या िोडीला अंसख्य भाषिे देिाऱ्या प्रा. आपटे
यांचे कायि नेहमीच स्मरिात राहील. धसद्धहस्त विज्ञान लेखक आधि
ज्येष्ठ विज्ञानप्रसारक प्रा. मोहन आपटे यांना मराठी विज्ञान पररषदे तफे
सविनय आदरांिली.

मराठी विज्ञान पररषदे त १९८९पासून कायिरत असलेल्या श्रीमती
वकशोरी उं ब्राळकर यांनी ऑगस्ट २०२० अखेर पररषदे तून िेच्छावनिृत्ती
घेतली. पररषदे तील एकू ि ३२ िषांच्या नोकरीत त्ांनी वहशेब विभाग
प्रमुख म्हिून सुरुिातीची २४ िषे काम पावहले. तेव्हाही सं स्ा
व्यिस्ापनात त्ांचा सहभाग होताच. नं तरची आठ िषे त्ांनी
व्यिस्ापकतय सं चालकपदाची िबाबदारी सांभाळली. आि सं स्ा ५४
िषांची असून त्ांपक
ै त ३२ िषे त्ांचा पररषदे च्या कामात सहभाग होता.
सं स्ेच्या आयुष्यातील सुरुिातीचा वकत्ेक िषांचा काळ हा आधथिक
चिचिीचा होता. त्ा िेळी वहशेब विभागाचे प्रमुखपद सांभाळिे ही
तारेिरची कसरत होती, ती त्ांनी यशिीपिे पार पाडली. सं स्ेचे काम
व्यिस्वस्त व्हायला हिे, पि खचिही आटोक्यात रावहला पावहिे याकररता
लागिारा समतोल त्ांच्यात वनधित होता; या बाबीचे प्रत्ं तर अनेकांना
आले असेल. त्ांनी व्यिस्ापकतय सं चालकपदाची िबाबदारी िीकारली
आधि लगेचच प्रा. ज्येष्ठराि िोशी यांच्यासारखे, कोित्ाही योिनेला
वकतीही पैसा लागला, तरीही तो उभा करून देिारे अध्यक्ष पररषदे ला
लाभले. त्ामुळे श्रीमती उं ब्राळकर यांनी वनिी उभारिीिर भर वदला.
िेगिेगळ्या योिना सातत्ाने सुरू राहण्यासाठी वनिी असला, कत त्ाच्या
व्यािातून ती योिना अमलात आििे सुकर िाते. तसेच, त्ा
कायिक्रमाच्या वनयोिनािर, त्ातील आशयािर लक्ष कें वद्रत करता येते.
गरिू विद्याथी कायिक्रमांकररता असलेला ‘शरद नाईक वनिी’ गेल्या
आठ िषांत सहापटींपेक्षा िास्त िाढला, तर पररषदे चा राखीि वनिी
दुपटीहून थोडा अधिक झाला. िानगीदाखल ही दोन उदाहरिे दे ता येतात.
आता काही प्रमािात सं स्ेला आधथिक स्ैयि आल्यािरसुद्धा कोिीही,
कु ठल्याही कामासाठी आिश्यकतेपेक्षा िास्त खचि करत नाही ना, याकडे
त्ांचे लक्ष होते. अवतशय उत्साही, िाधिज्य शाखेची पदिीिर असताना
विज्ञान कायिक्रमांत वहरररीने भाग घेिाऱ्या ि धशस्तवप्रय असे त्ांचे
थोडक्यात िििन करिे योग्य ठरेल. श्रीमती वकशोरी उं ब्राळकरांना
दीघाियुरारोग्य लाभो, तसेच त्ांच्या पुढील काळातील िाटचालीसाठी
शुभेच्छा!

मराठी विज्ञान पररषद
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उपक्रम िृत्तान्त
१. अमेररके त मराठी विज्ञान पररषद : अमेररका ि कॅ नडा येथील
‘बृहन्महाराष्ट्र मं डळा’चे एकोधिसािे द्वै िावषिक अधििेशन डॅलस येथे वद. ११ ते
१४ िुलै, २०१९ दरम्यान भरले होते. महाराष्ट्रातील मराठी विज्ञान पररषद,
हॅलो मेवडकल फाउण्डेशन ि पािी फाउण्डेशन आधि अमेररके तील महाराष्ट्र
फाउण्डेशन या सं स्ा एका पररसं िादात सहभागी झाल्या होत्ा. पररषदेतफे
कायििाह श्री. अ. पां. दे शपांडे यांनी पररषदेच्या विज्ञान प्रसाराच्या चाळीस
उपक्रमांची सधचि ओळख करून वदली तर, हॅलो मेवडकल फाउण्डेशनचे
अध्यक्ष डॉ. शधशकांत अहंकारी यांनी मराठिाड्यात त्ांची सं स्ा िनतेत
आरोग्यविषयक िािीि, िागृती करून त्ांना आरोग्यसेिा दे ण्याचे ि िैद्यकतय
व्यािसावयकांमध्ये सामाधिक भान वनमािि करण्याचे काम करत आहे अशी
मावहती वदली. तसेच पािी फाउण्डेशनने महाराष्ट्राच्या ग्रामीि भागातील
दुष्काळी तालुक्यातील स्ावनकांना पाण्याशी सं बं धित कामातील महत्त्वाच्या
घटकांचे प्रधशक्षि दे ऊन आम िनतेचा सहभाग वमळिून उपयुक्त असे
िलसं ििािनाचे काम कसे के ले, याविषयी सं स्ेचे मुख्य कायिकारी अधिकारी
श्री. सत्धित भटकळ आधि डॉ. अविनाश पोळ यांनी सांवगतले. महाराष्ट्र
फाउण्डेशन (अमेररका) गेली तीस िषे मराठीतील उत्तम सावहत्ाला पुरस्कार
देतेच, पि महाराष्ट्रातील लोकोपयोगी कामांना आधथिक साहाय्य करत आहे.
याधशिाय ‘उत्तररं ग’ या सिात अमेररके तील ज्येष्ठ नागररकांनी
वनिृत्तीनं तरचे िीिन कसे िगािे याविषयी काही डॉक्ट्र, ठाण्याच्या
योगासनतज्ज् श्रीमती अलका नातू-गडम आधि प्रा. ज्येष्ठराि िोशी यांनी
मागिदशिन के ले. त्ािेळी प्रा. िोशी यांनी वनिृत्त झाल्यािरही अनेक कामात
ित:ला कसे गुं तिून घेतले आहे, त्ामुळे त्ांचे मानधसक ि शारीररक
िास्थ्य कसे वटकू न रावहले आहे ते सांवगतले. ही बाब स्पष्ट् करताना त्ांनी
पररषदे च्या कामाची आिखी मावहती सांवगतली. या वनवमत्ताने या
कायिक्रमाला उपस्वस्त श्रोत्ांना पररषदे च्या कायािची मावहती झाली.
याचबरोबर, बृहन्महाराष्ट्र मं डळाने पररसं िादात सहभागी चारही सामाधिक
सं स्ांना प्रत्ेकत दहा-दहा हिार डॉलरची दे िगी वदली. यासाठी पररषद
बृहन्महाराष्ट्र मं डळाची आभारी आहे.

िळगाि, गडवहंग्लि आधि िारिानगर (धि. कोल्हापूर) येथे, प्रत्ेकत दोन
वदिसांची, एकू ि ९ प्रधशक्षि धशवबरे घेण्यात आली. त्ामध्ये ६१२
महाविद्यालयीन विद्याथी - अथाित युिा विज्ञानप्रसारक - यांना हा उपक्रम
घेण्यासाठी प्रधशधक्षत करण्यात आले. त्ांनी ३२० शाळांत हा उपक्रम
घेण्यास सुरुिात के ली. ह्या प्रधशक्षि धशवबरांत डॉ. ियं त िोशी, श्री. हेमंत
लागििकर, श्रीमती चारुशीला िुईकर, श्री. अभय यािलकर, श्रीमती
सुचेता धभडे, श्रीमती शुभदा िक्ट्े ि श्रीमती अनघा िक्ट्े यांनी युिा
विज्ञानप्रसारकांना मागिदशिन के ले.
पररषदे च्या ईशान्य मुं बई, अंबरनाथ, रत्नावगरी, पुिे, फलटि, कोल्हापूर,
आिरा, चं दगड, वबद्री, बाशी, सांगोला, िुळे, चाळीसगाि, साक्रत,
िळगाि, िालना, उमरी, पानगाि, अमरािती ि वनप्पािी ह्या २०
विभागांनी उपक्रम पूििपिे अमलात आिला. त्ाधशिाय दे िळा, धशरसोंडी,
चांदिड आधि मालेगाि (चारही गािे धि. नाधशक), िारिानगर (धि.
कोल्हापूर), पं ढरपूर (धि. सोलापूर) आधि अंबािोगाई (धि. बीड) ह्या
पररषदे चा विभाग नसलेल्या सात वठकािी हा उपक्रम अमलात आिण्यात
आला हे विशेष. या सहा गािातील धशक्षकांचे सहकायि वमळाले तर
िारिानगर येथील ‘िारिानगर सायन्स अॅण्ड इनोव्हेशन अॅस्वक्ट्स्वव्हटी सेंटर’
यांचे सहकायि वमळाले. िारिानगर सेंटरने पररषदे बरोबर सांमिस्य करार
के ला. या व्यवतररक्त मुं बईतही या उपक्रमाचे कायिक्रम घेण्यात आले, वतथे
निीन आिृत्ती (मोड्युल २) प्रायोवगक तत्त्वािर अमलात आिली. याचा
आढािा घेतला तर मुं बई शहर, मुं बई उपनगर, ठािे, रत्नावगरी, पुिे,
सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, नाधशक, िुळे, िळगाि, िालना, नांदेड,
लातूर, बीड ि अमरािती ह्या महाराष्ट्राच्या १६ धिल्ह्यात ि वनप्पािी
(कनािटक) असा या उपक्रमाचा मोठ्या प्रमािात विस्तार झाला.
िषािअखेरीस ५५३ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्ांनी २७९ शाळांमिून
‘शवनिारी..विज्ञानिारी’ उपक्रम यशिीररत्ा पूिि के ला आधि सुमारे बारा
हिार विद्यार्थ्ांना त्ाचा लाभ वमळाला. या २७९ शाळांपैकत ४९ शाळा
महानगरपाधलका िा धिल्हा पररषदे च्या होत्ा. या िषी श्री. सागर धशं दे ि
श्री. श्रीकांत खेडेकर यांना या उपक्रमाच्या प्रशासकतय कामासाठी मयािवदत
कालाििीकररता नेमण्यात आले होते. शाळे त घेतल्या िािऱ्या कृ वतसिांची
पाहिी करण्यात आली. तसेच उपक्रमाची पररिामकारकता तपासण्यासाठी
शालेय विद्यार्थ्ांचे ि युिा विज्ञान प्रसारकांचे सिेक्षि करण्यात आले. ह्या
उपक्रमाचा फायदा शालेय विद्यार्थ्ांना ि युिा विज्ञानप्रसारकांना होतो आहे,
असे सिेक्षिातून लक्षात आले. कायििाह डॉ. ियं त िोशी हे प्रकल्पाचे मुख्य
समन्वयक असून प्रकल्प प्रमुख म्हिून कायिकाररिी सदस्य श्री. हेमंत
लागििकर यांनी िबाबदारी सांभाळली. ‘बिाि फाउण्डेशन’ आधि ‘बॉम्बे
कम्युवनटी पस्विक टर स्ट’ यांनी या उपक्रमाला आधथिक साहाय्य के ले. उभय
दे िगीदारांचे आभार!

२) िैधशष्ट्यपूिि उपक्रम
२.१) शवनिारी...विज्ञानिारी : पररषदेच्या विज्ञानप्रसार कायािसाठी कायिकते
तयार करािेत आधि त्ांच्या माध्यमातून विभागांचे सक्षमीकरि करािे या
उद्दे शाने ‘शवनिारी विज्ञानिारी’ या उपक्रमाची आखिी २०१६-१७ साली
करण्यात आली. पवहल्या िषी नाधशक येथून सुरू के लेला हा उपक्रम दुसऱ्या
िषी तीन वठकािी, तर वतसऱ्या िषी दहा वठकािी यशिीररत्ा अमलात
आिला. अहिाल साली या उपक्रमाची अंमलबिाििी महाराष्ट्रात सव्वीस
वठकािी आधि कनािटकात वनप्पािी येथे करण्यात आली. त्ासाठी मुं बई
(दोन िेळा), सोलापूर (दोन िेळा), दे िळा (धि. नाधशक), अमरािती,

मराठी विज्ञान पररषदे च्या नाधशक विभागात ‘शवनिारी विज्ञानिारी’ उपक्रम प्रथम सुरू करण्यात आला होता. अहिाल साली नाधशक विभागाने
‘साप्तावहक विज्ञानिारी’ या नािाने हा उपक्रम नाधशक महानगरपाधलके च्या १७ शाळांमध्ये २२ विज्ञानप्रसारकांमाफित अमलात आिला. ह्या
विज्ञानप्रसारकांना प्रधशक्षि वदले ि त्ांनी दहा सिांचा हा उपक्रम ऑगस्ट २०१९ ते फेब्रुिारी २०२० या कालाििीत घेतला. त्ाचा लाभ ३५० शालेय
विद्यार्थ्ांना वमळाला. वद. २९ फेब्रुिारी, २०२० रोिी खेळातून विज्ञान कायिशाळा घेऊन समारोप करण्यात आला. त्ािेळी शालेय विद्याथी ि त्ांचे १७
धशक्षक ि विज्ञानप्रसारक उपस्वस्त होते.
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२.२) शेतीसं बं िी सं शोिन प्रकल्प : सोयाबीनच्या उत्पादकतेत िाढ
वमळिण्याचा सं शोिन प्रकल्प गेल्या चार िषांत यशिी झाला. या िषी
द्राक्षापासून बेदािे तयार करण्यासाठी वकफायतशीर पद्धत, तसेच उपकरि
बनिण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. याविषयी उपलब्ध शोिवनबं िांचा
अभ्यास करून, त्ांतील काही पद्धती िापरून कामाला सुरुिात करण्यात
आली. तसेच, प्रयोग करताना िेगिेगळी पररमािे बदलून, िेगिेगळ्या पद्धती
िापरून त्ाचा अभ्यास ि विश्लेषि के ले. त्ािरून काही वनष्कषि काढता

आले. बेदािे तयार करताना ४० अंश सेस्वससअस तापमानाला गती िाढिली,
तर सुकिण्याचा कालाििी कमी होतो असे लक्षात आले. याबाबत सखोल
अभ्यास करून बेदािे बनिण्याची, कमी खचािची ि पररिामकारक अशी
पद्धत विकधसत कराियाची आहे. तसेच, ही पद्धत व्यािसावयकदृष्ट्या
वकफायतशीर कशी होईल या दृष्ट्ीनेही काम कराियाचे आहे. श्री. अमेय
कु लकिी या प्रकल्पािर काम करत आहेत. हे सं शोिन प्रा. ज्येष्ठराि िोशी
ि प्रा. एस. पी. दे शमुख यांच्या मागिदशिनाखाली सुरू आहे.
२.३) सौरऊिेचा औद्योवगक पातळीिर वकफायतशीर िापर : सतत
चालिाऱ्या कु करकररता सौरऊिेचा पररिामकारक ि वकफायतशीर िापर
करण्याचा प्रकल्प गेल्या चार िषांत यशिी झाला. आता सौरऊिेचा
औद्योवगक पातळीिर वकफायतशीर िापर कसा करता येईल या दृष्ट्ीने या
िषी सं शोिन सुरू के ले. पॅ राबोधलक टरे चा उपयोग लाभदायक ठरतो हे
आिीच्या अनुभिािरून लक्षात आले आहे. त्ामुळे या िषी आिीच्या
पॅ राबोधलक टरे चे नूतनीकरि के ले. तसेच, कमीतकमी उष्णता फुकट िाईल
असा ररसीव्हर तयार करण्यासाठी अभ्यास करण्यात आला. त्ाचबरोबर,
पॅ राबोधलक टरे मध्ये आिश्यक अशा यांविक सुिारिा करून त्ाचे समतोलत्व
िाढिले ि तो एका व्यक्ततला हाताळता येईल, या दृष्ट्ीने योग्य बदल के ले.
पॅ राबोधलक टरे द्वारे िास्तीतिास्त उष्णता - ऊिाि वमळिण्यासाठी सूयािच्या
गतीने तो वफरिण्यासाठी िेगिेगळ्या पद्धतींचा अभ्यास के ला. धभन्न
प्रकारच्या ४०० उपकरिांचा अभ्यास सुरू आहे. ह्या अभ्यासाचे विश्लेषि
करून त्ा आिारे योग्य ररसीव्हरची वनिड करण्यात येईल. श्री. पुनीत घरत
या प्रकल्पािर काम करत आहेत. हे सं शोिन प्रा. ज्येष्ठराि िोशी, प्रा.
सुिीर पानसे ि प्रा. विश्वनाथ दळिी यांच्या मागिदशिनाखाली सुरू आहे.
२.४) वकफायतशीर सौरऊिाि (िीि) वनवमिती: औस्वष्णक िीि वनवमिती
प्रकल्पांमुळे िागवतक तापमान िाढ तसेच हिामान बदल याबाबतच्या
अडचिीत भर पडते. अशािेळी सौरऊिेद्वारे िीि वनवमिती के ल्यास उपरोक्त
दोन्ही घटकांची काळिी घेतली िाईल. धशिाय, सौरऊिाि मुबलक प्रमािात
ि विनामूल्य उपलब्ध आहे. पि अशाप्रकारे िीि वमळििे आव्हानात्मक ि
खधचिक आहे. या कारिाने सौरऊिाि सं यं िातील सं बं धित पाईपिर लेप दे ऊन
त्ाची कायिक्षमता िाढिण्याचा सं शोिन प्रकल्प हाती घेण्यात आला.
पॅ राबोधलक टरे चा िापर हा उष्णता-ऊिाि वमळिण्याचा सगळ्यात कायिक्षम
मागि असल्याचे ज्ञात आहे. त्ातील सौरऊिाि ग्रहि करिाऱ्या पाईपिर,
ज्याची सौरऊिाि शोषण्याची क्षमता उत्कृ ष्ट् आहे, तसेच त्ातून उष्णतेचे
उत्सििन अगदी नगण्य होते, असा लेप दे ण्याचे प्रयत्न सुरू के ले. यादृष्ट्ीने
िेगिेगळ्या लेपांचा उपयोग करून पावहला, तसेच लेप दे ण्याचा कालाििी
बदलून प्रयोग करण्यात आले.
अगदी कमी खचािचा, सोपा आधि पयाििरिस्नेही असा सौरऊिाि
शोषण्याची कु ित असलेला सं च तयार करण्यात आला. त्ाकररता
गॅ लव्हनाइज्ड के लेले पाइप आधि तांब्याचे नॅ नो पावटिकसस असलेले द्रािि
यांचा िापर के ला. याचा अनुकूल पररिाम झाल्याचे आढळले आधि
अपेधक्षत उद्दे श साध्य होतो असे वदसले. पुढील िषाित याबाबत लेप
दे ण्यासाठीची िेगिेगळी द्राििे िापरून प्रवक्रयेची कायिक्षमता ि
वकफायतशीरपिा तपासिारे आिखी प्रयोग करण्याची ि उत्तम असा लेप
वमळिण्याची योिना आहे. हे काम आवदती येरूडकर करत आहेत. या
प्रकल्पाला प्रा. ज्येष्ठराि िोशी, प्रा. सुिीर पानसे ि प्रा. विश्वनाथ दळिी
मागिदशिन करत आहेत.

िीिेत शरद: शतम्
मराठी विज्ञान पररषदे चे विद्यमान अध्यक्ष प्रा. ज्येष्ठराि िोशी यांनी
वद. २८ मे, २०१९ रोिी ियाची
सत्तर िषे पूिि के ली. त्ावनवमत्त
होमी भाभा नॅ शनल इस्वटस्टट्यूट
आधि भाभा अिुसंशोिन कें द्रातील
पीएच.डी.चे विद्याथी ि मराठी
विज्ञान पररषद यांनी एकवितपिे
प्रा. िोशी यांचा वद. १७ ऑगस्ट,
२०१९ रोिी सत्कार के ला. या पूिि
वदिसभर चाललेल्या कायिक्रमात,
प्रा. िोशी यांच्या मागिदशिनाखाली
पीएच.डी.
झालेल्या
दहा
विद्यार्थ्ांनी त्ांच्या सध्याच्या सं शोिन कायािसंबं िी सादरीकरि के ले.
तसेच प्रा. िोशी यांच्या मागिदशिनाचा लाभ वमळत असलेल्या वनिडक
औद्योवगक ि सामाधिक सं स्ांच्या प्रवतवनिींनी आपापल्या सं स्ेतील
कायािची मावहती वदली.
प्रा. ज्येष्ठराि िोशी ि डॉ. अरुि नायक यांनी सं पावदत के लेल्या
न्युस्विअर ररअॅक्ट्रिरील पुस्तकाचे प्रकाशन या कायिक्रमात झाले.
कायिक्रमाचे उद् घाटन डॉ. अवनल काकोडकर यांच्या हस्ते झाले, तर
विविि सिांचे अध्यक्षपद डॉ. श्रीकु मार बॅ निी (अिुऊिाि आयोगाचे
मािी अध्यक्ष), डॉ. रघुनाथ माशेलकर, प्रा. एम. एम. शमाि इत्ादी
मान्यिरांनी भूषविले होते.
कायिक्रमाला उपस्वस्त िक्त्ांत ि श्रोत्ांत श्री. धशरीष पटे ल, प्रा.
दे िांग खक्कर, प्रा. िी. डी. यादि, अिुऊिाि आयोगाचे अध्यक्ष डॉ.
के .एन. व्यास आधि भाभा अिुसंशोिन कें द्राचे सं चालक डॉ. ए. के .
मोहंती, होमी भाभा नॅ शनल इस्वटस्टट्यूटचे मािी कु लगुरू डॉ. आर. बी.
ग्रोव्हर आदी अनेक मान्यिरांचा समािेश होता. प्रा. मनमोहन शमाि
यांच्या हस्ते प्रा. ज्येष्ठराि िोशी यांचा सत्कार करण्यात आला.
इस्वटस्टट्यूट ऑफ के वमकल टे क्नॉलॉिी (आय.सी.टी.) ही प्राध्यापक
ज्येष्ठराि िोशी यांची कमिभम
ू ी. आय.सी.टी.च्या मािी ि आिी
विद्यार्थ्ांनी वद. २८ वडसेंबर, २०१९ रोिी सं स्ेच्या सभागृहात प्रा. िोशी
यांचा सत्कार के ला. आय.सी.टीचे विद्याथी मोठ्या सं ख्येने उपस्वस्त
होते. यावनवमत्त प्रा. िोशी यांच्या विद्यार्थ्ांनी मराठी विज्ञान पररषदे ला
(प्रा. िे. बी. िोशी एण्डाउमेण्ट फंड) दे िग्या वदल्या. ह्या दे िग्यांची
एकवित रक्कम रू. २४.७९ लाख इतकत होती. प्रा. ज्येष्ठराि िोशी यांना
दीघािरोग्य लाभो ही मराठी विज्ञान पररषद पररिारातफे सवदच्छा!
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३) कायिशाळा ि कृ वतसिे
३.१) विद्यार्थ्ांसाठीचे उपक्रम:
३.१.१) विज्ञान मेळा (सन २०१९पासून): विद्यार्थ्ांना नािीन्यपूिि
प्रयोगातून विज्ञानाची तत्त्वे समिािीत, त्ांचे कु तूहल िागृत करत ित:च्या
हाताने प्रयोग करण्याची त्ांना सं िी वमळािी या उद्दे शाने ‘विज्ञान मेळा’ हा
उपक्रम गेल्या िषी आयोधित के ला होता. त्ा उपक्रमात समाविष्ट्
असलेल्या प्रयोगांचे दोन कायिक्रम या िषी झाले. वद. २० एवप्रल, २०१९
रोिी लोकमान्य सेिा सं घ (विलेपाले) येथे झालेल्या कायिक्रमात १०४
विद्याथी सहभागी झाले होते, तर वद. २७ िुल,ै २०१९ रोिी उदयाचल
हायस्कू ल (विक्रोळी) येथे १०४ विद्याथी उपस्वस्त होते.
३.१.२) चला प्रयोग करू या (सन २०१८पासून) : ‘सण्डे सायन्स स्कू ल’
या सं स्ेबरोबर पररषदे ने गेल्या िषी करार के ला आहे. विद्यार्थ्ांना िेगिेगळे
प्रयोग करून दाखिून त्ामागील विज्ञान समिािून द्यायचे, त्ाचबरोबर
प्रयोग कराियाचा सं च विद्यार्थ्ांना घरी न्यायला द्यायचा. इयत्तांनुसार
धभन्नधभन्न प्रयोगसं च या सं स्ेकडे उपलब्ध असून गेल्या िषी हा उपक्रम सुरू
करण्यात आला. कायिक्रमाच्या प्रधसद्धीसाठीसुद्धा ही सं स्ा मदत करिार
आहे. यािषी वद. २४ एवप्रल, २०१९ रोिी झालेल्या कायिक्रमाला ११
विद्याथी उपस्वस्त होते. वद. ३१ ऑक्ट्ोबर, २०१९ रोिी निीन प्रयोग
सं चाकररता पररषदे च्या कायिकत्ांचे प्रधशक्षि झाले ि वद. १ नोव्हेंबर, २०१९
रोिी निीन सं चातील प्रयोग करण्याची सं िी दे ण्यात आली, त्ाचा लाभ ७
विद्यार्थ्ांनी घेतला.
३.१.३) विज्ञान खेळिी महोत्सि आधि कायिकते प्रधशक्षि धशवबर (सन
१९९७पासून) : विद्यार्थ्ांना खेळण्यांबरोबर खेळायला आिडते. आपल्याला
सहि उपलब्ध असलेल्या सावहत्ातून, तसेच काही फुकट िािाऱ्या गोष्ट्ींचा
िापर करून खेळिी तयार करता येतात. त्ाचबरोबर त्ामध्ये िापरलेले
विज्ञानाचे तत्त्वे समिून घेता येते. श्री. अरविं द गुप्ता यांनी १९९६ साली
पररषदे च्या कायिकत्ांना प्रधशक्षि वदले आधि तेव्हापासून ही धशवबरे पररषदेत
सुरू आहेत. याबाबत श्री. गुप्ता अत्ं त समािानी आहेत, तसेच ते पररषदेच्या
कायिकत्ांचे कौतुक करतात.
अहिाल साली तीन विज्ञान खेळिी महोत्सि झाले. वद. १४ एवप्रल,
२०१९ रोिी ‘िं देमातरम’ या सं स्ेच्याितीने झालेल्या महोत्सिात मालाडच्या
महानगरपाधलका शाळे तील १२८ विद्याथी सहभागी झाले. वद. ९ मे, २०१९
रोिी मराठी विज्ञान पररषद आधि उद्यान गिेश सेिा सवमती (धशिािी
पाकि ) यांच्या सं युक्त विद्यमाने विज्ञान खेळिी महोत्सि झाला, त्ाला १०६
विद्याथी ि पालक उपस्वस्त होते. वद. १० ऑगस्ट, २०१९ रोिी कपोल
विद्यावनिी हायस्कू ल (कांवदिली) येथे विज्ञान खेळिी महोत्सि झाला, त्ात

२११ विद्याथी सहभागी झाले होते. याधशिाय वद. २६ एवप्रल, २०१९ रोिी
‘सिग नागरी सं घा’तफे (बोररिली) येथे विज्ञान खेळिी कायिक्रम झाला,
त्ाला ६० विद्याथी उपस्वस्त होते. विज्ञान खेळिी तयार करायला धशकविता
यािी या उद्दे शाने दोन विज्ञान खेळिी प्रधशक्षि धशवबरे झाली. वद. ३०
ऑगस्ट, २०१९ रोिी वपरं दििे (धि. रत्नावगरी) येथे स्ावनक धशक्षकांसाठी
एक प्रधशक्षि धशवबर झाले, तर दुसरे धशवबर वद. २१ सप्टेंबर, २०१९ रोिी
धशशुविहार माध्यवमक शाळा, बदलापूर (धि. ठािे) येथे झाले. या दोन
धशवबरात अनुक्रमे ५० धशक्षक ि ४१ व्यक्तत उपस्वस्त होत्ा. या कायिक्रमांना
सहकायि करिाऱ्या सगळ्या सं स्ांना िन्यिाद.
३.१.४) गधित वमि धशवबर (सन २०१२ पासून) : गधित वमि हे धशवबर
वद. २ ते ४ मे, २०१९ रोिी विज्ञान भिनात घेण्यात आले. गधिताच्या
धशवबरामध्ये डॉ. मेिा धलमये (अंकप्रिाली ि व्यािसावयक गधित), डॉ.
विद्या िाडदे कर (असा मी, कसा मी - ित:ची मावहती), प्रा. माधिक टें बे
(गुिोत्तर प्रमाि ि बैधिक अविकारकं ), डॉ. वििेक पाटकर (गधितातील
स्वस्रांक) आधि श्रीमती शोभना नेने (मोिमापिीचे िग) यांनी कं सात
वदलेल्या विषयांिर मागिदशिन के ले. विद्यार्थ्ांना सादरीकरिाची सं िी देत
तज्ज्ांनी सहभागी विद्यार्थ्ांच्या पालकांशी सं िाद सािला. या धशवबरात १३
विद्याथी सहभागी झाले होते.
३.१.५) मनोरं िक विज्ञान (सन २०१६पासून) : दर मवहन्याच्या दुसऱ्या
रवििारी घेतला िािारा हा कायिक्रम मुख्यत: शालेय विद्यार्थ्ांसाठी असला
तरी सिि ियोगटांसाठी खुला आहे. या कायिक्रमासाठी प्रत्ेक िेळी एके क
विषय वनिडू न त्ािर आिाररत प्रयोगाच्या माध्यमातून हे विषय समिािून
सांगण्यात आले. श्रीमती चारुशीला िुईकर (कागद आधि कागदांची खेळिी
भाग १ ि भाग २, कागदातून गधित), श्रीमती सुचेता धभडे (हिामानशास्त्र,
खगोलशास्त्रातील प्राथवमक उपकरिे, पं प), श्रीमती अनघा िक्ट्े (काबिन
डायऑक्साइडची कमाल, ियं पाकघरातील विज्ञान, ऊिेचे स्ानांतरि ि
रूपांतरि), श्रीमती शुभदा िक्ट्े (विद्युत रसायनशास्त्र, विद्युत चुं बकत्वाचा
चमत्कार) आधि प्रा. माधिक टें बे (पत्त्यातील िादू ि त्ामागील विज्ञान)
यांनी कसांत वदलेल्या विषयािर सिे घेतली. बारा िगांची उपस्वस्ती २३८
होती. वद. ४ मे, २०१९ रोिी ‘काबिन डायऑक्साइडची कमाल’ ि ‘हिेचा
दाब’ या विषयी प्रयोग असा एकवित कायिक्रम, मुं बई मराठी ग्रंथसं ग्रहालय
(दादर), येथे झाला ि त्ाला ७ व्यक्तत उपस्वस्त होत्ा.
३.१.६) बालविज्ञान सं मेलने (सन १९९५पासून)
३.१.६.१) राज्यस्तरीय बालविज्ञान सं मेलन : वद. १६, १७ ि १८ नोव्हेंबर,
२०१९ रोिी, नििे राज्यस्तरीय बालविज्ञान सं मेलन, होमी भाभा विज्ञान
धशक्षि कें द्र (मानखुदि) येथे सं पन्न झाले. अभ्यास प्रकल्प के लेले महाराष्ट्राच्या
तीस शाळांतील १६९ विद्याथी आधि ३९ धशक्षक या सं मेलनात सहभागी
झाले. मराठी विज्ञान पररषद ि होमी भाभा विज्ञान धशक्षि कें द्र यांच्या सं युक्त
विद्यमाने झालेल्या सं मेलनाचे अध्यक्षपद भौवतकतचे ज्येष्ठ ि प्रयोगशील प्रा.
भगिान चक्रदेि यांनी भूषविले तर सं मेलनाचे उद् घाटन पररषदेचे अध्यक्ष प्रा.
ज्येष्ठराि िोशी यांच्या हस्ते झाले.
होमी भाभा विज्ञान धशक्षि कें द्राचे सं चालक प्रा. के . सुब्रमण्यम यांनी
प्रास्ताविक करताना कें द्राच्या कामाची ओळख करून वदली, तसेच
शास्त्रज्ञाच्या िीिनातील प्रसं ग सांवगतला. प्रा ज्येष्ठराि िोशी यांनी ‘प्रश्न
विचारा, प्रश्न सोडविण्यासाठी धचकाटीने प्रयत्न करा’ असा सं दे श वदला. राष्ट्रीय
पाररतोवषक वििेती कु . प्रज्ञा मोरे वहने ‘कं टर ोधलं ग अॅवनवमया स्टडी’ हा प्रकल्प

रसायनशास्त्र कायिशाळा
नामिं त भारतीय रसायनशास्त्रज्ञ डॉ. प्रफुल्लचं द्र रॉय यांच्या स्मृवतप्रीत्थि
२००८-०९ सालापासून रसायनशास्त्रविषयक कायिक्रम घेण्यात येतो.
यािषी वद. २ ऑगस्ट, २०१९ रोिी विज्ञान भिनात प्रयोग कायिशाळा
घेण्यात आली. त्ामध्ये शां. कृ . पं त िालािलकर हायस्कू ल (कु लाि) या
शाळे चे ४० विद्याथी सहभागी झाले होते. त्ांनी रसायनशास्त्रातील दहा
प्रयोग ित: के ले आधि त्ा प्रयोगांमागील सं कल्पना त्ांना समिािून
सांगण्यात आल्या. या कायिक्रमासाठीचा खचि कै . आनं द फुले यांनी
वदलेल्या दे िगीच्या व्यािातून करण्यात आला.
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मांडला. प्रा. चक्रदेि यांनी अध्यक्षीय भाषिात विज्ञान धशक्षिातील वनरीक्षि
ि प्रयोगांचे महत्त्व विशद करताना, एकापेक्षा एक सरस प्रयोग सादर करत
उपस्वस्तांची दाद वमळिली.
सं मेलनाच्या दोन वदिसांतील चार-चार समांतर सिांत १०४ प्रकल्प सादर
करण्यात आले. प्रकल्पामध्ये सामाधिक विषयांचा मोठ्या प्रमािात समािेश
होता. प्रकल्प सादरीकरिाचे परीक्षकांनी के लेले मूल्यांकन लक्षात घेऊन
पाररतोवषकांकररता प्रकल्पांची वनिड करण्यात आली. ‘तुम्हीही हे करू
शकता’ या कायिक्रमातून होमी भाभा विज्ञान धशक्षि कें द्राच्या श्रीमती मयूरी
पिार ि श्री. करुि हंबीर यांनी सप्रयोग मागिदशिन के ले, तर ‘कु ल स्टे म
गेम्स’ या कायिक्रमात श्री. आधशष परदे शी आधि रिी धसन्हा यांनी
उपस्वस्तांना प्रात्धक्षके दाखिली. टाटा मूलभूत सं शोिन सं स्ेचे श्री. वििय
आरोलकर यांनी द्रिनिािरील प्रयोगांद्वारे उपस्वस्तांचे मनोरं िन के ले. स्टे म
लवनंग (मुं बई) यांनी विद्यार्थ्ांचे तीन गटात विभािन करून त्ांना रोबो,
व्हॅक्युम िीनर ि बगिलर अलामि ही उपकरिे सावहत् दे ऊन तयार करिून
घेतली.
सं मेलनाला आलेल्या धशक्षकांसाठी डॉ. मानसी रािाध्यक्ष, डॉ. नरेंद्र
दे शमुख, प्रा. कल्पना खराडे आधि डॉ. ियं त िोशी या मान्यिरांनी
मागिदशिनपर सिे घेतली. समारोपाच्या सिात होमी भाभा धशक्षि कें द्राचे
डॉ. नरेंद्र दे शमुख यांनी बालविज्ञान सं मेलनाचा समपिक आढािा मांडला.
समारोप सिाचे प्रमुख पाहुिे श्री. विठ्ठल रायगािकर (नेहरू विज्ञान कें द्राचे
मािी अधिकारी) यांनीही सहि उपलब्ध सावहत् िापरत प्रयोग करून
मागिदशिन के ले. प्रकल्पासाठींची व्ही. डी. चौगुले पाररतोवषके (शालेय
विद्याथी) आधि मोरेश्वर मुकुंद मोवहले पाररतोवषके (कवनष्ठ महाविद्यालयीन
विद्याथी) सं मेलनाध्यक्ष प्रा. भगिान चक्रदे ि यांच्या हस्ते वितररत करण्यात
आली. बालविज्ञान सं मेलनात सहभागी विद्याथी ि धशक्षक यांनी नेहरू
विज्ञान कें द्राला भेट वदली. बालविज्ञान सं मेलनाच्या आयोिनात पररषदेचे
कायििाहद्वय डॉ.ियं त िोशी ि विनायक कधिि क, होमी भाभा विज्ञान
धशक्षि कें द्राचे डॉ. नरेंद्र दे शमुख यांनी विशेष मेहनत घेतली. सहलीसाठी
नेहरू विज्ञान कें द्राचे श्री. उमेश कु मार ि श्रीमती मं िुळा यादि यांनी
सहकायि के ले.
३.१.६.२.) तालुकापातळी बालविज्ञान सं मेलने : अहिाल साली पररषदे च्या
गडवहंग्लि विभागाने तीन बालविज्ञान सं मेलने घेतली. नूल, ता. गडवहंग्लि
येथे वद. १७ वडसेंबर, २०१९ रोिी बालविज्ञान सं मेलन झाले. विज्ञान वदंडीने
कायिक्रमाची सुरुिात झाली तर डॉ. नरेंद्र दे शमुख सं मेलनाचे अध्यक्ष होते.
विद्यार्थ्ांचे प्रकल्प सादरीकरि, कृ विम बुवद्धमत्ता याविषयी व्याख्यान ि श्री.
करुि हंबीर यांचे प्रयोग सादरीकरि हे प्रमुख कायिक्रम झाले. सं मेलनाला
१०० विद्याथी ि १० धशक्षक उपस्वस्त होते. नेसरी, ता. गडवहंग्लि येथे वद.
१८ वडसेंबर, २०१९ रोिी बालविज्ञान सं मेलन झाले. डॉ. नरेंद्र दे शमुख
सं मेलनाचे अध्यक्ष होते, तर उद् घाटन अॅडव्होके ट हेमंत कोळे कर यांनी के ले.
विज्ञान वदंडी, प्रकल्प सादरीकरि ि विज्ञान प्रश्नोत्तरी हे प्रमुख कायिक्रम
होते. सं मेलनात १७० विद्याथी ि ३० धशक्षक सहभागी झाले होते.
उत्तूर, ता. गडवहंग्लि येथे वद. २६, २७ ि २८ वडसेंबर, २०१९ रोिी
बालविज्ञान सं मेलन झाले. त्ात ४०० विद्याथी ि ३७ धशक्षक सहभागी
झाले होते. प्रमुख पाहुिे म्हिून मािी कु लगुरू प्रा. पं वडत विद्यासागर
उपस्वस्त होते. विज्ञान वदंडी, आकाशदशिन, िैज्ञावनक उपकरि स्पिाि,
प्रकल्प सादरीकरि, विज्ञान गप्पा हे कायिक्रम झाले. रानिेलींचा मानिी
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िीिनातील उपयोग याविषयीचे दालन सं मेलनाचे आकषिि ठरले.
३.१.७.) विज्ञान िेि : मुं बईतील शाळांसाठी विज्ञान िेि हा निीन
कायिक्रम अहिाल साली सुरू करण्यात आला. यामध्ये विद्यार्थ्ांना लहान
लहान प्रयोग
करून दाखिण्यात येतात. हा कायिक्रम बृहन्मुं बई
महापाधलके च्या भोईिाडा (परळ), धशिडी, सुभाष नगर (चेंबरू ), वटळक नगर
(चेंबरू ), धशिडी-कोळीिाडा, चेंबूर या वठकािच्या नऊ शाळांमध्ये घेतला.
धशिाय रािीबाई टावहधलयानी हायस्कू ल (गोिं डी), पुिे विद्याथी गृह
(घाटकोपर), सरिती मं वदर - मराठी ि इंग्रिी माध्यम (मावहम), पोद्दार
हायस्कू ल (सांताक्रुझ), नधलनी दोडे विद्यालय (मुलड),
ुं
हशू अडिानी
मेमोररयल स्कू ल (गोिं डी), एकविरा माध्यवमक विद्यालय (कांवदिली),
मातोश्री हायस्कू ल (मानखुदि), बालविकास विद्यामं दीर (िोगेश्वरी), डॉ. डी.
बी. कु लकिी हायस्कू ल (दादर), धशशुविहार माध्यवमक विद्यामं दीर (दादर),
सं देश विद्यालय (विक्रोळी), ए.एफ.ए.सी. इंस्वग्लश मीवडयम स्कू ल (चेंबरू ),
पराग विद्यालय - मराठी ि इंग्रिी माध्यम (भांडूप), कमििीर भाऊराि पाटील
विद्यालय (शीि), कु मुद विद्यामं वदर (देिनार), पाले वटळक विद्यालय
(विलेपाले), आधि धचसडर न्स एड सोसायटी (चेंबरू ) या िीस खासगी शाळात
घेण्यात आला. सिि वमळू न २९ शाळांतील १५२५ विद्यार्थ्ांना याचा लाभ
वमळाला.
३.१.८) विज्ञान अनुभूती धशवबर (सन २०१७पासून) : विद्यार्थ्ांमध्ये
दडलेला सं शोिक िागृत करून िैज्ञावनकांची भािी वपढी वनमािि करिे,
तसेच भविष्यातील सं िींची मावहती दे िे या उद्दे शाने विज्ञान अनुभूती
धशवबराचे आयोिन करण्यात आले होते. इयत्ता नििी ते इयत्ता बारािीच्या
विद्यार्थ्ांसाठी घेतलेल्या सहा वदिसांच्या धशवबराचा कालाििी वद. ८ ते १३
मे, २०१९ असा होता. डॉ. ियं त िोशी (भौवतकशास्त्र), डॉ. धचिा िोशी
(रसायनशास्त्र), श्रीमती वप्रया लागििकर (िनस्पतीशास्त्र), डॉ. सं तोष
गायकिाड (प्राधिशास्र) आधि प्रा. माधिक टें बे (गधित) यांनी २३ सहभागी
विद्यार्थ्ांना मागिदशिन के ले. याखेरीि ह्या विद्यार्थ्ांना एक वदिस ‘मूलभूत
विज्ञान धशक्षिातील सं िी’ याविषयी मागिदशिन करण्यात आले. प्रत्ेक
विषयाच्या मूलभूत सं कल्पना समिािून दे ऊन काही प्रयोग करून
दाखिण्यात आले, तर काही प्रयोग करायलापि वदले होते. हा कायिक्रम
इं ग्रिीत घेण्यात आला. विज्ञान भिनात झालेल्या या कायिक्रमाचे सं योिन
कायििाह डॉ. ियं त िोशी यांनी के ले.
३.१.९) बालिैज्ञावनक प्रयोग कायिशाळा (सन २०००पासून) : बृहन्मुं बई
विज्ञान अध्यापक मं डळाकडू न सहािी आधि नििीच्या विद्यार्थ्ांकररता होमी
भाभा बाल िैज्ञावनक परीक्षा घेतली िाते. ही परीक्षा लेखी, प्रयोग आधि
मुलाखत अशा तीन टप्प्ांत होते. यांमिील प्रयोग टप्प्ािर मागिदशिन
आधि सराि वमळािा म्हिून पररषद विशेष प्रयोग कायिशाळा आयोधित
करते. या कायिशाळांत कमी िेळात करता येिारे िीिशास्त्र, रसायनशास्त्र
आधि भौवतकशास्त्र या वतन्ही विषयांचे वमळू न ३० प्रयोग सहािी आधि
नििीच्या विद्यार्थ्ांना करायला वदले िातात. याखेरीि प्रािी ि िनस्पती
िगीकरिासं बं िीची मावहती नमुने दाखिून वदली िाते. सिांचे प्रयोग
झाल्यािर, प्रयोगांबाबत चचाि प्रत्ेक प्रयोगाचा बरोबर वनष्कषि कोिता,
त्ाची कारिे इत्ादींबाबत ऊहापोह के ला िातो. विद्यार्थ्ांनी ित: प्रयोग
के ल्याने त्ांना सं बं धित तत्त्वाचे व्यिस्वस्त आकलन होते, धशिाय त्ांना
प्रयोग करण्याचा आत्मविश्वासही प्राप्त होतो. इयत्ता सहािीसाठी पाच
कायिशाळा घेण्यात आल्या, त्ामध्ये २११ विद्याथी सहभागी झाले, तर

9

िावषिक अहिाल २०१९-२०२०

आले होते. ित: प्रयोग ि खेळिी के ल्यामुळे सं बं धित सं कल्पना स्पष्ट्
व्हायला मदत झाली. या िषी विद्यार्थ्ांना हिेला िस्तुमान असते, मॅ धिक
बाटली (हिा ि प्रकाश या विषयािर प्रारूपे), बाटलीतील भोिरा या
विषयािर प्रयोग ि प्रारूपे करायला वमळाली. या िगािचा लाभ ११
विद्यार्थ्ांनी घेतला.
३.१.१२) शालेय विज्ञान मं डळे : विज्ञान मं डळाच्या उपक्रमात १)
समस्यापूती २) मनोरं िक विज्ञान ३) गधितविषयक कायिक्रम आधि ४)
सोपे प्रयोग ह्या कायिक्रमांचा समािेश होता. धचवकत्सक समूह धशरोळकर
हायस्कू ल (वगरगाि) येथे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये तर लक्ष्मीबाई खानोलकर
हायस्कू ल (चुनाभट्टी) येथे फेब्रुिारी २०२० मध्ये ही चारही सिे झाली.
त्ाला अनुक्रमे ४९ ि ५५ विद्याथी उपस्वस्त होते. विज्ञान मं डळाचे कायिक्रम
सशुल्क होते.
३.२.) प्रौढांसाठीचे उपक्रम
३.२.१) मूलभूत विज्ञानातील उच्च धशक्षिाच्या सं िी (सन २०१४ पासून) :
दहािी-बारािीनं तर मूलभूत विज्ञानासं बं िी कोिकोित्ा क्षेिांत धशक्षिाच्या
सं िी उपलब्ध आहेत, याविषयी विद्याथी ि पालक यांना मावहती दे ण्यासाठी
एक वदिसीय कायिक्रमाचे आयोिन करण्यात येते. हा कायिक्रम या िषी वद.
१२ मे, २०१९ रोिी विज्ञान भिनात झाला. त्ा िेळी ७५ विद्याथी ि पालक
उपस्वस्त होते. त्ांना डॉ. वििेक पाटकर (गधित), डॉ. ियं त िोशी
(भौवतकशास्त्र), प्रा. भालचं द्र भिगे (रसायनशास्त्र), प्रा. नं वदनी देशमुखनेरूरकर (िीिशास्त्र) आधि डॉ. ज्योत्स्ना वनिसुरे (िनस्पवतशास्त्र) यांनी
मागिदशिन के ले. या कायिक्रमाचे सं योिन कायििाह डॉ. ियं त िोशी ि श्रीमती
अनघा िक्ट्े यांनी के ले. हा कायिक्रम इंग्रिीत घेण्यात आला.
३.२.२) विज्ञान ि गधित धशक्षकांसाठी कायिक्रम (सन २०१५ पासून) :
३.२.२.१) विज्ञान ि गधित धशक्षक प्रधशक्षि कृ वतसिे : गेली तीन िषे
विज्ञान ि गधित धशक्षकांची पररषद घेतली िाते. त्ा पररषदे त धशक्षक त्ांचे
शोिवनबं ि/प्रकल्प सादर करतात. हे प्रकल्प कसे करािेत आधि त्ांचे
सादरीकरि कसे करािे याविषयी मागिदशिन करण्यासाठी दोन कृ वतसिे
घेतली. पररषदेत वद. ४ मे, २०१९ रोिी झालेल्या कृ वतसिाला ४४ धशक्षक
उपस्वस्त होते, तर वद. १२ िून, २०१९ रोिी आयसर (पुिे) येथे झालेल्या
कृ वतसिात ८८ धशक्षक सहभागी झाले. या कृ वतसिांत प्रा. हेमचं द्र प्रिान,
डॉ. वििेक पाटकर, प्रा. सुिीर पानसे, श्री. हेमंत लागििकर यांनी
मागिदशिन के ले. पुण्याच्या कृ वतसिात मागिदशिनासाठी श्री. अशोक रूपनेर,
श्रीमती सुचते ा भेडसगािकर, श्री. सं िय वमस्त्री यांचाही सहभाग होता.
३.२.२.२.) चौथी राज्यस्तरीय विज्ञान ि गधित धशक्षक पररषद : वद. २४
वडसेंबर, २०१९ रोिी, ‘आयसर’ (पुिे) येथे ही पररषद सं पन्न झाली.
आयसरच्या डॉ. अपूिाि बिे यांनी त्ांच्या सं स्ेच्या अभ्यासक्रमाबद्दल
मावहती वदली, तर प्रा. हेमचं द्र प्रिान यांनी पररषद आयोिनामागचा हेतू
स्पष्ट् के ला. या पररषदे ची मुख्य सं कल्पना “विद्यार्थ्ांमध्ये मूलभूत विचार
करण्याची क्षमता विकधसत करिे ि त्ाचे मूल्यमापन करिे” ही होती. या
विषयािर महाराष्ट्रातून ३४ शोिवनबं ि आले होते, त्ांपक
ै त ३१ शोिवनबं ि
सादर करण्यात आले. त्ांचे परीक्षि करून सहा उत्तम शोिवनबं िांची वनिड
करण्यात आली. डॉ. वििेक पाटकर, डॉ. वबवपनचं द्र साळुं खे, प्रा. सुिीर
पानसे, श्रीमती मृिाधलनी साठे , श्री. हेमंत लागििकर आधि श्रीमती
शुभांगी पारकर यांनी परीक्षिाचे काम के ले. त्ा सहा धशक्षकांना प्रमािपि
दे ऊन गौरिण्यात आले. श्री. अशोक रूपनेर यांचे ‘फुकट िािाऱ्या िस्तूंचा

नििीसाठीच्या तीन कायिशाळांचा लाभ ८१ विद्यार्थ्ांनी घेतला. यामध्ये
इं ग्रिी माध्यमाचे विद्याथीही होते.
३.१.१०) वदव्यांगांसाठी विज्ञान प्रसार
३.१.१०.१) दृवष्ट्बाधित विद्यार्थ्ांसाठी कायिक्रम (िानेिारी २००३पासून):
पररषदे च्या दृवष्ट्बाधित विद्यार्थ्ांसाठीच्या कायिक्रमांचा लाभ आता मुख्यत्वे
कमला मेहता अंिशाळा (दादर) येथील विद्याधथिनींना वमळत आहे. ऑगस्ट
मवहन्यात ‘िरिीकं प ि ज्वालामुखी’ या विषयािर व्याख्यान झाले, त्ाला
६९ विद्याथी/धशक्षक उपस्वस्त होते. तसेच ‘पचनसं स्ा’ ि ‘पािसाळ्यातील
आिार’ या विषयी झालेल्या दोन व्याखानांना अनुक्रमे ५६ ि ६१ विद्याथी ि
धशक्षक उपस्वस्त होते. दरिषीप्रमािे ब्रेलमिील दोन पुस्तकांची वनवमिती
करण्यात आली. १) मी पवहली - भाग ३ (सं पादन: श्रीमती मनीषा
लोटलीकर) २) त्ांनाही बुवद्धमत्ता असते (सं पादन: श्रीमती सुचते ा
भेडसगािकर) या पुस्तकांचे प्रकाशन मालगुं ड (धि. रत्नावगरी) येथे झालेल्या
पररषदे च्या चौपन्नाव्या विज्ञान अधििेशनात करण्यात आले.
३.१.१०.२) िाचाबाधित/श्रििबाधित विद्यार्थ्ांसाठी कायिक्रम (िून
२००७पासून): पररषदे च्या िाचाबाधित/श्रििबाधित विद्यार्थ्ांसाठीच्या
कायिक्रमांचा लाभ रोचीराम थडानी हायस्कू ल (चेंबूर), वदशा कििबधिर
विद्यालय (विलेपाले), उत्कषि मूकध्वनी विद्यालय (विलेपाले) आधि सेव्ह द
चाइसड (िांद्रे) या शाळांना वमळतो. यािषी सािना विद्यालय, विकास
विद्यालय ि प्रगती मूकबिीर विद्यालय या दादरच्या तीन शाळांत कायिक्रम
घेण्यास सुरुिात झाली. िुलै मवहन्यात दादरच्या वतन्ही शाळांत ‘िरिीकं प ि
ज्वालामुखी’ या विषयािर व्याख्याने झाली, त्ाला वतन्ही शाळां वमळू न ८४
विद्याथी ि ८ धशक्षक उपस्वस्त होते. उत्कषि मूकध्वनी विद्यालयात
‘श्रििसं स्ा’ याविषयी सप्रयोग व्याख्यान झाले तेव्हा ५२ विद्याथी तर
‘कचऱ्याचे िगीकरि’ या विषयीच्या व्याख्यानाला ३६ विद्याथी ि धशक्षक
उपस्वस्त होते. याच शाळे त मुलींना ि मुलांना ‘ियात येताना’ - या दोन्ही
सी.डी. दाखिण्यात आल्या. त्ाचा लाभ ५२ विद्याथी/विद्याधथिनींना
वमळाला. दादरच्या वतन्ही शाळांत ‘पािसाळ्यातील आिार ि िैयवक्तक
िच्छता’ या विषयािर व्याख्याने झाली, त्ाचा लाभ एकू ि ९९ विद्यार्थ्ांना
ि धशक्षकांना वमळाला. प्रगती विद्यालय ि सािना विद्यालय येथील मुलींना
ि मुलांना ‘ियात येताना’ - या कायिक्रमाच्या सी.डी. दाखिण्यात आल्या.
त्ािेळी अनुक्रमे ७० ि ६३ विद्याथी उपस्वस्त होते. तसेच अनुक्रमे ३६ ि
३२ धशक्षक ि पालकांनीपि हा कायिक्रम बवघतला. चेंबूरच्या शाळे त विज्ञान
प्रयोगांचा कायिक्रम घेतला, त्ाला ३३ विद्याथी उपस्वस्त होते. तसेच
‘मानिी सांि’े या विषयािर िांद्रा येथील शाळे त व्याख्यान झाले, त्ािेळी
३७ इतकत उपस्वस्ती होती.
दरिषीप्रमािे कै . िसं तराि साने यांनी वदलेल्या वनिीच्या व्यािातून उत्कषि
मूकध्वनी विद्यालयातील विद्यार्थ्ािला एक श्रिियं ि, तर श्रीमती िैशाली
साठे यांनी वदलेल्या दे िगीतून दुसरे श्रिियं ि विकास विद्यालयातील
विद्यार्थ्ािला दे ण्यात आले. तर अनेक विद्यार्थ्ांना श्रिियं िाचे सेल भेट
दे ण्यात आले. वदव्यांगांचे कायिक्रम श्रीमती मनीषा लोटलीकर, श्रीमती
सुचेता भेडसगािकर, श्रीमती अरुिा मुिगेकर, श्रीमती लता कु लकिी,
श्रीमती चारुमती के तकर, श्रीमता छाया सािरकर, श्रीमती िैशाली साठे ,
श्रीमती उज्ज्वला दे शपांडे ि श्रीमती सं ध्या सराफ यांनी घेतले.
३.१.११.) विज्ञान छंद िगि (सन २०१६पासून): उन्हाळ्याच्या सुट्टीत वद.
१६ ि १७ मे, २०१९ रोिी, विज्ञान भिनात या िगािचे आयोिन करण्यात
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होते. आपसात अनुभिांची दे िािघेिाि चांगल्या प्रकारे होत असून सभासद
करीत असलेले निीन प्रयोग ग्रूपमुळे सिांना समित आहेत. शहरी शेती
सं कल्पना विस्तारायला याचा फायदा होत आहे. तसेच मराठी विज्ञान पररषद
ही सं स्ा शहरी शेती सं कल्पना पुढे नेण्यात आघाडीिर असलेली सं स्ा म्हिून
ओळखली िाते. नेहमीच्या िगांधशिाय एस. एम. शेट्टी इं टरनॅ शनल स्कू ल
(पिई) या शाळे साठी शहरी शेतीविषयी इं ग्रिी सादरीकरि वद. ६ वडसेंबर,
२०१९ रोिी विज्ञान भिनात करण्यात आले. त्ािेळी २० विद्याथी ि २
धशक्षक उपस्वस्त होते. निी मुं बईतील पररिहन सवमती सदस्य श्री. समीर
बागिान यांनी पुढाकार घेऊन शहरी शेतीविषयीची सिे सीिूड, नेरूळ
पररसरात आयोधित के ली. वद. २४ ऑगस्ट, २०१९ रोिी पवहले सि झाले ि
त्ािेळी पररषदे चे कायििाह श्री. अ.पां. दे शपांडे ि निी मुं बई महापाधलके चे
अधिकारी उपस्वस्त होते. सुरुिातीला मवहला बचत गटांसाठी सीवमत
असलेली ही सिे स्ावनक नागररकांसाठी खुली करण्यात आली. अशी एकू ि
२६ सिे झाली ि त्ा सिांची एकू ि उपस्वस्ती ९०० इतकत होती. राष्ट्रीय
विज्ञान वदनावनवमत्त एम.ई.एस. हायस्कू ल (बेलापूर) येथे शहरी शेतीविषयी
दोन व्याख्याने झाली, त्ाला ३०० विद्याथी उपस्वस्त होते. निी मुं बईतील
दोन्ही कायिक्रम कायिकाररिी सदस्य श्रीमती मृिाधलनी साठे यांनी घेतले, तर
विज्ञान भिनातील एका िगािचा अपिाद करता सिि कायिक्रम कायिकाररिी
सदस्य श्री. वदलीप हेलेकर यांनी घेतले. शहरी शेतीच्या विज्ञान भिनाच्या
गच्चीिरील बवगचाचे काम श्री. घनश्याम िस यांनी सांभाळले.
३.२.४) विज्ञान दपिि (सन २०१७पासून) : पररषदेच्या िावषिक सभेच्या
वदिशी, सकाळच्या सिात ‘मला आिडलेले पुस्तक’ हा कायिक्रम १९९१
सालापासून सुरू होता. २०१७ सालापासून त्ात बदल करून ‘विज्ञान दपिि’
या शीषिकाचा एक निीन कायिक्रम सुरू करण्यात आला. यािषी हा कायिक्रम
रवििार वद. २५ ऑगस्ट, २०१९ रोिी झाला. या कायिक्रमात ‘प्रा. श्रीिर
नारायि गोडबोले गधित पाररतोवषके ’ तीन विद्यार्थ्ांना दे ण्यात आली.
तसेच, डॉ. वि. ना. श्रीखं डे आधि श्री. प्रभाकर दे ििर यांना पररषदे चे
सन्मान्य सभासदत्व प्रदान करण्यात आले. िैद्यक विषयािरील मराठीतील
पुस्तकांना वदली िािारी तीन पाररतोवषके सं बं धित पुस्तकांच्या लेखकांना
दे ण्यात आली. ‘युनेस्को’ने िाहीर के लेल्या आं तरराष्ट्रीय आितिसारिी
िषािच्या वनवमत्ताने ‘आितिसारिी’ या विषयािर डॉ. सुिाकर आगरकर यांनी
अवतशय सो्ा भाषेत व्याख्यान वदले. त्ानं तर ‘मोिमापनाची गमतीशीर
दुवनया भाग-१’ (भौवतकशास्त्र ि गधित) या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. या
कायिक्रमाला ५० व्यक्तत उपस्वस्त होत्ा. सन्मान्य सभासदत्व दे ण्यासाठी
वनिड झालेल्या, पि कायिक्रमाला उपस्वस्त राहू न शकलेल्या, डॉ.
नं दवकशोर लाड, डॉ. धशिराम भोिे आधि प्रा. सुहास सुखात्मे यांना सन्मान्य
सभासदत्व यथािकाश दे ण्यात आले. डॉ. वििेक पाटकर, श्रीमती अवनता
कु ळकिी ि श्री. नरेंद्र नाडकिी यांच्या मागिदशिनाखाली श्रीमती सुचेता धभडे
यांनी या कायिक्रमाचे सं योिन सांभाळले.
३.२.५) आकाशिािीिर कायिक्रम (सन २०१५पासून) : ‘विज्ञानम्
िनवहताय’ या उपक्रमांतगित आकाशिािी मुं बईच्या ‘अस्वस्मता’ िावहनीिर
िवनता मं डळ या कायिक्रमात पररषदेचा सहभाग गेली चार िषे सुरू आहे.
अहिालसाली स्त्री शास्त्रज्ञांच्या मुलाखती असे कायिक्रमाचे िरूप होते आधि
हा कायिक्रम िानेिारी २०२०मध्ये सुरू झाला. िानेिारी मवहन्यातील
मुलाखती िवनता मं डळ कायिक्रमात सादर झाल्या, तर फेब्रुिारीपासून हा
ितं ि कायिक्रम म्हिून दर सोमिारी सकाळी १०.३० ते ११.०० या िेळात

अधभनं दन
मराठी विज्ञान पररषदेचे ज्येष्ठ कायििाह श्री. अ.पां. दे शपांडे यांना ‘इं वदरा
गांिी विज्ञान प्रसार’ पुरस्कार (२०२०)
यािषी
वमळाला.
भारतीय
भाषांत
उल्लेखनीय कामवगरी करिाऱ्या विज्ञान
प्रसारकाला िा शास्त्रज्ञाला हा पुरस्कार
वदल्लीच्या राष्ट्रीय विज्ञान अकादमीतफे वदला
िातो.
रोख रू. २५,०००/- ि मानपि असे
या पुरस्काराचे िरूप असते. गेली
अठ्ठेचाळीस िषे अखं डपिे मराठीतून विज्ञान
प्रसार करिाऱ्या, मराठी विज्ञान पररषदेचे कायििाहपद ४५ िषे
सांभाळिाऱ्या श्री. देशपांडे यांना वमळाला, यात मराठी भाषेचा सन्मान
आहे. याचा पररषद-पररिाराला रास्त अधभमान आहे. मराठी विज्ञान
पररषदे ची िावषिक मराठी विज्ञान सं मेलने (आताची अधििेशने), विज्ञान
लेखक मेळािे, विविि व्याख्याने ि व्याख्यानमाला, विज्ञान कथा लेखक
मागिदशिन कायिशाळा, विज्ञान ि गधित धशक्षक पररषदा इत्ादी अनेक
उपक्रमांचे यशिीररत्ा आयोिन श्री. अ.पां. देशपांडे यांनी के ले आहे.
धशिाय विज्ञान प्रसाराच्या अंगाने १२१० िाहीर भाषिे, आकाशिािीिर
२६३ कायिक्रम आधि दूरदशिनिरील ६४ कायिक्रम असा त्ांचा मोठा
सहभाग आहे. सिि प्रकारच्या वनयतकाधलकांत १६०७ लेख धलवहले असून
त्ाद्वारे नानाविि विषय लोकांसमोर मांडले आहेत. त्ांची भाषांतरीत,
सं पावदत अशी ७५ पुस्तके प्रकाधशत झाली असून िेगिेगळ्या माध्यमांसाठी
त्ांनी घेतलेल्या शास्त्रज्ञांच्या मुलाखती गािल्या आहेत. विज्ञान ि
िैज्ञावनक, विज्ञान-तं िज्ञान कोश, शास्त्रज्ञ चररिकोश अशा अनेक मोठ्या
ग्रंथांचे सं पादनही त्ांनी के ले आहे. फाय फाउण्डेशन पुरस्कार, इचलकरंिी
(१९९५), विज्ञान ग्रंथकार पुरस्कार, पुिे (२००६) आधि समािात विज्ञान
लोकवप्रय करण्यासाठीचा राष्ट्रीय पुरस्कार (२०००) या ि अशा पुरस्कारांनी
श्री. दे शपांडे यांच्या कायािचा पूिी गौरि झालेला आहे. ियाच्या
सत्त्यातराव्या िषी एखाद्या तरुिाला लाििेल अशा उत्साहाने विज्ञान
प्रसाराचे कायि एक व्रत म्हिून करिाऱ्या श्री. दे शपांडे यांना दीघािरोग्य लाभो
ही सवदच्छा! आधि मराठी विज्ञान पररषदेतफे मन:पूिक
ि अधभनं दन.

विज्ञान प्रयोगात िापर कसा कराियाचा’ हे सि धशक्षकांना भािले. कायििाह
श्री. अ.पां. दे शपांडे यांनी या दोन्ही उपक्रमांचे आयोिन श्री. प्रकाश मोडक
(कायिकाररिी सदस्य) यांच्या सहकायािने के ले.
३.२.३) शहरी शेती प्रधशक्षि िगि (ऑक्ट्ोबर १९९४पासून) : डॉ. रमेश दोशी
यांच्या दे िगीतून हा प्रकल्प पररषदे ने सुरू के ला. घरातील िैविकदृष्ट्या
विघटनशील कचऱ्याचा िापर करून गच्चीत वकं िा सज्ज्यात, धिथे सूयिप्रकाश
असेल वतथे, भािी/फळे यांचे उत्पादन घेता येते. या प्रकल्पाच्या
सुरुिातीपासून शहरी शेती तं िाची ओळख करून दे िारे िगि घेतले िातात.
एवप्रल २०१९ ते माचि २०२० या कालाििीत झालेल्या ११ िगाित वमळू न
२१४ व्यक्तत उपस्वस्त होत्ा. यामध्ये सिि ियोगटांतील आधि िेगिेगळ्या
क्षेिात काम करिाऱ्या व्यक्ततंचा समािेश होता. ऑक्ट्ोबर २०१७ पासून
सुरू करण्यात आलेल्या व्हॉट् सअॅप गटाचे ३१ माचि अखेर २१२ सभासद
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सादर झाला. या ितं ि कायिक्रमाला महाराष्ट्र ज्ञान मं डळाचे
(एम.के .सी.एल.) प्रायोिकत्व लाभले होते. डॉ. स्वस्मता लेले (अन्नविज्ञान),
डॉ. धशिानी ढगे (पयाििरिशास्त्र), श्रीमती सुलक्षिा महािन (नगर
वनयोिन), डॉ. िनश्री दाते (मावहती तं िज्ञान), डॉ. अंबुिा साळगािकर
(सं गिकतज्ज्), श्रीमती सुिा ररसबूड (विज्ञानकथा लेधखका), डॉ. विनया
िं गले (पशुिैद्यक), डॉ. मानसी रािाध्यक्ष (विज्ञान धशक्षि), डॉ. लधलता
आगाशे (ितं ि सं शोिक), डॉ. दीपा आगाशे (ितं ि सं शोिक) आधि डॉ.
माला राि (स्फवटकशास्त्र) यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. वद. १६ माचि,
२०२० रोिी शेिटची मुलाखत झाली. कोरोना प्रादुभाििामुळे पुढील कायिक्रम
स्वगत करण्यात आले. श्रीमती शुभदा िक्ट्े यांनी समन्वयकाची िबाबदारी
पार पाडली, तर आकाशिािी मुं बई कें द्राच्या कायिक्रम अधिकारी श्रीमती
उमा दीधक्षत यांचे सहकायि लाभले. त्ांना िन्यिाद!

नुसरत ि अफझल खिी यांनी पूिी कचरा टाकल्या िािाऱ्या िागेिर
समतानगर (कांवदिली) येथे िोपासलेले िं गल, िे दे िबाग म्हिून ओळखले
िाते, वतथे सहभागींनी भेट वदली.
तीन रवििारी आळीपाळीने सहभागी व्यक्ततंनी आपले अनुभि सांवगतले,
तसेच त्ांना तोंडी प्रश्न विचारून विषयाचे आकलन वकती झाले, याची
शहावनशा करण्यात आली. यानं तर वद. २६ मे, २०१९ रोिी लेखी परीक्षा
घेण्यात आली. सिांना सुरुिातीपासून एक नोंदिही ठे िण्यास सांगण्यात
आले होते. नोंदिही २१ ििांनी सादर के ली, अनुभिकथनात २६ व्यक्ततंनी
भाग घेतला, तर लेखी परीक्षा २० सहभागींनी वदली. नोंदिही, अनुभिकथन
ि लेखी परीक्षा यांचा एकवित वनििय करण्यात आला. त्ात १९ व्यक्तत
उत्तीिि झाल्या. समारोप समारं भ वद. २ िून, २०१९ रोिी िा. सािरकर
सेिा कें द्रात झाला. त्ािेळी आमदार अॅडव्होके ट पराग अळििी यांच्या हस्ते
उत्तीिि व्यक्ततंना अभ्यासक्रम पूिि के ल्याची प्रमािपिे, तर इतर १९ व्यक्ततंना
सहभाग प्रमािपिे दे ण्यात आली. अभ्यासक्रमाचा आढािा घेिारी पं िरा
वमवनटे अििीची धचिफतत त्ािेळी दाखिण्यात आली. ही धचिफतत
पररषदे च्या सं के तस्ळािर उपलब्ध आहे.
यािेळी पररषदेचे उपाध्यक्ष डॉ. वििेक पाटकर, कायिकाररिी सदस्य प्रा.
सुिीर पानसे ि बािन्नाव्या विज्ञान अधििेशनाचे अध्यक्ष प्रा. उल्हास रािे,
सािरकर कें द्राचे कायािध्यक्ष श्री. सुभाष पेठे, िच्छ पाले अधभयानाचे श्री.
सतीश कोळििकर इत्ादी मान्यिर उपस्वस्त होते. या अभ्यासक्रमाची
मुख्य िबाबदारी श्री. वदलीप हेलेकर यांनी सांभाळली. िनस्पती तज्ज् प्रा.
चं द्रकांत लट्टू ि शहरी शेती-अभ्यासक श्रीमती धचिा मेहेंदळे यांनी मोलाची
मदत के ली. िा. सािरकर कें द्राचे श्री. सुभाष पेठे ि अन्य पदाधिकारी
तसेच िच्छ पाले अधभयानाचे श्री. सतीश कोळििकर ि सहकारी यांना
त्ांच्या सहकायािबद्दल आभार. या अभ्यासक्रमाचा अहिाल पाल्यािच्या
‘अभूतपूिि’ या माधसकात (िुलै २०१९) छापून आला होता.
४.२.२) सांगली शहरी शेती अभ्यासक्रम : विलेपाल्यािच्या शहरी शेती
अभ्यासक्रमाचा अहिाल िाचून वमरि येथील श्रीमती मं दावकनी मराठे यांनी
वतकडे असा अभ्यासक्रम घ्यािा अशी मागिी के ली. रािषी छिपती
शाहूमहाराि कृ षी व्यिसाय व्यिस्ापन महाविद्यालय (सांगली) यांनी शहरी
शेतीच्या पद्धतीने लागिड करायला िागा उपलब्ध करून वदली.
अभ्यासक्रमाचे स्ावनक व्यिस्ापन सांभाळण्याची िबाबदारी पररषदे च्या
सांगली विभागाने िीकारली. अभ्यासक्रमासाठीची िैज्ञावनक/तांविक
िबाबदारी मराठी विज्ञान पररषद मध्यितीच्या ितीने कायिकाररिी सदस्य
श्री. वदलीप हेलेकर यांनी सांभाळायची असे ठरले. या अभ्यासक्रमाला
पररषदे च्या स्ायी सवमतीने मान्यता वदली. तेरा आठिड्यांच्या
अभ्यासक्रमाची आखिी करण्यात आली.
दर रवििारी मागिदशिन करण्यासाठी स्ावनक शेतकरी ि शेतीशास्त्र
पदविकािारक श्री. आप्पा पाटील यांची वनिड करण्यात आली. त्ांना
मुं बईला बोलािून शहरी शेतीबाबत मावहती सांगून प्रत्क्ष काम कसे
करायचे, याबाबत प्रधशक्षि दे ण्यात आले. पूिितयारी करून वद. १९
िानेिारी, २०२० रोिी अभ्यासक्रमाचे उद् घाटन करण्यात आले. त्ानं तर
पवहले सि श्री. वदलीप हेलेकर यांनी घेतले. त्ा पाठोपाठ िनस्पतीशास्त्राचे
प्रा. सं िीि िालािलकर यांनी िनस्पतीबाबत मूलभूत मावहती सांगिारे सि
घेतले. पालेभाज्या ि फळभाज्यांच्या वबया आिून कृ षी महाविद्यालयाच्या
गच्चीिर शहरी शेती तं िाने लागिड के ली. वमरि ि सांगली वमळू न २५

४) अभ्यासक्रम
४.१) पक्षी वनरीक्षि ओळख अभ्यासक्रम : मराठी विज्ञान पररषदे ने “झेस्ट
फॉर एटव्हायनिमेन्टल नचिररंग फाउण्डेशन” या सं स्ेच्या सहकायािने दोन
वदिसांचा हा अभ्यासक्रम वद. २० आधि २१ एवप्रल, २०१९ रोिी विज्ञान
भिनात घेतला. पवहल्या वदिशी श्री. विनायक कधिि क (उत्तम पक्षी
वनरीक्षक कसे व्हािे ि पक्षी वनरीक्षिासाठी आिश्यक सामुग्री) आधि श्रीमती
िया िाघमारे (पधक्षकु लाचे सािारि िगीकरि, क्षेि वनरीक्षिे, नोंदी,
मावहतीचे सामावयकरि, कृ विम घरटी ि पक्ष्ांचे खाद्य तसेच पक्षी सं िििनदृवष्ट्कोन आधि उपाय) यांनी एकू ि चार सिात मागिदशिन के ले. दुसऱ्या
वदिशी सकाळी महापाधलके च्या भांडूप सं कु लाििळ क्षेिभेटीद्वारे पक्षी
वनरीक्षि करण्यात आले. पक्षीतज्ज् श्री. कु लदीप म्हािे यांच्या मागिदशिनाने हे
सि झाले. त्ानं तर विज्ञान भिनात येऊन श्री. कु लदीप म्हािे यांनी
पक्ष्ांच्या शरीराचे विविि भाग, त्ांच्यातील धलं गभेद आधि पक्षी सुरािट,
प्रियारािन, स्लांतर याविषयी दोन सिात मावहती वदली. पक्ष्ांविषयी
मावहतीपट दाखिण्यात आले.
समारोपाच्या सिात सहभागी व्यक्ततंचे अनुभि िािून घेण्यात आले.
तसेच त्ांना अभ्यासक्रमाची प्रमािपिे पक्षीतज्ज् डॉ. रािू कसं बे (साहाय्यक
सं चालक, बी.एन.एच.एस.) यांच्या हस्ते वितररत करण्यात आली.
पक्ष्ांविषयी मावहतीपुस्वस्तका ि धचिफततही १८ सहभागींना दे ण्यात आली.
पररषदे त प्रथमच घेतलेल्या अभ्यासक्रमाचे सं योिन कायिकाररिी सदस्य श्री.
विनायक कधिि क यांनी यशस्विरीत्ा के ले. सहभागी व्यक्ततंना हा अभ्यासक्रम
आिडल्याचे त्ांच्या प्रवतवक्रयांिरून समिले. श्रीमती अवनता कु ळकिी यांनी
या अभ्यासक्रमासाठी दे िगी वदली होती. सिि खचि ििा करता, या सशुल्क
अभ्यासक्रमामुळे, पररषदे कडे रु. ९,०४१/- धशल्लक रावहले.
४.२) शहरी शेती अभ्यासक्रम
४.२.१) विलेपाले शहरी शेती अभ्यासक्रम : मराठी विज्ञान पररषद,
िातं त्र्यिीर सािरकर सेिा कें द्र (विलेपाले) आधि िच्छ पाले अधभयान
यांच्या सं युक्त विद्यमाने सहा मवहने मुदतीचा शहरी शेती अभ्यासक्रम
(प्रात्धक्षकासह) वडसेंबर २०१८ मध्ये विलेपाले येथे सुरू के ला होता.
अभ्यासक्रमात एवप्रलमध्ये श्री. सतीश सोनाििे, श्री. शशांक नाबर या
शहरी शेतकऱ्यांनी आपले अनुभि सांवगतले, तर श्री. सतीश कोळििकर
(िच्छ पाले अधभयान) यांनी कं पोस्ट कसे करािे याबाबत मागिदशिन के ले.
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ििांनी या अभ्यासक्रमासाठी नोंदिी के ली. त्ात ५० टक्के व्यक्तत ह्या
उच्चधशधक्षत ि ित:चा बवगचा असलेल्या होत्ा.
मागिदशिक (आप्पा पाटील) सहभागी व्यक्ततंच्या प्रश्नांना उत्तरे दे ऊ न
शकल्याने आधि गच्चीिर लागिड के लेल्या भाज्यांच्या वबयांची उगिि
िेमतेम ३३% आल्याने, हा अभ्यासक्रम समािानकारकररत्ा प्रगती करू
शकला नाही. तरी प्रा. सं तोष गायकिाड (नसिरीतज्ज्) आधि श्रीमती स्नेहल
कोरडे (फळबागतज्ज्) यांच्याकडू न मागिदशिनपर व्याख्याने ठे िून, तसेच
व्हॉट् सअॅप पोस्टद्वारे शहरी शेतीच्या पैलिर
ूं
टप्प्ाटप्प्ाने मावहती देत
अभ्यासक्रमात सहभागींचे अंशत: समािान करण्यात आले. लागिडीच्या
वठकािी काही सुिारिा के ल्या ि त्ाला योग्य िाढीचा प्रवतसाद वमळू
लागला. परं तु, ‘कोरोना’ सं कटाच्या पाश्विभूमीिर सं चारबं दी लागू झाल्याने हा
अभ्यासक्रम वद. २२ माचि, २०२० रोिी स्वगत करािा लागला. दे खभाल
करता न आल्याने शहरी शेती बवगचा िाळू न गेला. या अभ्यासक्रमासाठी
कृ षी महाविद्यालयाची व्यिस्ापन सवमती, खास करून प्राचायि डॉ. अवमत
बोरकर आधि पररषदे च्या सांगली विभागाचे कायििाह श्री. अरविं द यादि,
तसेच अभ्यासक्रमात आलेल्या अडचिी दूर करायला मदत करिाऱ्या
श्रीमती मं दावकनी मराठे (वमरि) या सिांचे आभार!
४.३) पोस्टाद्वारे विज्ञान अभ्यासक्रम (सन १९९८पासून) : प्रथम मराठी
माध्यमात सुरू झालेला हा अभ्यासक्रम नं तर पालकांच्या मागिीनुसार (सन
२००४पासून) इंग्रिी माध्यमातून घेण्यात येत आहे. या परीक्षांसाठी नोंदिी
के लेल्या व्यक्ततला छापील मिकू र, प्रश्नपविका आधि उत्तरपविका पोस्टाने
पाठिली िाते. मूलत: या परीक्षा सातिी, आठिी आधि नििीच्या
विद्यार्थ्ांकररता घेण्यात येत असल्या, तरी प्रौढांनाही परीक्षेला बसता येत.े
माि, पाररतोवषके देताना त्ा-त्ा इयत्तांतील विद्याथीच विचारात घेतले
िातात. या परीक्षेसाठी नेमनू वदलेल्या मुदतीत नोंदिी के लेल्या सिांनी उत्तरे
धलहून पाठिायची असतात. त्ामध्ये प्रश्नोत्तरांबरोबर, प्रकल्प भेट अहिाल,
पुस्तक परीक्षि इत्ादी बाबींचा समािेश असतो. तपासून झालेल्या
उत्तरपविका सिांना, त्ांमिील चुका वनदशिनाला आिून देऊन, परत
पाठिल्या िातात. उत्तीिि झालेल्यांना गुिपिक ि प्रमािपिही वदले िाते.
अहिाल साली मराठी माध्यमासाठी प्रथमा : १३७, वद्वतीया : १०१ आधि
तृतीया : ४७ अशी वमळू न २८५ ििांनी नोंदिी के ली होती. यांपक
ै त प्रथमा :
११७, वद्वतीया : ८४ आधि तृतीया : ३८ अशा एकू ि २३९ व्यक्ततंनी परीक्षा
वदली. उत्तीिांचे प्रमाि प्रथमा ९५ टक्के, वद्वतीया ९५ टक्के आधि तृतीया १००
टक्के असे होते. या वतन्ही परीक्षांतील गुिानुक्रमे पवहल्या तीन विद्यार्थ्ांना
अनुक्रमे रु. १,०००/-, रु. ८,००/- आधि रु. ६,००/- ची पाररतोवषके देण्यात
आली. ही पाररतोवषके वनम्मी रक्कम रोख तर वनम्मी रक्कम विज्ञान पुस्तकांच्या
िरूपात देण्यात आली. याचप्रमािे इंग्रिी माध्यमासाठी प्रायमरी : ८२,
सेकंडरी : ६५ आधि फायनल : ४३ अशा १९० व्यक्ततंनी नोंद के ली होती.
यांपक
ै त प्रायमरी : ५२, सेकंडरी : ४६ आधि फायनल : ३० इतक्या १२८
व्यक्ततंनी परीक्षा वदली. उत्तीिांचे प्रमाि प्रायमरी ८१ टक्के, सेकंडरी ७० टक्के
आधि फायनल ७३ टक्के असे होते. या वतन्ही परीक्षांतील गुिानुक्रमे पवहल्या
तीन विद्यार्थ्ांना अनुक्रमे रू. १,०००/-, रू. ८,००/- आधि रू. ६,००/-ची
पाररतोवषके देण्यात आली. पाररतोवषके देताना मराठी माध्यमाप्रमािेच वनम्मी
रक्कम रोख, तर वनम्म्या रकमेची विज्ञानाची पुस्तके देण्यात आली. पाररतोवषक
वनिीकररता देिगी देिाऱ्या सिि देिगीदारांना मन:पूिक
ि िन्यिाद! श्री.
विश्वनाथ म्हाप्रळकर यांनी विज्ञान परीक्षांचे काम सांभाळले.

मराठी विज्ञान पररषद

४.४) विज्ञान सं प्रेषक अभ्यासक्रम : मराठी विज्ञान पररषद आधि आयसर,
पुिे यांच्या सं युक्त विद्यमाने ‘विज्ञान सं प्रेषक अभ्यासक्रम’ वद. ११ माचि ते
१७ माचि, २०२० दरम्यान आयसर (पुिे) येथे सं पन्न झाला. यासाठी
एम.एस्सी. ि पीएच.डी. करिाऱ्या २५ विद्यार्थ्ांनी नोंदिी के ली, परं तु
कोरोनामुळे १५ विद्याथी सहभागी झाले. प्रा. हेमचं द्र प्रिान (विज्ञान
लेखन), श्री. अ.पां. दे शपांडे (मुलाखतीचे तं ि), डॉ. वििेक पाटकर (पुस्तक
परीक्षि), श्री. ियं त एरं डे (आकाशिािीसाठी लेखन), डॉ. अमोल वदघे
(िाहीर भाषिे), श्री. वनळू दामले (दूरधचििािीसाठी लेखन ि वनवमिती),
श्री. अ.पां. दे शपांडे (िातांकन ि अनुिाद) यांनी नमूद के लेली सिे घेतली.
सकाळच्या सिात व्याख्यान ि दुपारच्या सिात प्रत्क्ष कृ ती, अशा पद्धतीत
हा अभ्यासक्रम घेण्यात आला. एका पिकार पररषदे ला उपस्वस्त राहण्याची
सं िी विद्यार्थ्ांना वमळाली. िाहीर भाषिाचे सि स्काइप/स्वव्हडीओ
कॉन्फरस्वन्संगचा िापर करून घेण्यात आले. सहभागी विद्याथी ि आयसरचे
दोन अधिष्ठाते यांना अभ्यासक्रम आिडला. त्ामुळे हा अभ्यासक्रम दरिषी
घ्यािा अशी मागिी आली. सहभागी विद्यार्थ्ांचा ि मागिदशिकांचा
व्हॉट् सअॅप गट करण्यात आला असून लेख यायला सुरुिात झाली आहे.
यापुढे विद्याथी विविि प्रकारचे लेखन करून गटािर पाठितील ि मागिदशिक
ते तपासून दे तील. लागलीच ‘कोरोना’ या विषयािर एका विद्याधथिनीचा लेख
आला ि तो तपासून ितिमानपिाकडे पाठिण्यात आला आहे. कायििाह श्री.
अ. पां. दे शपांडे यांनी सं योिन के लेला हा उपक्रम आयसरच्या सवक्रय
सहकायांने यशिीररत्ा सं पन्न झाला.
५) दृक श्राव्य कायिक्रम
५.१) ियात येताना - मुलींसाठी (सन १९८३पासून) : गेली छत्तीस िषे
सुरू असलेल्या या उपक्रमासाठी पररषदे ने ितं ि दृक् श्राव्य कायिक्रम १९९४
साली विकधसत के ला. यासाठी डॉ. अधश्वनी भालेराि - गांिी ि इतर
तज्ज्ांची मदत घेऊन हा कायिक्रम तयार के ला. ियात येताना मुलींमध्ये
होिारे शारीररक बदल आधि त्ासं बं िीची अचूक मावहती आता
धचिवफतीद्वारे वदली िाते. २००८ साली काळानुसार दृक् श्राव्य माध्यमातील
कायिक्रमाचे रूपांतर सीडी/डीव्हीडीमध्ये करण्यात आले. मुळात ३५
वमवनटांचा असलेला हा दृक् श्राव्य कायिक्रम नं तरच्या प्रश्नोत्तरामुळे एक
तासभर चालतो. मध्यितीतफे यािषी चार कायिक्रम झाले. त्ाचा लाभ २१०
व्यक्ततंना वमळाला. यामध्ये विद्याधथिनी, पालक ि धशक्षक/धशधक्षकांचा
समािेश होता. यांपैकत तीन कायिक्रम वदव्यांगांसाठी घेतले. या उपक्रमाच्या
व्हीसीडी आधि डीव्हीडी मराठी, वहंदी ि इं ग्रिी वनिेदनासह पररषदेत
उपलब्ध आहेत. यािषी १३ व्हीसीडी/डीव्हीडींची विक्रत झाली.
५.२) ियात येताना - मुलांसाठी (सन १९९९पासून) : मुलींसाठीचा
कायिक्रम पररषद करत असल्यामुळे मुलांसाठीसुद्धा असा कायिक्रम हिा,
अशी मागिी आली. त्ानुसार डॉ. विठ्ठल प्रभू आधि इतर तज्ज्ांची मदत
घेऊन हा दृक् श्राव्य कायिक्रम तयार के ला. या विषयाचे अचूक िैज्ञावनक ज्ञान
दे ण्याची गरि या कायिक्रमातून भागिली िाते. मध्यितीतफे अहिाल साली
चार कायिक्रम झाले. त्ाला १९० व्यक्तत उपस्वस्त होत्ा. त्ामध्ये
विद्यार्थ्ांबरोबर पालक, धशक्षक ि धशधक्षकांचा अंतभािि होता. ह्यापैकत तीन
कायिक्रम वदव्यांगांसाठी के ले. हे मुलां-मुलींचे कायिक्रम श्रीमती सुवप्रया
कु लकिी ि श्रीमती अवनता कु ळकिी यांनी दाखिले. वदव्यांगांना कायिक्रम
दाखिले तेव्हा श्रीमती मनीषा लोटलीकर ि श्रीमती सुचेता भेडसगािकर
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उपस्वस्त होत्ा. या कायिक्रमाच्या व्हीसीडी आधि डीव्हीडी मराठी, इं ग्रिी ि
वहंदी वनिेदनासह २००९ सालापासून उपलब्ध आहेत. अहिाल साली १३
व्हीसीडी/डीव्हीडी विकल्या गेल्या.
६) व्याख्याने
६.१) सुिििमहोत्सिी माधसक व्याख्याने (सन २०१५पासून) : मराठी विज्ञान
पररषदे ने एवप्रल २०१५मध्ये सुिििमहोत्सिी िषाित पदापिि के ल्यापासून
नॅ शनल सेंटर फॉर सायन्स कम्युवनके टसिसोबत पररषदेच्या विज्ञान भिनात
दरमहा एक व्याख्यान आयोधित करायला सुरुिात के ली. या व्याख्यानमालेचे
सं योिन कायििाह श्री. अ.पां. दे शपांडे आधि श्री. अिय वदिेकर यांनी के ले.
अहिाल साली पुढील व्याख्याने झाली.
क्र. वदनांक
१) २० एवप्रल, २०१९
२) १८ मे, २०१९

िक्ता
श्री. अधित मं डधलक,
श्री. स्वस्मतीन ब्रीद,

३) १५ िून, २०१९
४) २७ िुलै, २०१९

डॉ. प्रकाश कोंडेकर,
श्री. वगरीश िैद्य,

५)
६)
७)
८)
९)

डॉ. परेश िैद्य,
श्री. अरविं द परांि्े,
डॉ. ियं त िोशी,
श्री. सुहास नाईक-साटम,
श्री. धशिप्रसाद खेिदे ,

१० ऑगस्ट, २०१९
२८ सप्टेंबर, २०१९
२० वडसेंबर, २०१९
२७ िानेिारी, २०२०
१५ फेब्रुिारी, २०२०

आं ध्रप्रदे श, रािस्ान आधि ओवडशा राज्यात झाली, तर महाराष्ट्राच्या ३६
पैकत १८ धिल्ह्यांत ही व्याख्याने झाली. ही व्याख्याने मुं बई शहर, मुं बई
उपनगर, ठािे, रत्नावगरी, धसंिदु ग
ू ि, पुिे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर,
नाधशक, िळगाि, िालना, अकोला, अमरािती, नागपूर, गोंवदया,
यितमाळ आधि चं द्रपूर या धिल्ह्यांत झाली.
या कायिक्रमाचे सं योिन श्री. अ. पां. दे शपांडे यांनी श्री. प्रकाश मोडक
यांच्या सहकायािने के ले. या उपक्रमाचा एक विस्तृत अहिाल ‘युनेस्को’ला
पाठिण्यात आला आहे. या उपक्रमासाठी श्री. अ. पां. दे शपांडे, श्रीमती
िसुं िरा काळे यांनी दे िग्या वदल्या होत्ा.
६.३) कं किाकृ ती सूयग्र
ि हिावनवमत्त व्याख्याने : वद.
२६ वडसेंबर, २०१९ रोिी, भारताच्या दधक्षि
भागातून कं किाकृ ती सूयिग्रहि वदसिार होते
आधि मुं बईसह इतरि खं डग्रास सूयिग्रहि वदसिार
होते. या वनवमत्ताने पररषदे ने ग्रहिाबाबत िागृती
करून अंिश्रद्धा दूर करण्यासाठी मुं बई ते किित या
भागांतील शाळा ि गृहवनमािि सोसायट्यांत
भाषिे करण्याचे ठरिले. सदर भाषिांत कोिती
िैज्ञावनक मावहती असािी या दृष्ट्ीने डॉ. रािीि
धचटिीस यांनी विज्ञान भिनात मागिदशिनपर
भाषि के ले. श्री. विद्येश कु लकिी (१८), श्रीमती
मृिाधलनी साठे (९), श्री. अ. पां. दे शपांडे (४),
श्रीमती सुचेता धभडे (२) आधि डॉ. रािीि
शकली नाहीत, तर माचि धचटिीस, सुहास नाईक- साटम ि श्री. सुबोि
कें भािी प्रत्ेकत एक यांनी ही व्याख्याने वदली.
एकू ि ३६ व्याख्याने झाली. मुं बईच्या पूिि ि
पधिम उपनगरांत, डोंवबिली, कल्याि, किित ि निी मुं बईत ही व्याख्याने
झाली. व्याख्यानांची उपस्वस्ती २५ ते ५००पयंत होती. ही मावहती एकू ि

विषय
उपस्वस्ती
‘होम स्कू धलं ग’
२५
‘प्रथम सं स्ा शालेय धशक्षिाचे
मूल्यमापन कसे करते?’
१७
‘सुरधक्षत आहार ि पौवष्ट्क आहार’
२०
‘लोकल टरे नमिील ऑस्वक्झलरी
िॉवनंग धसधस्टम’
०७
‘चं द्रािर िािारा पवहला मािूस’
१५
‘चांद्रयान -२’
१४०
‘भाभा अिुसंशोिन कें द्र’
५५
‘नेहरू तारांगि’
८०
‘नेहरू विज्ञान कें द्र’
७०

ऑक्ट्ोबर आधि नोव्हेंबर २०१९ मवहन्यातील भाषिे काही कारिांनी होऊ
२०२० मिील वनयोधित भाषि कोविड-१९च्या कारिाने रद्द करािे लागले.

६.२) आितिसारिी व्याख्याने : आत्ता िापरात असलेल्या आितिसारिीचा
पाया वदवमिी मेंडेधलफ यांनी १५० िषांपूिी घातला. त्ा वनवमत्ताने सन
२०१९ हे िषि ‘आं तरराष्ट्रीय आितिसारिी िषि’ म्हिून सािरे करण्यात
आले. सध्या ११८ मूलद्रव्ये ज्ञात असल्याने २०१९ या िषाित ११८
विशेष व्याख्याने
व्याख्याने कराियाची योिना आखली. मराठी विज्ञान पररषद
मराठी विज्ञान पररषदेचे सन्मान्य सभासद असलेल्या मान्यिरांना राष्ट्रीय विज्ञान
मध्यिती ि पररषदे चे विभाग वमळू न ही व्याख्याने घ्यायचे ठरिले.
वदनावनवमत्त ते राहतात त्ाच गािात एके क व्याख्यान द्यािे अशी विनं ती के ली
त्ानुसार ११८ व्याख्याने ि इतर चार उपक्रम वमळू न १२२ कायिक्रम
होती. त्ाला प्रवतसाद वमळू न यािषी चार व्याख्याने झाली. त्ाचा तपशील
झाले. यासाठी १४ िक्त्ांनी व्याख्याने वदली. डॉ. सुिाकर आगरकर
पुढीलप्रमािे :
(५८), डॉ. िैशाली िायगुडे (१३), डॉ. सुनंदा करं दीकर (०९), श्री.
१) डॉ. वि. ना. श्रीखं डे ‘डॉक्ट्र ि रुग्ण यांचे सं बं ि’ (इंग्रिीतून) वद. १२
अविनाश सेनाड (०८), डॉ. सुरेश कागिे (०७), डॉ. ियं त िोशी
फे ब्रुिारी, २०२० िी. एस. िैद्यकतय महाविद्यालय, परळ, मुं बई, (१५०
(०६), श्रीमती शुभदा िक्ट्े (०५), श्रीमती अनघा िक्ट्े (०४),
उपस्वस्ती)
श्रीमती सुचते ा धभडे (०३), डॉ. कविता प्राशर (०३), श्रीमती मं धिरी
२) प्रा. मनमोहन शमाि ‘के वमस्टरी इन एव्हरी डे लाइफ’ १७ फे ब्रुिारी, २०२०
दे शपांडे (३) आधि डॉ. अधभधित चव्हाि, डॉ. मानसी रािाध्यक्ष ि
साठ्ये महाविद्यालय, विलेपाले, मुं बई. (१०० उपस्वस्ती)
श्रीमती िाती घोटिे प्रत्ेकत एक याप्रमािे ही व्याख्याने झाली.
३) डॉ. आनं द किे ‘निकल्पना आधि निवनवमिती’ २४ फे ब्रुिारी, २०२० प्रवतभा
ही व्याख्याने शाळा, महाविद्यालये आधि विद्यापीठ
पिार माध्यवमक शाळा, पौड रोड, पुि.े (७६ उपस्वस्ती)
पातळीिरच्या विद्यार्थ्ांसाठी, तसेच सििसामान्य िनतेसाठीही होती.
४) प्रा. ियं त नारळीकर ‘खगोलविज्ञान का धशकािे?’ १ माचि, २०२० वपंपरी
यांपैकत ५७ कायिक्रम ग्रामीि भागात, तर ६५ शहरी भागात झाले.
धचंचिड सायन्स पाकि , पुिे. (२२५ उपस्वस्ती)
सिि कायिक्रमांची एकवित उपस्वस्ती १४,३७६ एिढी, तर सरासरी
पवहल्या दोन व्याख्यानांचे आयोिन मराठी विज्ञान पररषद मध्यितीने के ले, तर
उपस्वस्ती ११८ होती. ग्रामीि भागातील उपस्वस्ती शहरी भागापेक्षा
नं तरच्या दोन व्याख्यानांचे आयोिन मराठी विज्ञान पररषद पुिे विभागाने के ले.
िास्त होती. तसेच, सात व्याख्याने महाराष्ट्राबाहेर कनािटक,
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३,५६४ व्यक्ततंपयंत पोहोचिण्यात आली. यांपैकत तीन भाषिे प्रत्क्ष
ग्रहिकाळात झाली ि उपस्वस्तांना सौरचष्मे लािून ग्रहि दाखिण्यात आले.
या उपक्रमासाठी ‘अवनके त श्रीखं डे मेमोररअल टर स्ट’ने आधथिक साहाय्य वदले.
श्री. अ.पां. दे शपांडे यांनी व्याख्यानांचे सं योिन के ले.
६.४) विज्ञानगं गा व्याख्यानमाला (सन २०१६पासून) : मराठी विज्ञान
पररषद आधि यशिं तराि चव्हाि प्रवतष्ठान यांच्या सं युक्त विद्यमाने दरमहा
एका व्याख्यानाचे आयोिन के ले िाते. हे व्याख्यान चव्हाि प्रवतष्ठानाच्या
नरीमन पॉइं ट येथील सभागृहात होते. ही व्याख्याने मराठी अथिा इं ग्रिीत
होतात. या व्याख्यानमालेचे सं योिन प्रवतष्ठानातफे श्री. शरद काळे ि श्री.
महेश चव्हाि आधि मराठी विज्ञान पररषदे तफे श्री. अ.पां. दे शपांडे ि श्री.
प्रकाश मोडक करतात. दरिषीच्या बारा व्याख्यानांचे पुस्तक प्रकाधशत
करण्याचा प्रवतष्ठानाचा मानस असून विज्ञानप्रेमींसाठी या व्याख्यानांच्या
डीव्हीडी पररषदे च्या सं दभािलयात उपलब्ध आहेत. व्याख्यानांचा तपशील
पुढीलप्रमािे :

‘मूलभूत विज्ञानात उच्च धशक्षिाच्या सं िी’ या विषयािरील
पररसं िादात डॉ. वििेक पाटकर (गधित), प्रा. सुिीर पानसे (भौवतकशास्त्र),
प्रा. भालचं द्र भिगे (रसायनशास्त्र), डॉ. नागेश टे काळे (िनस्पवतशास्त्र)
यांनी उपस्वस्तांना मागिदशिन के ले. पररसं िादाच्या अध्यक्षस्ानी प्रा. हेमचं द्र
प्रिान होते. ‘आं बा, कािू, फिस यांचा उपयोग कसा िाढिािा’ या
विषयािर श्री. विक्रमावदत् धशरसाट यांनी व्याख्यान वदले. ‘कोकिातील
उद्योगिं दे आधि पुढील सं िी’ या विषयािरील पररसं िादाच्या अध्यक्षस्ानी
प्रा. ज्येष्ठराि िोशी होते, तर श्री. मं दार भागित (गद्रे मरीन इं डस्टर ीि),
योगेश तेरेदेसाई (वफनोलेक्स इं डस्टर ीि) ि श्री. नीलेश िाबळे (धिं दाल ग्रूप ियगड बं दर) यांनी िक्ते म्हिून भाग घेतला ि आपापल्या उद्योगात
कोित्ा सं िी आहेत हे उपस्वस्तांना अिगत के ले. ‘आपत्ती व्यिस्ापन’
यासं बं िी श्रीमती सुिाता कोडग यांनी व्याख्यान वदले. ‘मवहलांसाठी घरगुती
व्यिसाय’ या विषयािरील चचािसिात श्रीमती सोनल पिार (धिल्हा
समन्वयक), श्रीमती कांचन बिे-चांदोरकर (िोशी फूड् स), श्रीमती मािुरी
कलं बाटे (िृक्षिल्ली), श्रीमती दया धभडे
(योिक) यांनी आपापल्या व्यिसायातील
क्र. वदनांक
िक्ता
विषय
उपस्वस्ती
अनुभि सांवगतले.
१) २३ एवप्रल, २०१९
डॉ. िी.पी. कोवठयाल
‘ग्लास टे क्नॉलॉिी’
२८
अधििेशनात सन्मानकरी तसेच प्रा.
२) १७ मे, २०१९
डॉ. रािीि धचटिीस
‘आइटस्टाइनचा सापेक्षतािाद’
७०
मनमोहन
शमाि पुरस्कार वििेत्ांशी िातािलाप
३) २१ िून, २०१९
डॉ. वििेक पाटकर
‘बहुपयोगी गधित’
५०
झाला. कवितािाचनाच्या कायिक्रमात सििश्री
४) १९ िुलै, २०१९
डॉ. सुिाकर आगरकर
‘भारतीय गधिती परं परा’
३८
अरुि म्हािे, मिुसूदन नावनिडेकर, कै लास
५) १६ ऑगस्ट, २०१९
श्री. समीर लोंढे
‘लॅ ण्ड ऑफ फायर अॅण्ड पीस’
२०
गांिी ि श्रीमती नवमता कतर ह्या किींनी
६) १९ सप्टेंबर, २०१९
डॉ. रामचं द्र वतिारी
‘आय.ओ.टी.चे तं िज्ञान’
१२०
आपल्या कविता सादर के ल्या. ज्येष्ठ सावहधत्क
७) १८ ऑक्ट्ोबर, २०१९ श्री. अ.पां.दे शपांडे
‘पेटरोरसायने’
३०
श्री. मिु मं गेश कधिि क या कायिक्रमाच्या
८) १५ नोव्हेंबर, २०१९
डॉ. सागररका दामले
‘अनुिंधशक िनुकशास्त्र’
११०
अध्यक्षस्ानी होते. ‘सं गमेश्वरी गप्पा’ हा
९) २७ वडसेंबर, २०१९
डॉ. मानसी रािाध्यक्ष
‘आियिकारक आितिने मूलद्रव्यांची’ १००
एकपािी कायिक्रम श्री. आनं द बोंद्रे यांनी
१०) २४ िानेिारी, २०२० प्रा. विनय र.र.
‘प्रकाश आधि अंिार’
७०
प्रात्धक्षकासह सादर के ला. आकाशदशिन
११) १८ फेब्रुिारी, २०२० श्री. अतुल दे ऊळगािकर ‘महाराष्ट्रातील दुष्काळ’
६५
कायिक्रमात तारकासमूहांची िैधशष्ट्ये, ग्रह ि
माचि २०२० मिील वनयोधित व्याख्यान कोविड-१९ मुळे रद्द करािे लागले.
ताऱ्याबद्दल तसेच राशीबद्दल मावहती सांगण्यात
आली. गोगटे िोगळे कर महाविद्यालयाच्या (रत्नावगरी) श्री. वििेक धभडे ि
७) विज्ञान अधििेशन : चौपन्नािे अ. भा. मराठी विज्ञान अधििेशन, त्ांच्या सहकाऱ्यांनी मागिदशिन तर के लेच, त्ाधशिाय इच्छु कांना
के शिसुत स्मारक (मालगुं ड, धि. रत्नावगरी) येथे १८, १९, २० िानेिारी, आकाशदशिनही करिले.
२०२० रोिी सं पन्न झाले. अधििेशनाचे अध्यक्षपद ज्येष्ठ भौवतकशास्त्रज्ञ ि
डी.बी.िे. महाविद्यालय (धचपळू ि) यांनी ‘ब्रेन’ ही विज्ञान एकांवकका तर
विज्ञान धशक्षितज्ज् प्रा. हेमचं द्र प्रिान यांनी भूषविले, तर उद् घाटन राज्याचे ‘ऑफ वबट’ ही विज्ञान एकांवकका गोगटे िोगळे कर महाविद्यालय (रत्नावगरी)
उच्च ि तं िज्ञान मं िी श्री. उदय सामं त यांनी के ले. त्ािेळी रत्नावगरीचे यांनी सादर के ल्या. ियगड बं दराची धिं दाल िेट्टी आधि चिेदेिूड येथील
खासदार श्री. विनायक राऊत हेही उपस्वस्त होते. प्रधसद्ध सावहधत्क श्री. कातळधशल्पे येथे विज्ञान सहल नेण्यात आली होती.
मिु मं गेश कधिि क हे अधििेशनाचे िागताध्यक्ष होते. अधििेशनात ‘प्रा.
अधििेशनाला अडीचशे व्यक्तत उपस्वस्त होत्ा, तर सहलीत शं भर व्यक्तत
मनमोहन शमाि विज्ञान तं िज्ञान’ पुरस्कार दे ऊन प्रा. िीरेंद्र राठोड (मुं बई) सहभागी झाल्या होत्ा. हे अधििेशन मराठी विज्ञान पररषद मध्यिती,
आधि प्रा. अविनाश टे काडे (पुिे) यांना गौरिण्यात आले. तसेच, डॉ. पररषदे चा रत्नावगरी विभाग आधि कोकि मराठी सावहत् पररषद यांनी
अरविं द नातू (विज्ञान सं शोिन ि अध्यापन) आधि श्री. नं दू तांबे (िं गल सं युक्तपिे आयोधित के ले होते. मध्यितीतफे कायििाहद्वय श्री. अ. पां.
सं िििन) यांचा उल्लेखनीय कायािबद्दल सन्मान करण्यात आला. अधििेशन दे शपांडे ि श्री. विनायक कधिि क, रत्नावगरी विभागातफे समन्वयक डॉ. पी.
स्मरधिके चे ि ‘ब्रेल’मिील दोन पुस्तकांचे मान्यिरांच्या हस्ते प्रकाशन पी. कु लकिी आधि कोकि मराठी सावहत् पररषद (मालगुं ड) तफे श्री.
करण्यात आले. यानं तर उत्तम विभाग पुरस्कार मराठी विज्ञान पररषद, गिानन पाटील यांचा अधििेशन सं योिनात मुख्य सहभाग होता. रत्नावगरी
अमरािती विभागाला प्रदान करण्यात आला. अधििेशनाध्यक्ष प्रा. हेमचं द्र ररफायनरी अॅण्ड पेटरोके वमकसस धल., सुवप्रया लाइफ सायन्सेस धल. आधि
प्रिान यांचे धशक्षिपद्धतीबद्दल, विशेष करून विज्ञान धशक्षिाबद्दल इटवनिस फाइन के वमकसस धल. यांनी अधििेशनासाठी आधथिक साहाय्य के ले.
अभ्यासपूिि भाषि झाले.
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सी. बी. नाईक
नेरूरपार, कु डाळच्या िसुं िरा विज्ञान कें द्राचे सं स्ापक आधि ज्येष्ठ समािसेिक श्री. चं द्रकांत बाबािी उफि सी.बी. नाईक यांचे वद.
१८ एवप्रल, २०२० रोिी वनिन झाले. ते ८३ िषांचे होते. बालपि खडतर अिस्ेत घालिलेल्या सी.बी.नी कठोर पररश्रम ि
धशक्षि घेत प्रगती सािली. बँ क ऑफ इं वडयात नोकरी करत असताना ते ऐंशीच्या दशकात बाबा आमटे ि आनं दिन पररिाराच्या
सावनध्यात आले. आनं दिनाचे सवदच्छादूत म्हिून काम करताना, वतथल्या िेदनेशी ते िोडले गेले. बाबांबरोबर दोन्ही ‘भारत िोडो
यािां’मध्ये िी वनिडक मं डळी सहभागी होती, त्ात सी.बी.चा समािेश होता. बाबांकडू न प्रेरिा घेत, बँ के तून िेच्छावनिृत्ती घेऊन
त्ांनी आपल्या मूळगािी-नेरूरपार ता. कु डाळ येथे १९९५ साली ‘िसुं िरा न्यासा’ची स्ापना के ली.
आपल्या राहत्ा घरातून सुरुिात करत, पुढील दहा िषे भाड्याने िागा घेऊन त्ांनी काम चालू ठे िले. हे काम गेली बारा िषे स्ावनक
ग्रामपं चायतीने वदलेल्या साडेचार एकरात भरपूर विस्तारले आहे. वफरत्ा प्रयोगशाळे ने सुरुिात करून, कु डाळ तालुक्यातील शाळांना विज्ञान प्रयोगाची
सं िी दे िाऱ्या एका आिुवनक, सुसज्ज अशा िसुं िरा विज्ञान कें द्राची उभारिी के ली आहे. प्रयोग दालनाबरोबर िनस्पती ि फुलपाखरांचा बवगचा तसेच
विवमतीय धचिपटगृह असलेले हे सािििवनक सं स्ेचे एकमेि विज्ञान कें द्र असेल. या भव्य विज्ञान कें द्राच्या उभारिीसाठी लागलेला ििळपास सगळा
वनिी सी.बी.नी प्रचं ड कष्ट् करत, धचकाटीने ि नाना अडचिींशी तोंड देत उभा के ला. मराठी विज्ञान पररषदे चा ‘मनोरमाबाई आपटे ’ पुरस्कार तसेच
विद्यार्थ्ांमध्ये विज्ञान लोकवप्रय के ल्याबद्दलचा राष्ट्रीय पुरस्कार अशा अनेक पुरस्कारांनी िसुं िरा सं स्ेचा गौरि झाला आहे. मराठी विज्ञान पररषदे चे
बािन्नािे अ. भा. मराठी विज्ञान अधििेशन वडसेंबर २०१७ साली िसुं िरा टर स्टने यशस्विरीत्ा आयोधित के ले होते. िसुं िरा विज्ञान कें द्राच्या स्ापनेला
पं चिीस िषे होत असताना कें द्राचा सं स्ापक काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. त्ांच्या या वनिःस्पृह कामाला सलाम करताना, िसुं िराचे विज्ञान
प्रसाराचे काम िोमाने सुरू ठे िायला हिे!

८) विविि स्पिाि, पाररतोवषके आधि पुरस्कार
विज्ञान प्रसाराचा एक मागि म्हिून विविि स्पिाि आयोधित करून
पाररतोवषकांचे वितरि करण्यात येते. तसेच, विधशष्ट् विषयासं बं धित
क्षेिातील कामवगरी/प्रकल्प लक्षात घेऊन ठरिलेल्या वनयमानुसार पुरस्कारही
वदले िातात. अहिाल साली घेतलेल्या स्पिाि/पुरस्कारांचा तपशील
पुढीलप्रमािे:
८.१) लघुउद्योिकांसाठी तासकर पुरस्कार (सन २०१२पासून) :
लघुउद्योिकांनी विकधसत के लेल्या नािीन्यपूिि, तसेच व्यापारीदृष्ट्या यशिी
असलेल्या उत्पादनाला/प्रवक्रयेला ‘तासकर लघुउद्योिक पुरस्कार’ वदला
िातो. सु. विं . तासकर यांनी वदलेल्या वनिीच्या व्यािातून दरिषी हा
पुरस्कार वदला िातो. लघुउद्योिकांची चांगली िाि असलेल्या चेंबर ऑफ
स्मॉल इं डस्टर ीि असोधसएशन (कोधसया) यांच्या मदतीने ह्या
पुरस्कारवनिडीची प्रवक्रया पररषदे ने अमलात आिली. पाररतोवषकाची रक्कम
ि येिाऱ्या प्रिेधशकांची सं ख्या लक्षात घेऊन २०१९ सालच्या पुरस्कारासाठी
रु. एक लाखाचे एकच पाररतोवषक दे ण्याऐििी प्रथम रु. ५०,०००/-,
वद्वतीय रु. ३०,०००/- आधि तृतीय रु.२०,०००/- अशी तीन पाररतोवषके
द्याियाचे ठरिले आहे. या िषीच्या पुरस्कारासाठी १३ प्रिेधशका आल्या
होत्ा. परं तु कोविड-१९ मुळे वनिड प्रवक्रया अमलात आिता आली नाही.
८.२) प्रा. मनमोहन शमाि विज्ञान - तं िज्ञान पुरस्कार (सन २०१४पासून) :
िर विद्यार्थ्ांमध्ये विज्ञान सं शोिनाची आिड वनमािि करायची असेल, तर
महाविद्यालये आधि विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी ित: सं शोिन करायला
हिे; िे सध्या अगदी तुरळकपिे होताना वदसते. सं शोिन सििदरू व्हािे
यासाठी पररषदे ने विद्यमान अध्यक्ष प्रा. ज्येष्ठराि िोशी यांच्या पुढाकाराने ही
पुरस्कार योिना आखली. महाविद्यालयीन प्राध्यापकांसाठी आधि
विद्यापीठातील प्राध्यापकांसाठी अशा प्रत्ेकत एक लाख रुपयांच्या
पुरस्कारांची ही योिना आहे.
यािषी महाविद्यालयीन गटासाठी ८ प्रिेधशका, तर विद्यापीठीय गटासाठी
४ प्रिेधशका आल्या होत्ा. महाविद्यालयीन गटातून प्रा. अविनाश टे काडे
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(मराठिाडा वमिमं डळाचे फामिसी कॉलेि, पुिे) आधि विद्यापीठीय गटामध्ये
प्रा. िीरेंद्र राठोड (इस्वटस्टट्यूट ऑफ के वमकल टे क्नॉलॉिी, मुं बई) यांची
वनिड परीक्षक सवमतीने पुरस्कारांसाठी के ली. परीक्षक म्हिून प्रा. ज्येष्ठराि
िोशी, प्रा. वदलीप दे िबागकर, प्रा. श्रीकृ ष्ण दािी, डॉ. वििय खोले, डॉ.
मुकुंद गुििर, प्रा. कांचन पांडे, प्रा. हेमचं द्र प्रिान, प्रा. कृ ष्णा सैनीस आधि
प्रा. सुिीर पानसे (सदस्य सधचि) यांनी काम पावहले. या पुरस्कार
वनिीसाठी दे िगी देिाऱ्या सिि दे िगीदारांना िन्यिाद! सं योिनाचे काम प्रा.
सुिीर पानसे यांनी सांभाळले.
८.३) विज्ञान सं शोिन पुरस्कार (सन २०००पासून) : विज्ञान सं शोिनाला
चालना वमळािी या उद्दे शाने ही पुरस्कार योिना अमलात आिली िाते.
एस.एस.सी. पास झालेला, पि ियाची २५ िषे पूिि न के लेला
महाविद्यालयीन विद्याथी, या स्पिेत भाग घेऊ शकतो.
अहिाल साली सिि अिि ऑनलाइन मागिले होते. यािषी एकू ि ४५ अिि
आले होते. त्ापैकत २९ प्रकल्प वनयमाप्रमािे सिि अटी पूिि करिारे होते.
या अिांची प्राथवमक छाननी प्रा. भालचं द्र भिगे, डॉ. ियं त बांदेकर, श्री.
शधशकांत िारिे ि प्रा. माधिक टें बे यांच्या सवमतीने के ली. या छाननीद्वारे
वनिडलेल्या आठ प्रकल्पांचे सादरीकरि वद. २ फेब्रुिारी, २०२० रोिी झाले.
हे सादरीकरि झाल्यािर परीक्षकांनी पुढील तीन प्रकल्पांची वनिड
पुरस्कारांसाठी के ली.
अ) परशुराम बािी विज्ञान सं शोिन पुरस्कार : वििेते : कु . मुग्धा
पोखरिकर ि कु . मुक्ताई दे साई (गोगटे िोगळे कर महाविद्यालय, रत्नावगरी);
प्रकल्प : मिुमेह, पं डु रोग आधि उच्च रक्तदाब, या व्यािींच्या वनदानासाठी
गधिती प्रारूप; मागिदशिक : डॉ. रािीि सप्रे.
ब) लीला परशुराम आगाशे विज्ञान सं शोिन पुरस्कार : वििेता रावकब मेनन
(इस्वटस्टट्यूट ऑफ के वमकल टे क्नॉलॉिी, मुं बई);
प्रकल्प : गायी-गुरांच्या रक्तद्रिातील कॅ स्वियमचे प्रमाि शोििारा चाचिी
सं च; मागिदशिक : डॉ. अवमत लोखं डे.
क) शरद नाईक विज्ञान सं शोिन पुरस्कार : वििेते : मुनीब नेरेकर ि कु .
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वनिी गोविं दिार (बी. के . वबलाि महाविद्यालय, कल्याि);
प्रकल्प : विविि नैसवगि क स्रोतांपासून ि कचऱ्यापासून तयार के लेल्या
वनिंतुकाची चाचिी; मागिदशिक : डॉ. अवन्नका गुप्ता.
अंवतम परीक्षिाचे काम डॉ. ियं त बांदेकर, श्री. शधशकांत िारिे, प्रा.
माधिक टें बे आधि श्रीमती मं दावकनी पाटील यांनी के ले. पुरस्काराचे िरूप
रु. १२,०००/- आधि सन्मानपि असे आहे. प्रकल्प मागिदशिकांना प्रोत्साहन
म्हिून रोख रु. २,०००/- आधि प्रमािपि दे ण्यात आले. विज्ञान सं शोिन
पुरस्काराचे सं योिन कायिकाररिी सदस्य डॉ. रािीि धचटिीस यांनी के ले.
८.४) विज्ञान एकांवकका स्पिाि (सन २०१५पासून) : मनोरं िनातून विज्ञान
प्रसार हा हेतू साध्य करण्याच्या उद्दे शाने विज्ञान एकांवकका स्पिाि घेण्यास
सुरुिात के ली. स्पिेच्या पाचव्या िषी आठिी ते बारािी (शैक्षधिक गट)
आधि पदिी धशक्षि महाविद्यालये ि नाट्यक्षेिातील व्यािसावयक सं स्ा
(खुला गट) अशा दोन गटांत ही स्पिाि घेण्यात आली.
कोकि ि दधक्षि महाराष्ट्रातील अवतिृष्ट्ीने त्ा भागातील प्रिेधशका कमी
झाल्या तरी महाराष्ट्राच्या इतर भौगोधलक प्रदे शातून आलेल्या प्रिेधशकांनी ती
कसर भरून काढली. पुिे, बारामती, सातारा, सांगली, कोल्हापूर,
औरं गाबाद, नाधशक, दे िळाली, िुळे, िळगाि, नागपूर, िरोरा, अमरािती,
बुलढािा, अकोला, धचपळू ि, रत्नावगरी, किित, कल्याि, ठाकु ली,
डोंवबिली, ठािे, निी मुं बई, मुं बई शहर, मुं बई उपनगरे येथील शाळा,
महाविद्यालये ि सं स्ा वमळू न ६२ प्रिेधशका आल्या होत्ा. शैक्षधिक गटात
४०, तर खुल्या गटात २२ अशी विभागिी होती. त्ानुसार प्राथवमक फेरीची
आखिी पुिे (१०), नाधशक (०९), नागपूर (१०) आधि मुं बई (३३ : तीन
वदिसात) अशी के ली होती. प्राथवमक फेरीत पुिे (१०), नाधशक (०९),
नागपूर (०८) आधि मुं बई (तीन वदिसात वमळू न २८) अशा एकू ि ५५
एकांवकका सादर झाल्या. त्ामध्ये शैक्षधिक गटात ३६ ि खुल्या गटात १९
एकांवकका सादर झाल्या.
यािेळी परीक्षिाचे काम श्री. प्रदीप कबरे, श्री. रिींद्र ढिळे या
नाट्यक्षेिातील, तर पुण्याला डॉ. दीप्ती दे िबागकर, नाधशकला प्रा. अपिाि
वकन्हीकर-नाईक, नागपूरला डॉ. वकशोर रेितकर आधि मुं बईला डॉ. िैियं ती
रानडे या विज्ञान क्षेिातील व्यक्ततंनी पावहले. चार वठकािाहून वमळू न दोन्ही
गटांतून प्रत्ेकत सहा एकांवकका अंवतम फेरीसाठी वनिडल्या गेल्या.
अंवतम फेरी वद. १२ ि १३ वडसेंबर, २०१९ रोिी प्रबोिनकार ठाकरे
लघुनाट्यगृहात (बोररिली) येथे सं पन्न झाली. पवहल्या वदिशी शैक्षधिक
गटाची, तर दुसऱ्या वदिशी खुल्या गटाची अंवतम फेरी रं गली. अंवतम फेरीला
दोन्ही वदिस परीक्षक म्हिून श्री. प्रदीप कबरे (नाट्यक्षेि) ि श्री. हेमंत
लागििकर (विज्ञान) हे सहभागी झाले होते. शैक्षधिक गटासाठी
नाट्यसमीक्षक श्री. सं िय डहाळे तर खुल्या गटासाठी नाट्यअभ्यासक श्री.
मं गेश बनसोड यांनी इतर दोन परीक्षकांबरोबर परीक्षि के ले. परीक्षिानं तर
वनिडलेल्या एकांवकका पुढीलप्रमािे :
शैक्षधिक गट : प्रथम : अधभनि ज्ञानमं दीर प्रशाला (किित), वद्वतीय : न्यू
इं स्वग्लश स्कू ल (सातारा), तृतीय : मराठा हायस्कू ल (िरळी) यांनी सादर
के लेल्या अनुक्रमे ‘िृक्षिल्ली आम्हा सोयरे’, ‘इं वडया वडड इट’ आधि ‘पुन्हा
गांिी यािा’ या एकांवककांची वनिड पाररतोवषकांकररता झाली.
खुल्या गटात प्रथम : सुलु नाट्यसं स्ा (िाशी, निी मुं बई), वद्वतीय : िेि
वक्रएशन्स (डोंवबिली), तृतीय : माध्यम कलामं च (विलेपाले) यांच्या
अनुक्रमे ‘फ्लेवमं गो’, ‘चोर धचिकार थोर’ आधि ‘विकतचं दुखिं ’ या
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एकांवककांची वनिड पाररतोवषकांकररता झाली. दोन्ही गटांसाठी पाररतोवषके
रोख रु. ३१,०००/-, रु. २१,०००/- ि रु. ११,०००/-, प्रमािपि ि
स्मृवतधचन्ह अशी होती. खुल्या गटात प्रथम क्रमांक वमळालेल्या सं घाला
प्रधसद्ध विज्ञानकथा लेखक लक्ष्मि लोंढे यांच्या स्मरिाथि चषक दे ण्यात
आला. तसेच, दोन्ही गटांसाठी लेखक, वदग्दशिक, अधभनेता, अधभनेिी,
नेपर्थ्, प्रकाशयोिना ि सं गीत अशी िैयवक्तक पाररतोवषके दे ण्यात आली.
ही पाररतोवषके रोख रु. २,०००/- ते रु. ५,०००/- याधशिाय प्रमािपि या
िरूपाची होती.
यािषी सििच पाररतोवषके नामांवकत शास्त्रज्ञांच्या नािे दे ण्यात आली.
शैक्षधिक गटाच्या वििेत्ांना पररषदे चे अध्यक्ष प्रा. ज्येष्ठराि िोशी ि
परीक्षक यांच्याहस्ते तर, खुल्या गटासाठी ज्येष्ठ रं गकमी श्री. अविनाश
नारकर ि परीक्षक यांच्या हस्ते पाररतोवषके वितररत करण्यात आली. मराठी
विज्ञान पररषद आधि महाराष्ट्र शासनाचे सांस्कृवतक सं चालनालय यांनी
सं युक्तपिे ही स्पिाि घेतली. यािषी महाराष्ट्र टाइम्सने माध्यम प्रायेिक ही
भूवमका स्पिेच्या वठकािी वनयवमत बातम्या दे ऊन चोख वनभािली. यासाठी
सं पादक श्री. अशोक पानिलकर ि विशेष प्रवतवनिी श्री. नीरि पं वडत यांना
िन्यिाद. अंवतम फेरीचे ध्ववनमुद्रि करून आकाशिािी मुं बई कें द्राच्या
अस्वस्मता िावहनीने विज्ञान एकांवककांविषयी एक रूपक वद. १८ वडसेंबर,
२०१९ रोिी सादर के ले. त्ाबद्दल आकाशिािीच्या कायिक्रम अधिकारी
श्रीमती उमा दीधक्षत यांचे आभार. तसेच आकाशिािीच्या एफ एम गोसड
िावहनीिर वििेत्ांच्या ि सं योिकांच्या मुलाखती वद. २१ वडसेंबर, २०१९
रोिी प्रसाररत के ल्याबद्दल श्रीमती िाती पं वडत यांना िन्यिाद.
स्पिेसाठी तासकर पररिार विज्ञान प्रसार वनिी, िनाझ इं धिवनअसि धल.
(पुिे), यूपीएल धलवमटे ड, लक्ष्मी ऑरगॅ वनक इं डस्टर ीि धल., िॅ न्सम इं डस्टर ीि
धल. (पुिे), क्वाधलटी इं डस्टर ीि धल., इटवनिस फाइन के वमकसस धल., गोदरेि
इं डस्टर ीि धल. ि श्रीमती िाती लोंढे यांनी आधथिक साहाय्य वदले. सिांना
मनापासून िन्यिाद. स्कू ल ऑफ स्कॉलसि, (नागपूर) यांनी एक वदिस तर
मराठी सावहत्, सं स्कृ ती ि कला मं डळ (िाशी, निी मुं बई) यांनी दोन
वदिस त्ांची सभागृहे या स्पिेसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून वदली, तर
कायििाह श्री. विनायक कधिि क यांच्या प्रयत्नांमुळे बृहन्मुं बई महापाधलके चे
प्रबोिनकार ठाकरे लघुनाट्यगृह सिलतीच्या दरात वमळाले. या सं बं धित
सिांचे आभार. स्पिेचे सं योिन मुख्यत्वे श्री. रिींद्र ढिळे यांनी के ले.
कायििाह श्री. विनायक कधिि क यांनी पुिे, नागपूर ि मुं बईत स्पिेची
िबाबदारी सांभाळली. तसेच व्यिस्ापकतय सं चालक श्रीमती वकशोरी
उं ब्राळकर, श्रीमती सुचेता धभडे, श्री. अिय वदिेकर यांनी त्ांना मदत के ली.
प्राथवमक फेरीच्या मुं बईतील कामात कायिकाररिी सदस्य श्री. वदलीप हेलेकर
यांचा सहभाग होता. पुिे, नाधशक ि नागपूर येथे पररषदे च्या विभागांचे
पदाधिकारी उपस्वस्त होते.
८.५) मविप उत्तम विभाग पुरस्कार (सन २००२पासून) : मराठी विज्ञान
पररषदे चे मािी विश्वस्त डॉ. माििराि धचतळे यांनी पररषदे ला वदलेल्या ३.५
लाख रुपयांच्या दे िगीच्या व्यािातून पररषदेच्या विभागांसाठी एक पुरस्कार
योिना आखली गेली. विभागांत वनकोप स्पिाि असािी या उद्दे शाने ही
योिना आखली. सिि विभागांची शहरी ि ग्रामीि अशी विभागिी के ली
होती. एका िषी हा पुरस्कार शहरी, तर दुसऱ्या िषी ग्रामीि विभागाला
दे ण्यात येत होता.
सन २०१३-१४पासून ग्रामीि आधि शहरी विभाग हे विभािन रद्द
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करण्यात आले होते. पि गेल्यािषीपासून ते पुन्हा सुरू करण्यात आले.
त्ानुसार यािषी शहरी विभाग पाि होते. त्ासाठी कोल्हापूर ि अमरािती
या दोन विभागांचे अिि आले होते. त्ांचे परीक्षि डॉ. ियं त िोशी, श्री.
नरेंद्र नाडकिी ि श्रीमती सुचेता भेडसगािकर यांनी वनिािररत वनकषांच्या
आिारे के ले. ‘मराठी विज्ञान पररषद अमरािती विभागा’ची या
पुरस्कारासाठी वनिड के ली. पुरस्काराचे िरूप रु. २१,०००/- ि मानपि
असे होते. हा पुरस्कार मालगुं ड येथे झालेल्या चौपन्नाव्या अ.भा. मराठी
विज्ञान अधििेशनात प्रदान करण्यात आला.
८.६) भारतरत्न मोक्षगुं डम विश्वेश्वरय्या अधभयं ता पुरस्कार (सन
२०१८पासून): विविि अधभयांविकत शाखांतील नािीन्यपूिि तं िज्ञान विकधसत
करून ते तं िज्ञान िापरात आििाऱ्या तरुि अधभयं त्ाला पुरस्कार दे ण्याची
योिना २०१८-१९ या िषािपासून सुरू करण्यात आली. स्पिेच्या दुसऱ्या िषी
‘रसायन अधभयांविकत’ ही शाखा वनिडली होती. त्ासाठी सात प्रिेधशका
आल्या होत्ा. प्रा. ज्येष्ठराि िोशी, श्री. अ. पां. दे शपांडे, श्री. विनायक
कधिि क आधि श्री. मकरं द भोसले यांच्या परीक्षक सवमतीने डॉ.
चन्नमस्वल्लकािुिन मठपती (इस्वटस्टट्यूट ऑफ के वमकल टे क्नॉलॉिी, मुं बई)
आधि डॉ. रािेशकु मार उपाध्याय (इं वडयन इस्वटस्टट्यूट ऑफ टे क्नॉलॉिी,
गौहत्ती) या दोघांची वनिड या पुरस्कारासाठी के ली.
ह्या पुरस्कारांचे वितरि वद. २३ सप्टेंबर, २०१९ रोिी इस्वटयट्यट्युट ऑफ
के वमकल टे क्नॉलॉिी (आय.सी.टी.) मुं बई येथे आय.सी.टी.चे कु लगुरू डॉ.
गिपती यादि यांच्या हस्ते करण्यात आले. डॉ. मठपती यांची वनिड
मस्विफेि के वमकल ररअॅक्ट्रची उत्पादकता िाढिण्यासाठी निीन तं िाचा
उपयोग, तर डॉ. उपाध्याय यांची वनिड रेवडओअॅस्वक्ट्व्ह पावटिकल टरॅ वकं ग तं ि
िापरून मस्विफेि के वमकल ररअॅक्ट्रची पररिामकारकता ि वक्रयाशीलता
िाढििे यासाठी करण्यात आली. हे पुरस्कार रु.१०,०००/- ि मानपि या
िरूपाचे आहेत.
८.७) व्ही. डी. चौगुले ि मोरेश्वर मुकुंद मोवहले पाररतोवषके (सन
१९९८पासून): मराठी विज्ञान पररषदेतफे राज्यस्तरीय बालविज्ञान सं मेलनाला
िोडू न तीन िषाितून एकदा विद्यार्थ्ांसाठी प्रकल्प स्पिाि घेतली िाते. आठिी
ते दहािी या शालेय गटातील वििेत्ा विद्यार्थ्ांना ‘व्ही. डी. चौगुले
पाररतोवषके ’ वदली िातात, तर अकरािी ि बारािी या कवनष्ठ
महाविद्यालयीन गटातील वििेत्ा विद्यार्थ्ांना ‘मोरेश्वर मुकुंद मोवहले
पाररतोवषके ’ वदली िातात. यािषी शालेय गटासाठी ८७ प्रकल्प आले होते,
तर कवनष्ठ महाविद्यालयीन गटासाठी १७ प्रकल्प आले होते. या प्रकल्पांचे
प्रथम परीक्षि श्रीमती तनुिा परूळे कर, डॉ. सुभगा कालेकर ि होमी भाभा
विज्ञान धशक्षि कें द्रातील तज्ज् यांनी के ले. त्ानं तर हे सिि प्रकल्प
बालविज्ञान सं मेलनात समांतर सिात दोन वदिसात िेगिेगळ्या िगाित सादर
के ले. तेव्हाही प्रत्ेक िगाित प्रकल्पांचे परीक्षि करण्यात आले. परीक्षक
म्हिून श्रीमती दीपा चौिरी, श्री. चारुदत्त निरे, श्री. िोसेफ साळिे ि
श्रीमती प्रिाली परब (होमी भाभा विज्ञान धशक्षि कें द्रातील अधिकारी),
श्रीमती कुं दा कारभारी, डॉ. मनीषा कपे, डॉ. सुनंदा सािं त ि श्रीमती वप्रया
लागििकर (महाविद्यालयीन अध्यापक) आधि श्रीमती मीना पेठे, श्रीमती
सुिा सोमिी, श्रीमती ज्योत्स्ना परचुरे ि श्रीमती सं ध्या पाटील (शालेय
धशधक्षका) यांनी काम पावहले. सादरीकरिाच्या िेळी कायिकाररिी सदस्या
श्रीमती मृिाधलनी साठे ि श्रीमती सुचते ा भेडसगािकर यांचे चांगले सहकायि
वमळाले. या दोन्ही परीक्षिांचा एकवित विचार करून अंवतम वििेत्ांची
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वनिड करण्यात आली.
व्ही. डी. चौगुले पाररतोवषके (शालेय गट)
प्रथम क्रमांक (रु. ४,०००/-) वििेते : ओम चौिरी ि िेदान्त चव्हाि,
तात्ासाहेब सामं त माध्यवमक विद्यालय (चाळीसगाि, धि. िळगाि),
प्रकल्प : चाळीसगाि पररसरातील सपिदंश समस्येचा अभ्यास.
वद्वतीय क्रमांक (रु. ३,०००/-) वििेते : कु . पूिाि भामरे ि कु . श्राििी
िािि, एन.एस.पी. पाटील माध्यवमक विद्यालय (वपंपळनेर, धि. िुळे),
प्रकल्प : गािर गितापासून खतवनवमिती, मागिदशिक : श्री. सधचन िािि.
तृतीय क्रमांक (रु. २,०००/-) वििेते : कु . ररवनका छे डा ि युग िमाि,
उत्पल सं घिी ग्लोबल स्कू ल (िुहू, मुं बई), प्रकल्प : िीिन वदया (लाइट अ
लॅ म्प, प्ांट अ लाइफ) मागिदशिक : श्रीमती पूिा िवडये.
याखेरीि अकरा उत्तेिनाथि पाररतोवषके दे ण्यात आली. त्ासाठी अकोला,
बेळगाि, नाधशक, मालदाड (धि. अहमदनगर), नांदपूर (धि. ििाि),
वपंपळनेर (धि. िुळे), औरं गाबाद, मुं ब्रा (धि. ठािे) आधि गोरेगाि (मुं बई)
येथील शाळांतील प्रकल्पांची वनिड करण्यात आली. यांमध्ये अकोल्याच्या
बाल धशिािी माध्यवमक शाळे ला तीन पाररतोवषके वमळाली. ही सगळी
पाररतोवषके प्रत्ेकत रू. ५,००/- इतक्या रकमेची होती. वििेत्ा प्रकल्पाच्या
मागिदशिक धशक्षकांना प्रोत्साहन म्हिून पाररतोवषके वदली. धशक्षकांना
वदलेल्या पाररतोवषकाची रक्कम विद्यार्थ्ांना वदलेल्या पाररतोवषक रकमेच्या
दहा टक्के होती.
मोरेश्वर मुकुंद मोवहले पाररतोवषके (कवनष्ठ महाविद्यालय गट)
प्रथम क्रमांक (रु. ५,०००/-) वििेते : कु . प्रािक्ता धचनािलकर, साने
गुरुिी विद्याप्रसारक मं डळाचे कला, विज्ञान ि िाधिज्य महाविद्यालय
(शहादा, धि. नं दुरबार), प्रकल्प : २०१९ सालचा दुष्काळ ि त्ाचे पररिाम,
मागिदशिक : श्री. धशिनाथ पटे ल.
वद्वतीय क्रमांक (रु. ३,०००/-) वििेते : कु . िैष्णिी तडसे ि कु . ईशा
िडस्कर, लोकमान्य कवनष्ठ महाविद्यालय, िरोरा (धि. चं द्रपूर), प्रकल्प :
िॉथ (व्हरायटीि, युिेस अॅण्ड कॅ रॅ क्ट्ररधस्टक्स) मागिदशिक : श्री. आनं द
मेहता.
तृतीय क्रमांक (रु. २,०००/-) वििेते : कु . िैष्णिी चौिरी ि कु . ज्ञानेश्वरी
िांडे, िनािी नाना विद्यालय ि उच्च माध्यवमक विद्यालय (धखरोदा, धि.
िळगाि), प्रकल्प : गािातील पािी समस्या ि त्ािर उपाय, मागिदशिक :
श्रीमती भारती बढे .
याधशिाय पाच प्रकल्पांना उत्तेिनाथि पाररतोवषके दे ण्यात आली. ती कवनष्ठ
महाविद्यालये/उच्च माध्यवमक विद्यालये धखरोदा, िरोरा ि अकोला येथील
होती. तसेच, धखरोदा ि अकोला येथील विद्यार्थ्ांनी दोन/दोन पाररतोवषके
वमळिली. ही पाररतोवषके मुं बईत झालेल्या निव्या राज्यस्तरीय बालविज्ञान
सं मेलनाच्या समारोप कायिक्रमात प्रदान करण्यात आली.
८.८) डॉ. रा. वि. साठे पाररतोवषक (सन १९९८ पासून), डॉ. टी. एच.
तुळपुळे पाररतोवषक (सन २००७ पासून) आधि डॉ. चं द्रकांत शं कर िागळे
पाररतोवषक (सन २०१० पासून) : डॉ. श्री. शां. आिगािकर पुरस्कृ त डॉ.
रा. वि. साठे पाररतोवषक, तुळपुळे कु टुं वबयांनी वदलेल्या वनिीच्या व्यािातून
डॉ. टी. एच. तुळपुळे पाररतोवषक आधि डॉ. चं द्रकांत िागळे यांनी वदलेल्या
वनिीच्या व्यािातून डॉ. चं द्रकांत शं कर िागळे पाररतोवषक अशी तीन
पाररतोवषके तीन िषाितून एकदा वदली िातात. वतन्ही पाररतोवषके िैद्यक
विषयािरील मराठी पुस्तकाला असल्यामुळे, ह्या पाररतोवषकांसाठी एकाच
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िेळी प्रिेधशका मागिल्या िातात. पूिी वतन्ही पाररतोवषकांच्या रकमा धभन्न
होत्ा, तसेच कालानुरूप त्ात िाढ करिे गरिेचे होते. हे लक्षात घेऊन
डॉक्ट्र-व्यािसावयकांना आिाहन करून वनिीत भर घालण्याची विनं ती
करण्यात आली. त्ाला योग्य प्रवतसाद वमळाला. त्ामुळे या िषीपासून ही
सिि पाररतोवषके प्रत्ेकत रु. ७,५००/-ची करण्यात आली. िैद्यक
विषयािरील या पाररतोवषकांकररता वनिी दे िाऱ्या सिि डॉक्ट्रांचे आभार.
अहिाल साली सन २०१६, २०१७ ि २०१८ या तीन िषाित प्रकाधशत
झालेली िैद्यक विषयािरील पुस्तके पाि होती. त्ानुसार के लेल्या आिाहनाला
प्रवतसाद म्हिून आठ पुस्तके आली होती. त्ांचे परीक्षि डॉ. शीतल
धचपळोिकर आधि डॉ. सागररका देसाई यांनी के ले.
१) डॉ. रा. वि. साठे पाररतोवषक : ‘आयुिदे ीय आहारमं ि’ - िैद्य सुधचिा
कु लकिी (ठािे).
२) डॉ. टी. एच. तुळपुळे पाररतोवषक : ‘डॉक्ट्र म्हिून िगिताना’ - डॉ.
सुलभा ब्रम्हनाळकर (कराड, धि. सातारा).
३) डॉ. चं द्रकांत शं कर िागळे पाररतोवषक : ‘पाळी वमळी गुपधचळी’ - डॉ.
शं तनू अभ्यं कर (िाई, धि. सातारा) ही वतन्ही पाररतोवषके रु. ७,५००/- ि
प्रमािपि, या िरूपाची होती.
८.९) िैद्य रघुनाथशास्त्री गो. तांबिेकर विज्ञान रं िन कथा स्पिाि (सन
१९७०पासून) : पररषदेच्या ह्या स्पिेत भाग घेऊन पाररतोवषक वमळिलेले
वििेते आि आघाडीचे विज्ञानकथा लेखक म्हिून ज्ञात आहेत. अहिाल
साली एकू ि ५५ कथा प्रिेधशका म्हिून आल्या होत्ा. त्ांचे परीक्षि
विज्ञानकथा लेखक श्री. डी.व्ही. कु लकिी ि कॅ . सुनील सुळे यांनी के ले.
प्रथम क्रमांकासाठी कोितीच कथा पाि ठरली नाही. दुसऱ्या क्रमांकासाठी
अ) श्री. ज्ञानेश्वर गटकर (अमरािती) यांची ‘गुं ता’ ही कथा आधि ब)
श्रीमती िरा मोकाशी (पुिे) यांची ‘कोरी पाटी’ ही कथा यांची वनिड
करण्यात आली होती. त्ामुळे वद्वतीय क्रमांकाचे पाररतोवषक विभागून
दे ण्यात आले.
सन २०१३पासून कथा स्पिेचे परीक्षि मराठी विज्ञान पररषद मध्यितीतफे
के ले िाते. गेल्या िषी वमळालेल्या दे िगीनुसार िैद्य रघुनाथशास्त्री गो.
तांबिेकर हे नाि पाररतोवषकाला दे ण्यात आले असून ते दहा िषे सुरू
राहील. श्रीमती िरा मोकाशी यांच्या कथेला २०१६-१७ यािषीही दुसरे
पाररतोवषक वमळाले होते हे वनदशिनास आिून देताना आनं द होतो.
८.१०) िावषिक विज्ञान वनबं ि स्पिाि (सन १९६७पासून) : या वनबं ि स्पिेत
१९८७पासून विद्याथी गट आधि खुला गट अशी विभागिी करण्यात आली
आहे. स्पिेसाठी आलेल्या वनबं िांचे परीक्षि प्रथम भौगोधलक विभागीय
पातळीिर के ले िाते आधि मग विभागीय पातळीिरील दोन्ही गटांतील
पवहल्या दोन-दोन वनबं िांचे परीक्षि राज्यपातळीिर के ले िाते. मुं बई ि
कोकि (ठािे), दधक्षि महाराष्ट्र (कोल्हापूर), उत्तर महाराष्ट्र (साक्रत),
मराठिाडा (मािलगाि), विदभि (ििी) आधि बृहन्महाराष्ट्र (गोिा) अशी
विभागीय तपासिीची व्यिस्ा के ली होती. या िषी वनबं ि स्पिेचा प्रवतसाद
विद्याथी गट : १६५ आधि खुला गट : १४० असा होता. कोकि ि दधक्षि
महाराष्ट्रात झालेल्या अवतिृष्ट्ीमुळे सहभाग कमी झाला.
विद्याथी गट : या गटासाठी ‘दूरदशिनसाठी विज्ञानिावहनी’ हा विषय वदला
होता. वििेते प्रथम क्रमांक : कु . आम्रपाली सहिराि (पनिेल) आधि
वद्वतीय क्रमांक : कु . ज्ञानेश्वरी िांडे (धखरोदा, धि. िळगाि). ही पाररतोवषके
अनुक्रमे रु. १,५००/- ि रु. १,०००/- इतक्या रकमांची आहेत. त्ाबरोबर

मराठी विज्ञान पररषद

प्रमािपिही दे ण्यात येते. अंवतम परीक्षिाचे काम डॉ. वदलीप डांगे ि श्री.
दत्तािय पदे यांनी के ले. कु . ज्ञानेश्वरी िांडे वहने यािषीच मोरेश्वर मुकुंद
मोवहले पाररतोषक (तृतीय क्रमांक) वमळिले आहे हे लक्षात आिून देताना
आनं द होत आहे.
खुला गट : या गटासाठी ‘नदीिोड प्रकल्प’ हा विषय वदला होता. अंवतम
परीक्षिाचे काम श्री. चं द्रशेखर बदािपूरकर आधि श्री. वििय मठपती या दोन
अधभयं त्ांनी के ले. वििेते : प्रथम क्रमांक : सौ. अचिना पानारी (कोल्हापूर),
वद्वतीय क्रमांक : श्री. अरुि आलेिार (कोसरा-कोंडा, धि. भं डारा). ही
पाररतोवषके अनुक्रमे रु. २,०००/- आधि रु. १,५००/- अशा रकमांची
आहेत. सौ. अचिना पानारी यांना वनबं ि स्पिेतील प्रथम पाररतोवषक सन
२०१७-१८ यािषीही वमळाले होते. वनबं ि स्पिेच्या दोन्ही गटांचे अंवतम
परीक्षि मविप, औरं गाबाद विभागाने सांभाळले. त्ांना िन्यिाद! गेल्या
िषीपासून सिि पाररतोवषके पोस्टाने पाठिण्यात येत आहेत. वनबं ि स्पिेची
विद्याथी गटाची विभागीय पाररतोवषके रमाकांत वटपिीस पाररतोवषके म्हिून
वदली िातात. कथा स्पिाि आधि वनबं ि स्पिाि यांचे सं योिन कायिकाररिी
सदस्य श्री. वदलीप हेलेकर यांनी के ले.
८.११) प्रा. श्रीिर नारायि गोडबोले गधित पाररतोवषके (सन २०१८
पासून) : गधित विषयाचे नामिं त प्राध्यापक श्रीिर नारायि गोडबोले यांच्या
स्मृवतप्रीत्थि ही पाररतोवषके वदली िातात. प्रा. गोडबोले यांचे धचरं िीि
प्रधसद्ध लेखक श्री. अच्युत गोडबोले यांनी यासाठी पररषदे ला वनिी वदला
आहे. शालान्त परीक्षेत गधित विषयात शाळे त उच्चतम गुि वमळििाऱ्या
विद्यार्थ्ांना ही पाररतोवषके वदली िातात.
यािषी १) कु . हषिदा घडशे, िामी मुक्तानं द हायस्कू ल (चेंबूर), २) कु .
प्रज्ञा पाताडे, रामेश्वर विद्यामं दीर (सांताक्रुझ) आधि ३) हररष यादि,
रोधचराम थडानी कििबधिर विद्यालय (चेंबूर) यांना दे ण्यात आली. यांपैकत
हररष यादि हा वदव्यांग विद्याथी आहे, त्ाचे विशेष कौतुक. ही पाररतोवषके
प्रमािपि ि प्रत्ेकत रु.१५००/- या रकमेची आहेत.
९) विज्ञानविषयक प्रकाशने
९.१) मराठी विज्ञान पररषद पविका : सन १९६८पासून अखं डपिे हे
माधसक प्रकाधशत होत आहे. सन १९८७पासून ते ितं ि विज्ञान माधसक
म्हिून चालिले िाते. अहिाल साली ३२ पानांचा एक, ३६ पानांचे चार,
४० पानांचे सहा आधि १६० पानांचा वदिाळी अंक, असा वमळू न ५७६
पानांचा मिकू र ‘पविके ’च्या िाचकांना वदला. यांपैकत १९२ पाने रं गीत होती.
यािषी पविके चे ८४६ िावषिक िगििीदार होते. ३२६ तीन िषािचे आधि
सरासरी ९२८ आिीि सभासद होते. पविके च्या २२०० प्रती िेगिेगळ्या
व्यक्तत ि सं स्ा यांच्या आधथिक साहाय्यातून शाळा/ग्रंथालयांना पाठिल्या
िात होत्ा. पेंग्वीन चॅ ररटीि : ८५०, िनाझ इं धिवनअसि धल. : ५८०,
तासकर पररिार विज्ञान प्रसार वनिी : ५००, श्री. शरदचं द्र अभ्यं कर : १००,
श्रीमती ऋचा दीधक्षत (बं गळु रू) : ३०, श्री. रमाकांत िदे : ३०, भूषि
रेवििरेशन : ३०, डॉ. टी.एस. मािळिकर : ३०, श्रीमती उमा वटपिीस :
३०, श्रीमती सुनीती मराठे ि श्री. विठ्ठल िोशी प्रत्ेकत १०, यासाठी सिि
दे िगीदारांना मन:पूििक िन्यिाद! दरमहा वकमान बारा पाने रं गीत छापली
िात आहेत. त्ामुळे पविके चे िरूप पूिीपेक्षा आकषिक झाले आहे.
पविके ला महाराष्ट्र राज्य सावहत् आधि सं स्कृ ती मं डळाचे अनुदान वमळाले.
या िषी पविके चे दरमहा सरासरी ४७०० (४०० भेट अंक िरून) पाठिले
िात होते. याखेरीि ६५ आिीि सभासदांना ि ४९ िगििीदारांना इ-पविका
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पाठिली िात होती. त्ाधशिाय पक्षी-वनरीक्षि अभ्यासक्रमात सहभागी १८
व्यक्तत ि १३ अन्य व्यक्तत यांनाही ई-पविका पाठिली िात होती.
‘िैद्यकशास्त्रातले रोबोट’, ‘पृथ्वीिरील पािी’, ‘अॅमेझॉन िळतं य’, ‘दोन
ध्रुिांिर’ इत्ादी विषयांिरील मुखपृष्ठकथांचा समािेश पविके त होता.
‘ओळख सं गिकाची’ हे सदर वडसेंबर २०१९पयंत सुरू होते. िानेिारी
२०२०पासून ‘ऊिािपुराि’ हे निीन सदर सुरू झाले. ‘गं मत िं मत’ हे
विद्यार्थ्ांसाठीचे सदर वनयवमतपिे सुरू असून त्ामध्ये या िषाित िुलै २०१९
पासून शब्दकोडे दे ण्यास सुरुिात के ली आहे. आं तरराष्ट्रीय स्तरािरील
सं शोिनाबाबत लेख त्ा-त्ा विषयातील तज्ज्ांकडू न धलहून घेतले िात
आहेत. वदिाळी अंकात पाच विज्ञानकथा, सोबत ‘सहािी िािीि’, ‘काचेची
कहािी’, ‘उद्याने िनस्पतींची’, ‘क्षेपिास्त्रांची िडिघडि’, ‘भेसळीचा
राक्षस’ इत्ादी वनरवनराळ्या विज्ञान-तं िज्ञानाविषयींच्या लेखांचा समािेश
होता. या वनवमत्ताने दहा निीन लेखक पविके मुळे धलवहते झाले आहेत.
सिांना समिेल अशा भाषेत लेख दे ण्याचा सतत प्रयत्न के ला िात आहे.
यासाठी डॉ. रािीि धचटिीस यांचे भरीि योगदान आहे. सं पादक मं डळाचे
सदस्य त्ांना मदत करतात. पविके त प्रकाधशत होिाऱ्या धलखािासाठी
अल्पसे मानिन वदले िाते. परंतु सं पादकांनी के लेल्या विनं तीनुसार
गेल्यािषीच्या बहुसं ख्य लेखकांनी मानिन न घेतल्याने, सुमारे ७० टक्के
इतक्या रकमेची बचत झाली. पविके तील धलखाि हे विज्ञान प्रसाराचे
महत्त्वाचे अंग मानिाऱ्या सिि लेखकांचे पररषदेतफे आभार.
पररषदे च्या ठािे, पुिे, िळगाि, चाळीसगाि, िुळे, भं डारा, सांगली या
विभागांमाफित पविके च्या िगिण्या िमा झाल्या. पविके ला िावहरातदारांचा
प्रवतसाद उत्तम होता. त्ामुळे पविके चे िावहरातीचे उत्पन्न रू.१६,२६,५४८/एिढे होते. वदिाळी अंकाला वमळालेल्या िावहराती, िषिभराकररता ि
आिरि पृष्ठांकररता वमळालेल्या िावहरातींमुळे हे साध्य होऊ शकले.
पविका िावहरातदार : युपीएल धल., वपतांबरी प्रॉडक्ट्स् प्रा. धल., गोदरेि

इं डस्टर ीि धल., लक्ष्मी ऑरगॅ वनक इं डस्टर ीि धल., िेस्टनि इं वडया के वमकल
कं पनी, एनव्हायरोके अर लॅ ब्स प्रा. धल., िनाझ इं धिवनअसि धल., ठािे िनता
सहकारी बँ क धल., क्वाधलटी इं डस्टर ीि धल., वद िरमसी मोरारिी के वमकसस
धल., व्ही. पी. बेडेकर अॅण्ड सन्स, नीट एअर कं वडशवनंग प्रा. धल., सुप्रा
के वमकसस धल., सी स्काय सायं वटवफक्स प्रा. धल. या सगळ्यांनी बारा मवहने
िावहराती वदल्या. ओइको इसेन्स एज्युकेटसि (९ मवहने), बँ क ऑफ महाराष्ट्र
(८ मवहने), इं वडयन इस्वटस्टट्यूट ऑफ के वमकल टे क्नॉलॉिी, हैद्राबाद (६
मवहने) यांनी कं सात वदल्यानुसार चांगले सहकायि के ले. तसेच घडाि
के वमकसस धल. ि इटवनिस फाइन के वमकसस यांनी प्रत्ेकत चार मवहने तर
हेिी िॉटर बोडि (तीन मवहने) यांचाही छान सहभाग वमळाला. याधशिाय
यशम स्पेशाधलटी इनग्रेवडयं टस् प्रा. धल., रोझरी बायेटेक धल., वद इं वडयन
ह्युम पाइप कं पनी धल., आयुिेद रसशाळा फाउण्डेशन, पुिे, िोगळे कर
ररिॅक्ट्रीि प्रा. धल., िासु के वमकसस, एस.एम.सी. इटिास्टर क्चसि प्रा. धल.,
कौशल्य हॉस्वस्पटल, एस.एच. के ळकर अॅण्ड कं पनी, आधशदा इलेक्ट्रॉवनक्स
प्रा. धल., अडॉर िेस्वसडंग धल., सारित को-ऑप. बँ क धल., आिी एन्कॉन
धल. यांनी प्रत्ेकत दोन मवहने िावहराती वदल्या. याचबरोबर ९०
िावहरातदारांनी प्रत्ेकत एक िावहरात वदली. या सिि िावहरातदारांना
मन:पूििक िन्यिाद. िावहराती वमळविण्याचे काम श्री. प्रदीप म्हािे पाहतात.
मुवद्रतशोिनाची िबाबदारी श्री. वमधलं द िेधलं गकर सांभाळतात. तर
मुखपृष्ठाचे काम श्री. अिय वदिेकर करतात. अंकाच्या सिािटीसाठी सििश्री
अिय वदिेकर, प्रदीप म्हािे, श्रीमती सं गीता नाईक यांचा सहभाग होता.
९.२) मराठी विज्ञान पररषद प्रकाशने (सन १९९२पासून) : विद्यार्थ्ांची
विज्ञानविषयक िाचनाची आिड लक्षात घेऊन त्ांच्यासाठी
अभ्यासक्रमाधशिाय इतर पुस्तके पररषद कमी वकमतीत उपलब्ध करून दे त
आहे. ही सिि पुस्तके रु. २०/- ते रु. १००/- एिढ्या वकमतीची आहेत.
विज्ञान प्रसाराचा एक उपयुक्त मागि म्हिून ही पुस्तके प्रकाधशत के ली गेली.
पररषदे तफे प्रकाधशत झालेल्या ि उपलब्ध असलेल्या पुस्तकांची सं ख्या २२
मराठी, ११ इं ग्रिी ि १ वहंदी एिढी आहे. यांमध्ये ‘विज्ञान प्रसार’ या
सं स्ेची सहा अनुिावदत आधि एक ितं ि अशा सात पुस्वस्तकांचा समािेश
आहे. (यादी मलपृष्ठािर पाहािी.) पुस्तकविक्रतची िबाबदारी श्री. प्रदीप
म्हािे यांच्याकडे आहे. यािषी विज्ञान खेळिी महोत्सि, चौपन्नािे अ.भा.
मराठी विज्ञान सं मेलन (मालगुं ड), नेहरू विज्ञान कें द्र ि होमी भाभा विज्ञान
धशक्षि कें द्रातील प्रदशिने, पररषदे तील कायिक्रम यािेळी पुस्तक विक्रत के ली.
तसेच िच्छ पाले अधभयान, हररयाली (मुलड)
ुं
यांनी शहरी शेतीविषयक
मराठी ि इं ग्रिी पुस्तके घेतली. अहिाल साली शहरी शेती कशी करािी? या
मराठी पुस्तकाचा वहंदी अनुिाद ‘शहरी खेती कै से करे?’ या नािाने प्रकाधशत
झाला. हा अनुिाद श्रीमती वनलीमा कु लकिी यांनी के ला. हा अनुिाद
तपासून पुस्तकाचे सं दभि मूल्य िाढिण्यासाठी पररषदे चे उपाध्यक्ष डॉ. वििेक
पाटकर यांनी चांगल्या सूचना के ल्या. वहंदी पुस्तकासाठी श्रीमती वनलीमा
कु लकिी ि डॉ. वििेक पाटकर यांना िन्यिाद. पररषदेचे हे पवहले वहंदी
प्रकाशन आहे याचा आनं द िाटतो. यामुळे बहुभावषक मुं बईकर नागररकांना
शहरी शेतीविषयी वतन्ही भाषांत पुस्तक उपलब्ध असल्याचा फायदा व्हािा
ही अपेक्षा.
९.३) मराठी विज्ञान पररषदेची दैवनकांतील सदरे (सन २००६पासून):
पररषदे तफे दै . ‘लोकसत्ता’ मिील सदर िानेिारी २००६ पासून सुरू आहे.
सन २०१९ मध्ये ‘शोिांचा मागोिा’ हा विषय वनिडला होता. त्ासाठी डॉ.

िावहरातरूपी देिगी
महाराष्ट्रभर वहंदीचा प्रचार करिाऱ्या ‘महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुिे’
या सं स्ेला ८१ िषे पूिि झाल्यावनवमत्ताने त्ांच्या मुं बई विभागीय
सवमतीने ‘अंकुररत िृक्ष विशेषांक’ (स्मरधिका) आधि २०२० सालची
वदनदधशिका (कॅ लेंडर) प्रकाधशत के ले. मराठी विज्ञान पररषदे चे
वहतधचं तक ि मराठी विज्ञान पररषद पविके चे वनयवमत िाचक
श्री. विठ्ठल िोशी (विलेपाले) हे मुं बई विभागीय सवमतीच्या
कायिकाररिीचे सदस्य आहेत. त्ांनी ‘मराठी विज्ञान पररषद पविके ’च्या
स्मरधिके त पूिि पान िावहरात आधि वदनदधशिकेच्या पानािर शीषिस्
स्ानी िावहरात-िषाितील सहा मवहने-िखचािने छापून आिली.
यामुळे िेगळ्या िाचकांपयंत मविप पविके ची मावहती पोहोचली.
िावहरातीचा मिकू र मविप पविका विभागाकडू न मागिून घेतला होता.
श्री. िोशी िैयवक्तकररत्ा अनेकांना पविके ची िगििी भरा म्हिून नेहमी
धशफारस करत असतात. वनिी सं कलन योिना-१९९२पासून
वनयवमतपिे त्ांच्याकडू न पररषदे ला दे िग्या वमळत आहेत. आत्ताच्या
उपक्रमात पररषदे ला थेट दे िगी न देता िावहरातींचा खचि पररषदेच्या
ितीने श्री. िोशी यांनी के ला. अशी िावहरातरूपी दे िगी दे िाऱ्या श्री.
विठ्ठल िोशी यांना मन:पूििक िन्यिाद. ही अनुकरिीय कृ ती असून
याचे अनुकरि इतरांनी करािे अशी अपेक्षा आहे.
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विद्या िाडदे कर, श्री. प्रदीप नायक, डॉ. नागेश टे काळे , डॉ. रं िन गगे, डॉ.
विद्यािर बोरकर, प्रा. श्यामला िोशी, डॉ. अंिली कु लकिी, श्री हेमंत
लागििकर, श्रीमती मृिाधलनी नायक, डॉ. िषाि धचटिीस, प्रा. मं दावकनी
वदिाि, डॉ. रमेश महािन, प्रा. भालचं द्र भिगे, प्रा. सुनंदा करं दीकर, डॉ.
वििेक पाटकर, श्री. मकरं द भोसले, डॉ. रािीि धचटिीस, प्रा. माधिक टें ब,े
कॅ . सुनील सुळे ि डॉ. मानसी रािाध्यक्ष यांनी धलखाि के ले. या सदराचे
सं पादन ि सं योिन कायिकाररिी सदस्य डॉ. रािीि धचटिीस यांनी एकहाती
सांभाळले. लोकसत्ता दै वनकातील ‘कु तूहल’ सदरात धलखाि करिाऱ्या
लेखकांना पररषदे तफे अल्पसे मानिन वदले िाते. २०१९ साली या सदरात
धलखाि करिाऱ्या अनेक लेखकांनी सं योिकांच्या विनं तीिरून मानिन न
घेतल्याने सुमारे ६० टक्के इतक्या रकमेची बचत झाली. या सिि लेखकांचे
पररषदे तफे आभार.
सन २०२० कररता ‘पयाििरि’ हा विषय वनिडला आहे. ३१ माचि अखेर
प्रा. विद्यािर िालािलकर, डॉ वदिाकर ठोंबरे, डॉ. वनलीमा कु लकिी, डॉ.
नागेश टे काळे आधि डॉ. पुरुषोत्तम काळे या लेखकांनी पाच ते पं िरा लेख
धलवहले. तसेच दोन ते चार लेख धलवहिारे लेखक श्रीमती सुरभी
िालािलकर, श्री मनीष िाघ, श्रीमती चारुशीला िुईकर, श्री. िोसेफ
तुस्कानो, श्रीमती कविता िालािलकर ि श्रीमती सं गीता िोशी हे आहेत.
याधशिाय चार लेखकांनी प्रत्ेकत एक लेख धलवहला. या सदराचे सं योिन
सुरुिातीला प्रा. विद्यािर िालािलकर यांनी सांभाळले, तर माचिपासून प्रा.
सं िय िोशी सांभाळत आहेत.
सन २०१७ मध्ये ‘कु तूहल’ सदरात छापलेल्या ‘मोिमापन’ या
विषयािरील लेखांचे पुस्तक प्रकाधशत कराियाचे काम मनोविकास
प्रकाशनाने िीकारले. त्ाचे प्रकाशन चार भागात होिार असून त्ाप्रमािे
सिि विभािन करून मिकू र ि धचिे/आकृ त्ा गेल्या िषी प्रकाशकाकडे
पाठिले होते. ऑगस्ट २०१९मध्ये ‘मोिमापनाची गमतीदार दुवनया भाग १’
प्रकाधशत झाला असून त्ाला चांगला प्रवतसाद वमळाला. भाग ३ चे काम
पूिि झाले असून इतर दोन भागांचे काम सुरू आहे. या पुस्तकांच्या
सं पादनाचे काम श्री. वदलीप हेलेकर यांनी के ले असून डॉ. वििेक पाटकर
यांनी के लेल्या सूचनांमुळे पुस्तकांचे सं दभि मूल्य िाढले आहे.
यािषी वडसेंबर २०१९ मध्ये रवििारच्या महाराष्ट्र टाइम्समध्ये
‘ियं पाकघरातील विज्ञान’ आधि ‘वनसगाितील विज्ञान’ या नािाचे सदर सुरू
करण्यात आले. घरातील उपकरिे, घरात तयार के ले िािारे खाद्यपदाथि ि
वनसगाितील पदाथि याविषयी या सदरातून थोडक्यात मावहती दे ण्यात आली.
वद. ८, १५ ि २९ वडसेंबर २०१९, ५, १२ ि २६ िानेिारी २०२०, ९ ि १६
फेब्रुिारी २०२० आधि १, ८, १५ ि २२ माचि २०२० या रवििारी ह्या
सदरातील १२ लेख प्रकाधशत झाले. हे लेख डॉ. ियं त िोशी ि श्रीमती
दे ियानी दे िकर यांनी धलवहले आहेत. कायििाह डॉ. ियं त िोशी या सदराचे
सं योिन करत आहेत.
९.४) इ-पुस्तके ि बोलकत पुस्तके (सन २०१६ पासून) : पररषदेच्या
एकोिपन्नासाव्या ििािपनवदनी, डॉ. रघुनंदन महादे ि िाघ यांच्या
मृत्ुपिानुसार रु. दहा लाख एिढी दे िगी वमळाली. त्ाचा वनिी करून
त्ाच्या व्यािातून चांगले विज्ञान सावहत् प्रकाधशत करािे असे ठरिले होते.
त्ाला आिुवनकतेची िोड दे ऊन गेल्या तीन िषांत सात इ-पुस्तके , तर तीन
बोलकत पुस्तके यांची वनवमिती करण्यात आली होती. आता ‘लोकसत्ता
कु तूहल’ मध्ये २०१८ साली प्रकाधशत लेखांचे ‘मौले अथाित
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मूलद्रव्ये’ (सं पादक - श्री. विनायक कधिि क) हे एक, कु तूहल सदरात २०१९
साली प्रकाधशत झालेल्या लेखांचे ‘शोिांचा मागोिा’ (सं पादक - डॉ. रािीि
धचटिीस) हे दुसरे आधि मराठी विज्ञान पररषद पविके त ‘ओळख
सं गिकाची’ (लेखक श्री. मकरंद भोंसले) या सदरात प्रकाधशत लेखांचे हे
वतसरे, अशी तीन इ-पुस्तके तयार करण्याचे काम ििळपास पूिि झाले आहे.
तसेच ‘अनं त अमुची ध्येयासक्तत’ (लेखक कॅ . सुनील सुळे) ह्या बोलक्या
पुस्तकाचे काम सुरू आहे. लिकरच ही तीन इ-पुस्तके ि एक बोलके पुस्तक
यांचे प्रकाशन होईल. आतापयंत प्रकाधशत झालेली : १) ‘िीिनशैली आधि
आरोग्य’ (लेखक : डॉ. रािेंद्र आगरकर), २) ‘गधिताशी गट्टी’ (लेधखका :
प्रा. माधिक टें ब)े , ३) ‘हिा आधि हिामान’ (लेखक : श्री. हेमंत
लागििकर), ४) ‘िस्त्रोद्योग’ (सं पादक : श्री. वदलीप हेलेकर), ५) ‘अनं त
अमुची ध्येयासक्तत’ (िेि सागरी प्रिासाचा) (लेखक : कॅ . सुनील सुळे), ६)
‘कहािी मरुभूमीची’ (लेखक : श्री. उल्हास रािे), ७) ‘कथा
डायनोसॉरची’ (लेखक : श्री. ओमप्रकाश राठौर), ही इ-पुस्तके आधि १)
‘हिा आधि हिामान’, २) ‘कहािी मरुभूमीची’ ि ३) ‘रानातील गोष्ट्,
मनातील गोष्ट्’ ही बोलकत पुस्तके आता पररषदे च्या सं के तस्ळािर वन:शुल्क
उपलब्ध आहेत. (सं के तस्ळ : www.mavipamumbai.org) इच्छु क
ही सिि पुस्तके डाउनलोड करून िाचू अथिा ऐकू शकतात. इ-पुस्तके ि
बोलकत पुस्तके यांची िबाबदारी कायििाह डॉ. ियं त िोशी यांनी सांभाळली.
९.५) विश्वकोश प्रकल्प (सन २०१५पासून) : महाराष्ट्र शासनाने
विश्वकोशाचे धलखाि अद्ययाित करण्याचा वनििय घेतला आहे. त्ाचे काम
िलदगतीने व्हािे म्हिून अनेक सं स्ा आधि विद्यापीठे यांचे सहकायि घेतले
आहे. त्ामध्ये मराठी विज्ञान पररषदे ची वनिड िैज्ञावनकांची चररिे आधि
विज्ञान सं स्ा यांविषयीच्या नोंदी धलवहण्यासाठी के ली आहे. आत्तापयंत ४२५
(या िषी १२५) नोंदी पूिि करून विश्वकोश मं डळाकडे पाठिल्या आहेत.
त्ांपैकत १४५ (या िषी ८५) नोंदी विश्वकोश मं डळाने त्ांच्या सं के तस्ळािर
प्रकाधशत के ल्या आहेत. याधशिाय ७५ नोंदी समन्वयकांकडे तपासण्यासाठी
आल्या आहेत. समन्वयक म्हिून श्री. अ. पां. दे शपांडे काम बघत असून
श्री. प्रकाश मोडक हे त्ांना साहाय्य करत आहेत. एकू ि ५१ लेखक आधि
दहा विषयतज्ज् या प्रकल्पासाठी काम करत असून १० व्यक्तत लेखक आधि
विषयतज्ज् अशा दोन्ही भूवमका पार पाडत आहेत. विषयतज्ज् म्हिून
गधित : डॉ. वििेक पाटकर, भौवतकशास्त्र : श्री. हेमंत लागििकर,
रसायनशास्त्र : डॉ. श्रीराम मनोहर, सूक्ष्मिीिशास्त्र : डॉ. रं िन गगे, प्रािी ि
िनस्पवतशास्त्र : प्रा. मोहन मद्वािा, अॅलोपथी : डॉ. रािेंद्र आगरकर,
आयुिेद : िैद्य शुभदा पटिििन आधि डॉ. आधशष फडके , होवमओपॅ थी :
डॉ. श्रीराम आपटे , अधभयांविकत : श्री. अ. पां. दे शपांडे, शेती : डॉ. विठ्ठल
चापके हे काम करत आहेत. याखेरीि, िीिशास्त्र विषयाच्या नोंदींचे कामही
पररषदे कडे सोपिण्यात आले आहे. एकू ि ४८ व्यक्तत या कामात लेखक/
समीक्षक म्हिून सहभागी आहेत. या िषाित एकू ि ७७ नोंदी पूिि करून
विश्वकोश मं डळाकडे पाठिल्या असून त्ांपैकत ३६ नोंदी सं के तस्ळािर
विश्वकोश मं डळाने प्रकाधशत के ल्या आहेत. याखेरीि २८ नोंदी धलहून
झाल्या असून त्ाचे सं पादन/तपासिी सुरू आहे. प्रा. मोहन मद्वाण्णा हे
समन्वयक म्हिून िबाबदारी सांभाळत आहेत. महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश
मं डळाने या कामाला आधथिक साहाय्य के ले.
९.६) ज्ञानशोि प्रकल्प (सन २०१७पासून) : पुण्याच्या विश्वकमाि
इस्वटस्टट्यूट ऑफ टे क्नॉलॉिी (व्हीआयटी) या िायत्त महाविद्यालयाने मराठी
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माध्यमाच्या इयत्ता वतसरी ते पाचिीच्या विद्यार्थ्ांसाठी ‘गूगल’सारखे सचि
इं धिन मराठीतील शब्दांसाठी तयार करण्याची योिना आखली. विज्ञानातील
एखादा शब्द ित:च्या हस्ताक्षरात विद्यार्थ्ांने धलवहल्यािर सॉफ्टिेअर तो
शब्द कोिता ते ओळखून त्ा शब्दाचे स्पष्ट्ीकरि विद्यार्थ्ािला दे ईल, अशी
ही योिना आहे. माि, विज्ञानातील सं ज्ञा ि सं कल्पना स्पष्ट् करण्यासाठी
िापरली िािारी भाषा शालेय पातळीिरच्या विद्यार्थ्ांना समिेल इतकत
सोपी असािी, तसेच ते िििन अचूक असािे ि त्ातून योग्य अथि प्रतीत
व्हािा असे अपेधक्षत आहे. यासाठी व्हीआयटीने मराठी विज्ञान पररषदे चे
सहकायि घ्यािे, असे या प्रकल्पासाठी आधथिक साहाय्य करिाऱ्या महाराष्ट्र
शासनाच्या रािीि गांिी विज्ञान तं िज्ञान आयोगाने सुचिले, त्ानुसार
पररषद या प्रकल्पात सहभागी झाली आहे.
त्ानुसार गेली तीन िषे हे काम सुरू आहे. आिीच्या दोन िषांत वमळू न
४५१ शब्द तपासून पाठिले होते. या िषी आिखी ३५९ शब्द तपासून वदले
आहेत. याप्रमािे, आत्तापयंत ८१० शब्द तपासून ि सुिारिा करून वदले
आहेत. व्हीआयटीकडू न प्रवतसाद अपेधक्षत आहे. या प्रकल्पाच्या कामासाठी
पररषदे ला व्हीआयटीकडू न मानिन वमळत आहे. व्हीआयटीतफे सं योिक
म्हिून डॉ. नीलम चं डोलीकर काम पाहत आहेत, तर पररषदे तफे तज्ज्
म्हिून श्री. हेमंत लागििकर या प्रकल्पाचे काम सांभाळत आहेत. श्री.
लागििकर हे काम पररषदे च्या विज्ञान अधिकाऱ्यांच्या मदतीने करत आहेत.
९.७) विज्ञान - तं िज्ञानात हीरकमहोत्सिी महाराष्ट्र : महाराष्ट्र राज्य
अस्वस्तत्वात येऊन १ मे, २०२० रोिी साठ िषे पूिि झाली आहेत. त्ा
वनवमत्ताने महाराष्ट्र राज्यातील विज्ञान-तं िज्ञानातील प्रगतीचा आढािा घेऊन
तो ग्रंथरूपात प्रकाधशत कराियाचे ‘ग्रंथाली’ प्रकाशनाने ठरविले. या ग्रंथाच्या
धलखािाची ि सं पादनाची बािू सांभाळािी अशी विनं ती पररषदे ला के ली.
यानुसार, या विषयाचा सिांगीि आढािा घेऊन १९ विषय वनधित करण्यात
आले. तसेच, त्ा विषयांसाठीचे तज्ज्-लेखक वनिडू न त्ांना ३,००० शब्दांचे
दीघि लेख धलवहण्याची विनं ती के ली. तसेच, ‘यशोगाथा’ या प्रकरिात
महाराष्ट्राच्या प्रगतीत योगदान के लेल्या व्यक्तत ि सं स्ा यांच्याबाबत मावहती
दे िाऱ्या ४५० शब्दांच्या १०० नोंदीही धलहून घेतल्या.
दीघि लेख १) रसायनशास्त्र : डॉ. श्रीवनिास के ळकर, २) िीिशास्त्र : डॉ.
नं वदनी नेरूरकर-दे शमुख, ३) भौवतकशास्त्र : प्रा. सुिीर पानसे, ४) गधित :
डॉ. वििेक पाटकर ि प्रा. माधिक टें बे, ५) आरोग्यशास्त्र : डॉ. अविनाश
सुपे, ६) कृ वषशास्त्र : डॉ. द. र. बापट, श्री. रिींद्र म. पाटील ि श्री. मनोि
वद. ओक, ७) पयाििरिशास्त्र : प्रा. सं िय िोशी, ८) अन्न विज्ञान ि
तं िज्ञान : डॉ. स्वस्मता लेले, ९) िस्त्रोद्योग : प्रा. चं द्रकांत कािे, १०)
गृहवनमािि : श्री. विद्यािर फाटक, श्रीमती सुलक्षिा महािन, ११)
िलविकास : डॉ. वद. मा. मोरे, १२) रस्ते : श्री. शधशकांत तांब,े १३) विद्युत
तं िज्ञान : डॉ. अशोक पेंडसे, १४) पररिहन : श्री. विद्यािर दाते, १५)
शालेय धशक्षि : श्री. हेमंत लागििकर, १६) उच्च धशक्षि : प्रा. पं वडत
विद्यासागर, १७) विज्ञान प्रसाराचे लोकधशक्षि : श्री. अ. पां. दे शपांडे, १८)
तं िज्ञातील पुढील वदशा : प्रा. ज्येष्ठराि िोशी, प्रा. सुिीर पानसे ि डॉ.
अिय िेरे, १९) विज्ञान सं शोिन सं स्कृ ती िोपासना : डॉ. बाळ फोंडके
यांनी दीघि लेख धलहून या ग्रंथात आपले योगदान वदले आहे.
महाराष्ट्राच्या िडिघडिीत योगदान देिारे ८२ शास्त्रज्ञ ि १८ सं स्ा यांच्या
कायािविषयीच्या एकू ि १०० नोंदी धलवहण्याचे काम ३२ लेखकांनी के ले. ह्या
लेखकांकडू न लेख वमळिण्यासाठी सं पकि ि सतत पाठपुरािा सं पादकद्वय
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प्रा. हेमचं द्र प्रिान ि डॉ. वििेक पाटकर यांनी के ला. या १९ दीघि लेखांचे ि
१०० नोंदींचे सं पादन करण्याचे कठीि ि वकचकट काम डॉ. वििेक पाटकर
ि प्रा. हेमचं द्र प्रिान यांनी के लेच, धशिाय या ग्रंथाला सािेशी दीघि
प्रस्तािना धलवहण्याचे कामही या उभय सं पादकांनी समथिपिे पार पाडले
आहे. पुढील िषाित या ग्रंथाचे प्रकाशन होईल. यावनवमत्ताने एक दिेदार
सं दभि ग्रंथ मराठी िाचकांना वमळे ल. ग्रंथाली प्रकाशनाने या कामासाठी
पररषदे ला अंशत: आधथिक साहाय्य के ले आहे. कायििाह श्री. अ. पां.
दे शपांडे याचे सं योिन करत आहेत.
१०) विज्ञान प्रसाराचे इतर कायिक्रम
१०.१) ििािपनवदन (सन १९७६ पासून) : पररषदेचा िेपन्नािा ििािपनवदन
वद. २८ एवप्रल, २०१९ रोिी विज्ञान भिनात झाला. सुप्रधसद्ध ककि रोगतज्ज्
डॉ. शैलेश श्रीखं डे हे प्रमुख पाहुिे म्हिून उपस्वस्त होते. त्ांच्या हस्ते
तासकर लघुउद्योिक पुरस्कार ि तीन विज्ञान सं शोिन पुरस्कारांचे वितरि
करण्यात आले. ह्या पुरस्कारांची पाश्विभूमी अनुक्रमे कायििाह श्री. अ. पां.
दे शपांडे ि कायिकाररिी सदस्य डॉ. रािीि धचटिीस यांनी सांवगतली.
पुरस्कार वििेत्ांनी आपापले प्रकल्प थोडक्यात सादर के ले. पररषदेचे
कायिकाररिी सदस्य श्री. हेमंत लागििकर यांच्या सं के तस्ळाचे उदघाटन
झाल्यािर एका बोलक्या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. त्ाची पाश्विभूमी कायििाह
डॉ. ियं त िोशी यांनी सांवगतली. तसेच ‘शहरी खेती कै से करे?’ या श्रीमती
वनलीमा कु लकिी यांनी अनुिाद के लेल्या वहंदी पुस्तकाचे प्रकाशन झाले.
‘शहरी शेती कशी करािी’ मूळ मराठी पुस्तकाचे लेखक श्री. वदलीप हेलेकर
यांनी याविषयीची पाश्विभूमी विशद के ली.
या कायिक्रमात ‘मराठी विज्ञान पररषद’ ि ‘युिा पररितिन’ या सं स्ांमध्ये
एका सांमिस्य करारािर िाक्षऱ्या करण्यात आल्या. डॉ. शैलेश श्रीखं डे
यांनी ‘भारतातील ककि रोगाचे िाढते प्रमाि ि त्ािरील प्रवतबं िात्मक उपाय’
याविषयी त्ांचे विचार पारदधशिकांचा समपिकररत्ा िापर करत आधि सो्ा
भाषेत मांडले. ककि रोगाचे प्रमाि िाढले असले तरी ककि रोगासं बं िी
िागरूकतासुद्धा िाढलेली आहे, असा सकारात्मक विचार मांडत त्ांनी
आपल्या भाषिाची सांगता के ली. श्रीमती अनघा िक्ट्े यांनी सूिसं चालन
के लेल्या ि श्रीमती वकशोरी उं ब्राळकर यांनी आभार मानलेल्या या
कायिक्रमाला १४० विज्ञानप्रेमी उपस्वस्त होते.
१०.२) मुरली आधि लाििं ती छु गानी सं दभािलय (सन १९८३ पासून) :
िृत्तान्त िषी सं दभािलयात २० पुस्तकांची भर पडली. त्ात दहा पुस्तके
लेखक ि प्रकाशकांनी भेट वदलेली, तर आठ पुस्तके िैद्यक विषयाच्या
स्पिेसाठी आलेली होती. यािषी पररषदेची नव्याने प्रकाधशत झालेली दोन
पुस्तके यांचाही त्ात समािेश आहे. त्ामुळे सं दभािलयातील पुस्तकांची
सं ख्या ५३७० पयंत पोहोचली आहे. यािषी शास्त्रज्ञ छायाधचि सं चांना थोडी
मागिी होती.
१०.३) रामभाऊ म्हसकर (अंमळनेर) सीडी सं ग्रहालय (सन २००७
पासून) : ठाण्याचे डॉ. सुभाष म्हसकर यांच्या दे िगीतून सुरू झालेले सीडी
सं ग्रहालय उपयुक्त ठरत आहे. अहिाल साली सीडी सं ग्रहालयात सात
सीडींची भर पडली, त्ामुळे एकू ि सीडींची सं ख्या ६२० झाली.
सं ग्रहालयाच्या िगििीदारांना वनयमानुसार सीडी घरी नेऊन वकं िा सं स्ेत
बघता येतात. त्ाचा लाभ अधिक व्यक्तत/सं स्ांनी घ्यािा अशी विनं ती आहे.
पररषदे च्या विद्यार्थ्ांसाठीच्या उपक्रमात अनेक िेळा सीडींचा उपयोग
करण्यात आला आहे. सं दभािलय आधि सीडी सं ग्रहालयाची िबाबदारी श्री.
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प्रदीप म्हािे सांभाळत आहेत. याचबरोबर, इतर प्रकाशनांच्या विज्ञानविषयक
पुस्तकांची विक्रत ि वहशेब श्री. म्हािे सांभाळतात. अहिाल साली ही
पुस्तकविक्रत रु. ६७,०३०/- एिढी झाली.
१०.४) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम (सन २०१३पासून) : भारतीय
गधितज्ञ श्रीवनिास रामानुिन यांचा २२ वडसेंबर हा िन्मवदन, हा वदिस
‘राष्ट्रीय गधित वदन’ म्हिून सािरा करायला २०१३ साली सुरुिात झाली.
यावनवमत्त या िषी झालेले कायिक्रम पुढीलप्रमािे :
१०.४.१) गधित प्रयोग मेळािा: रािीबाई टावहधलयानी हायस्कू ल (गोिं डी)
येथे वद. १० फेब्रुिारी, २०२० रोिी गधित प्रयोग मेळािा हा कायिक्रम
घेतला. त्ामध्ये पायथागोरसचे सूि, ऑयलरचे सूि, ब्रह्माचा मनोरा,
मोवबयस स्टर ीप इत्ादी विषयांिरील दहा प्रयोग मांडले होते. ते सिि प्रयोग
सहभागी ३२१ विद्यार्थ्ांना गटागटाने ित: करायला वमळाले ि त्ामागचा
कायिकारिभाि कायिकत्ांनी समिािून सांवगतला. हे विद्याथी धचसडर न्स एड
सोसायटी, अडिानी मेमोररयल स्कू ल, अमरनाथ हायस्कू ल ि रािीबाई
टावहधलयानी हायस्कू ल या शाळांतील होते. हा कायिक्रम प्रधशधक्षत युिा
विज्ञान प्रसारकांनी घेतला.
१०.४.२) गधितातील गमती िमती : वद. १५ फेब्रुिारी, २०२० रोिी
‘गधितातील गमती िमती’ हा कायिक्रम विज्ञान भिनात झाला आधि
यासाठी गधितप्रेमी कायिकते श्री. मुकुंद देि मागिदशिक म्हिून लाभले होते.
मुख्यत: शालेय विद्यार्थ्ांची उपस्वस्ती असली तरी पालक ि इतर प्रौढ
वमळू न ८८ व्यक्तत उपस्वस्त होत्ा. मोठ्या आकड्यांची तोंडी बेरीि करिे,
मनातील सं ख्या ओळखिे, आकड्यांच्या गमती, पत्त्यातील िादूमागील
गधित, काही गधिती कोडी इत्ादी गोष्ट्ी या कायिक्रमात समाविष्ट् होत्ा.
१०.४.३) गधित समस्यापूती स्पिाि : वद. २० फेब्रुिारी, २०२० रोिी प्रा.
माधिक टें बे यांनी आखिी के लेली ही स्पिाि घेण्यात आली. आकड्याचा
खेळ, दुहेरी चौरस, विकोिाचे कोडे ि टरॅ पोधझयम अशा चार समस्या दे ऊन
स्पिेचे िरूप समिािून सांगण्यात आले. दोन विद्यार्थ्ांचे दहा शाळांचे गट
स्पिेत सहभागी झाले होते. प्रा. अधश्वनी रानडे ि प्रा. धशल्पा हुसळे यांनी
परीक्षिाचे काम के ले. पाररतोवषकाकररता वनिड झालेल्या शाळा - प्रथम :
नूतन विद्यामं वदर (मानखुदि), वद्वतीय : कु मुद विद्यामं वदर (दे िनार)
१०.४.४) गधित धशक्षक कायिशाळा : इयत्ता सातिी ते दहािीच्या
विद्यार्थ्ांना गधित धशकिताना येिाऱ्या अडचिींिर मात कशी करािी या
उद्दे शाने ही कायिशाळा घेतली. त्ािेळी नऊ शाळांतील बारा धशक्षक
उपस्वस्त होते. डॉ. वििेक पाटकर ि प्रा. माधिक टें बे या गधितज्ञांनी गधित
विषय मुलांना कसा आिडेल यादृष्ट्ीने धशकिण्यासाठी काही सूचना के ल्या.
तसेच धशक्षकांच्या शं कांचे वनरसन तज्ज्ांनी के ले. राष्ट्रीय गधित वदनाच्या
कायिक्रमाचे सं योिन श्रीमती चारुशीला िुईकर, श्रीमती सुचेता धभडे, श्रीमती
शुभदा िक्ट्े , श्रीमती अनघा िक्ट्े यांनी के ले.
१०.४.५) मराठी विज्ञान पररषद विभागांना अनुदान : मविप मध्यितीतफे
झालेल्या या कायिक्रमांधशिाय पररषदेच्या रत्नावगरी, पुिे, तळे गाि,
कोल्हापूर, गडवहंग्लि, वबद्री, चं दगड, सोलापूर, बाशी, सांगोला, िुळे,
िळगाि, िालना, उदगीर, नळदूग,ि अमरािती, ििी, आिी, गडधचरोली,
िडसा, आरमोरी, पुसद, गोंवदया आधि वनप्पािी या २४ विभागांनी राष्ट्रीय
गधित वदनावनवमत्त कायिक्रम के ले. ते कायिक्रम सदीप व्याख्याने, प्रश्नमं िूषा
स्पिाि, पोस्टर स्पिाि, विद्याथी ि धशक्षकांकररता कायिशाळा अशा प्रकारचे
होते. या कायिक्रमांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या रािीि गांिी विज्ञान तं िज्ञान
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आयोगाने रु.१,४०,०००/- एिढे अनुदान वदले होते. त्ांना िन्यिाद.
१०.५) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम (सन १९९६ पासून) : राष्ट्रीय विज्ञान
वदनावनवमत्त सिि सामान्य विद्यार्थ्ांसाठी विज्ञान प्रयोग मेळा ि धचिकला
स्पिाि, वदव्यांग विद्यार्थ्ांसाठी विविि स्पिाि, सििसामान्य नागररकांसाठी
कायिशाळा ि मवहला शास्त्रज्ञांचे अनुभि कथन आधि सांगता समारं भ असे
कायिक्रम अहिाल साली झाले.
१०.५.१) सििसामान्य विद्यार्थ्ांसाठी विज्ञान प्रयोग मेळा : रािीबाई
टावहधलयानी हायस्कू ल येथे वद. १० फेब्रुिारी, २०२० रोिी विज्ञान प्रयोग
मेळा घेण्यात आला. हिेचा दाब, गुरुत्वमध्य, प्रकाशाचे पराितिन,
रायायवनक अधभवक्रया इत्ादीविषयी १० प्रयोग मांडण्यात आले होते. चार
शाळांच्या ३२१ विद्यार्थ्ांनी यामध्ये सहभागी होऊन ित: दहा प्रयोग
गटागटाने के ले. त्ांना युिा विज्ञानप्रसारकांनी मागिदशिन के ले. हे विद्याथी
धचसडर न्स एड सोसायटी, हशू अडिानी हायस्कू ल, अमरनाथ हायस्कू ल ि
रािीबाई टाहधलयानी हायस्कू ल या चार शाळांतील होते.
१०.५.२) सििसामान्य विद्यार्थ्ांसाठी धचिकला स्पिाि : वद. २७ फेब्रुिारी,
२०२० रोिी सििसामान्य विद्यार्थ्ांसाठी ‘भारतीय मवहला शास्त्रज्ञ आधि
त्ांचे सं शोिन’ ह्या विषयािर धचिकला स्पिाि घेण्यात आली. ही स्पिाि
सहािी ि सातिीचे विद्याथी ‘लहान गट’ आधि आठिी ि नििीचे विद्याथी
‘मोठा गट’ अशा दोन गटांसाठी घेण्यात आली. त्ात अनुक्रमे ११ आधि ९
विद्याथी सहभागी झाले. परीक्षक म्हिून डॉ. रिनी धभसे (शास्त्रज्ञ) ि श्री.
सं िय वमस्त्री (धचिकार) यांनी काम पावहले. लहान गटात १) नीती कोरे,
२) सुहाना मुलानी यांची तर मोठ्या गटात १) राि गोररिले, २) आयुष
गोिबरे यांची वनिड पाररतोवषकांसाठी झाली.
१०.५.३) वदव्यांग विद्यार्थ्ांसाठी स्पिाि: वदव्यांग विद्यार्थ्ांसाठी प्रत्ेकत दोन
स्पिाि घेण्यात आल्या. दृवष्ट्बाधित विद्यार्थ्ांसाठी िक्तृत्व स्पिाि घेतली.
त्ामध्ये सहभागी विद्याधथिनींपैकत एकतला पवहले तर दुसरीला उत्तेिनाथि
पाररतोवषक दे ण्यात आले. तसेच, प्रश्नमं िूषा स्पिेतील तीन विद्याधथिनींच्या
गटाला एक पाररतोवषक वदले. िाचाबाधित-श्रििबाधित विद्यार्थ्ांच्या
शाळांची सं ख्या िाढल्याने यािषी दादर येथील शाळांसाठी धचिकला स्पिाि
घेऊन एका विद्याधथिनीला पाररतोवषक वदले तर प्रश्नमं िूषा स्पिेतल्या एका
गटाला (तीन विद्याथी) पाररतोवषक दे ण्यात आले. तसेच चेंबूर, बांद्रा ि
विलेपाल्यािच्या दोन शाळांसाठी चेंबूर येथील शाळे त दोन्ही स्पिाि घेतल्या.
धचिकला स्पिेतील प्रथम ि वद्वतीय क्रमांकांच्या विद्यार्थ्ांना पाररतोवषके
वदली, तर प्रश्नमं िूषा स्पिेतील पवहल्या क्रमांकाच्या गटाला पाररतोवषक
दे ण्यात आले.
१०.५.४) सििसामान्य नागररकांसाठी कायिशाळा : अहिाल साली
सििसामान्य िनतेसाठी ‘घरी वपकिू भािीपाला’ याविषयी कायिशाळा वद.
१२ फेब्रुिारी, २०२० रोिी विज्ञान भिनात घेण्यात आली. शहरी शेतीचे
अभ्यासक श्री. वदलीप हेलेकर यांनी या कायिशाळे ला उपस्वस्त ४२ व्यक्ततंना
मागिदशिन के ले.
श्री. हेलेकर यांनी शहरी शेती तं िाने ‘भािीपाला कसा वपकिािा’ हे
सांगत त्ाचे फायदे , गरिा, पद्धत, भािीपाल्याचे बी पेरल्यापासून लागिारा
कालाििी, त्ामध्ये येिाऱ्या अडचिी ि त्ािरील उपाय, सेंवद्रय
कतटकनाशके इत्ादीबाबत उपस्वस्तांना सविस्तर मावहती वदली.
१०.५.५) मवहला शास्त्रज्ञांचे अनुभि : यािषी राष्ट्रीय विज्ञान वदनाचा विषय
‘विज्ञानातील धस्त्रया’ हा होता. त्ावनवमत्ताने वद. २१ फेब्रुिारी, २०२० रोिी
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विज्ञान भिनात ‘सं शोिन करताना मवहला शास्त्रज्ञांचे अनुभि’ असा
कायिक्रम ठे िला होता. डॉ. पद्मा दे िरािन (औषि वनमािि शास्त्र), डॉ.
ियश्री सैवनस (िीिरसायनशास्त्र) आधि डॉ. रिनी धभसे (ककि रोग
सं शोिक) या मवहला शास्त्रज्ञ सहभागी झाल्या होत्ा. त्ांनी आपापले
अनुभि उपस्वस्त १५ श्रोते ि पररषदेचे कमिचारी यांना सांवगतले.
१०.५.६) सांगता समारंभ : वद. २९ फेब्रुिारी, २०२० रोिी राष्ट्रीय विज्ञान
वदनाच्या कायिक्रमांचा सांगता समारंभ विज्ञान भिनात झाला. यािेळी प्रमुख
पाहुण्या म्हिून सुप्रधसद्ध सावहधत्का ि पररषदेच्या विश्वस्त डॉ. वििया िाड
उपस्वस्त होत्ा. राष्ट्रीय गधित वदन ि राष्ट्रीय विज्ञान वदन यावनवमत्त घेतलेल्या
स्पिांतील वििेत्ांना पाहुण्यांच्या हस्ते पाररतोवषके वितररत करण्यात आली.
डॉ. वििया िाड यांनी शास्त्रज्ञांच्या गोष्ट्ी सांगत उपस्वस्तांना मागिदशिन के ले.
राष्ट्रीय विज्ञान वदनाच्या कायिक्रमांचे सं योिन श्रीमती चारुशीला िुईकर,
श्रीमती सुचत
े ा धभडे, श्रीमती शुभदा िक्ट्े ि श्रीमती अनघा िक्ट्े यांनी के ले,
तर वदव्यांगांच्या स्पिांचे सं योिन श्रीमती मनीषा लोटलीकर, श्रीमती सुचते ा
भेडसगांिकर ि त्ांच्या सहकाऱ्यांनी के ले.
१०.५.७) मराठी विज्ञान पररषद विभागांना अनुदान : मराठी विज्ञान
पररषद आयोधित करत असलेल्या राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रमांना महाराष्ट्र
शासनाकडू न सलग चोिीस िषे अनुदान वमळत आहे. हा लाभ पररषदे च्या
विभागांना गेली एकिीस िषे वमळत आहे. पवहल्या िषी यात पाच विभाग
सहभागी झाले होते, तर यािषी २४ विभागांनी या उपक्रमात भाग घेतला.
महाराष्ट्र शासनाच्या रािीि गांिी विज्ञान आधि तं िज्ञान आयोगाकडू न या
िषी रु. २,३०,०००/- एिढे अनुदान वमळाले, त्ाबद्दल आयोगाला
िन्यिाद! त्ामुळे मध्यितीसह २५ वठकािी राष्ट्रीय विज्ञान वदनाचे
कायिक्रम करता आले. मध्यितीबरोबर रत्नावगरी, पुिे, तळे गाि, कोल्हापूर,
गडवहंग्लि, वबद्री, चं दगड, बाशी, सांगोला, िुळे, िळगाि, िालना,
उदगीर, मािलगाि, नळदूग,ि अमरािती, ििी, आिी, गडधचरोली,
आरमोरी, िडसा, पुसद, गोंवदया ि वनप्पािी या २४ विभागांनी यािषी
लाभ घेतला.
१०.६) धशष्यिृत्ती योिना (सन २०१६ पासून नव्या िरूपात) : मराठी
विज्ञान पररषदेतफे पूिी महाविद्यालयात धशक्षि घेिाऱ्या गरिू
विद्यार्थ्ांसाठी धशष्यिृत्ती योिना अमलात आिली िात होती. कालानुरूप
त्ात दोन िषािपूिी बदल के ला. निीन िरूपातील धशष्यिृत्ती योिना
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डॉ. वििेक पाटकर, डॉ. ियं त िोशी आधि श्री. नरेंद्र नाडकिी यांच्या
सवमतीने तयार के ली. त्ािर चचाि होऊन त्ाला स्ायी सवमतीने मान्यता
वदली. या योिनेत उपलब्ध असलेल्या वनिीनुसार एम.एस्सी. करिाऱ्या
विद्यार्थ्ांना प्रत्ेक िषी रु. १०,०००/- एिढी धशष्यिृत्ती दे ण्याचे ठरले
होते. त्ा विद्यार्थ्ािने पवहल्या िषी साठ टक्के वकं िा अधिक गुि वमळिले,
तर एम.एस्सी.च्या दुसऱ्या िषािला ही धशष्यिृत्ती सुरू राहिार होती. तसेच,
सदर विद्यार्थ्ािने मराठी विज्ञान पररषदे चे अगर पररषदेच्या विभागाचे विज्ञान
प्रसाराचे काम िषिभरात ६० तास करािे, अशीही अपेक्षा होती. गेल्यािषी
गधित, भौवतकशास्त्र, रसायनशास्त्र आधि िीिशास्त्र या चारही विषयातील
प्रत्ेकत दोन विद्यार्थ्ांना धशष्यिृत्ती वदली होती. त्ापैकत मनाली बागडे
वहला दुसरी धशष्यिृत्ती वमळाली, त्ामुळे पररषदे ची धशष्यिृत्ती यािषी वदली
नाही. अन्य सात विद्यार्थ्ांना धशष्यिृत्ती सुरू रावहली. तसेच यािषी
धशष्यिृत्ती वनिीसाठी श्रीमती सुनीती मराठे रू. १०,००,०००/-, श्री.
दे िदत्त रेगे रु. ३,००,०००/-, श्रीमती विद्या िरुडकर रू. ५०,०००/आधि श्रीमती धलली सािं त रु. ५०,०००/- अशा चार दे िग्या वमळाल्या.
यािषीही आठ विद्यार्थ्ांची वनिड करायचे ठरले होते, पि रसायनशास्त्र
विषयासाठी एकच अिि आला. त्ामुळे सात विद्यार्थ्ांची वनिड करण्यात
आली. ते विद्याथी पुढीलप्रमािे :
गधित : १) सुषमा पांडे (मुं बई), २) रािश्री वनळे (िळगाि)
भौवतकशास्त्र : १) विवनता िालािलकर (कु डाळ)
२) श्रुवतका पटे ल (शहादा, धि. नं दुरबार)
िीिशास्त्र :
१) श्रुती दुखंडे (ठािे), २) ऋवषके श चं द्रवटके (नाधशक)
रसायनशास्त्र : १) वप्रयांका पेंढारी (रत्नावगरी)
या योिनेच्या सिि दे िगीदारांना मन:पूििक िन्यिाद! श्रीमती अनघा िक्ट्े
यांनी धशष्यिृत्ती योिनेचे काम कायिकाररिी सदस्य श्री. नरेंद्र नाडकिी
यांच्या मागिदशिनाने सांभाळले.
१०.७) पररषदेचे विभाग : अहिाल साली पेडिे (गोिा) आधि निापूर
(धि. नं दरु बार) येथे निीन विभाग स्ापन झाले. याधशिाय कायिरत
नसलेल्या रोहा (धि. रायगड), कराड (धि. सातारा) आधि उं बरखेडे (धि.
िळगाि) या विभागांची मान्यता रद्द करण्यात आली. त्ामुळे िषािअखेर
महाराष्ट्रात ६५, तर बृहन्महाराष्ट्रात ५, असे एकू ि ७० विभाग पररषदे शी
सं लग्न होते.
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अनुदाने आधि दे िग्या
अनुदाने
महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश वनवमिती मं डळ
िैज्ञावनक विज्ञान सं स्ा ि सं कतिि
िीिशास्त्रविषयक नोंदी
रािीि गांिी विज्ञान-तं िज्ञान आयोग, महाराष्ट्र शासन
राष्ट्रीय विज्ञान वदन
राष्ट्रीय गधित वदन

प्रत्ेकत रुपये १,०००/- :
रिींद्र रानडे, भालचं द्र भिगे, विद्यािर लाड, डी.व्ही. कु लकिी, कृ ष्णािी
अनगोळ, विदुला अनगोळ, धशिप्रसाद खेिेद, वगरीश िैद्य

२,४०,०००/२,४०,०००/४,८०,०००/-

श्रीमती अवनता कु लकिी
विधशष्ट् प्रकल्पांसाठी देिग्या
श्री. वकशोर मारीिाला
(विविि प्रकल्पांसाठी)
मे. लक्ष्मी ऑरगॅ वनक इं डस्टर ीि धल.
(प्रा. िे.बी. िोशी सत्कार)
श्री. अवनल के ळकर
(िातानुकूलन यं ििेसाठी)
बॉम्बे कम्युवनटी पस्विक टर स्ट
(शवनिारी विज्ञानिारी प्रकल्प)
श्री. अ.पां. दे शपांडे
(सं गिकासाठी ि धशक्षक पररषद २०२०साठी)
ग्रंथाली प्रकाशन
(हीरकमहोत्सिी महाराष्ट्र पुस्तकासाठी)
मे. ब्ल्यू क्रॉस लॅ बोरेटरीि (शालेय विद्याथी कायिक्रम)
मे. सुवप्रया लाईफ सायन्सेस धल. (विज्ञान अधििेशन)
मे. गद्रे मरीन एक्सपोटि प्रा. धल. (विज्ञान अधििेशन)
अवनके त श्रीखं डे मेमोररयल टर स्ट (सूयिग्रहि भाषिे)
श्रीमती प्रज्ञा वपसोळकर (पुिे विभागासाठी)
मे. इटवनिस फाइन के वमकसस धल. (विज्ञान अधििेशन)
श्रीमती िसुं िरा काळे (आितिसारिी व्याख्याने)
श्री. वििेक दे शपांडे (लघुउद्योिक पुरस्कार)
श्रीमता शीला बारपांडे (विज्ञान मेळािा)
श्रीमती मृिाधलनी साठे (सूयिग्रहि भाषिे)
श्रीमती प्रभा गोरे (शैक्षधिक सािने)

२,३०,०००/१,४०,०००/३,७०,०००/-

महाराष्ट्र राज्य सावहत् आधि सं स्कृ ती मं डळ
मराठी विज्ञान पररषद पविका

५०,०००/-

सििसािारि देगण्या
श्रीमती अधश्वनी भािे
अभ्यं कर ररसचि अॅण्ड डेव्हलपमेंट फाउण्डेशन
श्री. प्रभाकर िैशंपायन (पुिे)
श्री. चारूदत्त िािडेकर

४२,०००/३२,०००/२५,०००/१०,००२/-

प्रत्ेकत रुपये १०,०००/- :
सििश्री विनायक खांडेकर, रघुनाथ शेिडे (मालिि), श्रीराम मनोहर,
वनमिला सािडेकर, शुभा कु लकिी, कु मार ढिळे , सखाराम मराठे , ियं त
वपंगळे , प्रसाद पटिििन, िसुिा िोशी (पुि)े , पद्माकर परुळे कर
श्री. विठ्ठल िोशी
श्रीमती मं िूषा िढिेकर

८,०००/७,००२/-

प्रत्ेकत रु. ७,०००/- :
डॉ. पूिाि अष्ट्पुिे, डॉ. रिनी धभसे
श्री. नरेंद्र नाडकिी
परांिपे वटळक चॅ ररटे बल टर स्ट
यशिं तराि चव्हाि प्रवतष्ठान

६,४००/५,०००/५,०००/-

प्रत्ेकत रुपये ५,०००/- :
सििश्री परशुराम धशिये (नाधशक), सुिा गाडगीळ, नं दकु मार साळिी,
वििय राििाडे, रमाकांत िदे , वदलीप हेलेकर, नधलनी मराठे , िनादि न
िोशी, रत्नाकर दे साई, अनावमक

डॉ. ियं त िोशी

४,०००/-

प्रत्ेकत रुपये ३,०००/- :
सििश्री विनय िोशी, माधिक टें ब,े गोविंद बारके , मािि राििाडे
प्रत्ेकत रुपये २,०००/- :
सििश्री रामचं द्र गोलतकर, सं दीप रािाध्यक्ष, मृिाधलनी साठे , शांताराम
चांदोरकर
प्रत्ेकत रुपये १,५००/- :
सििश्री नं वदनी नेरुरकर-दे शमुख, वनतीन अनगोळ
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५००/-
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३०,००,०००/
५,००,०००/३,९०,०००/२,९०,०००/८१,०००/-

७५,०००/२५,०००/२५,०००/२५,०००/२५,०००/२०,०००/१५,०००/१०,०००/५,०००/५,०००/५,०००/३,०००/-

विद्याथी धशष्यिृत्ती योिना
प्रा. ज्येष्ठराि िोशी
डॉ. रिनी धभसे
श्री. प्रकाश मोडक

२०,०००/२०,०००/१०,०००/-

राज्यस्तरीय बालविज्ञान सं मेलन
विनायक गिेश िझे टर स्ट
श्री. आलोक सक्सेना
श्रीमती सािना िझे
श्री. सुरेश ठािािाला
श्री. एस.आर. बालसुब्रमण्यम

१,००,०००/२५,०००/११,०००/११,०००/१०,०००/-

विज्ञान एकांवकका स्पिाि
मे. िनाझ इं धिवनअसि धल. (पुिे )
मे. युपीएल धलवमटे ड
मे. लक्ष्मी ऑरगॅ वनक इं डस्टर ीि धल.

१,००,०००/५०,०००/४०,०००/-
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प्रत्ेकत रु.२५,०००/- :
मे. वपतांबरी प्रॉडक्ट्स् धल., क्वाधलटी इं डस्टर ीि धल., इटवनिस फाइन
के वमकसस धल., िॅ न्सम इं डस्टर ीि धल. (पुिे), गोदरेि इं डस्टर ीि धल.
श्रीमती िाती लोंढे

१०,०००/-

विज्ञान सं शोिन प्रकल्पासाठी देिग्या
मे. इटवनिस फाइन के वमकसस धल.
श्री. वकशोर मारीिाला

२५,००,०००/
२०,००,०००/

वदव्यांगांसाठीचे कायिक्रम देिग्या
श्रीमती िैशाली साठे
श्री. शशांक शहा
श्रीमती वनमिला मल्होिा

२०,०००/१०,०००/५,०००/-

आकाशिािी कायिक्रम वनवमत्ताने
श्रीमती शुभदा िक्ट्े

३,३००/-

प्रत्ेकत रू. १,१००/- :
डॉ. रेखा ितिक, डॉ. सुनंदा करं दीकर
मविप पविका देिग्या
मे. िनाझ इं धिवनअसि धल. (पुिे)
रमामिी अय्यं गार चॅ ररटे बल टर स्ट (पुिे)
श्री. शरद अभ्यं कर
हवडिधलया चॅ ररटे बल फाउण्डेशन
श्रीमती ऋचा िोशी
सारित को-ऑप बँ क धल.
श्री. विठ्ठल िोशी
श्री. वदलीप हेलेकर
श्रीमती सं गीता म्हािे
सुराग टर स्ट (पुिे)
श्री. सतीश िािि (सोलापूर)
श्री. व्ही.एम. िारप
श्रीमती शरयू पाटील
श्री. विकास म्हािे

८,००,०००/१,१०,०००/३५,०००/२५,०००/२५,०००/२०,०००/२०,०००/११,०००/१०,०००/७,५००/६,०००/५,०००/५,०००/१,०००/-

बालविज्ञान सं मेलन वनिी
श्री. सुनील मोवहले (मुरुड िं धिरा)

५,०००/-

श्रीमती सं गीता मतकरी

११,०००/-

धशष्यिृत्ती योिना वनिी
श्रीमती सुनीती मराठे
श्री. दे िदत्त रेगे
एक वहतधचंतक
श्रीमती विद्या िरुडकर

१०,००,०००/
३,००,०००/५०,०००/५०,०००/-

शरद नाईक वनिी (विद्याथी कायिक्रम)
श्री. अधभधित आचिल
सुराग टर स्ट (पुिे )
श्रीमती स्नेहप्रभा घोरपडे
श्री. वनरं िन सोहोनी (सांगली)
श्री. सुिीर दामले
श्री. मोहन बापट
श्रीमती सुमेिा बापट (पुिे)

२०,०००/१०,०००/५,००१/५,०००/२,५००/२,०००/१,०००/-

परकतय चलनातील दे िग्या
महाराष्ट्र फाउण्डेशन (अमेररका)
विज्ञान सं शोिन प्रकल्पासाठी
श्री नं दवकशोर नेरे (अमेररका)*
श्री. प्रकाश कोवकं मल्ला *
श्री वििेक गोयल *
श्री रोवहत किठे कर *
महाराष्ट्र फाउण्डेशन (अमेररका)

५,५०,१६२/१,०२,८००/७०,०८९/३०,०००/२०,०००/३,३६७/-

*ही खूि के लेल्या देिग्या िे.बी. िोशी एण्डाउमेन्ट फंडासाठी वदलेल्या आहेत.

िे.बी. िोशी एण्डाउमेन्ट फंड
टे क्नोफोसि सोल्युशन्स प्रा.धल. (नाधशक)
एन्कोअर नॅ चरल पॉधलमसि धल.
श्री. िामेंदू रॉय (बं गळु रू)
श्री. योगेश कोठारी
श्री. कन्हैया िेठानी
श्री. मनीष भोळे
श्री. बी.एन. मूती
श्री. सं िीि िारिाडकर
श्री. िविल पाटील (नॉयडा)

५,००,०००/२,५०,०००/२,००,०००/२,००,०००/१,००,०००/५०,०००/५०,०००/५०,०००/२५,५५१/-

प्रत्ेकत रु. २५,०००/- :
सििश्री स्वस्मता लेले, अमोल कु लकिी (पुिे), सं दे श दे शमुख, श्रीकांत
बडगं डी (बं गळु रू), वनतीन दे शपांडे

डॉ. पुष्पा कु ळकिी एण्डाउमेन्ट फं ड
डॉ. पुष्पा कु ळकिी

३०,०००/-

डॉ. दोशी धसटी फावमंग इस्वटस्टट्यूट वनिी
श्री. सुदशिन कारं डे (लातूर)

१,००,०००/-

प्रत्ेकत रु. २१,०००/- :
श्री. हेमंत िोगळे कर ि श्री. के तन मचंट

विज्ञान कथा वनबं ि स्पिाि पाररतोवषक वनिी
डॉ. वििेक पाटकर
श्री. वदलीप हेलेकर

३०,०००/११,०००/-

प्रत्ेकत रु. २०,०००/- :
सििश्री रिी गोयं का, सधचन दवहकर, पेरूमल कु मार, सागर दे शपांडे,
श्रीवप्रया िेदान्तम्, आधशष सािरकर,

इमारत विस्तारीकरि वनिी
डॉ. टी.व्ही. गरूड

१,००,०००/-

मराठी विज्ञान पररषद

श्री. अशोक खरे
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प्रत्ेकत रु. १५,०००/- :
श्री. िेदप्रकाश वमश्रा, श्री. बालािी कदम

आभार ि विनं ती
सं स्ेच्या विविि उपक्रमांत अनेक व्यक्ततंची प्रत्क्ष-अप्रत्क्ष
मदत होत असते. तासकर पररिार विज्ञान प्रसार वनिीमुळे मविप
पविका, लघुउद्योिक पुरस्कार, विज्ञान एकांवकका स्पिाि इत्ादी
अनेक उपक्रमांना चांगला हातभार लागला. तासकर पररिाराची
पररषद ऋिी आहे. तसेच श्री. वकशोर मारीिाला, मे. इटवनिस
फाइन के वमकसस धल., मे. िनाझ इं धिवनअसि धल., मे. लक्ष्मी
ऑरगॅ वनक इं डस्टर ीि धल., महाराष्ट्र फाउण्डेशन (अमेररका), श्री.
अवनल के ळकर, बॉम्बे कम्युवनटी पस्विक चॅ ररटे बल टर स्ट,
रमामिी अय्यं गार चॅ ररटे बल टर स्ट, विनायक गिेश िझे टर स्ट,
श्रीमती सुनीती मराठे , श्री. दे िदत्त रे गे, श्री. सुदशिन कारं डे, डॉ.
टी.व्ही. गरूड, श्री. वदिाकर भिाळकर, श्री. प्रमोद लेले,
चं द्रकांत परांिपे, मे. टे क्नोफोसि सोल्युशन्स धल., एन्कोअर
नॅ चरल पॉधलमसि धल., श्री. िामेंदू रॉय, श्री. योगेश कोठारी,
श्री. वकशोर नेरे, श्री. कन्हैय्या िेठानी यांनी िेगिेगळे उपक्रम िा
वनिी यासाठी वदलेल्या भरघोस आधथिक योगदानाबद्दल विशेष
िन्यिाद!
अनुदाने दे िाऱ्या महाराष्ट्र राज्य विश्विकोश वनवमिती मं डळ,
रािीि गांिी विज्ञान-तं िज्ञान आयोग (महाराष्ट्र शासन), महाराष्ट्र
राज्य सावहत् आधि सं स्कृ ती मं डळ या शासकतय मं डळांचे
आभार! त्ाचप्रमािे श्रीमती धचिलेखा सोमि, ग्रंथाली प्रकाशन,
श्री. अ.पां. दे शपांडे, मे. युपीएल धल., श्रीमती धलली सािं त,
श्री. प्रकाश कोंवकमल्ला, श्री. मनीष भोळे , श्री. बी.एन. मूती,
श्री. सं िीि िारिाडकर, प्रा. मनमोहन शमाि, श्रीमती विद्या
िरुडकर यांना, विविि उपक्रमांकररता त्ांनी वदलेल्या लक्षिीय
आधथिक साहाय्याबद्दल मनापासून िन्यिाद!
याधशिाय मराठी विज्ञान पररषदे चे उपक्रम अमलात
आििाऱ्या शाळा, महाविद्यालये, सं स्ांना, तसेच स्पिांत भाग
घेिाऱ्या सिि सहभाग्यांना, सिि स्पिांच्या परीक्षकांना, िेळोिेळी
पररषदे च्या कायिक्रमांना प्रधसद्धी दे िाऱ्या सिि वनयतकाधलकांना,
तसेच आकाशिािी कें द्रांना, दूरदशिन ि इतर िावहन्यांना, सं युक्त
विद्यमाने उपक्रम अमलात आििाऱ्या सं स्ांना, विशेष करून
यशिं तराि चव्हाि सेंटर, मराठी सावहत् सं स्कृ ती ि कला मं डळ
(िाशी), होमी भाभा विज्ञान धशक्षि कें द्र, िारिानगर विज्ञान
कें द्र के शिसुत स्मारक (मालगुं ड) यांना मन:पूििक िन्यिाद!

प्रत्ेकत रु. ११,०००/- :
सििश्री रिींद्र आगलािे, अंवकत गांिी, ऋवषके श खडमकर,
मदालसा श्रीिास्ति

प्रत्ेकत रु. १०,००१/- :
सििश्री रोहन ओक, प्रकाश चव्हाि
प्रत्ेकत रु. १०,०००/- :
सििश्री मनीष यादि, सं िय दानि, वनतीन वमनोचा, इधशता पाल, ओमकार
गाडगीळ, मं दार तबीब, एकं बरा काळे कुवडती, वनतीन दे शमुख, अररधिन
गांगुली, िविल घाटगे, सी. एस. मठपती, रिींद्र कु लकिी, पारूल
गोयल, एम. बालमुरूगन, सागर गुळििी, घनश्याम दे शपांडे, िमेश
रं िन, योगेश ऊरुिकर, रािाराम घाडगे, तुषार ताम्हािे, मनीष शहा,
ज्ञानेश्वर पाटील, विनायक थलं गे, वकन्सुक दासगुप्ता, सुहास िप्तीिाले,
महेश िोिे, अधश्वन पटिििन, विश्वास मुं डले, मीता प्रिान, िेदप्रकाश, टी.
कु मारसेन, अनावमक, धचन्मय रािे, मयूरकु मार गांिी, परसू िीरा,
अंकुरकु मार धसंग, मे. सेिक पस्विके शन प्रा. धल.
श्री. घनश्याम भोसले

५,०००/-

राखीि वनिीसाठी देिग्या
श्री. वदिाकर भिाळकर (िडोदरा)
श्री. प्रमोद लेले
श्री. चं द्रकांत परांिपे
प्रा. मनमोहन शमाि
डॉ. धचिलेखा सोमि
श्रीमती सुिा िोशी
डॉ. हेमचं द्र प्रिान
श्री. अवनल किे

१,००,००१/१,००,०००/१,००,०००/५०,०००/५०,०००/२५,०००/१५,०००/१५,०००/-

प्रत्ेकत रु. १०,०००/- :
सििश्री रेखा आठििकर, श्रीिर कुं टे , रुधचका तेंडोलकर, टाइमली मॅ नेिमेंट
कन्सिन्सी सस्वव्हस
ि ेस प्रा. धल., अरुि रािाध्यक्ष, रोहन रािाध्यक्ष, मानसी
रािाध्यक्ष, शधशकांत िािि, वगरीश िैद्य (बं गळु रू), एक वहतधचं तक,
कु . मं धिरी, धशरीष ठाकरे
श्रीमती ज्योती िोग
श्रीमती स्नेहप्रभा घोरपडे

६,०००/५,००१/-

प्रत्ेकत रु. ५०००/- :
सििश्री प्रेमानं द सािं त, वनरं िन सोहोनी (सांगली), शामला रािे, मोरेश्वर
आिगािकर, िनं िय गोखले, वदलीप चौबळ
श्री. अििूत पोकळे (गोिा)
श्री. सुिीर दामले

डॉ. वदलीप साठे
कोषाध्यक्ष

३,०००/२,५००/-

श्री. अ.पां. दे शपांडे, डॉ. ियं त िोशी, श्री. विनायक कधििक
कायििाह

प्रत्ेकत रु. १०००/- :
सििश्री नं दकु मार रोपळे कर, एस.पी. भागित, अशोक शेिडे

मराठी विज्ञान पररषद

डॉ. ज्येष्ठराि िोशी
अध्यक्ष
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31 मार्च, 2020 अखेरर्ा ताळे बंद
वनधी ि देणे
राखीि वनधी
मागील ताळे बंदानुसार
(+) आजीव सभासद
(+) पत्रिका आजीव सभासद
(+)राखीव त्रनधी देणगी
(+)संस्था आजीव सभासद
उपकरणे खरेदी वनधी
इमारत वनधी
i)विज्ञान भिन इमारत वनधी
ii)इमारत विस्तारीकरण वनधी
(+) इमारत त्रवस्तारीकरण त्रनधी व्याज
(+) इमारत त्रवस्तारीकरण देणगी
पाररतोवषक वनधी - पररविष्ट क्र.1
प्रकल्प वनधी - पररविष्ट क्र. 2
इतर वनधी - पररविष्ट क्र. 3
देणी ि अनामत रक्कम - पररविष्ट क्र. 4
एकूण

रूपये
16,764,939
40,000
65,000
594,502
20,000

2019-20

सिच आकडे रुपयात
मालमत्ता ि येणे

रूपये

2019-20

मालमत्ता - पररविष्ट क्र - 5

4,444,496

गतं िणूक - पररविष्ट क्र - 6

74,917,415

17,484,441
390,000
येणे - पररविष्ट क्र - 7

1,950,733

5,027,779
6,372,600
419,179
111,000

6,902,779
8,611,244
35,913,243
12,944,743
181,866
87,456,095

विल्लक
रोख
बँक
जमाखर्च खाते
मागील ताळे बंदानुसार
(+)खर्ाा पेक्षा जमा जास्त

40,457
5,877,140

5,917,597

324,614
98,760

225,854

87,456,095
वदनांक १२ सप्टें बर, २०२० रोजीच्या अहिालानसार
प्रसन्न घाटे आवण कं पनी र्ाटच डच अकौंटंटस भागीदार : श्री. प्रसन्न घाटे

अथि िृत्तान्त
पररषदेसाठी २०१९-२०२० हे िषि आधथिकदृष्ट्या समािानकारक होते. मराठी विज्ञान पररषदेचा राखीि वनिी आधि विविि कायिक्रम आधि पाररतोवषक यांचे ितं ि
वनिी असल्यामुळे पररषदेच्या कामात सातत् राखता येते. तरीही कायिक्रमाची व्याप्ती िाढवििे, कमी होिारे व्यािदर आधि िाढत्ा महागाईमुळे िाढिारे खचािचे
आकडे याचा मेळ घालण्यासाठी वनिीची रक्कम िाढत राहील यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
२०१९-२०२० या आधथिक िषािअखेरीस ताळे बंदातील िमा वनिींचा तपशील पुढीलप्रमािे - पररषदेचा राखीि वनिी रु. सात लाखाने िाढू न ििळपास रु. १.७५ कोटी
झाला. इमारतीसाठीच्या वनिीत या िषी एक लाख रुपयांची भर पडू न आता तो रु. ६९ लाखांचा झाला. िृत्तान्त साली सं स्ा आधि व्यक्तत यांच्या आिीि सभासदत्वाद्वारे
रु. १.२५ लाख िमा झाले. पररषदेचे अध्यक्ष प्रा. िे.बी. िोशी यांच्या विद्यार्थ्ांनी त्ांच्या सत्तरी वनवमत्त रु. ३० लाखाच्या देिग्या िे.बी. िोशी एण्डाउमेन्ट फंडासाठी
िमा के ल्या. या वनवमत्ताने अधभष्ठधचंतनाच्या झालेल्या कायिक्रमाचा खचि ििा िाता िृत्तांतिषी िे.बी. िोशी एण्डाउमेन्ट फंड रु. २५ लाख रुपयांनी िाढला. सं शोिन
प्रकल्पांसाठी रु. ५० लाख रुपयांच्या देिग्या माचि २०२० अखेरीस िमा झाल्या. २०२०-२१ मिील सं शोिन प्रकल्पांच्या खचािसाठी त्ाचा विवनयोग होईल. या सिि
वनिींची आिश्यक गुं तििूक आहे. २०१९-२० मध्ये एकू ि गुं तििूक रु. ४८.८९ लाख रुपयाने िाढू न रु. ७.४९ कोटी रुपयांची झाली. सध्याच्या कोविड-१९च्या
महामारीमुळे १९ माचि, २०२० पासून पररषदेचे कायािलय अचानक बं द ठे िािे लागल्याने, िषािअखेरीच्या वहशेबाची पूतति ा आधि आिश्यक गुं तििूक करिे शक्य झाले
नाही. त्ामुळे बँ क खात्ात अधिक प्रमािात धशल्लक आहे. ती कामे पुढील आधथिक िषाित पररषद पुन्हा सुरू झाल्यािर पूिि करण्यात आली.
आय ि व्यय पिातील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमािे-पविके च्या िावषिक िगििीतून रु. ४.३४ लाख िमा झाले. िषि २०१९-२० मध्ये सििसािारि आधि प्रकल्प देिग्या
वमळू न पररषदेस रु. ४०.८६ लाखांच्या देिग्या वमळाल्या. ‘पविका’ आधि ‘अधििेशन स्मरधिका’ यासाठी रु. १८.६५ लाखांच्या िावहराती वमळाल्या. विविि विज्ञान
प्रसाराच्या कायिक्रमातून शुल्कातून रु. १३.८६ लाख रुपये पररषदेकडे िमा झाले. पररषदेच्या सिि उपक्रमांना आधथिक बळ वमळण्यासाठी अध्यक्ष प्रा. िे.बी. िोशी यांच्या
प्रयत्नाने रु. ३० लाखांची देिगी माचि २०१९ अखेरीस िमा होती. त्ातून िृत्तान्त िषी रु. १६.५ लाखाचा विवनयोग (खचि) २०१९-२० साठी झाला. याच देिगीमुळे बाल
विज्ञान सं मेलन, शवनिारी विज्ञानिारी, विज्ञान एकांवकका स्पिाि, शालेय विद्यार्थ्ांसाठीचे विज्ञान कायिक्रम आधि इतर काही विज्ञान कायिक्रमांचे वनयोिन आधथिक
वििं चनेधशिाय करता आले. २०१९-२० िषी रु. १.७८ कोटी रुपयांच्या एकू ि खचाित रु. १.६२ कोटी रुपये व्यिस्ापन खचािसह विज्ञान प्रसाराच्या कायाििर खचि झाले.
यांत ‘सं शोिन प्रकल्पा’िर रु. ४१.८९ लाख रुपये आधि ‘मराठी विज्ञान पररषद पविका’ या विज्ञान माधसकाचा छपाई ि इतर सिि खचि वमळू न रु. ३१.२९ लाख रुपये
खचि झाले. ग्रामीि भागात विज्ञान प्रसार प्रकल्पांतगित प्रामुख्याने शवनिारी विज्ञानिारी आधि बाल विज्ञान सं मेलनािर रु. २१.३३ लाख खचि झाले. याव्यवतररक्त विज्ञान
प्रसाराच्या कायिक्रमांिर रु. ६२.०६ लाख तर, िावषिक विज्ञान अधििेशनासाठी सहा लाख रुपये खचि झाले. व्यिस्ापन खचि रु. १५.१२ लाख झाला.

मराठी विज्ञान पररषद
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मराठी विज्ञान पररषद
1 एवप्रल 2019 ते 31 मार्च, 2020 - जमा
जमा तपशील

2018 - 19
एकूण

2019-20
एकूण

सभासद वगा णी
व्याज बर्त आत्रण त्रनधी
देणग्या
अनुदाने
वगा णी / काया क्रम
पुस्तक त्रवतरण देणगी
भवन जमा
त्रकरकोळ
जात्रिराती
त्रनधीकडून जमा

495,248
2,860,442
3,358,664
460,000
1,168,663
184,232
384,339
50,625
1,504,100
7,792,288

487,275
52,503
3,292,499 1,018,227
4,086,413 355,054
420,000
1,386,456
117,076
343,679 343,679
24,731
15,061
1,865,548
5,844,462

एकूण जमा

व्यवस्थापन

त्रवज्ञान
काया क्रम

80,118
455,500
865,311

प्रायोत्रजत
काया क्रम

1,099,503
1,583,359
370,000
133,670

सिच आकडे रुपयात
त्रवज्ञान
परीक्षा

वात्रषाक
अत्रधवेशन

15,175

936
65,000

134,975

195,500

पत्रिका
434,772
595,553
680,500
50,000

संदभाा लय

21,710

3,140
4,737,257

18,258,601 17,868,139 1,784,524 1,776,630

7,926,929

खर्च तपिील

खर्ाच पेक्षा जमा जास्त

194,931

श्री. अ. पां. देिपांडे (कायच िाह)
मराठी विज्ञान पररषद

98,760

विज्ञान
कायचक्रम

व्यिस्थापन

पगार
3,552,945 3,776,994 1,472,626
टपाल, दरू ध्वनी
227,787
227,918 106,439
मानधन
2,094,669 1,220,795
88,950
मुद्रण - सात्रित्य
2,499,811 2,347,076 267,864
प्रयोग सात्रित्य आत्रण इतर
1,284,557
884,257
2,572
प्रवास
894,297
906,661
32,029
बँक र्ाजेस
5,011
6,923
6,822
लेखा पररक्षण
40,120
40,120
40,120
व्यावसात्रयक शुल्क
954,042
928,729 118,900
त्रशष्यवृत्ती
1,889,100 2,719,302
भवन देखभाल
814,235
866,806 838,326
त्रनवास
18,200
178,872
र्िा, नास्ता आत्रण भोजन
718,592
866,288
95,159
पाररतोत्रषके
639,396
670,206
उपकरणे आत्रण देखभाल
71,692
48,742
46,892
प्रत्रतत्रनधी शुल्क
56,000
2,535
त्रकरकोळ
17,012
14,515
4,280
काया क्रम खर्ा
1,524,236 1,211,044
17,191
इमारत दरू
300,000
300,000 300,000
ु स्ती त्रनधी कडे वगा
घसारा
161,968
151,596 151,596
300,000
400,000 400,000
कमा र्ारी कल्याण त्रनधी
एकू ण खर्च
18,063,670 17,769,379 3,989,766
(+)व्यवस्थापन खर्ा 20%
2,477,580
एकू ण खर्च
18,063,670 17,769,379 1,512,186
एकू ण जमा
18,258,601 17,868,139 1,784,524
272,338

461,277
947,000
57,000

1,480
1,626,548

500
239,000

4,550

63,890
3,388,853

214,040

667,614
500,936

26,260

मराठी विज्ञान पररषद - 1 एवप्रल 2019 ते 31 मार्च, 2020 - खर्च

2019-20
एकू ण

ग्रामीण त्रवज्ञान
प्रसार प्रकल्प /
शत्रनवारी

117,076

375,701

2018-19
एकू ण

प्रकाशन

प्रायोवजत
कायचक्रम

पविका

विज्ञान
परीक्षा

2,132,891

सिच आकडे रुपयात

िावषचक
संदभाच लय
अवधिेिन

प्रकािन

ग्रामीण विज्ञान
प्रसार प्रकल्प /
िवनिारी
विज्ञानिारी

1,363,289
7,363
168,450
59,206
133,161
22,627

194,197
32,274
759,950
132,252
691,241
362,106

538,869
65,651
24,295
1,712,992
205
4,106

2,500

129,636
2,719,302
28,480
22,718
249,555
626,800

246,406

22,350

408,937

12,983

85,535
142,975

70,619
345,110
28,900

20,506

154,074
6,083
580
56,017

117,076

53,939
512
13,320
61,043

175

348 118,853

135

14,506

9,596
165,250
57,527
57,078
366,457
101

1,850
300

16,510

2,955
853,924

1,793,612
358,722
2,152,334
1,776,630

6,805,390
1,094,489
7,899,879
7,926,929

2,607,657
521,177
3,128,834
3,388,853

(375,704)

27,050

260,019

सी.ए. श्री. प्रमोद लेले (विश्वस्त)

सी.ए. डॉ. वदलीप साठे (कोषाध्यक्ष)

29

2,535
6,330
268,469

650
54,950

231,608
46,322
277,930
214,040

500,188
100,038
600,226
500,936

53,939
10,788
64,727
26,260

310
62
372
117,076

1,786,909
345,982
2,132,891
2,132,891

(63,890) (99,290)

(38,467)

116,704

-

वदनांक १२ सप्टें बर, २०२० रोजीच्या अहिालानसार
प्रसन्न घाटे आवण कं पनी र्ाटच डच अकौंटंटस
भागीदार : श्री. प्रसन्न घाटे
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मराठी विज्ञान पररषद
31 मार्च 2020, अखेर पाररतोवषक वनधी
पाररतोवषक
मनोरमाबाई आपटे
वसंतराव नाईक प्रत्रतष्ठान
ना. अण्णासािेब त्रशंदे - बळीराजा
अत्रभयन्ता पुरस्कार
वैद्यकशास्त्र पुस्तक पाररतोत्रषके
त्रवज्ञान परीक्षा
त्रवज्ञान संशोधन पुरस्कार
त्रवज्ञान प्रसार त्रवभाग पुरस्कार
श्री. रमाकांत त्रटपणीस त्रनबंध स्पधाा
प्रा. एम. एम. शमाा पुरस्कार त्रनधी
एकू ण

1-4-2019 रोजी

वनधी जमा

289,897
156,985
121,791
218,925
244,416
222,000
1,317,279
383,807
431,915
5,076,830
8,463,845

सिच आकडे रुपयात

पररविष्ट क्र. 1
व्याज जमा

खर्च

17,810
14,517
8,351
16,222
18,898
15,175
90,012
27,532
35,708
324,823
569,048

41,000

41,000

31-3-2020 अखेर

20,147
18,898
15,175
90,012
25,200
35,708
257,509
462,649

31 मार्च 2020, अखेर प्रकल्प वनधी
प्रकल्प
तासकर पररवार त्रवज्ञान प्रसार त्रनधी
बाल त्रवज्ञान संमेलन
वयात येताना / एड् स
त्रदव्यांग त्रवज्ञान प्रसार
डॉ. दोशी शिरी/ गच्र्ीवरील शेती
रसायन शास्त्र त्रदन
ग्रामीण त्रवज्ञान काया क्रम-त्रवज्ञान मंडळे
पुष्पा कु ळकणी एण्डाउमेन्ट फं ड
श्री. शरद नाईक स्मृती त्रनधी
त्रवद्याथी त्रशष्यवृती
श्री. मुरली र्ुगानी संदभाा लय
मत्रिलांसाठी त्रवज्ञान काया क्रम
मिात्रवद्यालयीन त्रवद्यार्थयाांसाठी काया शाळा
पत्रिका त्रनधी
त्रवज्ञान अत्रधवेशन त्रनधी
जे.बी. जोशी एण्डाउमेन्ट फं ड
श्री.रघुनदं न मिादेव वाघ त्रनधी
भवन देखभाल त्रनधी
कमा र्ारी कल्याण त्रनधी
त्रसंत्रकंग फं ड
काया क्रम देणगी आगामी वषाा कररता
एकू ण

1-4-2019 रोजी

वनधी जमा

9,186,922
979,377
319,193
145,001
520,000
30,000
1,337,526
150,000
851,000
1,019,000
300,000
150,000
626,944
425,000
18,000
5,760,159
1,181,025
229,030
1,956,150
3,809,278
1,971,143
30,964,748

पररविष्ट क्र. 2
व्याज जमा

खर्च

793,998
69,656
20,116
9,733
38,405
1,829
125,910
11,641
56,660
122,913
27,710
9,988
47,552
33,253
936
369,850
79,650
14,481
134,706
257,866

5,000

100,000

30,000
45,501
1,400,000

2,479,439

400,000
300,000
1,352,345
6,112,285

2,226,853

31-3-2020 अखेर
774,583
154,955
360
9,733
38,405
1,829
125,910
11,641
56,660
122,913
27,710
9,988
47,552
33,253
936

10,238,370
0
100,000
10,338,370

1,971,143
3,390,643

पररविष्ट क्र. 3

5,053,529
6,000,000

407,730
89,576
6,760
504,066

11,053,529

31 मार्च 2020 अखेर देणी ि अनामत रक्कम
देणी
देणी
सीडी संदभाा लय अनामत रक्कम
एकू ण

मराठी विज्ञान पररषद

1-4-2019 रोजी

परत फे ड

0

30

7,189,352
1,655,110
106,760
8,951,222

8,510,277
4,434,466
0
12,944,743

पररविष्ट क्र. 4

देणी

31-3-2020 अखेर
160,366

21,500
21,500

9,206,337
899,078
338,949
145,001
620,000
30,000
1,337,526
180,000
896,501
2,419,000
300,000
150,000
626,944
425,000
18,000
8,609,448
1,257,603
243,511
2,490,856
4,367,144
1,352,345
35,913,243

3,072

इतर वनधी
देणगी संशोधन प्रकल्प
प्रकल्प सिाय्यता त्रनधी
त्रवज्ञान त्रशक्ष्रक पररषद
एकू ण

307,707
171,502
130,142
215,000
244,416
222,000
1,317,279
386,139
472,915
5,144,144
8,611,244

160,366

160,366
21,500
1,81,866
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मराठी विज्ञान पररषद
31 मार्च 2020 अखेर - विज्ञान भिन बांधकाम ि इतर मालमत्ता
विज्ञान भिन बांधकाम ि इतर मालमत्ता
त्रवज्ञान भवन इमारत
साधनसामुग्री फत्रनार्र
संगणक आत्रण सामग्री
वार्नालय पुस्तके
एकू ण

1-4-2019 रोजी

व्याज येणे
त्रसंत्रकंग फं ड
इमारत त्रवस्तारीकरण त्रनधी
कमा र्ारी कल्याण त्रनधी
भवन देखभाल त्रनधी
मिात्रवद्यालयीन त्रवद्यार्थयाांसाठी काया शाळा
जे.बी. जोशी एण्डाउमेन्ट फं ड
बाल त्रवज्ञान संमल
े न
संशोधन प्रकल्प
प्रा. एम. एम.शमाा पुरस्कार त्रनधी
वैद्यकशास्त्र पुस्तक पाररतोत्रषके
श्री.शरद नाईक स्मृती त्रनधी
वसंतराव नाईक प्रत्रतष्ठान
त्रवज्ञान प्रसार त्रवभाग पुरस्कार
तासकर पररवार त्रवज्ञान प्रसार त्रनधी
प्रकल्प सिाय्यता त्रनधी
मुदत ठेव
येणे
वैद्यकीय मदत/ अनामत रक्कम
पत्रिका अनामत ठेव
आयकर परतावा येणे
रोख र्ोरीर्ी नुकसान भरपाई येणे
एन.सी.एस.सी. कडून येणे
एकू ण

बँक ऑफ मिाराष्र
कॅ नरा बँक
एर्.डी.एफ.सी.
आय.डी.बी.आय.बँक
जनता सिकारी बँक त्रल.
नॉथा कॅ नरा गौड सारस्वत बँक
सारस्वत को.ऑप. बँक त्रल.
शामराव त्रवठ्ठल को.ऑप. बँक.
भारतीय स्टेट बँक
त्रवजया बँक
ठाणे जनता सिकारी बँक
8% सरकारी रोखे
शेअसा
एकू ण

मराठी विज्ञान पररषद

प्रकल्प / पाररतोवषक राखीिा वनधी

इमारत वनधी/ वसंकींग फं ड

पररविष्ट क्र. 5

2019-20 मध्ये घसारा

3,609,221
444,088
341,950
101,841
71,600
27,392
4,182,542
413,550
31 मार्च 2020 अखेर गतं िणूक
1-4-2019 रोजी
2019-20 मध्ये जमा 2019 -20
42,141,241
29,855,598
16,615,793
1,000,000
3,490,686
2,005,298
201,554
226,865
1,783,375
1,070,504
5,792,368
5,813,672
3,125
70,028,142
39,971,937
31 मार्च 2020 अखेर व्याज येणे
2019-20 मध्ये
1-4-2019 रोजी
व्याज येणे
333,570
203,584
424,506
104,795
88,314
81,543
12,374
21,857
139,063
143,715
0
77,581
56,302
437
7,854
43
0
198
0
115
0
29
0
16,402
17,473
5,661
2,132
296
1-4-2019 रोजी
येणी 2019-20
12,000
12,000
4,000
1,011,730
415,249
147,557
0
19,710
2,144,351
1,215,739
वनधी गतं िणूकीर्ा तपिील
31.03.2020

गतं िणूक
मुदत ठेव- प्रकल्प आत्रण पाररतोत्रषक
राखीव त्रनधी
इमारत त्रनधी (त्रसंकींग फं ड)
भवन देखभाल त्रनधी
कमा र्ारी कल्याण त्रनधी
इमारत त्रवस्तारीकरण त्रनधी
शेअसा सिकारी बँक
एकू ण

गतं िणूक के लेल्या वित्तीय संस्था

2019-20 मध्ये खरेदी

31-3-2020 अखेर

3,609,221
724,446
86,176
24,653
4,444,496
पररविष्ट क्र. 6
31-3-2020 अखेर
45,240,713
17,015,793
4,044,371
226,865
1,935,376
6,451,172
3,125
74,917,415
पररविष्ट क्र. 7

61,592
87,265
2,739
151,596
मध्ये निीन ठे िी
26,756,126
600,000
1451613
201554
918503
5,154,868
35,082,664
2019-20 मध्ये
जमा येणे
210,810
418,637
26,261
12,277
16,928
137,350

31-3-2020 अखेर
326,344
110,664
143,596
97
4,929
145,428
0
50,927
8,291
0
0
0
0
33,875
5,661
2,095
31-3-2020 अखेर
12,000
4,000
935,559
147,557
19,710
1,950,733

82,956
43
198
115
29

333
2019-20 जमा
12,000

491,420

1,409,357

कमच र्ारी कल्याण वनधी

इमारत विस्ता. वनधी

108,256

6,939,867
175,000
2,325,000
200,000
3,935,389
6,212,545
203,568
18,820,310
2,800,000
2,429,034
1,200,000
3,125
45,243,838

1,400,000
1,250,000
1,095,000
2,350,000
1,650,000
2,069,722

1,300,000

2,850,335

426,658

221,066

1,565,499
870,823

963,817

4,250,736
100,000
17,015,793

31

4,271,236

750,493

113,480
5,800,192
537,500

1,935,376

6,451,172

एकू ण
108,256
8,339,867
1,425,000
4,720,000
2,550,000
5,585,389
8,929,991
203,568
24,313,441
9,471,015
7,967,763
1,300,000
3,125
74,917,415

िावषिक अहिाल २०१९-२०२०

वहशेब तपासवनसांचा अहिाल
उपकलम (२) कलम ३३ ि ३४
वनयम १९ बॉम्बे पस्विक टरस्ट कायदा १९५० नुसार

मराठी विज्ञान पररषद
सािििवनक टरस्ट क्र. एफ - १४२९ (बॉम्बे)
(मूळ इंग्रिी अहिालाचा िैर अनुिाद)
मराठी विज्ञान पररषदे चे ३१ माचि, २०२० रोिीचे ताळे बंदपिक आधि त्ा तारखेला सं पिाऱ्या िषािचे िमाखचि पिक आम्ही तपासले असून पुढील
मावहती दे तो.
(ए) कायद्यानुसार ि वनयमानुसार आधि वनयवमतपिे वहशेब ठे िले आहेत का?
होय
(बी) आिक आधि िािक व्यिस्वस्तपिे ि बरोबर वहशेबात घेतली आहे काय?
होय
(सी) वहशेब तपासिीच्या वदिशी व्यिस्ापकांकडे वहशेबानुसार रोख धशल्लक ि व्ययपिे होती का?
होय
(डी) वहशेब तपासवनसांनी मागिलेली सिि पुस्तके , वहशेब, कागदपिे, व्ययपिे िगैरे दाखिण्यात आली का?
होय
(इ) स्ािर ि िं गम िस्तूं ची व्यिस्ापकांनी मान्य के लेली यादी ठे िली आहे काय?
स्ािर मालमत्तेची नोंदिही ठे ििे आिश्यक
िं गम मालमत्तेची नोंदिही ठे िली आहे.
(एफ) वहशेब तपासवनसांनी सुचिल्यानं तर व्यिस्ापकांनी समक्ष मावहती वदली काय?
होय
(िी) टर स्टच्या उद्दे शांबाहेर अन्य उद्दे शांसाठी टर स्टची मालमत्ता ि वनिी िापरला काय?
नाही
(एच) एका िषािहून िास्त बाकत असलेली बुडीत िरलेली रक्कम असल्यास वकती?
नाही
(आय) ५०००/- रुपयांहून िास्त वकमतीच्या दुरुस्तीसाठी अगर बांिकामासाठी वनविदा (टें डरे ) मागिली काय?
मागिली होती
(िे) कलम ३५च्या विरुद्ध टरस्टच्या द्रव्याची गुं तििूक करण्यात आली आहे काय?
नाही
(के ) कलम ३६च्या विरुद्ध टरस्टची स्ािर मालमत्ता काढू न टाकल्याचे वहशेब तपासवनसाला वदसले काय?
नाही
(एल) अवनयवमत, बेकायदे शीर वकं िा अयोग्य खचि अथिा येिे असलेल्या द्रव्याची िसुली करण्याची असफलता
अथिा सािििवनक टर स्टची मालमत्ता िापरिे, हरििे, खराबी करिे वकं िा पैसे उिळिे इत्ादी टरस्टच्या
सं दभाितील गैरव्यिहार विश्वस्तांकडू न अथिा कायिकाररिीच्या सभासदांकडू न झाले आहे काय?
नाही
(एम) वनयम १६अ, नुसार टर स्टचे अंदािपिक योग्य नमुन्यात करून नोंदिले आहे का?
होय
(एन) वनयमानुसार कमीतकमी ि िास्तीतिास्त विश्वस्त आहेत का?
होय
(ओ) वनयमात ठरल्याप्रमािे सभा वनयवमतपिे होतात का?
होय
(पी) सं स्ेच्या िृत्तान्ताची नोंदिही ठे िली आहे काय?
होय
(क्यू) विश्वस्तांपैकत कोिाचा टरस्ट गुं तििुकतमध्ये व्यवक्तगत भाग आहे का?
नाही
(आर) विश्वस्तांपैकत एखादी व्यक्तत टरस्टचे िनको ि ऋिको आहे का?
नाही
(एस) वहशेब तपासवनसांनी दाखिून वदल्यानं तर गेल्या िषीच्या वहशेबातील अवनयवमत व्यिहाराबद्दलच्या
सूचना या िषी दुरुस्त के ल्या आहेत का?
होय
(टी) वहशेब तपासवनसांच्या मते इतर विशेष बाबी ज्या उप/साहाय्यक िमािदाय अ) घटना, विश्वस्त आधि कायिकारी मं डळ याबाबतचे बदल
आयुक्तांच्या वनदशिनास आिून द्याियाच्या आहेत.
िमािदाय आयुक्त कायािलयात नोंद झाल्याची खातरिमा
करिे आिश्यक.
ब) विज्ञान भिन इमारत घसाऱ्याऐििी दुरुस्ती वनिीची तरतूद
करून तो गुं तिला आहे.

सही/(प्रसन्न घाटे आधि कं पनी) चाटि डि अकौंटंटस
शॉप नं बर ७/५३, आकाशदीप सोसायटी,
नेहरू नगर, कु लाि (पूिि), मुं बई ४०००२४.

वदनांक : १२ सप्टेंबर, २०२०
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मराठी विज्ञान पररषद अंदाजपिक - 1 एवप्रल, 2020 ते 31 मार्च 2021
तपिील

अपेवक्षत 2019-20

जमा
प्रत्यक्ष मार्च 19-20

अपेवक्षत 2020 - 21

त्रशल्लक

750,000

5,917,591

1,500,000

व्यक्ती आजीव सभासद

100,000

40,000

50,000

आजीव सभासद पत्रिका

60,000

65,000

60,000

संस्था आजीव सभासद

30,000

20,000

30,000

1,200,000

594,502

1,400,000

इमारत त्रवस्तारीकरण देणगी / खर्ा

300,000

111,000

2,000,000

त्रवज्ञान काया क्रम / प्रकल्प त्रनधी जमा

1,000,000

8,500,940

1,000,000

राखीव त्रनधी देणगी

साधन सामग्री फत्रनार्र / COMPUTER

अपेवक्षत 2019-20

खर्च
प्रत्यक्ष मार्च 19-20

300,000

अपेवक्षत 2020 - 21

2,000,000

355,000

413,550

180,000

राखीव त्रनधी गुंतवणूक

1,390,000

1,000,000

1,540,000

प्रकल्प गुंतवणूक

1,295,000

8,081,500

1,000,000

कमा र्ारी कल्याण त्रनधी

300,000

85,000

300,000

भवन दरू
ु स्ती त्रनधी गुंतवणूक / त्रसंत्रकंग फं ड

300,000

300,000

300,000

व्यवस्थापन / भवन

2,100,000

1,784,524

2,100,000

1,400,000

1,512,186

1,400,000

पत्रिका

3,300,000

3,388,853

3,700,000

3,300,000

3,128,834

3,700,000

त्रवज्ञान काया क्रम

11,000,000

8,505,410

18,910,000

12,100,000

12,430,134

20,800,000

संशोधन प्रकल्प

11,130,000

6,540,780

9,000,000

11,130,000

6,189,352

9,000,000

तुटीसाठी देणगी जमा करणे / त्रशल्लक
एकू ण

900,000
31,870,000

470,000
35,468,600

40,220,000

2,328,044
31,870,000

35,468,600

40,220,000

दीप ांकर बिश्व स: पररषदेच पबिल पीएच.डी.प्र प्त बिद्य र्थी
मराठी विज्ञान पररषदे च्या उवद्दष्ट्ांमध्ये अन्य गोष्ट्ींबरोबर ‘समािोपयोगी सं शोिन करिे’ हे उवद्दष्ट्दे खील
प्रथमपासून होते, परं तु या वदशेने खऱ्या अथािने काम सुरू झाले, ते प्रा. ज्येष्ठराि िोशी अध्यक्ष झाल्यािर.
मुं बईतील ‘रसायन तं िज्ञान सं स्ा’ (इस्वटस्टट्यूट ऑफ के वमकल टे क्नॉलॉिी) आधि पररषद यांच्यात एक
सामं िस्य करार झाला आहे. त्ानुसार पररषदे त सं शोिन करिाऱ्या विद्यार्थ्ांची पीएच.डी.साठी नोंदिी
के ली िाते. सध्या असे नोंदिी झालेले पीएच.डी.चे सहा विद्याथी पररषदे त सं शोिन करीत आहेत.
शेतिवमनीची उत्पादकता िाढििे, घनकचऱ्याचे वनयोिन, सौरऊिेचा िापर अशा समािोपयोगी क्षेिात हे
सं शोिन के ले िात आहे. त्ातून पररषदे शी सं लग्नता असलेल्या सं शोिकांचे शोिवनबं ि (ररसचि पेपर)
अनेक आं तरराष्ट्रीय सं शोिन पविकांमध्ये (ररसचि िनिसस) प्रकाधशत होऊ लागले आहेत, याचा आम्हांला आनं द आधि अधभमान आहे.
याच िाटे िरचे आिखी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हििे, पररषदे त नोंदिी के लेल्या ि इथे सं शोिन के लेल्या दीपांकर वबश्वास या
पवहल्या विद्यार्थ्ािने आपले काम यशिीपिे पूिि के ले आहे, आधि नुकतीच त्ाला पीएच.डी. पदिी प्रदान करण्यात आली आहे.
सौरऊिेचा उपयोग करण्यासाठी िापरले िािारे एक तं िज्ञान म्हििे विधशष्ट् आकार असलेले आरसे, ज्याला ‘पॅ राबोधलक टर फ’
म्हितात, िापरून ऊिािकेंवद्रत करिे ि त्ातून उच्च तापमान वनमािि करून त्ा ऊिेचा िापर करिे हे आहे. या तं िाची कायिक्षमता
िाढििे ि त्ासाठी करािा लागिारा भांडिली खचि कमी करिे, यािर दीपांकरने महत्त्वपूिि सं शोिन के ले आहे. या सं शोिनकायाित
त्ाला रसायन तं िज्ञान सं स्ेतील प्रा. एस.पी. दे शमुख आधि पररषदे तील प्रा. ज्येष्ठराि िोशी, डॉ. सुिीर पानसे आधि डॉ. विश्वनाथ
दळिी यांनी मागिदशिन के ले.
डॉ. दीपांकरचे आधि त्ाच्या मागिदशिकांचे मनिःपूििक अधभनं दन.

मराठी विज्ञान पररषद
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विभाग अहिाल
१) मराठी विज्ञान पररषद, ईशान्य विभाग (१९७३)
अध्यक्ष : डॉ. दुगािदास बागूल, कायििाह : श्री. सं दीप सराफ
कोषाध्यक्ष : श्री. गिानन िामनाचायि
सभासद : आिीि - ७६
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) शवनिारी विज्ञानिारी सहभाग, २) विज्ञान अधििेशन सहभाग
अहिाल साली : िमा - वनरं क, खचि - रु. ८,३४/-

५) मराठी विज्ञान पररषद, निी मुं बई विभाग (२०००)
अध्यक्ष : डॉ. वकशोर कु लकिी, उपाध्यक्ष : श्री. िसं त बुरसे
कायििाह : श्री. अिय वदिेकर, कोषाध्यक्ष : श्रीमती मीना पेठे
सभासद : आिीि - २००
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विज्ञान एकांवकका स्पिाि - प्राथवमक फेरी सहकायि (दोन वदिस)
२) शहरी शेतीविषयक सिांसाठी प्रधसद्धी ि सहकायि

२) मराठी विज्ञान पररषद, ठािे विभाग (१९६७)
अध्यक्ष : श्री. दा. कृ . सोमि
उपाध्यक्ष : श्री. विलास गुप्त,े श्रीमती सािना िझे, श्री. श्रीरं ग दे शपांडे
कायििाह : प्रा. ना.द. मांडगे,
सहकायििाह : श्री. महेंद्र के ळकर, श्रीमती िासं ती ितिक,
कोषाध्यक्ष : श्री. दीपक आठलेकर
सभासद : आिीि - ३८२
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विज्ञान िेि नािाचे सदर महाराष्ट्र टाइम्ससमध्ये िषिभर, २) शून्य सािली
वदिस उपक्रम, ३) विज्ञान कट्टा - दहा कायिक्रम, ४) पथनाट्य स्पिाि ि
नाट्यस्पिाि दोन गटांसाठी, ५) बालिैज्ञावनकांना मागिदशिन, ६) विज्ञान
िागृती -नडगाि (ता. शहापूर) येथे दोन वदिस -५०० विद्याथी सहभागी,
७) सूयग्र
ि हि अिलोकनासाठी सहल तसेच ठािे येथेही दुबीि लािून
व्यिस्ा

६) मराठी विज्ञान पररषद, बोडी विभाग (२००३)
अध्यक्ष : सौ. ऊवमिला करमरकर, उपाध्यक्ष : डॉ. उषा चौिरी
कायििाह : सौ. िान्हिी म्हािे, कोषाध्यक्ष : कु . मानसी पाटील
सभासद : आिीि - ३०
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विज्ञानगप्पा, २) भूगोलवदनावनवमत्त व्याख्याने, ३) राष्ट्रीय विज्ञान
वदनावनवमत्त दहा व्याख्याने, ४) पृथ्वीविषयक प्रदशिन, ५) मवहला
शेतकऱ्यांसाठी कायिशाळा, ६) आवदिासी विद्यार्थ्ांच्या प्रगतीसाठी चार
िषािचा उपक्रम सुरू के ला - (सहकायि अध्ययन सं स्ा, मुं बई)
७) मराठी विज्ञान पररषद, पनिेल विभाग (२०१२)
अध्यक्ष : श्री. अमोल काकडे
उपाध्यक्ष : सौ. िाती नाडगौडी, सौ. शुभांगी काकडे
कायििाह : श्री. सुिीर नाडगौडी
सभासद : आिीि - ५ विद्याथी - ३५
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विज्ञान खेळिी धशवबर, २) प्रयोग वदग्दशिन कायिक्रम, ३) िादूमागचे
विज्ञान कायिक्रम

३) मराठी विज्ञान पररषद, डोंवबिली विभाग (२००२)
अध्यक्ष : प्रा. विकास फडके , उपाध्यक्ष : श्री. प्रमोद पाटील
कायििाह : श्री. अविनाश देििर, कोषाध्यक्ष : श्री. ियेश सोहनी
सभासद : आिीि - १७ सािारि - २७
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विज्ञानातील सं िी - मागिदशिन सि, २) िृक्षारोपि ि पयाििरि विषयािर
व्याख्यान - दोन शाळात, ३) िेनेररक औषिे याविषयी व्याख्यान, ४) ियात
येताना - मुलांसाठी ि मुलींसाठी - प्रत्ेकत चार कायिक्रम
अहिाल साली : खचि - रु. १,३३०/-

८) मराठी विज्ञान पररषद, रत्नावगरी विभाग (१९७५)
अध्यक्ष : डॉ. वकशोर सुखथनकर, उपाध्यक्ष : श्री. वििेक धभडे,
समन्वयक : डॉ. पी. पी. कु लकिी
कायििाह : डॉ. उमेश सं कपाळ, कोषाध्यक्ष : डॉ. सोनाली कदम
सभासद : आिीि : ०७
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) चौपन्नािे अ.भा. मराठी विज्ञान अधििेशन - सहआयोिक, २) शवनिारी
विज्ञानिारी सहभाग, ३) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम, ४) आितिसारिी
हस्तपुस्वस्तका वनवमिती, ५) विज्ञान सं शोिन पुरस्कार सहभाग ि यश,
६) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम, ७) विद्याथी धशष्यिृत्ती योिनेतील
विद्यार्थ्ांमाफित विज्ञानप्रसार
अहिाल साली : िमा - रु. १३,५००/-, खचि - रु. १३,५००/-

४) मराठी विज्ञान पररषद, अंबरनाथ विभाग (१९७५)
अध्यक्ष : प्रा. भगिान चक्रदेि, उपाध्यक्ष : श्री. आनं द ियिं त
कोषाध्यक्ष : सौ. सुिा सोमिी
सभासद : आिीि - ८५
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) शास्त्रज्ञांशी िातािलाप, २) सदीप व्याख्याने, ३) शवनिारी विज्ञानिारी
सहभाग, ४) सौरचष्मे तयार करण्याची कायिशाळा ि सूयिग्रहि अिलोकन,
५) आं तरराष्ट्रीय मवहला वदन, ६) मनोरं िक विज्ञान (२५ कायिक्रम)
विशेष : विभागाचे अध्यक्ष प्रा. भगिान चक्रदेि यांनी निव्या राज्यस्तरीय
बालविज्ञान सं मेलनाचे अध्यक्षपद भूषविले.

मराठी विज्ञान पररषद

९) मराठी विज्ञान पररषद, धचपळू ि-खेड विभाग (२०१८)
अध्यक्ष : डॉ. प्रमोद िोशी, उपाध्यक्ष : डॉ. वमधलं द गोखले
कायििाह : सौ. िरदा कोलगे, कोषाध्यक्ष : श्री. मं गेश गद्रे
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सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१ अधभयं ता वदन कायिक्रम, २) विभागाची साहाय्यक सं स्ा वनबं िकांकडे
नोंदिी के ली.
विशेष : यािषी विभागाच्या कामासाठी रु. २,५०,०००/- इतकत देिगी
वमळिली आहे.

१४) मराठी विज्ञान पररषद, श्रीरामपूर विभाग (२००८)
अध्यक्ष : डॉ. रिींद्र कु टे , उपाध्यक्ष : प्रा. सुभाषचं द्र आढाि
कायििाह : श्री. एम.िे. िाळूं िकर, श्री. लेविन भोसले
कोषाध्यक्ष : श्रीमती नधलनी कु टे
सभासद : आिीि - १६ सािारि - ३१ विद्याथी - ५६
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) मिुमेहाविषयी व्याख्यान ि कायिशाळा, २) वनबं ि स्पिाि,
३) रक्तक्षयािर कायिक्रम, ४) कोरोनाबाबत सामाधिक माध्यमािरून
िागरूकता, ५) ितिमानपिात आरोग्यविषयक लेख, ६) िृक्षारोपि

१०) मराठी विज्ञान पररषद, पुिे विभाग (१९६७)
अध्यक्ष : श्री. रािेंद्रकु मार सराफ
उपाध्यक्ष : डॉ नीधलमा रािूरकर
कायििाह : श्री. सं िय मा.क. सहकायििाह : डॉ. सधचन सकटे
कोषाध्यक्ष : श्री. शशी भाटे
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) व्याख्याने - पन्नास पेक्षा अधिक, २) क्षेिभेटी - दोन, ३) प्रत्ेकत दोन
कायिशाळा ि पररसं िाद, ४) पोस्टर प्रदशिन - १६, ५) विज्ञान प्रात्धक्षके १०,
६) प्रदशिने दहा वठकािी, ७) शवनिारी विज्ञानिारी उपक्रमात सहभाग,
८) राष्ट्रीय गधित वदन, ९) अनुभि कथन-दोनदा, १०) विज्ञान रंिन स्पिाि
(राज्यस्तरीय), ११) राष्ट्रीय विज्ञान वदन
अहिाल साली : िमा - रु. ३,३८, ७५३/-

१५) मराठी विज्ञान पररषद, सं गमनेर विभाग (२०११)
अध्यक्ष : प्रा. वििय कोडू र,
उपाध्यक्ष : श्रीमती श्रुती वदिेकर, श्रीमती वकरि झं िर
कायििाह : प्रा. शुभदा कािळे , कोषाध्यक्ष : श्री. सं िय गुं िाळ
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विविि विषयािर व्याख्याने २) धशक्षक कायिशाळा, ३) िृक्षारोपि
कायिक्रम, ४) आं तरराष्ट्रीय मवहला वदन
१६) मराठी विज्ञान पररषद, फलटि विभाग (२०१४)
अध्यक्ष : श्री. रामरािे नाईक - वनंबाळकर
उपाध्यक्ष : श्री. रघुनाथरािे नाईक – वनंबाळकर
श्री. सं िीिरािे नाईक- वनंबाळकर
कायििाह : श्रीमती सुभद्रारािे नाईक – वनंबाळकर, डॉ. अरुि गायकिाड
कोषाध्यक्ष : श्री. अरविं द वनकम
सभासद : आिीि - १९ सािारि - १५ विद्याथी - ३५
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विविि विषयािर व्याख्याने, २) प्रश्नमं िूषा स्पिाि, ३) शवनिारी विज्ञान
िारी उपक्रम (११ शाळांत), ४)िृक्षारोपि ि िनवदन, ५) आरोग्यवदन ि
रक्तदान वदन, ६) राष्ट्रीय विज्ञान वदन, ७) क्षेिभेटी

११) मराठी विज्ञान पररषद, तळे गाि विभाग (२००३)
अध्यक्ष : श्रीमती ज्योती चोळकर, उपाध्यक्ष : श्री. बाळासाहेब रासकर
कायििाह : श्रीमती सुरेखा रासकर, कोषाध्यक्ष : श्रीमती रेखा परदे शी
सभासद : आिीि - १०
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) पयाििरि वदंडी (दोन िेळा), २) विज्ञान प्रदशिन ३) विज्ञान परीक्षा
सहभाग, ४) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम ५) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम
१२) मराठी विज्ञान पररषद, लोिािळा विभाग (२००२)
अध्यक्ष : श्री. श्रीकृ ष्ण ितिक
कायििाह : श्री. बापू पाटील
सभासद : सािारि - २३ विद्याथी - ५५० सं स्ा - ०८
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) भव्य विज्ञान प्रदशिन (८०० विद्यार्थ्ांनी भेट वदली.),
२) विमानविद्येविषयी श्री. मािि खरे यांचे मागिदशिन सि,
३) औषिी िनस्पतीबाबत मावहती
अहिाल साली : िमा - रु. १०,७७३/-, खचि - रु. २५,०००/-

१७) मराठी विज्ञान पररषद, रािारामनगर विभाग (१९९३)
अध्यक्ष : प्रा. शामराि पाटील, उपाध्यक्ष : प्रा. सुरेश पाटील
कायििाह : श्री. सिेराि कचरे, कोषाध्यक्ष : प्रा. दशरथ पाटील
सभासद : सािारि - ७५ विद्याथी - ५
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) तं बाखू सेिन विरोिी िनिागृती, २) एड् सविषयक प्रबोिन कायिक्रम,
३) मवहलांसाठी आरोग्यविषयक कायिक्रम, ४) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम,
५) िृक्षारोपि

१३) मराठी विज्ञान पररषद, अहमदनगर विभाग (२००३)
अध्यक्ष : श्री. रािसाहेब क्षेि,े
उपाध्यक्ष : डॉ. सुिा काकं ररया
कायििाह : श्री. सं पत व्यिहारे, कोषाध्यक्ष : श्री. वदनेश वनसं ग
सभासद : आिीि - १६ सािारि - ३१ विद्याथी - ५६
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विज्ञान प्रश्नमं िूषा स्पिाि (दोन गटांकररता)
२) विज्ञान व्याख्यानमाला (िागवतक तापमानिाढ)

मराठी विज्ञान पररषद

१८) मराठी विज्ञान पररषद, सांगली विभाग (१९८१)
अध्यक्ष : श्री. तानािीराि मोरे
उपाध्यक्ष : डॉ. सुरेश रानडे, श्री. वनरंिन सोहोनी
कायििाह : श्री. अरविंद यादि, कोषाध्यक्ष : श्रीमती सुनीता माने
सभासद : आिीि - २६९
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
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१) विविि विषयािर व्याख्याने, २) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम,
३) शवनिारी विज्ञानिारी सहभाग, ४) शहरी शेती अभ्यासक्रम (मध्यितीच्या
सहकायािने), ५) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम

५) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम
अहिाल साली : िमा - रु. ६,८००/-, खचि - रु. १४,५२०/२३) मराठी विज्ञान पररषद, वबद्री विभाग (२००२)
अध्यक्ष : प्रा. एस्.के . पाटील, उपाध्यक्ष : श्री. अरविंद मानकर
कायििाह : डॉ. सुिीर कु ळकिी, कोषाध्यक्ष : प्रा. के .एस्. वमरिकर
सभासद : आिीि - २५
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) शवनिारी... विज्ञानिारी सहभाग २) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम
३) आितिसारिी व्याख्याने ४) राष्ट्रीय विज्ञान वदन
अहिाल साली : िमा - रु. ११,५००/-, खचि - रु. ११,५४०/-

१९) मराठी विज्ञान पररषद, कोल्हापूर विभाग (१९६९)
अध्यक्ष : श्री. धशिािीराि पिार,
उपाध्यक्ष : श्रीमती अनुरािा गुरि, श्री. डी.ए. पाटील
कायििाह : डॉ. अंिली साळिी, श्री. रािेंद्र भोई
कोषाध्यक्ष : श्री. दत्तािय पाटील
सभासद : आिीि - २०६
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विविि विषयािर व्याख्याने, २) शवनिारी विज्ञानिारी सहभाग,
३) विभागीय वनबं ि तपासिी, ४) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम, ५) राष्ट्रीय
विज्ञान वदन कायिक्रम

२४) मराठी विज्ञान पररषद, सोलापूर विभाग (१९९२)
अध्यक्ष : श्री. व्यकं टे श गं भीर, उपाध्यक्ष : श्री. वननाद शहा
कायििाह : श्री. क्रांतीिीर मवहंद्रकर, सौ. वप्रयांका आराध्ये
कोषाध्यक्ष : श्री. मोहन दे साई
सभासद : उपकते - ३ आश्रयदाते - ४ वहतधचंतक - २० आिीि - २३८
सं स्ा - ०२
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) शवनिारी विज्ञानिारी प्रधशक्षि कायिशाळा (दोन िेळा) आधि उपक्रमात
सहभाग, २) राज्यस्तरीय वनसगोपचार अधििेशन (४५० प्रवतवनिी),
३) व्याख्याने, ४) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम, ५) विज्ञान प्रयोग प्रदशिन,
६) दरमहा विज्ञान कट्टा, ७) भव्य विज्ञान व्याख्यानमाला
अहिाल साली : िमा - रु. ८,७४,०००-, खचि - रु. ५,४९,०००/-

२०) मराठी विज्ञान पररषद, गडवहंग्लि विभाग (१९८६)
अध्यक्ष : श्री. िे. बी. बारदेस्कर
उपाध्यक्ष : डॉ. रा.मो. दोशी, श्री. बचाराम काटे
कायििाह : श्री. धश.दु. पद्मन्नािर
सहकायििाह : श्री. एस.के . नेल,े श्रीमती मं धिरी दे शपांडे
कोषाध्यक्ष : श्री. विश्वनाथ िूप
सभासद : आिीि - १६८ िावषिक - १२ विद्याथी - १६४ सं स्ा - २८
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विज्ञान वमि कायिशाळा (दोन िेळा), २) आितिसारिी व्याख्याने,
३) शवनिारी विज्ञानिारी कायिशाळा ि सहभाग, ४) राष्ट्रीय िन्यिीि
सप्ताहावनवमत्त कायिक्रम, ५) तीन बालविज्ञान सं मेलने, ६) सूयिग्रहि
अिलोकन, ७) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम, ८) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम

विशेष : विभागातफे मान्यिरांच्या सहभागाने भव्य विज्ञान व्याख्यानमाला
फे ब्रुिारी २०२० मध्ये सं पन्न. श्रोते उपस्वस्ती लक्षिीय होती ि त्ात
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्ांची मोठी उपस्वस्ती

विशेष : िषिभरात ५,००० शालेय विद्यार्थ्ांनी विभागाच्या सायन्स सेंटरला भेट
देऊन विविि प्रयोग करून पावहले.
२१) मराठी विज्ञान पररषद, आिरा विभाग (१९९३)
अध्यक्ष : डॉ. अंिनी दे शपांडे, उपाध्यक्ष : श्री. पी.बी. पाटील
कायििाह : प्रा. वकरि प्रिान, कोषाध्यक्ष : श्री. व्ही.एल. चव्हाि
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) शालेय विद्यार्थ्ांसाठी विज्ञान ििा, २) आकाशदशिन कायिक्रम ३) दहा
शाळांमध्ये शवनिारी -विज्ञानिारी उपक्रम अमलात आिला.

२५) मराठी विज्ञान पररषद, बाशी विभाग (१९९६)
अध्यक्ष : श्री. अवनल बं डेिार, उपाध्यक्ष : डॉ. ना.पां. दे शपांडे
कायििाह : प्रा. सुहास कु लकिी, कोषाध्यक्ष : प्रा. सुरेश परदे शी
सभासद : आिीि - १८२ सािारि - ५५ विद्याथी - ११०
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
1) स्लाइड शो 2) व्याख्याने 3) शवनिारी - विज्ञानिारी सहभाग 4) राष्ट्रीय
गधित वदन कायिक्रम 5) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम
अहिाल साली : िमा - रु. ७,१८०/-, खचि - रु. ७,६८०/-

२२) मराठी विज्ञान पररषद, चं दगड विभाग (२००१)
अध्यक्ष : प्रा. एन.एस. पाटील
उपाध्यक्ष : प्रा. के .एस. पुिारी, श्री. व्ही.िी. तुपारे
कायििाह : प्रा. ए.एस. पाटील, कोषाध्यक्ष : श्री. पी.एस. टक्केकर
सभासद : आिीि - १२ सािारि - २५ विद्याथी - ८०
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) िैिविवििता विषयािर व्याख्याने ि प्रदशिन २) आितिसारिी विषयी
व्याख्याने ३) शवनिारी- विज्ञानिारी सहभाग ४) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम

२६) मराठी विज्ञान पररषद, सांगोला विभाग (२०१२)
अध्यक्ष : प्रा. प्रभाकर माळी, उपाध्यक्ष : डॉ. कृ ष्णा इंगोले
कायििाह : प्रा. रािेंद्र सूयि
ि ं शी, कोषाध्यक्ष : प्रा. सीमा गायकिाड
सभासद : आिीि - २० सािारि - १० विद्याथी - १५
सन २०१९-२०२० साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विविि विषयािर व्याख्याने, २) िन्यिीि सप्ताह कायिक्रम, ३) शवनिारी
विज्ञानिारी सहभाग, ४) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम, ५) राष्ट्रीय विज्ञान वदन
कायिक्रम

मराठी विज्ञान पररषद
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२७) मराठी विज्ञान पररषद, िुळे विभाग (१९९३)
अध्यक्ष : श्री. वकशोर आप्पा पाटील
उपाध्यक्ष : प्रा. एन.के . पाटील / प्रा. के .बी. पाटील
कायििाह : डॉ. रघुनाथ शेिाळे , कोषाध्यक्ष : श्री. व्ही. िाय. दाबके
सभासद : आिीि - २०० आश्रयदाते - २९ विद्याथी - १
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) शवनिारी विज्ञानिारी सहभाग २) चौपन्नािे विज्ञान अधििेशन सहभाग
३) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम ४) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम ५) विज्ञान
परीक्षा, विज्ञान वनबं ि स्पिाि सहभाग ६) मविप पविका िगिण्या िमा
करण्यात सहभाग
अहिाल साली : िमा - रु. २२,८५३/-, खचि - रु. २०,३३१/-

३१) मराठी विज्ञान पररषद, नाधशक विभाग (२००६)
अध्यक्ष : डॉ. िनं िय अवहरे,
उपाध्यक्ष : श्रीमती श्रद्धा िाळिेकर, श्री. उदय खेडकर
कायििाह : श्रीमती सं गीता मुठाळ, कोषाध्यक्ष : श्री. वििय कु लकिी
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) कु तूहल िगि ि उदबोिन िगि, २) बालिैज्ञावनक प्रयोग कायिशाळा ि
कृ ती सं शोिन मागिदशिन, ३) साप्तावहक ..विज्ञानिारी - १७ शाळांत, ४) क्षेि
भेटी - सहा वठकािी, ५) विविि विषयािर पाच कायिशाळा, ६)
पालकांसाठी उदबोिन िगि ि व्याख्यान, ७) राष्ट्रीय विज्ञान वदन, ८) नाधशक
विभागाच्या मागिदशिकांप्रती कृ तज्ञता सोहळा
३२) मराठी विज्ञान पररषद, िळगाि विभाग (२०११)
अध्यक्ष : श्री. भालचं द्र पाटील, उपाध्यक्ष : श्री. श्रीकृ ष्ण सोमिं शी
कायििाह : श्री. वदलीप भारं ब,े कोषाध्यक्ष : श्री. शधशकांत नेहते
सभासद : आिीि ४४
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) प्रयोगातून विज्ञान (७ कायिक्रम), २) ियात येताना मुलींसाठी कायिक्रम,
३) शवनिारी विज्ञानिारी प्रधशक्षि कायिशाळा ि उपक्रमात सहभाग,
४) आकाशदशिन ि ग्रहि अिलोकन, ५) मवहला मेळािा, ६) राष्ट्रीय गधित
वदन कायिक्रम, ७) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम, ८) विज्ञान व्याख्यानमाला
अहिाल साली : िमा - रु. ३०,२५९/-, खचि - रु. ३३,९९३/-

२८) मराठी विज्ञान पररषद, चाळीसगाि विभाग (१९८५)
अध्यक्ष : प्रा. बाळासाहेब चव्हाि
उपाध्यक्ष : प्रा. अ.िा. बागड
कायििाह : श्री. डी.टी. पाटील, कोषाध्यक्ष : श्री. सी. सी. िािी
सभासद : आिीि - १२१ सािारि - १२ विद्याथी - ११
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) चं द्रगहि ि सूयिग्रहि वनवमत्त कायिक्रम, २) सप्रयोग व्याख्याने,
३) शवनिारी -विज्ञानिारी सहभाग, ४) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम,
५) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम, ६) पयाििरिपूरक सि सािरे करण्यासाठी
प्रबोिन
अहिाल साली : िमा - रु. ४,१०,८६४/-, खचि रु. ११,५००/विशेष : विभागाचे कायिकाररिी सदस्य श्री. सुशांत िगताप यांना उल्लेखनीय
कायािबद्दल नॅ शनल लीडरशीप अॅिॉडिने सन्मावनत करण्यात आले.

३३) मराठी विज्ञान पररषद, औरंगाबाद विभाग (१९६९)
अध्यक्ष : डॉ. रंिन गगे, उपाध्यक्ष : श्री. रमेश पांडि
कायििाह : श्री. लक्ष्मि महािन, कोषाध्यक्ष : श्री. दत्तािय पदे
सभासद : आिीि - १४३
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) मानिाचे चं द्रािर पवहले पाऊल (पन्नास िषे) वनवमत्त सात कायिक्रम
२) िागवतक तापमानिाढीविषयी कायिक्रम, ३) सूक्ष्मिीिशास्त्रातील प्रगती व्याख्यान, ४) िावषिक वनबं ि स्पिाि अंवतम परीक्षि, ५) राष्ट्रीय विज्ञान वदन
कायिक्रम, ६) प्राचीनकाळातील भारतीय शास्त्रज्ञांचे योगदान (व्याख्यान)

२९) मराठी विज्ञान पररषद, नं दुरबार विभाग (१९९६)
अध्यक्ष : प्रा. बी. एस. पाटील
उपाध्यक्ष : डॉ. ियं त शहा
कायििाह : श्री. पं कि पाठक, श्री. वमधलं द िडनागरे
कोषाध्यक्ष : श्री. आधशष िािी
सभासद : सािारि - ११, विद्याथी - ४०
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) िृक्षारोपि, २) रोबो बनिा -कायिशाळा, ३) पयाििरिपूरक गिपती
उपक्रम, ४) सूयिग्रहि अिलोकन, ५) राष्ट्रीय विज्ञान वदन

३४) मराठी विज्ञान पररषद, िालना विभाग (१९७२)
अध्यक्ष : श्री. सुनील रायठ्ठ्ठा, उपाध्यक्ष : डॉ. सूयक
ि ांत हयातनगरकर
कायििाह : श्री. प्रदीप भािठािकर, कोषाध्यक्ष : श्री. सुरेश के सापुरकर
सभासद : आिीि - ३८ विद्याथी - १०
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) शवनिारी विज्ञानिारी सहभाग, २) आितिसारिी व्याख्याने, ३) राष्ट्रीय
गधित वदन कायिक्रम, ४) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम

३०) मराठी विज्ञान पररषद, साक्रत विभाग (२००२)
अध्यक्ष : प्रा. डी. एल. तोरििे, उपाध्यक्ष : श्री. के .िे. पाटील
कायािध्यक्ष : प्रा. डॉ. डी. पी. दे िरे, कायििाह : डॉ. रािेंद्र अवहरे
कोषाध्यक्ष : प्रा. बी.पी. वनकम
सभासद : आिीि ६५
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विविि विषयािर व्याख्याने, २) शवनिारी विज्ञानिारी सहभाग
३) विभागीय वनबं ि तपासिी, ४) राष्ट्रीय विज्ञान वदन

मराठी विज्ञान पररषद

३५) मराठी विज्ञान पररषद, उदगीर विभाग (१९८१)
अध्यक्ष : प्रा. रमाकांत मध्वरे
उपाध्यक्ष : प्रा. अवनल धभकािे, प्राचायि शरद िगताप
कायििाह : प्रा. डॉ. राहूल आलापुरे, डॉ. सं िय धशं दे
कोषाध्यक्ष : डॉ. मं िुनाथ मानकरी
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सभासद : आिीि - २६०
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) िावषिक विज्ञान वनबं ि स्पिेत मोठा सहभाग, २) पोस्टर ि हबेररयम
प्रदशिन, ३) पयाििरिस्नेही वदिाळीसाठी िनिागरि, ४) राष्ट्रीय गधित वदन
कायिक्रम, ५) राष्ट्रीय भूगोल वदन, ६) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम
अहिाल साली : िमा - रु. ४०,०००/-, खचि - रु. ६५,०००/-

१) पयाििरिप्रेमी श्री. वदलीप कु लकिी यांचे व्याख्यान, २) राष्ट्रीय विज्ञान
वदन, ३) कोरोनाविषयी िागृती
४०) मराठी विज्ञान पररषद, उस्मानाबाद विभाग (२००८)
अध्यक्ष : डॉ. वनतीन पाटील, उपाध्यक्ष : प्रा. सं दीप दे शमुख
कायििाह : डॉ. वनतीन पडिळ, कोषाध्यक्ष : प्रा. िैशाली घोगरे
सभासद : आिीि - २१ सािारि - १००
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) िलसाक्षरता कायिक्रम, २) राष्ट्रीय विज्ञान वदन

३६) मराठी विज्ञान पररषद, उमरगा विभाग (१९९८)
अध्यक्ष : प्राचायि डॉ. वदलीप गरूड, उपाध्यक्ष : डॉ. सुरेश कु लकिी
कायििाह : डॉ. मन्मथ माळी, श्री. सोमशं कर महािन
कोषाध्यक्ष : डॉ. सिेराि माळी
सभासद : आिीि - १० विद्याथी - २००
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) अंिश्रद्धे विरूद्ध िनिागरि २) रक्तगट तपासिी धशवबर ३) राष्ट्रीय गधित
वदन ४) राष्ट्रीय विज्ञान वदन

४१) मराठी विज्ञान पररषद, नळदुगि विभाग (२००५)
अध्यक्ष : डॉ. मोहन बाबरे, उपाध्यक्ष : डॉ. हंसराि िािि
कायििाह : प्रा. िनं िय चौिरी , कोषाध्यक्ष : प्रा. नेतािी वबरािदार
सभासद : आिीि - ११ सािारि - २८ विद्याथी - ४५
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) ियात येताना - कायिक्रम, २) एड् स िनिागरि कायिक्रम,
३) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम, ४) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम

३७) मराठी विज्ञान पररषद, निीन नांदेड विभाग (२०१७)
अध्यक्ष : प्रा. डॉ. वििय पिार, उपाध्यक्ष : श्री सुरेश िोंिळे
कायििाह : प्रा. डॉ. सं िय दे ऊळगांिकर, कोषाध्यक्ष : श्री. ओ.एस. दरक
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) नांदेड, वहंगोली, लातूर ि परभिी धिल्ह्यातील १८६ शाळांना भेटी दे ऊन
विज्ञानाची १५ प्रात्धक्षके दाखिली आधि या शाळांत विज्ञान मं डळे स्ापन
के ली, २) बालिैज्ञावनकांसाठी विज्ञान ििा, ३) महाविद्यालयातील विज्ञान
कें द्राला ४८ शाळांतील विद्यार्थ्ांनी भेट वदली, त्ा विद्यार्थ्ांना विज्ञान
सं कल्पना समिािून सांवगतल्या, ४) दहािी - बारािीच्या विद्यार्थ्ांसाठी
गधित परीक्षा, ५) धिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदशिन, ६) विज्ञान वदंडी नािाचा
व्हॉटसअप गट के ला (८००० विद्याथी सहभागी), ७) गिेशोत्सि ि वदिाळी
दरम्यान प्रदूषिाबाबत पिके िाटू न िनिागृती, ८) विज्ञान धशक्षकांसाठी
कायिशाळा (४५२ धशक्षक सहभागी)

४२) मराठी विज्ञान पररषद, उमरी विभाग (२००५)
अध्यक्ष : श्री. रािेंद्र दे सले, उपाध्यक्ष : श्री. एस.िी. मुिोळकर
कायििाह : श्री. िी.िी. चव्हाि, कोषाध्यक्ष : श्री. यु.डी. काटे
सभासद : सािारि - २६ विद्याथी - २८०
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) बालिैज्ञावनक प्रकल्प प्रदशिन, २) शवनिारी विज्ञानिारी सहभाग
3) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम
४३) मराठी विज्ञान पररषद, मािलगांि विभाग (२००७)
अध्यक्ष : श्री. डी.के . दे शमुख, उपाध्यक्ष : प्रा. आर.बी. देशमुख
कायििाह : श्री. सुिीर दे शमुख, श्री. वदलीप शेंडगे
कोषाध्यक्ष : श्री. मोरेश्वर मसलेकर
सभासद : सािारि - ६३
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विविि विषयािर व्याख्याने, २) विज्ञान प्रदशिन, ३) विज्ञान सहल,
४) प्रश्नमं िूषा स्पिाि, ५) िावषिक वनबं ि स्पिाि विभागीय तपासिी,
६) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम
अहिाल साली : िमा - रु. १५,७००/-, खचि - रु. १५,०००/-

३८) मराठी विज्ञान पररषद, वकनिट विभाग (२०००)
अध्यक्ष : डॉ. अशोक बेलखोडे
उपाध्यक्ष : श्री. प्रशांत ठमके , श्री. सुनील व्यिहारे
कायििाह : प्रा. डी.पी. चं देल,े कोषाध्यक्ष : अॅड. अरुिकु मार ितने
सभासद : आिीि - १० सािारि - १५ विद्याथी - २७
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) सपिविज्ञान कायिक्रम २) शालाबाह्य उपक्रम ३) शवनिारी विज्ञानिारी ४)
पयाििरिस्नेही आकाशकं दील प्रधशक्षि
अहिाल साली िमा - रु.१०,०००/-, खचि - रु. ११,८००/-

४४) मराठी विज्ञान पररषद, पानगाि विभाग (२०१८)
अध्यक्ष : श्री. नानासाहेब गाठाळ
कायििाह : प्रा. डॉ. सं तोष कु लकिी
कोषाध्यक्ष : श्री. दत्ता कु लकिी
सभासद : सािारि - ०९
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) शवनिारी - विज्ञानिारी सहभाग, २) राष्ट्रीय विज्ञान वदन
अहिाल साली : िमा - रु. ३,५००/-, खचि - रु. ७,८४५/-

३९) मराठी विज्ञान पररषद, बीड विभाग (२०००)
अध्यक्ष : डॉ. िी.एम. कु लकिी, कायििाह : प्रा. रािेश ढेरे
कोषाध्यक्ष : श्री. बी.एस. घाडगे
सभासद : आिीि ११
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
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४५) मराठी विज्ञान पररषद, बुलडािा विभाग (२००५)
अध्यक्ष : श्री. विलास गिते, उपाध्यक्ष : श्री. गिानन पिार,
कायििाह : श्री. रविकु मार घुसळकर, कोषाध्यक्ष : श्री. रािेंद्र गाढे
सभासद : ३२
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विज्ञान प्रदशिन, २) वनबं ि स्पिाि, ३) घनकचरा व्यिस्ापन कायिक्रम,
४) राष्ट्रीय विज्ञान वदन

५०) मराठी विज्ञान पररषद, आिी विभाग (२००८)
अध्यक्ष : अॅड. शोभाताई काळे , उपाध्यक्ष : श्री. धशरीषराि दे शमुख
कायििाह : श्री. रािेंद्र चौिरी, कोषाध्यक्ष : श्री. अरुि मानकर
सभासद : आिीि - ५ सािारि - २१ विद्याथी - २०
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) सामान्यज्ञान स्पिाि, २) शेती उद्योग - व्याख्यान, ३) घनकचरा
व्यिस्ापन प्रकल्प, ४) विज्ञान वनबं ि स्पिाि सहभाग, ५) राष्ट्रीय गधित वदन
कायिक्रम, ६) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम
अहिाल साली : िमा - रु. ४६,७७५/-, खचि - रु. ४६,७७५/-

४६) मराठी विज्ञान पररषद, अकोला विभाग (२००३)
अध्यक्ष : श्री. सं दीप खरे, उपाध्यक्ष : श्री. मािि िोशी
कायििाह : श्री. प्रसाद पाठक, कोषाध्यक्ष : सौ. प्रज्ञा खरे
सभासद : आिीि - १० सािारि - ०२ विद्याथी - ५० सं स्ा - ०१
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विज्ञान खेळिी कायिशाळा, २) विज्ञान वनबं ि स्पिाि, ३) खगोलशास्त्रािर
व्याख्यान, ४) प्रात्धक्षके दाखिून अंिश्रद्धा वनमूल
ि न कायिशाळा, ५) राष्ट्रीय
विज्ञान वदनावनवमत्त आकाशिािीिर कायिक्रम
अहिाल साली : िमा - रु. १०,०००/-, खचि - रु. १२,०००/-

५१) मराठी विज्ञान पररषद, भं डारा विभाग (२००७)
अध्यक्ष : सौ. रंिना दारिटकर
उपाध्यक्ष : श्री. सारंग महाकाळ, श्री. प्रमोद साठििे
कायििाह : श्री. पृथ्वीराि िांभळ
ू कर, कोषाध्यक्ष : श्री. प्रमोद सेलोकर
सभासद : आिीि - २५ सािारि - ५० विद्याथी - ५५
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) सपि विज्ञान सदीप व्याख्यान, २) प्ाधस्टकला नाही म्हिा - व्याख्यान,
३) विज्ञान मेळािा, ४) सामान्य विज्ञान स्पिाि, ५) सं गिक धशक्षि सं िी
मागिदशिन, ६) राष्ट्रीय विज्ञान वदन,

४७) मराठी विज्ञान पररषद, िाधशम विभाग (२०१०)
अध्यक्ष : डॉ. अवमत चव्हाि, उपाध्यक्ष : श्री. विठ्ठल िोशी
कायििाह : श्री. लधलत भुरे, कोषाध्यक्ष : श्री. वििय कोरान्ने
सभासद : सािारि - ३० विद्याथी - ३९०
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विज्ञान मेळाव्यात सहभाग, २) ितिमानपिात लेख

५२) मराठी विज्ञान पररषद, गोंवदया विभाग (२०११)
अध्यक्ष : श्री. सुनील श्रीिास्ति, उपाध्यक्ष : श्री. मनोि रहांगडले
कायििाह : श्री. योगेश्वर चौिरी, कोषाध्यक्ष : श्री. सुनील दे िकते
सभासद : सािारि - ११
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) स्पिाि परीक्षा तयारीसाठी मागिदशिन सि, २) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम
३) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम, ४) नििी, दहािीच्या विद्यार्थ्ांना धशक्षि
सं िी मागिदशिन
अहिाल साली : िमा - रु. १०,८८४/-, खचि - रु. १०,०५०/-

४८) मराठी विज्ञान पररषद, मानोरा विभाग (२००५)
अध्यक्ष : श्री. विठ्ठलराि पाटील, उपाध्यक्ष : श्री. अरुि खुपसे
कायििाह : श्री. दे विदास सािरकर, कोषाध्यक्ष : श्री. गोपाळ ठाकरे
सभासद : आिीि - १५ विद्याथी - १०२३
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विज्ञान वनबं ि स्पिाि ि प्रश्नमं िूषा स्पिाि, २) व्याख्यान, ३) विज्ञान
प्रदशिन, ४) राष्ट्रीय विज्ञान वदन, ५) विज्ञान िनिागृती कायिक्रम
अहिाल साली : िमा - रु. ५,४५०/-, खचि - रु. ५,४५०/-

५३) मराठी विज्ञान पररषद, ििी विभाग (२०००)
अध्यक्ष : प्रा. महादे ि खाडे, उपाध्यक्ष : श्री. नामदे ि िेनक
े र
कायििाह : श्री. लक्ष्मि इद्दे, सहकायििाह : श्री. भारत गारघाटे
कोषाध्यक्ष : श्री. सं िय दे िाळकर
सभासद : आिीि - २१० सािारि - ८०
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) धशक्षकांसाठी विज्ञान ि गधित कायिशाळा, २) आितिसारिी व्याख्याने,
३) मनोरंिातून विज्ञान प्रयोग कायिशाळा, ४) पयाििरिविषयक
व्याख्यानमाला, ५) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम,
६) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम
अहिाल साली िमा - रु. ३९,७१२/-, खचि - रु. २६,०९९/-

४९) मराठी विज्ञान पररषद, अमरािती विभाग (२००१)
अध्यक्ष : श्री. प्रिीि गुल्हाने, उपाध्यक्ष : डॉ. हेमंत लोखं डे
कायििाह : श्री. सुधशल बागडे, श्री. शैलश
े पोहेकर
कोषाध्यक्ष : श्रीमती सं ध्या तांबडे
सभासद : आिीि - १७५ सािारि - १४९ विद्याथी - २६४ सं स्ा - ५
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विमाने बनवििे कायिशाळा, २) सूयिग्रहि अिलोकन, ३) विज्ञानाचे
गमतीदार प्रयोग, ४) शवनिारी-विज्ञानिारी कायिशाळा ि सहभाग,
५) वफरत्ा तारांगिाचे कायिक्रम, ६) वफरती प्रयोगशाळा, ७) राष्ट्रीय गधित
वदन, ८) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम
अहिाल साली : िमा - रु. १,२२,०००/-, खचि - रु. ९०,५००/-

मराठी विज्ञान पररषद

५४) मराठी विज्ञान पररषद, पुसद विभाग (२००७)
अध्यक्ष : श्री. पं िाबराि सुरोशे
उपाध्यक्ष : श्री. ियिं त मोटे / श्री. वनलेश धचंतामिी
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कायििाह : श्री. शधशकांत िहागीरदार, कोषाध्यक्ष : श्री. अवनल िायकोस
सभासद : आिीि - ४० सािारि - ५० विद्याथी - ७०
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) विज्ञान प्रदशिन, २) विद्याथी मागिदशिन कायिशाळा, ३) आितिसारिी
व्याख्यान, ४) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम, ५) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम

५९) मराठी विज्ञान पररषद, अहेरी विभाग (२००१)
अध्यक्ष : प्रा. वििय खोंडे
उपाध्यक्ष : श्री. सं तोष िोशी
कायििाह : प्रा. रमेश हलामी, कोषाध्यक्ष : प्रा. श्यामल वबश्वास
सभासद : आिीि - १०० सािारि - ५०
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) िृक्षारोपि, २) व्यसनमुक्तत मागिदशिन, ३) विज्ञान प्रश्नमं िूषा स्पिाि, ४)
पयाििरि - व्याख्यानमाला, ५) राष्ट्रीय गधित वदन, ६) राष्ट्रीय विज्ञान वदन
अहिाल साली : िमा - रु. ५,०००/-, खचि - रु. ४,५००/-

५५) मराठी विज्ञान पररषद, िरोरा विभाग (१९९८)
अध्यक्ष : डॉ. श्री. मृिाल काळे , कायििाह : प्रा. सुिीर देशमुख
समन्वयक : श्रीमती उषा राऊत- गालकर
सभासद : आिीि - ५५ विद्याथी - १००
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) सदीप व्याख्यान ि विद्यार्थ्ांशी सं िाद २) आितिसारिी व्याख्याने
३) विज्ञान एकांवकका स्पिेत सहभाग ४) विज्ञान कथाकथन

६०) मराठी विज्ञान पररषद, गोिा विभाग (१९९७)
अध्यक्ष : श्री. िनादिन िेलेकर
कायािध्यक्ष : प्रा. उदय बाळ्ळीकर
कायििाह : श्रीमती अंिली दे साई, श्रीमती रेश्मा राऊत-दे साई
कोषाध्यक्ष : श्री. वनवतश नायक, श्री. अतुल नायक
सभासद : आिीि - १३४ सं स्ा - ०२
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) युिा िैज्ञावनक प्रकल्प - सात एक वदिसीय कायिशाळा,
२) धशक्षकांसाठी घेतलेल्या कायिशाळे चे दोन वदिसाचे मागोिा धशवबर,
३) ियाता येताना ि आहार, पोषि याविषयी तीन कायिक्रम,
४)आकाशदशिन ि व्याख्याने - सात कायिक्रम, ५) गोव्यातील १६० विज्ञान
मं डळांना मागिदशिन, ६) सूयिग्रहि अिलोकन, ७) आकाशिािी पििीिर
व्याख्याने ि कोकिी रूपांतर करून नाट्यमाधलका
अहिाल साली : िमा - रु. ५५,०००/-, खचि - रु. ५१,०००/-

५६) मराठी विज्ञान पररषद, गडधचरोली विभाग (२०००)
अध्यक्ष : श्री. मुकुंद म्हशाखेिी, उपाध्यक्ष : श्री. मनोि किठे
कायििाह : श्री. दे िद्रें म्हशाखेिी, कोषाध्यक्ष : श्री. विनोद गोबाडे
सभासद : आिीि - ५६ सािारि - ६३
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) िृक्षारोपि, २) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम, ३) विज्ञान प्रश्नमं िूषा
स्पिाि, ४) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम
अहिाल साली : िमा - रु. १३,४५०/-, खचि - रु. १३,४५०/५७) मराठी विज्ञान पररषद, िडसा विभाग (२००७)
अध्यक्ष : श्री. वकशोर कु मरे
कायििाह : डॉ. सूयिप्रकाश गभने, श्रीमती अचिना गभने
कोषाध्यक्ष : सौ. कल्पना कापसे
सभासद : आिीि - १५ सािारि - ३२ विद्याथी - २०
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) ियात येताना - मुलींसाठी ि मुलांसाठी दृक् श्राव्य कायिक्रम,
२) व्यसनविरोिी िनिागृती, ३) एड् स विषयािर व्याख्यान, ४) मवहला
सं शोिक प्रदशिन, ५) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम, ६) राष्ट्रीय विज्ञान वदन
कायिक्रम
अहिाल साली : िमा - रु.४७,५६०/-, खचि - रु. ४७,५६०/-

६१) मराठी विज्ञान पररषद, वनप्पािी विभाग (२०११)
अध्यक्ष : प्रा. नानासाहेब िामदार
उपाध्यक्ष : श्री. वििय िािि
कायििाह : श्री. बाबासाहेब मगदूम
कोषाध्यक्ष : श्री. महादे ि िाघमोडे
सभासद : आिीि - २० सािारि - ५ विद्याथी - ५
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) आिति सारिी व्याख्याने, २) शवनिारी विज्ञानिारी सहभाग, ३) राष्ट्रीय
गधित वदन कायिक्रम, ४) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम
अहिाल साली : िमा - रु.११,८५०/-, खचि - रु. २०,२५०/-

५८) मराठी विज्ञान पररषद, आरमोरी विभाग (२००८)
अध्यक्ष : प्रा. के .टी. वकरिापुरे
उपाध्यक्ष : प्रा. एस.आर. िठे , श्रीमती ियश्री सोनकर
कायििाह : श्री. िी.व्ही. हुल्के , कोषाध्यक्ष : प्रा. सी.पी. डोलीकर
सभासद : आिीि - १५ सािारि - १० विद्याथी - ७ सं स्ा - १२
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) िृक्षारोपि, २) व्यसनमुक्तत कायिक्रम, ३) आितिसारिी-विज्ञानमेळािा
कायिक्रम, ४) सि पयाििरिपूरक पद्धतीने सािरे करण्याबाबत प्रबोिन,
५) राष्ट्रीय गधित वदन कायिक्रम ६) राष्ट्रीय विज्ञान वदन कायिक्रम
अहिाल साली : िमा - रु. १२,९५०/-, खचि - रु. १३,१५०/-

मराठी विज्ञान पररषद

६२) मविप पेडिे विभाग (२०१९)
अध्यक्ष : श्री. विठ्ठल (काका) प्रभुदेसाई
उपाध्यक्ष : श्री. वििेक बोडके , श्री. प्रिीि कोटकर
कायििाह : श्री. अरुि प्रिान
कोषाध्यक्ष : सौ. दीपा वपंगळ
ु कर
सभासद : आिीि – ४०
सन २०१९-२०२०साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम
१) माध्यवमक धशक्षकांसाठी कायिशाळा, २) ियात येताना - मुलींसाठी
कायिक्रम, ३) विज्ञान प्रदशिन, ४) विज्ञान सहल
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मराठी विज्ञान पररषदे ला सं लग्न असलेले विभाग
मुं बई ि कोकि१) श्री. सं दीप सराफ, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, ईशान्य मुं बई विभाग
४, सत्म सोसायटी, मुं बई बँ के शेिारी,
दामले कॉलनी, १९, सािरकर मागि,
भांडुप (पूिि), मुं बई ४०००४२
भ्रमिध्वनी : ८४५१०७२३८५
इ-मेल- sandeepsaraf101@gmail.com
२) प्रा. ना. द. मांडगे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, ठािे विभाग
न्यू रोझ विला, खोली क्रमांक-१,
दािी रामचं द्र रोड, चरई, ठािे (प), ४००६०१
भ्रमिध्वनी : ९८१९८९४५०९
इ-मेल- ndmandage@gmail.com
mvpthanevibhag@gmail.com
३) श्री. अविनाश देििर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, डोंवबिली विभाग
२, लक्ष्मी विनायक सोसायटी,
मं िूनाथ हायस्कू ल शेिारची गल्ली,
पाथली, डोंवबिली (पूिि), धि. ठािे ४२१२०१
भ्रमिध्वनी : ९२२४२६४९६९
इ-मेल- avinash.deodhar@gmail.com

४) प्रा. भगिान चक्रदेि, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, अंबरनाथ विभाग
२०२, मयूर दीप, अधश्वनी हॉस्वस्पटलििळ,
िडिली सेक्शन, अंबरनाथ (पूिि),
धि. ठािे ४२१५०१
भ्रमिध्वनी : ९१४६८१२७५०
इ-मेल- chakradeobd@gmail.com
५) श्री. अिय वदिेकर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, निी मुं बई विभाग
१०२, धसवद्धछाया सोसायटी,
प्ॉट २०६, सेक्ट्र २३,
िुईनगर, निी मुं बई ४००७०५
भ्रमिध्वनी : ९८१९०१७६३२
इ-मेल- divekar.baba@gmail.com
६) श्रीमती उवमिला करमरकर, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, बोडी विभाग
वबल्वदल, सोनिाडी रस्ता,
बोडी, ता. डहािू,
धि. पालघर ४०१७०१
भ्रमिध्वनी : ९८५०८७८१०२
इ-मेल- urmilakarmarkar.uk@gmail.com
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७) श्री. अमोल काकडे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, पनिेल विभाग
३०९, िक्रतुंड सोसायटी, विकास िाडी,
देिद, पनिेल, धि. रायगड ४१०२०६
भ्रमिध्वनी : ९००४१७५०४४
इ-मेल- amolmvp123@gmail.com

१३) श्रीमती सुरेखा रासकर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, तळे गाि विभाग
सद्भािना अपाटि मेंटस, फ्लॅ ट क्र. ४, यशिं तनगर,
प्ॉट-२३४-२३५, तळे गाि स्टे शन,
धि. पुिे ४१०५०७
भ्रमिध्वनी : ९७३०६१६६०८
इ-मेल- raskarsurekha1974@gmail.com

८) डॉ. प्रफुल्ल कु लकिी, समन्वयक
मराठी विज्ञान पररषद, रत्नावगरी विभाग
द्वारा रसायनशास्त्र विभाग,
गोगटे -िोगळे कर महाविद्यालय, रत्नावगरी ४१५६१२
भ्रमिध्वनी : ९४२२४३२५६३
इ-मेल- drprafullak@rediffmail.com
sankpalumesh@gmail.com

१४) श्री. श्रीकृ ष्ण ितिक, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, लोिािळा विभाग
सह्याद्री फामि, लोिािळा कॉलेिच्या मागे,
िळिि, लोिािळा, धि. पुिे ४१४४०३
भ्रमिध्वनी : ९७६४४४८५०१
इ-मेल- idsipl@gmail.com

९) श्री. मािि ओगले, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, नाररंग्रे विभाग
मु. बागमळा, पो. दवहबाि, व्हाया नाररंग्रे,
ता. देिगड, धि. धसंिुदग
ु ि ४१६६३०
भ्रमिध्वनी : ९४२३०५१९६१
इ-मेल- ogalemadhav@yahoo.com

१५) श्री. रािसाहेब क्षेिे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, अहमदनगर विभाग
शांती, बुरुडगाि रोड, रयत धशक्षि सं स्ा
कायािलयासमोर, अहमदनगर ४१४००१
भ्रमिध्वनी : ९८५०५०१८६६ /९५१८५१५१८०
इ-मेल- rkshetre4@gmail.com

१०) प्राचायि विलास मोरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, आं बोली विभाग
द्वारा आं बोली पस्विक स्कू ल, मु. मुलिं डिाडी,
पो. आं बोली, ता. सािं तिाडी,
धि. धसंिुदग
ु ि ४१६५३२
भ्रमिध्वनी : ७५०७७९६८४२ (श्री. सं दीप िुरी)
इ-मेल- ambolipublicschool@gmail.com
sandeepdhuri@gmail.com

१६) डॉ. रिींद्र कु टे , अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, श्रीरामपूर विभाग
पसायदान, रेल्वे ओव्हर वब्रिििळ,
श्रीरामपूर, धि. अहमदनगर ४१३७०९
भ्रमिध्वनी : ८३९०१३६३७०
इ-मेल- drkute.ravindra@gmail.com

११) डॉ. वमधलं द गोखले, उपाध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, धचपळू ि-खेड विभाग
विश्वस्त, घारडा फाउण्डेशन,
घारडा इस्वटस्टटयूट ऑफ टे क्नॉलॉिी,
मु.पो. लािेल, ता. खेड, धि. रत्नावगरी ४१५७०८
भ्रमिध्वनी : ९४२२०५३४९२
भ्रमिध्वनी : ९१५८७७९२५० (प्रा. प्रमोद िोशी, अध्यक्ष)
इ-मेल- milgok@gmail.com
पधिम महाराष्ट्र१२) श्री. रािेंद्रकु मार सराफ, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, पुिे विभाग
वटळक स्मारक मं वदर,
वटळक रस्ता, पुिे ४११०३०
भ्रमिध्वनी : ९८२२१८६७६३ / ८८८८८६१७७५
इ-मेल- mavipa.pune@gmail.com

41

१७) श्रीमती शुभदा कािळे , कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, सं गमनेर विभाग
८, घरटं , मोतीनगर, सह्याद्री ज्युवनअर कॉलेिसमोर,
सं गमनेर, धि. अहमदनगर ४२२६०५
भ्रमिध्वनी : ९७६६३२५४२६
इ-मेल- shubhada.kawale@gmail.com
१८) श्रीमती सुभद्रारािे नाईक वनं बाळकर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, फलटि विभाग
लक्ष्मी विलास, फलटि, धि. सातारा ४१५५२३
भ्रमिध्वनी : ९८५०५५६८२५
इ-मेल- pesociety123@yahoo.com
भ्रमिध्वनी : ९८६०४०२६९० (डॉ. अरुि गायकिाड)
इ-मेल- argaikwad17@gmail.com
१९) श्री. सिेराि कचरे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, रािारामनगर विभाग
रािारामबापू ज्ञान प्रबोधिनी, वदिाि बं गला,
इस्लामपूर, ता. िाळिा, धि. सांगली ४१५४०९
भ्रमिध्वनी : ९२७००८००१८

िावषिक अहिाल २०१९-२०२०

२०) श्री. अरविं द यादि, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, सांगली विभाग
फ्लॅ ट ५, िेदिती अपाटि मेंट, ऊिािनगर,
एस.टी. कॉलनीििळ, विश्रामबाग,
सांगली ४१६४१५.
भ्रमिध्वनी : ९४२२५९२९५६
इ-मेल- arvindyadavsangli@rediffmail.com
२१) श्री. धशिािीराि पिार, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, कोल्हापूर विभाग
धसटी हॉस्वस्पटल, १७०८ ई, आठिी गल्ली,
रािारामपुरी, कोल्हापूर ४१६००८
दूरध्वनी (घर) : ०२३१-२५२५३३७
भ्रमिध्वनी : ९३७११२७२१२
इ-मेल- cityhospitalkop@gmail.com
२२) प्रा. धश. दुं. पदमन्निर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, गडवहंग्लि विभाग
५० ब, अयोध्या नगर, गडवहंग्लि,
धि. कोल्हापूर ४१६५०२
भ्रमिध्वनी : ९८२२८५७०६३
इ-मेल- mavipagad@rediffmail.com
pshivgad@gmail.com
२३) प्रा. वकरि प्रिान, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, आिरा विभाग
िोशी गल्ली, आिरा, धि. कोल्हापूर ४१६५०५
भ्रमिध्वनी : ९८६०९४४०६९
इ-मेल- kiranpradhan07@gmail.com
२४) श्री. अरविं द एस. पाटील, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, चं दगड विभाग
द्वारा श्रीराम विद्यालय, कोिाड, ता. चं दगड,
धि. कोल्हापूर ४१६५०८
भ्रमिध्वनी : ९४२१३८३०५६
इ-मेल- arvindpatil1002@gmail.com
२५) डॉ. सुिीर कु लकिी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, वबद्री विभाग
बी. बी. पाटील कॉलनी, गांिीनगर,
गडवहंग्लि, धि. कोल्हापूर ४१६५०२
भ्रमिध्वनी : ९४२२६२८०४८
इ-मेल- ksudhirn@rediffmail.com
२६) श्री. व्यकं टे श गं भीर, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, सोलापूर विभाग
इ-१५, मं िी चं डक पाकि ,
वििापूर रोड, सोलापूर ४१३००४
भ्रमिध्वनी : ९९६७१८९५४८
इ-मेल- gambhirvg@gmail.com
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२७) डॉ. सुहास कु लकिी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, बाशी विभाग
िमाि िािी प्ॉट्स, कोयना ऑवफससमोर,
अगळगाि रोड, बाशी, धि. सोलापूर ४१३४०१
भ्रमिध्वनी : ९८५००५५१८८
इ-मेल- swk1959@rediffmail.com
२८) प्रा. डॉ. रािेंद्र सूयििंशी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, सांगोला विभाग
सदानं द नगर, िासुद रोड,
सांगोला, धि. सोलापूर ४१३३०७
भ्रमिध्वनी : ९४२३५६०९४५
इ-मेल- rss0987@gmail.com
उत्तर महाराष्ट्र२९) प्रा. डॉ. आर. एम. शेिाळे , कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, िुळे विभाग
अवमत, २०, धशिप्रताप कॉलनी,
देिपूर, िुळे ४२४००२
भ्रमिध्वनी : ९४२३९१६०६६
इ-मेल- drrmshewale@gmail.com
३०) श्री. डी. टी. पाटील, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, चाळीसगाि विभाग
गोकु ळ, सानेगुरुिी नगर, वहरापूर रोड,
चाळीसगाि, धि. िळगाि ४२४१०१
भ्रमिध्वनी : ९४२३९१५५०७
इ-मेल- mvpcgn@gmail.com
vinodpatil@bsnl.co.in
३१) प्रा. बी. एस. पाटील, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, नं दरु बार विभाग
१२, कमियोग, श्री सरिती कॉलनी,
तरोडा रोड, नं दूरबार ४२५४१२
भ्रमिध्वनी : ७५८८५१६२२१
इ-मेल- bspatil355@gmail.com
भ्रमिध्वनी : ९९७०२७५७३८ (श्री. पं कि पाठक)
३२) प्रा. डॉ. रािेंद्र अवहरे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, साक्रत विभाग
१२, प्रतीक, अकलाडे नगर, साक्रत,
धि. िुळे ४२४३०४
भ्रमिध्वनी : ९८६०३६४७९३
इ-मेल- rr_ahire@yahoo.co.in
३३) श्रीमती सं गीता मुठाळ, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, नाधशक विभाग
प्ॉट नं . १३, खोडे मळा, सपना टॉवकिच्या मागे,
िुने धसडको ििळ, धशिािी चौक,नाधशक ४२२००९
भ्रमिध्वनी : ९९२२५९१५६९
इ-मेल- sangita.pangavhane@gmail.com
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३४) श्री. वदलीप भारंबे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, िळगाि विभाग
सौरतेि, सी-१, अधश्वनी पाकि ,
एम. िे. कॉलेिमागे, िळगाि ४२५००२
दूरध्वनी (घर) : ०२५७-२२३३३७८
भ्रमिध्वनी : ९४२२५६२३६८
इ-मेल- deelipbharambe18@gmail.com
३५) प्रा. श्रीमती सुरेखा उदािं त, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, निापूर विभाग
कला, िाधिज्य आधि विज्ञान महाविद्यालय,
निापूर, धि. नं दुरबार ४२५४१८
भ्रमिध्वनी : ९८२३५०५०४४
(प्रा. ए. िी. ियिाल)
इ-मेल- navapuracs@gmail.com
मराठिाडा३६) डॉ. रंिन गगे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, औरंगाबाद विभाग
विहंग, एन-३ / ४०६, धसडको,
औरंगाबाद ४३१००१
भ्रमिध्वनी : ९८२२६३४४४२
इ-मेल- ranjan.garge@gmail.com
३७) श्री. प्रदीप भािठािकर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, िालना विभाग
प्ॉट नं . २९, भाग्यनगर, िुना िालना ४३१२०३
भ्रमिध्वनी : ९४२०८२६२६५ / ७२७६०४८८८२
इ-मेल- pradeep081961@gmail.com
३८) प्रा. रमाकांत मध्वरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, उदगीर विभाग
मध्वकृ पा, निी आबादी, उदगीर,
धि. लातूर ४१३५१७.
भ्रमिध्वनी : ९४२१४५१७९६
इ-मेल- mvpudgir@gmail.com
३९) प्रा. डॉ. मन्मथ माळी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, उमरगा विभाग
अमर वनिास, बालािी नगर, मुसांडे शॉप मागे,
उमरगा, धि. उस्मानाबाद ४१३६०६
भ्रमिध्वनी : ९४२१३५६७४९
इ-मेल- manmath.mali49@gmail.com
४०) प्रा. वििय पिार, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, निीन नांदेड विभाग
द्वारा : ग्रामीि अधभयांविकत महाविद्यालय,
विष्णूपुरी, नांदेड ४३१६०६
भ्रमिध्वनी : ९४२२१७११५१
इ-मेल- drvspawar@gmail.com

िावषिक अहिाल २०१९-२०२०

४१) डॉ. अशोक बेलखोडे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, वकनिट विभाग
द्वारा : सानेगुरुिी रुग्णालय,
वकनिट, धि. नांदेड ४३१८०४
दूरध्वनी (रुग्णालय) : ०२४६९-२२२९७७
भ्रमिध्वनी : ९८२२३१२२१४
इ-मेल- saguruki@gmail.com

विदभि४८) प्रा. अशोक भड, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, नागपूर विभाग
िसुं िरा, २०, प्रगती नगर, भगिाननगरििळ,
मेडीकल कॉलनी, नागपूर ४४००२७
भ्रमिध्वनी : ९८२२२३४०९९
इ-मेल- ashokbhad@gmail.com

४२) प्रा. रािेश ढे रे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, बीड विभाग
प्रािीशास्त्र विभाग, िातं त्र्यिीर सािरकर
महाविद्यालय, नेििाम हॉस्वस्पटल ििळ,
िालना रोड, बीड ४३११२२
भ्रमिध्वनी : ९४२१३३५३०१
इ-मेल- rmdhere@gmail.com

४९) श्री. रविकु मार घुसळकर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, बुलडािा विभाग
प्ॉट नं . ६, शांवतवनके तन नगर,
सागिन एररया, बुलडािा ४४३००१
भ्रमिध्वनी : ९८२२८३८८०२
इ-मेल- jidnyasardg@gmail.com

४३) डॉ. वनतीन पाटील, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, उस्मानाबाद विभाग
विभागप्रमुख, पािी आधि िमीन व्यिस्ापन
विभाग, डॉ. बाबासाहे ब आं बेडकर मराठिाडा
विद्यापीठ उपकें द्र, उस्मानाबाद ४१३५०१
भ्रमिध्वनी : ९६०४२३७७७९
इ-मेल- nits_74@rediffmail.com
४४) डॉ. मोहन बाबरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, नळदूगि विभाग
धशिार, व्यासनगर, नळदुगि, ता. तुळिापूर,
धि. उस्मानाबाद ४१३६०२
भ्रमिध्वनी : ९४२३६७७६०५ (प्रा. िनं िय चौिरी, कायििाह)
इ-मेल- dvchoudhari@rediffmail.com
४५) श्री. रािेंद्र देसले, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, उमरी विभाग
सी एम-१२, मं िी नगर, भािसार चौक,
तरोडा (बुद्रक
ु ), धि. नांदेड ४३१६०५
भ्रमिध्वनी : ९४२३६२६५४७ / ९५११२०५९८१
इ-मेल- rajendradesale7151@gmail.com
४६) श्री. सुिीर देशमुख, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, मािलगाि विभाग
रेिुका वनिास, गिानन नगर, गिानन मं वदरामागे,
मािलगाि, धि. बीड ४३११३१
भ्रमिध्वनी : ९४०४६३६५३३
इ-मेल- dsudhir63@yahoo.com
४७) डॉ. सं तोष कु लकिी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, पानगाि विभाग
१४, प्ॅ वटनम अपाटि मेंट, देसाई नगर,
नांदेड-सोलापूर ररंग रोड, लातूर ४१३५१२
भ्रमिध्वनी : ८३२९०३२१६४
इ-मेल- skspratishthan@gmail.com

मराठी विज्ञान पररषद

५०) श्री. सं दीप खरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, अकोला विभाग
रतनलाल प्ॉट चौक, डॉ. दीपक लोटे
दिाखान्यामागे, अकोला ४४४००५
भ्रमिध्वनी : ९५७९७७२५०८ / ८३२९४६४४२१
इ-मेल- ms.sandipkhare@rediffmail.com
५१) श्री. महेश बेलसरे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, मूवतििापूर विभाग
१९, कोंडेश्वर, विद्युत कॉलनी, अकोली रोड,
साईनगर, अमरािती ४४४६०७
भ्रमिध्वनी : ९२२६१४५७५७ / ९२७१५२१५१५
इ-मेल- mahesh_belsare_2000@yahoo.com
५२) श्री. लधलत भुरे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, िाधशम विभाग
िुन्या नगर पररषदेििळ, राष्ट्रसं त गाडगेबाबा
पुतळ्यासमोर, डॉ. भागडे हॉस्वस्पटलशेिारी,
िाधशम ४४४५०५
भ्रमिध्वनी : ७५८८९६१९३८
इ-मेल- lalitbhure123@gmail.com
५३) श्री. देविदास सािरकर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, मानोरा विभाग
एल. पी. सी. एम. ज्यूवनयर कॉलेि, िामिी,
मानोरा, धि. िाधशम ४४४४०४
भ्रमिध्वनी : ९४२१७४६६४१
इ-मेल- dpsawarkar25@gmail.com
५४) श्री. प्रिीि गुल्हाने, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, अमरािती विभाग
ईशकृ पा, ७ दीपनगर नं . २,
दस्तुर नगर रोड, फरशी स्टॉपििळ,
अमरािती ४४४६०६
भ्रमिध्वनी : ९८६०५६८४६४
इ-मेल- pravin3996pg@gmail.com
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५५) श्री. रािेंद्र चौिरी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, आिी विभाग
िािूिाडी, आिी, धि. ििाि ४४२२०१
भ्रमिध्वनी : ९४२१७२६५४६
इ-मेल- rajendra3565@gmail.com
५६) श्री. पृथ्वीराि िांभूळकर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, भं डारा विभाग
द्वारा- धििामाता माध्यवमक विद्यालय,
सहकार नगर, भं डारा ४४१९०४
भ्रमिध्वनी : ९४२०६१६७०५
इ-मेल- pruthvivj09@gmail.com
५७) श्री. योगेश्वर चौिरी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, गोंवदया विभाग
गोपाल कुं ि, विमुती चौक,
गोरेगाि, धि. गोंवदया ४४१८०१
भ्रमिध्वनी : ९४०५२४८६८८ / ९४२१८१०५४६
इ-मेल- choudhariyogeshwar@gmail.com

५८) प्रा. महादेि गो. खाडे , अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, ििी विभाग
प्रगती नगर, ििी,
धि. यितमाळ ४४५३०४
भ्रमिध्वनी : ८२७५२९७२११ / ९८२३७९३९११
इ-मेल- mgkhade@hotmail.com
५९) प्राचायि पं िाबराि सुरोशे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, पुसद विभाग
मातोश्री, कोषटिार िॉडि, धसस्वव्हल लाइन्स,
पुसद, धि. यितमाळ ४४५२०४
भ्रमिध्वनी : ९४२०८९५९३४
इ-मेल- suroshepanjabrao1@gmail.com
६०) डॉ. श्री. मृिाल काळे , अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, िरोरा विभाग
आनं द वनके तन कला, विज्ञान ि िाधिज्य
महाविद्यालय,आनं दिन, ता. िरोरा,
धि. चं द्रपूर ४४२९१४
भ्रमिध्वनी : ९४०३८१६२४४
इ-मेल- principal.anc@anandwan.in
६१) डॉ. वकशोर रेितकर, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, निरगाि विभाग
प्ॉट क्र. ४३, भांडे प्ॉट,
डॉ. सौ. के िे दिाखान्याििळ,
उमरेड रोड, नागपूर ४४०००९
भ्रमिध्वनी : ९८२२४२६७६९
इ-मेल- kishor_rewatkar@rediffmail.com

िावषिक अहिाल २०१९-२०२०

६२) श्री. प्रेमानं द सोनटक्के, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, गडधचरोली विभाग
के वमस्ट भिन ििळ, चामोशी रोड,
गडधचरोली ४४२६०५
भ्रमिध्वनी : ८३०८७२७३५२
इ-मेल– prem.gsontakke@gmail.com

६५) प्रा. वििय खोंडे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, अहेरी विभाग
साईभिन, विियश्री, प्रभाग क्र. ४, डॉ. कन्ना मडािी
दिाखान्याििळ, अहेरी, धि. गडधचरोली ४४२७०५
भ्रमिध्वनी : ७८७५८३१५८५
इ-मेल- vijay.khonde160@gmail.com

६८) श्री. बाबासाहेब मगदूम, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, वनप्पािी विभाग
विश्वास धशं दे नगर रोड, िाळिे मळा, वनप्पािी,
धि. बेळगाि ५९१२३७ (कनािटक)
भ्रमिध्वनी : ९७३१७५६३१७
इ-मेल– mavipanipani@gmail.com

६३) डॉ. सूयिप्रकाश गभने, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, िडसा विभाग
धशिछि, हटिार कॉम्प्लेक्सच्या मागे,
िडसा (देसाईगं ि), धि. गडधचरोली ४४१२०७
भ्रमिध्वनी : ९४२२८३४७३७
इ-मेल- suryaprakash_arogya@rediffmail.com

बृहन्महाराष्ट्र६६) श्री. अरुि मुिुमदार, उपाध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, िडोदरा विभाग
११-१२, सरगम अपाटि मेंट, वपरावमतार रोड,
दांवडया बझार, िडोदरा ३९०००१ (गुिरात)
भ्रमिध्वनी : ९२२७१०६२३०
इ-मेल- arunbrd1943@gmail.com

६९) श्री. अरुि धचं तामिी प्रिान, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, पेडिे विभाग
द्वारा- अरुि प्रिान, ई-३, ‘सी’विं ग, वबसड मोअर
िुड्स सोसा. स्वक्सम-खोली, म्हापसा,
उत्तर गोिा, गोिा ४०३५०७
भ्रमिध्वनी : ९८२१६२९१८२
इ-मेल- acpradhan2112@gmail.com
इ-मेल- mvpagao@gmail.com
भ्रमिध्वनी : ९५५२९९७६९६
(श्रीमती दीपा वपं गुळकर - कोषाध्यक्ष)

६४) श्री. के िळराम वकरिापुरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, आरमोरी विभाग
निीन बस स्टँ डसमोर,
आरमोरी, धि. गडधचरोली ४४१२०८
भ्रमिध्वनी : ९४२१७३३४५५ / ७५८८७७३०१६
इ-मेल- ktkimapure@gmail.com

६७) श्रीमती अंिली देसाई, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, गोिा विभाग
गोमं त विद्या वनके तन, आबाद फरीया रोड,
मडगाि, गोिा ४०३६०१.
दूरध्वनी (ऑ.): ०८३२-२७१४०८५
(घर): ०८३२-२७७४७७१
भ्रमिध्वनी : ७७९८२४८४३३
इ-मेल- anja2561@yahoo.co.in
mvpgoa55@yahoo.com

िास्त्रज्ञांर्ी छायावर्िे
सोबत दशा त्रवलेल्या नमुन्याप्रमाणे २६ शास्त्रज्ञांर्ी छायात्रर्िे (कृष्णधवल)
मराठी त्रवज्ञान पररषदेत उपलब्ध आिेत. छायात्रर्िावर शास्त्रज्ञार्े नाव, (मराठी
व इंग्रजीत), जन्म-मृत्यू वषा , छायात्रर्ि आत्रण त्या खाली त्या-त्या शास्त्रज्ञाच्या
कामत्रगरीर्ी थोडक्यात मात्रिती मराठीत देण्यात आली आिे. ३८ सें.मी. x २९
सें.मी. आकारार्ी छायात्रर्िे प्रत्येकी रु.३०/- प्रमाणे रु. ७८०/- ला उपलब्ध
आिेत. २६ छायात्रर्िांर्ा पूणा संर् घेतल्यास रु. २५/- प्रमाणे रु. ६५०/- ला
त्रमळे ल. पूणा संर् पोस्टाने िवा असल्यास रु. ५०/- अत्रधक पाठवावेत.
समाजातील अन्य क्षेिातील नामांत्रकत व्यक्तींर्ी छायात्रर्िे सिज उपलब्ध
िोतात, पण ती बाब शास्त्रज्ञ छायात्रर्िांना लागू पडत नािी. िे ध्यानात घेऊन
मराठी त्रवज्ञान पररषदेने िी छायात्रर्िे तयार के ली आिेत. ह्या संधीर्ा शाळा/
मिात्रवद्यालये/संस्था यांनी लाभ घ्यावा, िी त्रवनंती आिे. पररषदेकडे छायात्रर्िे
उपलब्ध असलेल्या शास्त्रज्ञांर्ी नावे पुढीलप्रमाणे.
१) गॅत्रलत्रलओ गॅत्रलली, २) आयझॅक न्यूटन, ३) आन्तवान् लाव्िाय्जे, ४) िम्फ्रे
डेव्िी, ५) मायके ल फॅ रेडे, ६) लुई पाश्चर, ७) त्रवल्िेल्म रोंटगेन, ८) अॅलेक्झांडर
बेल, ९) थॉमस एत्रडसन, १०) मारी क्यरु ी, ११) राइट बंध,ू १२) गुत्रग्लएल्मो
माकोनी, १३) अल्बटा आईन्स्टाइन १४) काला तेरझगी, १५) त्रनल बोर िे
परदेशी शास्त्रज्ञ तर १) जगदीशर्ंद्र बोस, २) प्रफुल्लर्ंद्र राय, ३) शंकर
आबाजी त्रभसे, ४) श्रीत्रनवास रामानज
ु न्, ५) र्ंद्रशेखर वेंकट रामन ६) मेघनाद
सािा, ७) शांतीस्वरूप भटनागर, ८) सालीम अली, ९) के .एस. कृष्णन्, १०)
िोमी भाभा, ११) कमला सोिोनी ह्या भारतीय शास्त्रज्ञार्ा समावेश आिे.

७०) प्रा. अनं त खानोलकर, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, बेळगाि विभाग
सीसीबी-५४, मथुरा धशिािी कॉलनी,
वटळकिाडी, बेळगाि ५९०००६ (कनािटक)
भ्रमिध्वनी : ९४४८५२२३७२

डॉ. होमी िहांगीर भाभा
Dr. Homi Jehangir Bhabha
(१९०९-१९६६)

भारताचे अिुसंशोिनाचे वपतामह. कें वब्रि विद्यापीठात धशक्षि. १९३४
साली पीएच.डी. पदिी प्राप्त. मूलभूत सं शोिनात रुची. त्ामुळे विविि
सं शोिन सं स्ामध्ये काम के ले. टाटा मूलभूत सं शोिन सं स्ेच्या स्ापनेत
पुढाकार. १९४८ साली भारतीय अिुशक्तत मं डळाचे अध्यक्ष. १९५६ साली
‘अप्सरा’ या पवहल्या भारतीय अिुभट्टीची अथक प्रयत्नानं तर यशिी
उभारिी. शांततेसाठी अिुशक्ततचा िापर आधि त्ाद्वारे ऊिािवनवमिती.
अनेक शोिवनबं ि ि पुस्तके धलवहली. पद्मभूषिसह अनेक सन्मान प्राप्त.

इच्छु कांनी खालील पत्त्यािर सं पकि सािािा. मराठी विज्ञान पररषद, विज्ञान भिन, वि.ना. पुरि मागि, सायन-चुनाभट्टी (पू.), मुं बई ४०००२२.
दू. क्र. (०२२-२४०५४७१४ / २४०५७२६८ इ-मेल : office@mavipamumbai.org , सं के त स्ळ : www.mavipamumbai.org
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