अध्यक्षांचे मनोगत
पररषदेची ही िाटचाल आहे िषि २०२०-२१ सालची. कायिक्रमाला यायची इच्छा असून येता येत नाही, अशा
लोकांची सोय झाल्याने ते उपस्थस्त राहू लागले. णशिाय, या
माध्यमामुळे ििास खचि, िेळ ि दगदगही िाचली. यशिं तराि
चव्हाि व्याख्यानमालेत तर आपल्याला अमेररके तील दोन
आणि इं ग्लंडमर्ील एक व्याख्याते आमं वित करता आले.
एिढे च नव्हे, तर आपल्या कायिक्रमांना काही परदेशी श्रोतेही
लाभू लागले.

एविल २०२० सुरू होण्यापूिीच जगभर कोविड-१९ उर्ि
कोरोनाची महामारी सुरू झाली. त्यास भारतही अपिाद नव्हता.
भारतात २० माचि २०२० पासून टाळे बंदी सुरू झाली आणि
घरांची सोडता; शाळा, महाविद्यालये, सरकारी आणि खाजगी
कायािलये, कारखाने ि दुकाने, मं वदरे आणि उपाहारगृहे यांची
सगळी किाडे बं द झाली; ती ३१ माचि २०२१ला िषि सं पले तरी
त्यात र्रक पडला नव्हता. पि तरीही गूगल, झूम इत्यादी
दूरदृश्य ििालींचा िापर करून इतर काही सं स्ांसारखे मराठी
विज्ञान पररषदेने आपले कायिक्रम मे २०२० पासून सुरू के ले.
मग त्यात भाषिे, पररसं िाद, ियोग, स्ायी सवमतीच्या माणसक
सभा, िावषिक सभा, विश्वस्त सभा, यशिं तराि चव्हाि
िवतष्ठानबरोबरची व्याख्यानमाला, विज्ञान एकांवकका स्पर्ाि,
िावषिक अणर्िेशन, असे कायिक्रम घेतले. याचा अर्ि, पररषद
दरिषी जेिढे कायिक्रम घेते, ते सिि घेता आले नाहीत. शाळा
बं द असल्याने विद्यार्ी-स्तरािरच्या विज्ञान एकांवकका
स्पर्ाि घेता आल्या नाहीत. दरिषी ज्या अनेक स्पर्ाि घेतो, त्या
सिि घेता आल्या नाहीत. िावषिक सभेतील वनिडिुका घेतल्या
नाहीत, सन्मान्य सभासदत्व कोिालाही वदले नाही. िषि २०१९२० मध्ये ३२० शाळांमध्ये शवनिारी विज्ञानिारीचा कायिक्रम
घेतला, तो शाळाच बं द असल्याने अहिाल-साली बं द ठे िािा
लागला. विज्ञान पविका पाच मवहने बं द ठे िािी लागली.
विज्ञान भिन बं द ठे िले असल्याने तेर्ील सिि कायिक्रम बं द
के ले. एविल २०२० मर्ील िर्ािपन वदनही घेता आला नाही.

शाळा बं द असल्याने आपली विद्यार्थ्ांसाठी असलेली
‘पोस्टाद्वारे विज्ञान’ ही परीक्षा घेता आली नाही, पि त्याला
पयािय म्हिून कायिकाररिी सदस्य श्री. हेमंत लागििकर यांनी
‘िेर्-२०३५’ ही अणभनि परीक्षा सुरू के ली; आणि त्यात
परीक्षा, ियोग, िकल्प अशा गोष्टी दूरदृश्य माध्यमातून घेतल्या.
त्याला महाराष्टरातील मुले तर आलीच; पि काही
महाराष्टराबाहेरच्या राज्यांतून, तर काही परदेशातूनही आली.
कारि, त्याचे माध्यम आपि मराठी बरोबर इं ग्रजीपि ठे िले
होते ि त्याला २६८५ विद्यार्थ्ांचा िवतसाद लाभला.

माि िेर्-२०३५ सोडता, बहुतांश कायिक्रम विनामूल्य
असल्याने पररषदेची आिक रोडािली. बहुसं ख्य कारखाने बं द
असल्याने जावहराती आणि देिग्ांिरही पररिाम झाला.
आपल्या मुं बई कायािलयातील वनम्मे कमिचारी दूर राहात
असल्याने आणि उपनगरी रेल्वेगाड्या बं द असल्याने, त्यांना
वकत्येक मवहने पररषदेत येता आले नाही, तरीही त्यांनी
आपापली कामे घरून के ल्याने एिढे कायिक्रम घेता आले.
अशा िकारच्या सिि बं र्नात राहूनही पररषद दूरदृश्य
माध्यमांचा िापर करून
चालू ठे िता आली, याचा
मला
आनं द
आहे.
कोरोनाची
महामारी
लिकरच
सं पो
आणि
पररषदेतील
ित्यक्ष
कायिक्रमांना
लिकरच
सुरुिात
होिो,
असा
आशािाद मी येर्े िकट
करतो.

पि, ित्येक कृ ष्णमेघाला रूपेरी कडा असतेच ना! आजिर
कु िाला माहीत नसलेली दूरदृश्य माध्यमाची यं ििा माहीत
झाली. उलट, त्याचा असा र्ायदा झाला की, एरिी
भाषिासारख्या कायिक्रमाला विज्ञान भिनात जेमतेम ५०-६०
मािसे येत, त्याऐिजी दूरदृश्य माध्यमातून २०० पासून १०००
पयंत श्रोते वमळू लागले. २०१५ सालच्या सुििि महोत्सिी
िावषिक अणर्िेशनाला िवतवनर्ींची ८०० ही कमाल सं ख्या
होती, तर वडसेंबर २०२० या कोरोना काळातील अणर्िेशनाला
१०००च्या िर उपस्थस्ती होती. त्यांतगित दाखिलेल्या विज्ञान
ियोगाच्या कायिक्रमाला ३००० उपस्थस्ती लाभली होती. ही
झाली उपस्थस्तीची कर्ा. पि, ज्या दूरच्या लोकांना एरिी
मराठी विज्ञान पररषद
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िावषिक सििसार्ारि सभेची सूचना
मराठी विज्ञान पररषदे ची पं चािन्नािी िावषिक सििसार्ारि सभा रवििार, वद. २९ ऑगस्ट, २०२१ रोजी दुपारी ०३:०० िाजता, सं पकि स्ापन
माध्यमािर होईल. सदर सभेचा िेबेक्स मीवटंग आयडी 170 575 9588 हा असून पास कोड 5521 हा आहे (यामध्ये काही बदल

झाल्यास त्याची मावहती मविपच्या www.mavipa.org ह्या सं के तस्ळािर आपल्याला वमळू शके ल).
सं गिकासाठी - Cisco Webex Meetings डाऊनलोड करण्यासाठी https://www.webex.com/downloads
मोबाईलसाठी - गुगल प्ले स्टोरमर्ून Cisco Webex Meetings हे App डाऊनलोड करून घ्यािे.
पररषदे च्या

विभागाला

ि

सं स्ा

सभासदाला

त्यांचा

एक

िवतवनर्ी सभेत

सहभागी होण्यास

सूणचत

करता

येईल.

(गिसं ख्येच्या अभािी सभा स्वगत झाल्यास, त्याच वठकािी त्याच वदिशी दुपारी ०३.३० िाजता सभा भरे ल ि त्या सभेस गिसं ख्येचे
बं र्न राहिार नाही.){घटनेिमािे गिसं ख्या २०}

कायिक्रम :
१) मागील सभेचे इवतिृत्त सं मत करिे.
२) इवतिृत्तातून वनघालेल्या कामांची कायििाही सांगिे.
३) २०२०-२०२१ या िषािचा िृत्तान्त ि वहशेब सं मत करिे.
४) २०२१-२०२२ या िषािचे अंदाजपिक सं मत करिे.
५) २०२१-२०२२ या िषािसाठी वहशेब तपासनीस नेमिे.
६) अध्यक्षांच्या परिानगीने अन्य कामे.
महत्त्वाची टीप : कोविड-१९च्या िादुभाििामुळे एकि जमण्यािर वनबंर् असल्याने िावषिक सििसार्ारि सभा यं दा २९ ऑगस्ट,
२०२१रोजी सं पकि स्ापन माध्यमाद्वारे घेतली जात आहे.

डॉ. ज्येष्ठराज जोशी
अध्यक्ष

मुं बई,
वद. ३१ जुलै २०२१

सूचना : िावषिक िृत्तान्तासं बं र्ी ि वहशेबासं बं र्ी सभेत िश्न विचाराियाचे असल्यास, वद. २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी दुपारी ३
िाजेपयंत सभासदांनी ते पररषदेच्या कायािलयाकडे पाठिािेत.
मराठी विज्ञान पररषद
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१)

२)

३)

४)

५)
६)

विश्वस्त, अध्यक्ष आणि कायिकारी मं डळािरील सदस्य यांच्या वनिडिुकीसाठी सूचना
कायिकारी मं डळाच्या वनिडिुकीसाठी उभी राहिारी उमेदिार व्यक्ती ि मतदार व्यक्ती ह्या वद. ३१ माचि २०२१ रोजी पररषदेच्या
सभासद असल्या पावहजेत; आणि वद. ३० एविल २०२१ रोजी त्यांच्याकडू न कोितीही िगििी येिे बाकी असता कामा नये.
वनिडिुकीत भाग घेऊ शकिाऱ्या सभासदांची नािे ि पत्ते कायािलयात उपलब्ध आहेत. विश्वस्त आणि अध्यक्ष पदासाठीची
उमेदिार व्यक्ती पररषदेची आजीि सभासद असायला हिी.
सूचना ि अनुमोदनासह उमेदिाराचा लेखी अजि (पान क्र. ३ िरील नमुन्यानुसार) कायािलयाकडे िावषिक सििसार्ारि सभेपूिी,
सहा वदिस अगोदर (वद. २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी दुपारी ३ िाजेपयंत) पोहोचला पावहजे. वद. २८ ऑगस्ट २०२१ रोजी
दुपारी १२.०० िाजेपयंत उमेदिारांना नािे मागे घेण्यास सं र्ी देण्यात येईल.
वनिडू न द्यायच्या जागांइतके वकं िा कमी उमेदिार असतील, तर त्यांची वबनविरोर् वनिड होईल. वनिडू न द्यायच्या जागांपेक्षा
उमेदिारांचे अजि अणर्क आले असतील तर आभासी पद्धतीने वनिडिूक िवक्रया घेिे शक्य नसल्याने अध्यक्षांच्या आदेशानुसार
कामकाज होईल.
२०२१-२०२३ या मुदतीसाठी कायिकारी मं डळािर एकू ि चार, तर २०२१-२०२४ या मुदतीकररता चार जागा भराियाच्या
आहेत. अध्यक्षपदािर एक व्यक्ती वनिडू न द्याियाची असून, त्यांची कायिमुदत २०२१-२०२४ अशी तीन िषे असेल. विश्वस्त
मं डळािर एक व्यक्ती वनिडू न द्याियाची असून, त्यांची कायिमुदत २०२१ - २०२६ अशी पाच िषे असेल.
वनिृत्त होिारे सभासद वनिडिुकीस पुन्हा उभे राहू शकतील.
ित्येक उमेदिारास अर्िा त्यांच्या सूचक वकं िा अनुमोदक यांस उमेदिारांचा अल्प पररचय करून दे ण्याची सं र्ी सभेत वदली
जाईल.

वदनांक : ३१ जुलै, २०२१

श्री. अ. पां. देशपांडे, डॉ. जयं त जोशी, श्री. विनायक कणििक
कायििाह

अजािचा नमुना
(अजि स्वतं ि कागदािर णलहािा)
कायििाह,
मराठी विज्ञान पररषद
विज्ञान भिन, वि.ना. पुरि मागि, शीि-चुनाभट्टी (पूिि), मुं बई ४०००२२.
पररषदेच्या विश्वस्तपदासाठी / अध्यक्षपदासाठी / कायिकारी मं डळािरील सभासदत्वासाठी / मी श्री/श्रीमती
यांचे नाि सुचिीत आहे.
सूचक सभासदाची सही, नाि ि पत्ता
िरील सूचनेस माझे अनुमोदन आहे.
अनुमोदक सभासदाची सही, नाि ि पत्ता

िरील सूचनेस माझी सं मती आहे.

नोंदिी

कायािलय
विज्ञान भिन, वि.ना. पुरि मागि,
शीि-चुनाभट्टी (पूिि), मुं बई ४०००२२
दूरध्वनी : ०२२-२४०५ ४७१४ / २४०५७२६८

सोसायटी रणजस्टरे शन अॅक्ट : Bom-81/66/GBBSD वदनांक 12-8-1966
मुं बई पस्थिक टरस्ट : F-1429 Bom वदनांक 06-09-1966
आयकर सिलत िमािपि क्र. DIT(E)MC/80G/2577/2009-2010

सं के त स्ळ : www.mavipa.org
इ-मेल : office@mavipamumbai.org

वद. 31/10/2009 (कायमस्वरूपी)
परकीय चलनात देिग्ा स्वीकारण्यासाठीचा नोंदिी क्रमांक :
084020008 वद. 14-05-2017

मराठी विज्ञान पररषद
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२०२०-२०२१चा िृत्तान्त
एविल २०२१ मध्ये मराठी विज्ञान पररषदे ने छप्पनाव्या िषाित पदापिि
के ले आहे. एविल २०२० ते माचि २०२१ या िषािचा िृत्तान्त ि वहशेब
कायिकारी मं डळाच्या ितीने सादर करीत आहोत.
पररषदे ची सभासद सं ख्या अहिाल-साली पुढीलिमािे होती :
(कं सात मागील िषािची सं ख्या):
सभासद सं ख्या
सं स्ा आजीि
(५५ )
५५
सं स्ा सार्ारि
(६२ )
२१
व्यक्ती आजीि
(१४६०)
१४७४
व्यक्ती सार्ारि
(१८ )
५६
विद्यार्ी
(४ )
४१
पविके सह आजीि सभासद
(९१७ )
९२२
एकू ि सभासद
(२५१६)
२५६९
याणशिाय पविका िावषिक सभासद (८४६)
४०१
तीन िषांचे सभासद
(३२६ )
२६८
पविका िगििीदार एकू ि
(११७२)
६६९

स्वीकृ त सदस्य : डॉ. रजनी णभसे, िा. सुर्ीर पानसे, डॉ. मानसी
राजाध्यक्ष, डॉ. वदलीप साठे , िा. माणिक टें बे, श्रीमती मनीषा
लोटलीकर, श्रीमती अवनता कु ळकिी, श्रीमती अरुिा मुिगेकर, श्री.
िकाश मोडक, श्री. अभय यािलकर, श्री. रिींद्र ढिळे .
अध्यक्ष िा. ज्येष्ठराज जोशी चौपन्नाव्या िावषिक सभेनंतर वनिृत्त होत
आहेत. (कोरोनामुळे गेल्या िषी वनिडिुका घेतल्या नाहीत.) वनिृत्त
होिाऱ्या अध्यक्षांना पुन्हा वनिडिुकीस उभे राहण्याचा अणर्कार आहे.
पूिी वनिडू न आलेल्यांपैकी डॉ. राजीि णचटिीस, श्री. हेमंत
लागििकर, श्री. वदलीप हेलेकर आणि श्रीमती सुचेता भेडसगािकर हे
चार सभासद; आणि पं चािन्नाव्या िावषिक सभेनंतर श्री. अ. पां.
दे शपांडे, श्री. नरें द्र नाडकिी. श्रीमती मृिाणलनी साठे , श्रीमती सार्ना
िझे (२०२०-२१) वनिृत्त होत असल्याने, एकू ि आठ सभासद यर्ाक्रम
घटना वनयमानुसार पं चािन्नाव्या िावषिक सभेनंतर वनिृत्त होत आहेत.
वनिृत्त होिाऱ्या सभासदांना पुन्हा वनिडिुकीस उभे राहण्याचा
अणर्कार आहे.
कायिकारी मं डळाच्या सभा : अहिाल-िषाित कायिकारी मं डळाची सभा
वद. २९ नोव्हेंबर २०२० रोजी झाली.
पररषदे च्या विश्वस्त डॉ. विजया िाड परदे शी िास्तव्यासाठी भारताबाहेर
जात असल्याकारिाने त्यांनी विश्वस्त पदाचा राजीनामा वदला आहे.
पं चािन्नाव्या िावषिक सभेत विश्वस्त मं डळातल्या एका सभासदासाठी
वनिडिूक घेण्यात येईल.
िृत्तान्त-िषी पुढील विश्वस्त मं डळ कायिरत होते :
१) डॉ. जयं त नारळीकर, २) श्री. िभाकर दे िर्र, ३) डॉ. विजय
के ळकर, ४) श्री. िमोद लेले, ५) श्रीमती अचला जोशी, ६) डॉ.
अवनल काकोडकर, ७) डॉ. विजया िाड.
विश्वस्त सभा : वद. ६ माचि २०२१ रोजी विश्वस्त सभा घेण्यात आली.
स्ायी सवमती : कायिकारी मं डळाचे काही अणर्कार स्ायी सवमतीकडे
कामाच्या सोयीसाठी वदले आहेत. स्ायी सवमतीची सभा दर
मवहन्याच्या दुसऱ्या शवनिारी कोरोनाच्या सद्यः स्थस्तीमुळे आभासी
पद्धतीने होते. स्ायी सवमतीने ित्येक सभेत घेतलेले महत्त्वाचे वनििय
कायिकारी मं डळाच्या सभेमध्ये सं मतीसाठी मांडले जातात.
िृत्तान्त-िषी स्ायी सवमतीिर कायिकारी मं डळाने पुढील सभासदांची
नेमिूक के ली होती. िा. ज्येष्ठराज जोशी (अध्यक्ष), डॉ. वििेक
पाटकर, श्रीमती सार्ना िझे, श्री. अ. पां. दे शपांडे, डॉ. जयं त जोशी,
श्री. विनायक कणििक, श्रीमती मृिाणलनी साठे , डॉ. राजीि णचटिीस
(मे २०२० मध्ये राजीनामा वदला.), श्री. हेमंत लागििकर, श्री. नरें द्र
नाडकिी, डॉ. रजनी णभसे, िा. सुर्ीर पानसे, डॉ. मानसी राजाध्यक्ष,

याखेरीज, १७८ व्यक्तींना (आजीि सभासद, िगििीदार) ई-पविका
पाठिली जात होती. तसेच २० िषांकररता ई-पविका िगििी भरिाऱ्या
१०७ व्यक्तींनासुद्धा ई-पविका पाठिली गेली.
िावषिक सििसार्ारि सभा :
रवििार वद. २९ नोव्हेंबर २०२० रोजी पररषदे ची चोपन्नािी िावषिक
सििसार्ारि सभा, सकाळी १०.०० िाजता दूरदृश्य माध्यमातून झाली.
सभेने २०१९-२०चा िृत्तान्त ि वहशेब सं मत के ले ि २०२०-२१चे
अंदाजपिक मं जूर के ले. २०२०-२१ कररता श्री. िसन्न घाटे अॅण्ड कं पनी
यांची वहशेब तपासनीस म्हिून नेमिूक करण्यात आली.
कोविड-१९ या महामारीमुळे िावषिक सभा दूरदृश्य माध्यमाद्वारे आभासी
पद्धतीने घेण्यात आली, त्यामुळे वनिडिूक झाली नाही. सन २०२०२०२१ या कालािर्ीसाठी असलेल्या कायिकारी मं डळामध्ये काही बदल
के ला गेला नाही.
चोपन्नाव्या िावषिक सभेनंतर पुढील कायिकारी मं डळ अणर्कारािर आहे.
अध्यक्ष : िा. ज्येष्ठराज जोशी
उपाध्यक्ष : डॉ. वििेक पाटकर, श्रीमती सार्ना िझे, श्री. वदलीप
भारं बे, डॉ. पी. पी. कु लकिी
कायििाह : श्री. अ. पां. दे शपांडे, डॉ. जयं त जोशी, श्री. विनायक
कणििक
कोषाध्यक्ष : डॉ. वदलीप साठे
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डॉ. वदलीप साठे , िा. माणिक टें बे, श्रीमती मनीषा लोटलीकर, श्रीमती
अवनता कु ळकिी, श्रीमती अरुिा मुिगेकर, श्री. िकाश मोडक, श्री.
अभय यािलकर, श्री. रिींद्र ढिळे .
िृत्तान्त-िषी स्ायी सवमतीच्या अकरा सभा झाल्या.
कमिचारी : श्रीमती मं जूषा कापशीकर, श्रीमती आशा णशराळ, श्री.
अजय वदिेकर, श्री. विश्वनार् म्हािळकर, श्री. सणचंद्र िानखेडे यांनी
आस्ापना ि पविका विभागाचे काम पावहले. सं दभािलयाचे काम श्री.
िदीप म्हािे सांभाळत आहेत. विज्ञान विभागात श्रीमती चारुशीला
जुईकर, श्रीमती सुचते ा णभडे, श्रीमती शुभदा िक्टे आणि श्रीमती अनघा
िक्टे यांनी काम पावहले. श्री. के तन शेलार यांनी सिि विज्ञान
उपक्रमांना सहकायि के ले. श्री. घनः श्याम र्स यांनी शहरी शेती
िकल्पाचे काम के ले, तर ऑनलाइन विज्ञान परीक्षेचे काम श्री.
विश्वनार् म्हािळकर यांनी पावहले. श्रीमती सुविया कु लकिी यांनी
आस्ापना आणि विज्ञान विभागाला गरजेनुरूप मदत के ली. श्रीमती
वकशोरी उं ब्राळकर यांनी ऑगस्ट २०२० मध्ये व्यिस्ापकीय सं चालक
पदाचा स्वेछेने राजीनामा वदला. त्या पदािर श्री. राजेश समेळ यांची
नव्याने वनयुक्ती करण्यात आली. त्यांनी २३ नोव्हेंबर २०२० पासून
पदभार सांभाळला आहे.
विज्ञान भिन : मराठी विज्ञान पररषदे च्या १०९२ चौरस मीटरच्या
जागेिर ६२४ चौरस मीटर बांर्काम पूिि झाले आहे. विज्ञान भिनाच्या
नूतनीकरिानं तर पवहल्या मजल्यािर दोन िगि असून, एक सभागृह ि
त्यात जेव्हा गरज असेल तेव्हा ियोगशाळा, अशी रचना करण्यात
आलेली आहे. सभागृहात अद्ययाित ध्ववनिर्िन यं ििा बसिण्यात
आली असून, सभागृहात या िषी िातानुकूलन यं ििाही बसिण्यात
आली आहे.

कायिमग्न आणि वनसगििम
े ी िास्तुविशारद गमािला
सतत कामात व्यग्र असिारे, वनसगििम
े ी असलेले िा. उल्हास रािे
यांचे कोरोनाने वद. २७ ऑक्टोबर २०२०
रोजी, ियाच्या त्र्याहत्तराव्या िषी वनर्न
झाले. त्यांच्या जाण्याने एक सच्चा ि
सतत कायिरत असलेला, अवतशय
उत्साही वनसगििेमी आपि गमािला
आहे. िास्तुविशारद असलेले िा. रािे
यांनी एम.ए. (समाजशास्त्र) आणि
‘पयाििरि ि पररस्थस्तीकी’ या विषयात
पदव्युत्तर पदिी सं पादन के ली होती.
‘एन्व्व्हायरो वडझाइनसि’ या सं स्ेचे ते
सं स्ापक सं चालक होते. तसेच, त्यांनी पदिी ि पदव्युत्तर पातळीिर
वनयवमत अध्यापनही के ले होते.
पयाििरि, परस्थस्वतकी विज्ञान, समाजशास्त्र, उद्यान रचना, वनसगि,
अशा िेगिेगळ्या विषयात त्यांनी िािीण्य वमळिले होते. या विषयातील
अनेक िकल्पात गेली ४८ िषे ते सवक्रयरीत्या सहभागी होते. विविर्ांगी
विषयात शोर्वनबं र् जसे त्यांनी णलवहले, तसेच वनयतकाणलकात सोप्या
भाषेत विपुल णलखाि करून विज्ञान िसारही के ला. त्यांचे णलखाि
मराठी, वहंदी ि इं ग्रजी अशा वतन्ही भाषांत होते. शैक्षणिक क्षेिातील
पुस्तकांबरोबर लणलत लेखनही त्यांनी के ले होते. याचबरोबर त्यांनी
आकाशिािी, दूरदशिन येर्े के लेली भाषिेही गाजलेली आहेत.
बॉम्बे नॅ चरल वहस्टर ी सोसायटी, सह्याद्री िाचिा (मुं बई) अशा अनेक
सं स्ांमध्ये त्यांनी कायि के ले असून, काही सं स्ांचे विश्वस्त म्हिूनही
त्यांनी जबाबदारी पार पाडली आहे. छायाणचिि, वनसगिभ्रमि,
वगयािरोहि, अशा अनेक आिडी त्यांनी असोशीने जपल्या होत्या. एिढे च
नव्हे, तर वनसगि णशक्षि आणि सं िर्िन या कायािला त्यांनी िाहून घेतले
होते. मुं बईतील महाराष्टर वनसगि उद्यान वनवमितीत त्यांचा मोलाचा िाटा
होता, तसेच दे शातील पवहले र्ुलपाखरू उद्यान आसाम येर्े उभारण्यात
त्यांचे भरीि योगदान होते.
मराठी विज्ञान पररषदे चे ते आजीि सभासद होते. कु डाळ (णज.
णसंर्ुदग
ु ि) येर्े झालेल्या बािन्नाव्या अ.भा. मराठी विज्ञान अणर्िेशनाचे
अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले होते. त्यांच्याकडू न पविके त लेख, पररषदेच्या
कायिक्रमात सहभाग ि मागिदशिन हे नेहमी वमळत असे. अगदी कोविड१९मुळे लागू झालेल्या सं चारबं दी ि टाळे बंदी यांचा पयाििरिािर काय
पररिाम होतो, याचा अभ्यास करण्याच्या पररषदे च्या ियत्नात त्यांचा
सवक्रय सहभाग होता. या अभ्यासासाठी िश्नािली तयार करून दे ऊन
काम कसे करािे, यासाठी मागिदशिनही त्यांनी के ले होते. सं चारबं दीतील
मावहती गोळा झाली, त्याचसारखी सं चारबं दी उठल्यािरची मावहती गोळा
करायची योजना होती. या दोन्ही िेळेच्या मावहतीची तुलना करून
वनष्कषािित येता आले असते; पि, मध्येच िा.उल्हास रािे आपल्याला
सोडू न गेले. वनयवमत व्यायाम करत आपले शरीरस्वास्थ्य जपिारे,
अभ्यासूिृत्ती जोपासिारे, वनसगि भ्रमं तीचे अनुभि सोप्या शब्ांत
मांडिारे, नेहमीच कायिमग्न असिारे उल्हास रािे यांना मराठी विज्ञान
पररषदे तर्े आदरांजली!!

हरहुन्नरी डॉ. शणशकांत िर्ान
चेंबूर येर्ील िणसद्ध डॉक्टर ि मराठी विज्ञान
पररषदे चे माजी उपाध्यक्ष डॉ. शणशकांत िर्ान
यांचे वद. २६ जून २०२० रोजी, ियाच्या
सत्त्याऐंशीव्या िषी वनर्न झाले. मुं बई
आकाशिािीसाठी अनेक नभोनाट्ये णलवहलेले,
तसेच िैद्यकीय अनुभिािर आर्ाररत अनेक
विज्ञानकर्ा णलवहलेले असे त्यांचे व्यवक्तमत्व
होते. ‘मराठी विज्ञान पररषद पविके ’च्या
सं पादक मं डळाचे ते आठ िषे सदस्य होते. तसेच, पररषदे तर्े तयार
के लेल्या विज्ञान-तं िज्ञान कोश आणि शास्त्रज्ञ चररिकोश यांसाठी त्यांनी
णलखाि के ले होते. दै. लोकसत्तामर्ील ‘कु तूहल’ सदराचे २०१० साली
(िैद्यकशास्त्र) समन्वयक होते. तसेच, कॉणिनेिल िकाशनाने िणसद्ध
के लेल्या ‘आरोग् विश्व’ या पुस्तकाचे सं पादनही त्यांनी के ले होते.
पररषदे च्या कायिकाररिीचे ते चार िषे सदस्य होते, तर एक िषि त्यांनी
उपाध्यक्ष म्हिूनही काम के ले. अवतशय मनवमळािू, सगळ्यांशी
हसतखेळत सं िाद सार्िाऱ्या डॉ. शणशकांत िर्ान यांना मराठी विज्ञान
पररषदे तर्े आदरांजली!!

मराठी विज्ञान पररषद

5

िावषिक अहिाल २०२०-२०२१

उपक्रम िृत्तान्त
१. िेर् २०३५ (ऑनलाइन विज्ञान परीक्षा) : समाजाच्या िेगिेगळ्या
स्तरांमध्ये विज्ञान पोहोचिण्यासाठी आणि रुजिण्यासाठी मराठी विज्ञान
पररषद सतत ियत्नशील असते. ऑनलाइन विज्ञान परीक्षा या िषी िर्मच
घेण्यात आल्या. अर्ाित, ‘िेर् २०३५’ ही के िळ एक परीक्षा नसून,
विद्यार्थ्ांना विज्ञानाची गोडी, छंद लागािा यासाठी हा एक उपक्रम आहे.
‘िेर् २०३५’च्या माध्यमातून विज्ञानातील सं कल्पना समजण्यासाठी
िेगळ्या स्वरूपात अभ्याससामग्री तयार के ली. ही अभ्याससामग्री णलणखत
मजकू र, णचवित के लेली व्याख्याने, विज्ञानातल्या सं कल्पना स्पष्ट करिाऱ्या
आणि घरच्या घरी करता येण्यासारख्या ियोगांच्या णचिवर्ती, विज्ञान
कू टिश्न, विज्ञान खेळ, अशा िैविध्यपूिि स्वरूपात विद्यार्थ्ांना ऑनलाइन
पद्धतीने उपलब्ध करून दे ण्यात आली. भौवतकशास्त्र, रसायनशास्त्र,
िनस्पतीशास्त्र, िाणिशास्त्र आणि खगोलविज्ञान, या विज्ञानशाखांचा
अभ्याससामग्रीमध्ये समािेश होता. ही अभ्याससामग्री दर पं र्रा वदिसांनी
एक, यािमािे चार टप्पप्यांमध्ये उपलब्ध के ली गेली; आणि ित्येक
टप्पप्याच्या शेिटी दहा गुिांची चाचिी परीक्षा ठे िण्यात आली होती.
पवहल्या स्तरािरील परीक्षा ‘िर्मा’ (सहािी ि सातिीच्या
विद्यार्थ्ांसाठी), तर दुसऱ्या स्तरािरील ‘वद्वतीया’ (आठिी ि नििीच्या
विद्यार्थ्ांसाठी) मराठी ि इं ग्रजी अशा दोन्ही माध्यमात घेतल्या गेल्या.
िर्मा आणि वद्वतीया वमळू न २,६८५ विद्यार्थ्ांनी नोंदिी के ली. िर्मा
आणि वद्वतीया स्तरािरील ऑनलाइन परीक्षेतून गुिानुक्रमे सरस ठरिाऱ्या
दोन टक्के विद्यार्थ्ांची दूरस् सं पकि ििालीद्वारे (ऑनलाइन) मुलाखत
घेण्यात आली. पाररतोवषक विजेत्या अंवतम विद्यार्थ्ांची वनिड दूरस् सं पकि
ििालीद्वारे घेतलेल्या परीक्षेतील गुि आणि मुलाखतीत िाप्त झालेले गुि
यांच्या आर्ारे करण्यात आली. ही पाररतोवषके दूरदशी, दुबीि, सं युक्त
सूक्ष्मदशिक आणि विज्ञान ियोग सं च या स्वरूपाची होती.
पररषदे च्या ५५व्या अणखल भारतीय मराठी विज्ञान अणर्िेशनाच्या
उद्घाटनाच्या सिात, िर्म क्रमांकिाप्त दोन विद्यार्थ्ांना ित्यक्ष सन्मावनत
करण्यात आले. इतर विद्यार्थ्ांना त्यांची पाररतोवषके घरपोच दे ण्यात आली.
अंवतम परीक्षेला बसिाऱ्या सिि विद्यार्थ्ांना श्रेिी आणि मानांकन नमूद
के लेली ई-िमािपिे ई-मेलने वितररत करण्यात आली.
या परीक्षेची सिि िवक्रया ऑनलाइन पद्धतीने पूिि करण्यात आली. या
परीक्षेसाठी के िळ महाराष्टरातूनच नव्हे, तर गुजरात, कनािटक, तेलंगिा,
तवमळनाडू , गोिा, पणिम बं गाल, वदल्ली, या राज्यांमर्ून ििेणशका आल्या
होत्या. इतके च नव्हे, तर इं ग्लंड, न्यूझीलं ड आणि कु िेत येर्ील
भारतीयांनीसुद्धा या परीक्षेसाठी ििेणशका भरल्या. या कायिक्रमाचे सं योजन
कायििाह श्री. विनायक कणिि क यांनी कायिकाररिी सदस्य श्री. हेमंत
लागििकर, पररषदेतील अणर्कारी श्री. विश्वनार् म्हािळकर यांच्या
मदतीने के ले.

मागिदशिनाखाली पुण्याच्या पगमाकि र या आस्ापनाने विकणसत के ले. मविप
ही सं पूिि महाराष्टरात, वतच्या विभागांमार्ित कामे करीत असल्याने नव्या
सं के तस्ळात र्क्त ‘मविप’, असा उल्लेख आहे. मराठी विज्ञान पररषद
एिढा एकच ब्रॅण्ड सििि ओळखला जािा, तसेच मराठी विज्ञान पररषदे च्या
कायािचा आणि उपक्रमांचा िसार सििदरू व्हािा, असा त्यामागे उद्दे श आहे.
त्याचे उदघाटन वद. २६ ऑगस्ट २०२० रोजी मविपच्या विश्वस्त श्रीमती
अचला जोशी ह्यांच्या हस्ते झाले. मविपबद्दल मावहती, सभासदत्व तसेच
आपल्या सं स्ेमार्ित चालिले जािारे सिि विज्ञान उपक्रम, कायिशाळा,
अभ्यासक्रम, णशष्यिृत्ती योजना, विशेष वदन, स्पर्ाि, पुरस्कार, पाररतोवषक,
पविका माणसक इत्यादींबाबतची सिि मावहती दे ण्याचा ियत्न के ला जात
आहे. तसेच, सिििकारच्या सभादत्वाची िगििी, दे िगी, कायिक्रम-आकार
आदी रकमांचा भरिा आता ऑनलाइन पद्धतीने करता येतो. सं स्ेतर्े
विक्री करण्यात येिारे सावहत्य; विविर् पुस्तके , ग्रंर्, सीडी इत्यादी यासाठी
सं के तस्ळािर विक्रीकें द्रही सुरू करण्यात आले आहे.
महाराष्टरात ि महाराष्टराबाहेर मराठी विज्ञान पररषदे च्या असलेल्या सिि
विभागांची मावहती एकाच वठकािी वमळण्यासाठी भविष्यात ित्येक
विभागाच्या कायिक्रमाची मावहती या सं के तस्ळािर ठे िण्याचा मानस
आहे; आणि तसा ियत्न सुरू आहे. मराठी विज्ञान पररषदे ची सिि मावहती
यापुढे www.mavipa.org यािरूनच िसाररत होईल. पररषदे च्या
समाजमाध्यमांिरील पृष्ठांचे िचालन आणि कायिक्रमांचे र्ेट िक्षेपि, असे
दुिे या सं के तस्ळािरून हाताळले जातात. पररषदेत काम करिारे
श्री. विश्वनार् म्हािळकर हे या सं के तस्ळाचा कायिभार यशस्वीरीत्या
सांभाळत आहेत.

२) िैणशष्ट्यपूिि उपक्रम
२.१) निीन सं के त स्ळ : मराठी विज्ञान पररषदे चे सं के तस्ळ आता
www.mavipa.org अशा नािाने आहे. पूिीच्या सं के तस्ळाचे
सं कल्पन डॉ. राजीि णचटिीस ह्यांचे होते आणि ते स्वतः ते समर्िपिे
हाताळत होते. निीन सं के तस्ळ डॉ. अवनरुद्ध जोशी ह्यांच्या

२.३) पॅ राबोणलक टरेचा उपयोग करून औद्योवगक िापरासाठी सौरऊजाि
(उष्णता) वनवमितीचा सं च तयार करिे : सौरऊजाि वमळिण्यासाठी
पॅ राबोणलक टरे पद्धतीची यं ििा सगळ्यात उपयुक्त म्हिून णसद्ध झालेली
आहे. सदर सं शोर्न िकल्पाद्वारे अणर्क कायिक्षम आणि वकर्ायतशीर
अशा पॅ राबोणलक टरे पद्धतीच्या यं ििेची आखिी करून त्याची उभारिी

मराठी विज्ञान पररषद

२.२) शेतीसं बं र्ी सं शोर्न िकल्प : सन २०१९-२० या िषािपासून
द्राक्षापासून बेदािे तयार करण्यासाठी वकर्ायतशीर पद्धत विकणसत करिे
आणि ते तयार करण्यासाठी लागिारे सं यि बनिण्याचा िकल्प हाती
घेण्यात आला. त्यासाठी विविर् िचणलत पद्धतींचा अभ्यास करून
त्यािरून, बेदािे तयार करण्यासाठी द्राक्षांची वनिड, द्राक्षे सुकिण्याच्या
िवक्रया, त्यासाठी लागिारी सयं िे, इत्यादीसाठीचा मागिदशिनपर दस्तािेज
तयार के ला गेला. या अभ्यासािर आर्ाररत व्यािसावयक/औद्योवगकदृष्ट्या
उपयुक्त अशा यं ििेची आखिी विणशष्ट सं गिक ििाली िापरून करण्यात
आली. तसेच त्या यं ििेच्या भागांची वनिडही नक्की के ली. परं तु, कोविड१९च्या वनबिर्ांमुळे ही यं ििा ित्यक्ष उभारून कायािणन्वत करता आली
नाही. आता वडसेंबर २०२१च्या सुमारास हे काम पूिि व्हािे अशी अपेक्षा
आहे. विद्यार्ी सं शोर्क श्री. अमेय कु लकिी या िकल्पािर काम करत
आहेत. हा सं शोर्न िकल्प िा. ज्येष्ठराज जोशी, िा. एस.पी. दे शमुख
आणि डॉ. अवनल के ळकर यांच्या मागिदशिनाखाली सुरू आहे.
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के ली जात आहे. ही यं ििा मराठी विज्ञान पररषदे च्या विज्ञान भिनाच्या
गच्चीिर उभारली जात आहे. या िकल्पासाठी िेगिेगळ्या िारूपांचा
अभ्यास करून, त्याद्वारे सिि वनकषांना उतरिारी दोन िारूपे नक्की के ली
गेली. िमाणित अशी वडझाइन िापरल्याने एकू ि यं ििेचे िजन कमी
झाले, पररिामी त्याची वकं मतही कमी राहण्यास हातभार लागला. या
सं शोर्न कायािसंबं र्ी एक शोर्वनबं र् सं शोर्न पविके त िणसद्ध झाला
असून, आिखी तीन शोर्वनबं र् लिकरच िकाणशत होतील. या िकल्पािर
विद्यार्ी सं शोर्क श्री. पुनीत घरत हे काम करत आहेत. त्यांना या कामात
मागिदशिन िा. ज्येष्ठराज जोशी, िा. सुर्ीर पानसे, िा. विश्वनार् दळिी
आणि िा. एस. पी. दे शमुख हे करत आहेत.

मागिदशिन आणि सराि वमळािा म्हिून पररषद विशेष ियोग कायिशाळा
आयोणजत करते. या कायिशाळांत कमी िेळात करता येिारे जीिशास्त्र,
रसायनशास्त्र आणि भौवतकशास्त्र या वतन्ही विषयांचे वमळू न ३० ियोग
सहािीच्या आणि नििीच्या विद्यार्थ्ांना करायला वदले जातात. याखेरीज,
िािी ि िनस्पती िगीकरिासं बं र्ीची मावहती नमुने दाखिून वदली जाते.
सिांचे ियोग झाल्यािर, ियोगांबाबतच्या चचेत ित्येक ियोगाचा बरोबर
वनष्कषि कोिता, त्याची कारिे इत्यादींबाबत ऊहापोह के ला जातो.
विद्यार्थ्ांनी स्वत: ियोग के ल्याने त्यांना सं बं णर्त तत्त्वाचे व्यिस्थस्त
आकलन होते, णशिाय त्यांना ियोग करण्याचा आत्मविश्वासही िाप्त होतो.
इयत्ता सहािीसाठी आभासी पद्धतीने दोन कायिशाळा घेतल्या, त्याला ४२
विद्यार्ी उपस्थस्त होते. तसेच, ित्यक्ष विज्ञान भिनात घेतलेल्या दोन
कायिशाळांना २० विद्यार्ी उपस्थस्त होते. तर नििीसाठीच्या दोन
कायिशाळांचा लाभ १३ विद्यार्थ्ांनी घेतला. यामध्ये इं ग्रजी माध्यमाचे
विद्यार्ीही होते.

२.४) वकर्ायतशीर सौरऊजाि (िीज) वनवमिती : सौरऊजाि मुबलक
िमािात ि विनामूल्य उपलब्ध आहे; परं तु वतचे विजेत रूपांतर करिे हे
अणर्क कायिक्षमतेने होिे गरजेचे आहे. यासाठी, सौरऊजाि सं यं िाची
कायिक्षमता िाढिण्याचा सं शोर्न िकल्प हाती घेण्यात आला. पॅ रॅ बोणलक
टरे चा िापर हा सौरऊजेपासून उष्णता वमळिण्याचा सगळ्यात कायिक्षम
मागि असल्याचे ज्ञात आहे. त्यातील सौरऊजाि शोषिाऱ्या पाइपिर विविर्
र्ातूंचे लेप दे ऊन त्याची कायिक्षमता िाढिण्याचे ियोग या िकल्पात के ले
गेले. विविर् लेपांची त्यांच्या कायिक्षमतेच्या दृष्टीने तपासिी के ली. या
ियोगात िापरलेल्या लेपांची उष्णता शोषकता उच्च दजािची असल्याचे
वनदशिनास आले. या विषयासं बं र्ी दोन शोर्वनबं र् या िषी िकाणशत
झाले. त्यापैकी एक तर आं तरराष्टरीय पविके त िणसद्ध झाला, हे नमूद
करताना आनं द होतो. हे काम विद्यार्ी सं शोर्क आवदती येरूडकर करत
आहेत. त्यांना िा. ज्येष्ठराज जोशी, िा. सुर्ीर पानसे ि िा. विश्वनार्
दळिी यांनी मागिदशिन के ले.

३.१.२) शाळा बं द णशक्षि चालू : बृहन्मुं बई महानगर पाणलका णशक्षि
विभाग, ‘शाळा बं द णशक्षि चालू’ या कायिक्रमांतगित श्रीमती शुभदा िक्टे
यांनी इयत्ता सहािीच्या विद्यार्ांसाठी सं पकि स्ापक ििाली झूम
अॅपमार्ित ियोग सादरीकरिाचे दोन कायिक्रम घेतले. वद. २२ माचि २०२१
रोजी घेतलेल्या कायिक्रमात १३० विद्यार्ी सहभागी होते; आणि वद. २३
माचि २०२१ रोजी घेतलेल्या कायिक्रमात १२५ विद्यार्ी सहभागी झाले
होते. वद. २५ माचि २०२१ रोजी घेतलेल्या कायिक्रमात इयत्ता पाचिीचे
११७ विद्यार्ी सहभागी झाले.
३.१.३) इं वडया णलटरसी िोजेक्ट (आयएलपी) : इं वडया णलटर सी िोजेक्ट
या सं स्ेकडे असलेल्या विज्ञान विषयातील इयत्ता चौर्ी ते दहािीच्या
मूळच्या इं ग्रजी भाषेतील सं गिकीय सादरीकरिांचे (पॉिर पॉईंट
िेझेंटेशनचे) मराठीत भाषांतर करण्याचा उपक्रम मराठी विज्ञान पररषदेतर्े
सुरू आहे. या उपक्रमांतिगत इयत्ता पाचिी ते आठिीची सादरीकरिे
मराठीत भाषांतर करून गुगल डर ाइव्हिर सं कणलत करण्यात आली आहेत.

२.५) जैिभाराच्या ज्वलन पद्धतींचा तौलवनक अभ्यास : जळाऊ
लाकू ड, कोळसा, शेिाच्या गोिऱ्या, शेतातील ि अन्य कचऱ्यातील
जैविकदृष्ट्या विघटनशील गोष्टी इत्यादी पारं पररक जैिइं र्नाचा आजही
मोठ्या िमािािर उपयोग के ला जातो. या जैिइं र्नाचे ज्वलन अणर्क
कायिक्षमतेने व्हािे, यासाठी हा िकल्प के ला जात आहे. या िकल्पात
जैिइं र्नाची कायिक्षमता िाढिण्यासाठी सं गिकीय ििालीचा िापर करून
द्रि अणभयांविकीचा अभ्यास के ला जात आहे ि त्या वनष्कषांचा ियोग
करून पडताळा घेतला जािार आहे. या अनुषंगाने शेगडीमध्ये िेगिेगळ्या
रचना करून ियोग करिे सुरू के ले आहे. हे ियोग करताना जैिइं र्नाचे
पूिि ज्वलन होिे, ज्वलनातून तयार होिारे िायू ि हिेतील ऑस्थक्सजन
यांचे योग् वमश्रि होिे, शेगडीत हिेचे नीट िाटप होिे, या बाबींिर लक्ष
कें वद्रत के ले आहे. या िकल्पािर विद्यार्ी सं शोर्क श्री. राहुल परमािे हे
काम करत असून त्यांना िा. ज्येष्ठराज जोशी मागिदशिन करत आहेत.

३.२.) िौढांसाठीचे उपक्रम
३.२.१) मूलभूत विज्ञानातील उच्च णशक्षिाच्या सं र्ी (सन २०१४
पासून) : दहािी-बारािीनं तर मूलभूत विज्ञानासं बं र्ी कोिकोित्या क्षेिांत
णशक्षिाच्या सं र्ी उपलब्ध आहेत, याविषयी विद्यार्ी ि पालक यांना
मावहती दे ण्यासाठी एक वदिसीय कायिक्रमाचे आयोजन करण्यात येते.
मूलभूत विज्ञानातील णशक्षि सं र्ी या विषयी एक कायिक्रम वद. १० ऑगस्ट
२०२० ते वद. १४ ऑगस्ट २०२० दरम्यान इं ग्रजीत झाला. डॉ. वििेक
पाटकर (गणित), िा. हेमचं द्र िर्ान (भौवतकशास्त्र), डॉ. ज्योत्स्ना वनजसुरे
(िनस्पतीशास्त्र), डॉ. नं वदनी दे शमुख-नेरूरकर (िाणिशास्त्र) आणि िा.
भालचं द्र भिगे (रसायनशास्त्र) यांनी मागिदशिन के ले. १५१ व्यक्तींची
उपस्थस्ती या कायिक्रमाला होती. या कायिक्रमाचे सं योजन कायििाह
डॉ. जयं त जोशी ि श्रीमती अनघा िक्टे यांनी के ले

३) कायिशाळा ि कृ वतसिे
३.१) विद्यार्थ्ांसाठीचे उपक्रम :
३.१.१) बालिैज्ञावनक ियोग कायिशाळा (सन २०००पासून) : बृहन्मुं बई
विज्ञान अध्यापक मं डळाकडू न सहािीच्या आणि नििीच्या विद्यार्थ्ांकररता
होमी भाभा बाल िैज्ञावनक परीक्षा घेतली जाते. ही परीक्षा लेखी, ियोग
आणि मुलाखत अशा तीन टप्पप्यांत होते. यांमर्ील ियोग टप्पप्यािर

मराठी विज्ञान पररषद

३.२.२) शहरी शेती िणशक्षि िगि (ऑक्टोबर १९९४ पासून) : डॉ. रमेश
दोशी यांच्या दे िगीतून हा िकल्प पररषदे ने सुरू के ला. घरातील
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जैविकदृष्ट्या विघटनशील कचऱ्याचा िापर करून गच्चीत वकं िा सज्जात,
णजर्े सूयििकाश असेल तेर्े, भाजी / र्ळे यांचे उत्पादन घेता येते. हे तं ि
शहरी शेती म्हिून ओळखले जाते ि त्याचे एकस्व (पेटंट) डॉ. दोशी यांनी
घेतले. ह्या तं िाचा िसार समाजात करण्यासाठी याचे िणशक्षि िगि
िकल्पाच्या सुरुिातीपासून घेतले जातात.
अहिाल साली कोविड-१९च्या कारिाने वनयवमत िगि पररषदे ला घेता
आले नाहीत, तरी वद. ७ माचि २०२१ रोजी एक िगि पररषदे त झाला ि
त्यािेळी १६ व्यक्ती उपस्थस्त होत्या. पररषदेचे अध्यक्ष िा. ज्येष्ठराज जोशी
यांच्या पुढाकाराने ‘विज्ञान आश्रम’ (पाबळ) या सं स्ेने शहरी शेतीचे
व्यािसावयक िारूप उभे करायचे ठरिले. विज्ञान आश्रमात भाज्यांची
लागिड करून अनुभि घेतला. तसेच, जैविकदृष्ट्या विघटनशील कचऱ्याचे
कम्पोस्ट खत तयार करण्यासाठी वकर्ायतशीर यं िही विकणसत के ले. पुिे
येर्ील तीन ते पाच गृहसं कु लात असे शहरी शेती बवगचे उभारायचे
ठरिले. त्याबाबत दूरदृश्य ििालीद्वारे चार सभा झाल्या. या बवगच्यासाठी
१) एके का भाजीची वकती रोपे असािीत, २) मोसमानुसार कोिकोित्या
भाज्यांची लागिड करता येईल, ३) कोिकोिते सावहत्य लागेल, ४) जागा
ि मनुष्यबळ वकती लागेल, याबाबत चचाि करून वनििय घेण्यात आले.
यापैकी पवहल्या तीन मुद्द्ांबाबत मागिदशिन पररषदे तर्े करण्यात आले. हे
मागिदशिन कायिकाररिी सदस्य श्री. वदलीप हेलेकर यांनी के ले. तसेच
एकमेि िणशक्षि िगिही त्यांनीच घेतला. विज्ञान भिनाच्या गच्चीिरील
शहरी शेती बवगच्याचे काम श्री. घनः श्याम र्स यांनी पावहले.

पक्षी, पक्ष्ांची घरटी ि खाद्य, पक्ष्ांचा वििीचा हंगाम, महाराष्टराचा
राज्यपक्षी, महाराष्टरातील पक्षी-क्षेिे आणि पक्षी-वनरीक्षि करताना
पाळाियाच्या गोष्टी, या उपविषयांची मावहती दे ण्यात आली. यासाठीचे
णलखाि श्री. विनायक कणिि क (४ भाग), श्रीमती विया लागििकर (४
भाग), डॉ. नं वदनी नेरूरकर-दे शमुख (३ भाग), श्रीमती चारुशीला जुईकर
ि श्रीमती शुभदा िक्टे (ित्येकी १ भाग) यांनी के ले. हा कायिक्रम दर
सोमिारी सकाळी १०.३० ते ११ या िेळेत िसाररत करण्यात आला. ह्या
कायिक्रमाला महाराष्टर ज्ञान महामं डळ (एम.के .सी.एल.) यांचे िायोजकत्व
वमळाले होते. श्रीमती शुभदा िक्टे यांनी समन्वयकाची जबाबदारी पार
पाडली, तर आकाशिािी मुं बई कें द्राच्या कायिक्रम अणर्कारी श्रीमती उमा
दीणक्षत यांचे सहकायि लाभले. त्यांना र्न्यिाद!

३.२.३) आकाशिािीिर कायिक्रम (सन २०१५ पासून) : ‘विज्ञानम्
जनवहताय’ या उपक्रमांतगित आकाशिािी मुं बईच्या ‘अस्थिता’ िावहनीिर
‘िवनता मं डळ’ या सदरात पररषदेचा सहभाग गेली पाच िषे सुरू आहे.
कोरोनामुळे स्वगत झालेले हे कायिक्रम वद. १४ सप्टेंबर २०२० पासून सुरू
झाले. वद. १४ सप्टेंबर २०२० रोजी डॉ. अपिाि लणळं गकर यांची, तर वद.
२१ सप्टेंबर २०२० रोजी डॉ. नं वदनी नेरूरकर-दे शमुख यांची मुलाखत
िसाररत करण्यात आली. ऑक्टोबर २०२० पासून ह्या कायिक्रमाचे स्वरूप
बदलले. त्यामध्ये दरिेळी नोबेल पाररतोवषक विजेत्या मवहला शास्त्रज्ञाची
ओळख करून दे ण्यात आली. त्यामध्ये डॉ. णलं डा बक, डॉ. आयररन क्युरी,
डॉ. गटी तेरेसा कोरे, डॉ. डोरोर्ी हॉजकीन, डॉ. ररटा लेिी मॉंटलचेनी, डॉ.
माररया गोपटि , डॉ. णिस्टीन न्यूसेणलन व्होल्हाडि, डॉ. बाबिरा मॅ कस्थलंटॉर्
आणि डॉ. फ्रास्थिस हॅवमल्टन अरनॉल्ड यांच्याविषयीची मावहती एके का
कायिक्रमात करून दे ण्यात आली. ही मावहती णलहून देण्याचे काम श्रीमती
सुर्ा सोमिी, श्रीमती अनघा िक्टे , डॉ. नं वदनी नेरूरकर-दे शमुख, श्री.
हेमंत लागििकर, श्रीमती जयश्री िायळ आणि श्रीमती शुभदा िक्टे यांनी
के ले. वडसेंबर २०२० मध्ये फ्रॉनकॉय णसनोस्से, रोझणलन येल्लो, गटि रूड
एलीयन आणि एडा योनार् या नोबेल पाररतोवषक विजेत्या मवहला
शास्त्रज्ञांची ओळख करून दे ण्यात आली. ही मावहती णलहून दे ण्याचे काम
डॉ. मेघना जोशी, श्रीमती सुर्ा सोमिी, डॉ. नं वदनी नेरूरकर-दे शमुख
यांनी के ले.
जानेिारी २०२१ ते माचि २०२१ ह्या तीन मवहन्यांतील तेरा भागांतून
‘पक्षी जगताची’ ओळख श्रोत्यांना करून दे ण्यात आली. पक्षी, त्यांची
शरीररचना, पक्ष्ांचे िगीकरि, पक्ष्ांचे स्लांतर, न उडिारे पक्षी,
जैिविविर्तेतील पक्ष्ांचे स्ान, सहजी वदसिारे पक्षी, पािर्ळीतील

४) व्याख्याने ि पररसं िाद :
४.१.१) विज्ञानगं गा व्याख्यानमाला (सन २०१६पासून) : मराठी विज्ञान
पररषद आणि यशिं तराि चव्हाि िवतष्ठान यांच्या सं युक्त विद्यमाने दरमहा
एका व्याख्यानाचे आयोजन के ले जाते. हे व्याख्यान चव्हाि िवतष्ठानाच्या
नरीमन पॉइं ट येर्ील सभागृहात होते. ही व्याख्याने मराठी अर्िा इं ग्रजीत
होतात. या व्याख्यानमालेचे सं योजन िवतष्ठानातर्े श्री. शरद काळे ि श्री.
महेश चव्हाि आणि मराठी विज्ञान पररषदेतर्े श्री. अ.पां. दे शपांडे ि श्री.
िकाश मोडक करतात. विज्ञानिेमींसाठी या व्याख्यानांच्या डीव्हीडी
पररषदे च्या सं दभािलयात उपलब्ध आहेत. व्याख्यानांचा तपशील
पुढीलिमािे :
वद. १५ मे २०२० - डॉ. पराग महाजनी, चांद्रयान २ – (श्रोते ७२)
वद. १९ जून २०२० - डॉ. मानसी राजाध्यक्ष, आपली ियोगशाळा – (श्रोते
१३४)
वद. १७ जुलै २०२० - डॉ. आनं द नाडकिी, कोरोनाकाळातील मनस्वास्थ्य
– (श्रोते १७०)
वद. १४ ऑगस्ट २०२० - श्री. उज्ज्वल वनरगुडकर, णचिपटक्षेिातील
तं िज्ञान – (श्रोते ४४)
वद. १८ सप्टेंबर २०२० - िा. सतीश दे साई (इं ग्लड), कॉन्क्रीट
कन्व्स्टरक्शनमर्ील सं शोर्नाचा आढािा – (श्रोते ४०)
वद. १६ ऑक्टोबर २०२० - डॉ. गजानन सबनीस (अमेररका),
तं िज्ञानातील िगती आणि भविष्य – (श्रोते २५)
वद. २७ नोव्हेंबर २०२० - डॉ. आशुतोष कोतिाल (इं ग्लड), वहग्ज बोसॉन
ि नं तर – (श्रोते २७)
वद. १८ वडसेंबर २०२० - डॉ. अन्वय मुळे, हृदयारोपि - (श्रोते ६६)

मराठी विज्ञान पररषद

३.२.४.) विज्ञान कर्ाकर्न : कोविड-१९ मुळे ित्यक्ष कायिक्रम करता
येत नसल्यामुळे दूरदृश्य ििालीद्वारे विज्ञान कर्ाकर्न कायिक्रम घेण्यात
आला.
वद. ४ ऑगस्ट २०२० - कॅ . सुनील सुळे, कर्ा-कणलं गी - (श्रोते ८५)
वद. ८ ऑगस्ट २०२० - डॉ. बाळ र्ोंडके , कर्ा-विघ्नहताि - (श्रोते १२०)
वद. ४ सप्टेंबर २०२० - श्री. अ. पां. दे शपांडे, अनुिावदत कर्ा-लँ टे ररनाचे
गुवपत - (श्रोते ६०)
या कायिक्रमाचे सं योजन कायििाह श्री. अ. पां. दे शपांडे यांनी श्री.
अजय वदिेकर ि श्री. िदीप म्हािे यांच्या मदतीने के ले.
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वद. १५ जानेिारी २०२१ - िा. आर. बालसुब्रमण्यन, रेलेव्हि ऑर्
रामानुजम इन टुडेज् कॉिे क्स्स्ट - (श्रोते ४९)
वद. १९ र्ेब्रुिारी २०२१ - डॉ. आर. एम. पारीख, कोरोना आणि विज्ञान (श्रोते १६५)
वद. १९ माचि २०२१ - िा. ज्येष्ठराज जोशी, विज्ञान-तं िज्ञानाच्या आर्ारे
सं पत्तीवनवमिती - (श्रोते १०४)
ही व्याख्याने दूरदृश्य ििालीद्वारे घेण्यात आली.
४.१.२) इतर व्याख्याने : कोविड-१९ मुळे ित्यक्ष कायिक्रम करता येत
नसल्यामुळे दूरदृश्य ििालीद्वारे व्याख्याने घेण्यात आली. तपशील
पुढीलिमािे :
वद. २९ ऑगस्ट २०२० : कोरोना - माझी जबाबदारी : डॉ. राजेंद्र
आगरकर – (श्रोते ८४)
वद. २ सप्टेंबर २०२० : जैविक युद्धतं ि : डॉ. रं जन गगे - (श्रोते १५०)

निी वदल्ली) यांनी भूषविले. उद् घाटन कायिक्रम वद. १३ वडसेंबर २०२०
रोजी, पररषदे च्या विज्ञान भिनात पदाणर्कारी ि स्ायी सवमती सदस्य या
तीसेक लोकांच्या ित्यक्ष उपस्थस्तीत पार पडला. िास्ताविक पररषदे चे
अध्यक्ष िा. ज्येष्ठराज जोशी यांनी के ले, तर पररषदे च्या वनिडक उपक्रमांची
मावहती उपाध्यक्ष डॉ. वििेक पाटकर यांनी वदली. कायिक्रमात पररषदे चे
सु.वि. तासकर लघुउद्योजक पुरस्कार, तीन विज्ञान सं शोर्न पुरस्कार,
विज्ञान एकांवकका स्पर्ाि पाररतोवषके , विज्ञानरं जन कर्ा पाररतोवषके ि िा.
श्रीर्र नारायि गोडबोले गणित पाररतोवषके विजेत्यांना दे ण्यात आली.
तसेच ‘िेर्-२०३५’ या ऑनलाइन विज्ञान परीक्षांमर्ील पाररतोषक
विजेत्या विद्यार्थ्ांची नािे घोवषत करून, िर्म पाररतोवषक विजेत्या दोन
विद्यार्थ्ांना दुवबििी समक्ष दे ण्यात आल्या. त्याचिमािे विज्ञान िसारक डॉ.
अजय महाजन (लातूर) आणि वनसगियािी सं स्ा (रत्नावगरी) यांचा
उल्लेखनीय कायािबद्दल सन्मानकरी म्हिून गौरि करण्यात आला. डॉ.
शेखर मांडे यांनी अध्यक्षीय भाषिात ‘लसवनवमिती’ या विषयाच्या अनेक
पैलिर
ूं िकाश टाकला. तसेच कोरोना िादुभािि ि भारतातील लसवनवमिती
याबाबत ऊहापोह के ला.
‘दूरदृश्य माध्यमे’ या विषयािरील चचािसिात डॉ. भूषि के ळकर
(णशक्षि), डॉ. मेघश्री दळिी (आरोग्सेिा), श्रीमती दीप्ती चौर्री (घरातून
काम)आणि श्री. अणजत जगताप (मनोरं जनातून णशक्षि), या चार तज्ज्ांनी
कं सात वदलेल्या क्षेिात, मुख्य विषयाच्या अनुषंगाने, काय घडत आहे
याबाबत विचार मांडले. चचािसिाच्या अध्यक्षस्ानी डॉ. वििेक पाटकर
होते. त्यांनी हे माध्यम िापरताना येिाऱ्या आव्हानांचा ऊहापोह के ला.
दुसरा पररसं िाद ‘मवहला अणभयं त्यांचे अनुभि’ या विषयािर होता.
त्यामध्ये श्रीमती हवषििी कान्हेकर (ओएनजीसी), श्रीमती अवनता पाटील
(नासा, अमेररका), श्रीमती वदव्या रायठठ्ठा (विनोदराय इं णजनीअसि,
जालना), डॉ. रश्मी कोल्हे (डी आरमोवनया किस्थल्टंग, ठािे) आणि
श्रीमती मानसी नांदगािकर (स्ापत्य अणभयांविकी सल्लागार), या
अणभयं त्यांनी आपले िैणशष्ट्यपूिि अनुभि सांवगतले. डॉ. स्थिता लेले
(आयसीटी, जालना) यांनी स्वत:चे अनुभि सांगत पररसं िादाचा समारोप
के ला. डॉ. रिींद्र उटगीकर (िाज इं डस्टर ीज)यांनी ‘जैिइं र्ने’ या विषयािर
आणि डॉ. टे स्सी र्ॉमस (सं रक्षि सं शोर्न विकास सं स्ा- डीआरडीओ)
यांनी ‘क्षेपिास्त्रे’ या विषयािर अभ्यासपूिि व्याख्याने वदली.
अणर्िेशनात विद्यार्थ्ांसाठी ियोगाचे सि घेण्यात आले. त्यामध्ये िा.
भगिान चक्रदे ि (भौवतकशास्त्र ि गणित), िा. मनीषा कपे (जीिशास्त्र)
आणि श्रीमती सुर्ा सोमिी (रसायनशास्त्र) यांनी णचत्तिेर्क, मनोरं जक
त्याचबरोबर सं बं णर्त सं कल्पना स्पष्ट करिारे अनेक ियोग दाखिले. या
सिात ३०००पेक्षा जास्त विद्यार्ी सहभागी झाले होते. तरीही दूरदृश्य
ििालीमुळे तसेच नेमका ‘लोजअप’ घेऊन ियोग दाखिल्याने सिांना
ियोगाचा आनं द घेता आला. सन्मानकाऱ्याशी िातािलाप कायिक्रमात डॉ.
अजय महाजन (लातूर) आणि वनसगियािी सं स्ेचे श्री. सुर्ीर ररसबूड यांनी
ते करत असलेल्या कायािची मावहती वदली. करमिुकीच्या कायिक्रमात
विज्ञान एकांवकका स्पर्ेतील विजेती ‘दुसरा आइन्व्स्टाइन’ ही एकांवकका
सौ. नणलनी यशिं तराि दोडे विद्यालय (मुलड)
ुं या शाळे च्या विद्यार्थ्ांनी
सादर के ली. तसेच, विज्ञानरं जन कर्ा स्पर्ेतील ‘ब्राम्हो ९ आणि शाश्वत
विकास’ ही श्री. सदगुरू कु लकिी णलणखत कर्ा श्रीमती सुविया िारे यांनी
सुरेखरीत्या िाचून दाखिली. शैक्षणिक सहलीत नेहरू विज्ञान कें द्र (मुं बई),

४.१.३) चचािसिे / परीसं िाद :
वद. १९ जुलै २०२० : कोरोना - डॉ. रं जन गगे (कोरोना म्हिजे
काय?), डॉ. सं जय ओक (मुं बईतील कोरोना पररस्थस्ती), डॉ. र्नं जय
के ळकर (पुण्यातील कोरोना पररस्थस्ती) आणि डॉ. वििेक पाटकर (कोरोना
-सं ख्याशास्त्रीय विश्लेषि) ह्या तज्ज्ांचा सहभाग होता. श्रोते २०० पेक्षा
जास्त होते. समन्वयक श्री. अ.पां. दे शपांडे होते.
वद. १६ ऑगस्ट २०२० : णशक्षि झाले लॉकडाउन - िा. हेमचं द्र
िर्ान, श्री नागेश मोने आणि णशक्षि खात्याचे दोन अणर्कारी, डॉ.
विशाल सोळं की (णशक्षि आयुक्त) - णशक्षिाणर्कारी श्रीमती तेजस्थस्वनी
आळिेकर यांचा सहभाग होता. श्रोते १४० होते. सं योजक श्री. हेमंत
लागििकर होते. समन्वयक श्री. अ.पां. दे शपांडे होते.
वद. ६ सप्टेंबर २०२० : लॉकडाउन महाविद्यालयीन णशक्षि - िा.
अरविं द नातू (पुिे), िा. िर्ु ल्लदत्त कु लकिी (रत्नावगरी) आणि णशक्षि
खात्यातील महाराष्टर सरकारचे डॉ. अभय िाघ ि डॉ. र्नराज माने हे दोन
अणर्कारी उपस्थस्त होते. श्रोते १३० होते. सं योजक िा. सुर्ीर पानसे होते.
समन्वयक श्री. अ.पां. दे शपांडे होते.
वद. २४ ऑक्टोबर २०२० : पािी विषयाचे विविर् पैलू - िक्स्ते म्हिून
िा. ज्येष्ठराज जोशी, डॉ. अरुि नायर, डॉ. पररमल कु लकिी, डॉ. अििब
दासगुप्ता, श्री. शशांक दे शपांडे, डॉ. िसाद मोडक, श्री. सु. ना. पाटिकर
आणि श्री. उल्हास परांजपे या तज्ज्ांनी मागिदशिन के ले. श्रोते ३५ होते.
सं योजक श्री. अ.पां. दे शपांडे होते.
वद. ३१ ऑक्टोबर २०२० : मनामनात कोरोना - या विषयािरील
पररसं िाद सेंटर र्ॉर मेंटल हेल्र् अॅडव्होकसी, ररसचि अॅण्ड टर ीटमेंटच्या
सं युक्त विद्यमाने आयोणजत के ला होता. त्यामध्ये मानसोपचार तज्ज् डॉ.
आणशष दे शपांडे यांनी मागिदशिन के ले. सं योजक श्री. अ.पां. दे शपांडे होते.
श्रोते ११४ होते.
ही चचािसिे दूरदृश्य ििालीद्वारे घेण्यात आली.
५. विज्ञान अणर्िेशन : पं चािन्नािे अ.भा. मराठी विज्ञान अणर्िेशन,
कोविड-१९ मुळे दूरदृश्य ििालीद्वारे, वद. १३ ते १७ वडसेंबर, २०२० या
कालािर्ीत घेण्यात आले. अणर्िेशनाचे अध्यक्षस्ान डॉ. शेखर मांडे,
महासं चालक, िैज्ञावनक ि औद्योवगक सं शोर्न पररषद (सीएसआयआर,
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मुक्तांगि विज्ञानशोणर्का (पुिे) आणि विज्ञान आश्रम (पाबळ, णज. पुिे)
या सं स्ांना आभासी पद्धतीने भेट दे ण्यात आली. या ऑनलाइन पद्धतीने
िर्मच झालेल्या अणर्िेशनाला नऊशेहून अणर्क िवतवनर्ींनी नोंदिी
के ली होती. अणर्िेशनाला िामुख्याने मे. सुविया लाइर् सायिेस णल.,
मे. िनाझ इं णजवनअसि णल. (पुिे), मे. िॅ िम इंडस्टर ीस णल. (पुिे) ि
अभ्यं कर ररसचि अँड डेव्हलमेि र्ाऊण्डेशन यांचे आणर्िक साहाय्य लाभले.
या कायिक्रमाची रचना कायििाह श्री. अ.पां. दे शपांडे यांनी के ली ि
सं योजन कायििाह श्री. विनायक कणिि क यांनी कायिकाररिी सदस्य श्री.
हेमंत लागििकर, पररषदे तील अणर्कारी श्री. विश्वनार् म्हािळकर आणि
श्री. आर.डी. जोशी यांच्या मदतीने के ले.

ििेणशका आल्या होत्या. परं तु, कोविड-१९ मुळे वनिड िवक्रया उणशरा
अमलात आली. परीक्षकांनी पुढील िमािे वनिड के ली :
िर्म क्रमांक : श्री. वमणलं द आळिेकर; कॅ स्थिन पं पस् अँड व्हॉल्व्हस्
िा.णल., कोल्हापूर (रासायवनक द्रिांकररता उपयुक्त आयात पयाियी पं पांचे
उत्पादन)
वद्वतीय क्रमांक : श्री. गिेश व्हािळ; व्ही. व्ही. विंटलँ ड सस्थव्हस
ि ेस,
मुं बई (सं गिकाच्या विं टरसाठी ‘एनकोडर स्टर ीप आणि एन्कोडर वडस्क’
यांचे भारतीय हिामानात वटकाऊ उत्पादन)
तृतीय क्रमांक : श्री. कीती पांचाळ; अशर इविपमेंट िा. णल., ठािे
(छपाईसाठी फ्लेक्सोग्रार्ी यं िांची भारतात मार्क वकमतीत वनवमिती) हे
पुरस्कार अनुक्रमे रु. ५०,०००/-, रु. ३०,०००/- ि रु. २०,०००/- आणि
सन्मानपि या स्वरूपाचे होते. परीक्षिाचे काम सििश्री वनपुि मेहता,
पुरुषोत्तम आगिि, वििेक दे शपांडे ि अजुिन मोरे यांनी के ले. सं योजनाचे
काम पररषदे तर्े कायििाह श्री. अ.पां. दे शपांडे यांनी तर कोणसयातर्े
सणचि श्री. समीर णशरोडकर यांनी के ले. एविल २०२० मध्ये द्याियाचे हे
पुरस्कार वडसेंबर २०२० मध्ये वदले आणि एविल २०२१ मध्ये द्याियाचे
पुरस्कार कोविड-१९ मुळे द्यायचे रद्द के ले.

६) विविर् स्पर्ाि, पाररतोवषके आणि पुरस्कार
विज्ञान िसाराचा एक मागि म्हिून विविर् स्पर्ाि आयोणजत करून
पाररतोवषकांचे वितरि करण्यात येते. तसेच, विणशष्ट विषयासं बं णर्त
क्षेिातील कामवगरी / िकल्प लक्षात घेऊन ठरिलेल्या वनयमांनुसार
पुरस्कारही वदले जातात. अहिाल साली घेतलेल्या स्पर्ाि / पुरस्कारांचा
तपशील पुढीलिमािे :
६.१) लघुउद्योजकांसाठी तासकर पुरस्कार (सन २०१२ पासून) :
लघुउद्योजकांनी विकणसत के लेल्या नािीन्यपूिि, तसेच व्यापारीदृष्ट्या
यशस्वी असलेल्या उत्पादनाला / िवक्रयेला ‘तासकर लघुउद्योजक
पुरस्कार’ वदला जातो. सु.विं . तासकर यांनी वदलेल्या वनर्ीच्या व्याजातून
दरिषी हा पुरस्कार वदला जातो. लघुउद्योजकांची चांगली जाि असलेल्या
चेंबर ऑर् िॉल इं डस्टर ीज असोणसएशन (कोणसया) यांच्या मदतीने ह्या
पुरस्कार वनिडीची िवक्रया पररषदे ने अमलात आिली. पाररतोवषकाची
रक्कम ि येिाऱ्या ििेणशकांची सं ख्या लक्षात घेऊन, २०१९ सालच्या
पुरस्कारासाठी रु. एक लाखाचे एकच पाररतोवषक दे ण्याऐिजी, िर्म रु.
५०,०००/-, वद्वतीय रु. ३०,०००/- आणि तृतीय रु. २०,०००/- अशी
तीन पाररतोवषके द्याियाचे ठरिले. त्या िषीच्या पुरस्कारासाठी १३

६.२) विज्ञान एकांवकका स्पर्ाि (सन २०१५ पासून) : मनोरं जनातून
विज्ञान िसार हा हेतू साध्य करण्याच्या उद्दे शाने विज्ञान एकांवकका स्पर्ाि
घेण्यास सुरुिात के ली. स्पर्ेच्या सहाव्या िषी कोविड-१९ मुळे र्क्त
खुल्या गटातील स्पर्ाि घेण्यात आली. खुल्या गटात पदिी णशक्षि
महाविद्यालये ि नाट्य क्षेिातील व्यािसावयक सं स्ा यांचा समािेश होता.
स्पर्ेची िार्वमक र्ेरी ध्ववनणचिर्ीत सादरीकरिाद्वारे घेण्यात आली.
त्यासाठी मुं बई, पुिे, नाणशक, णसल्ली (णज.भं डारा), सोलापूर, सांगली,
रत्नावगरी, महाड ि उरि (दोन्ही णज. रायगड) येर्ील २३ सं घांनी नोंदिी
के ली. पि, १८ सं घांनी एकांवकके च्या ध्ववनणचिवर्ती पाठिल्या. त्यांचे
तीन गटात विभाजन करून, ित्येक गटातून तीन क्रमांक काढायचे

विज्ञान िसारक िैज्ञावनक हरपला!
विख्यात गणित ि खगोलभौवतक शास्त्रज्ञ डॉ. शणशकु मार णचिे यांचे वद. ११ जानेिारी २०२१ रोजी,
ियाच्या चौऱ्याऐंशीव्या िषी वनर्न झाले. मूलभूत विज्ञान सं शोर्न, विद्यापीठ पातळीिरील अध्यापन आणि
विज्ञान िसार अशा िेगिेगळ्या क्षेिांत तुल्यबळ आणि मोलाचे काम के लेल्या ऋवषतुल्य व्यवक्तमत्त्वाला आपि
मुकलो आहोत. डॉ. णचिे यांनी गणित विषयात िर्म क्रमांकाने पदिी िाप्त करून विद्यािृत्ती वमळिली आणि
पुढील णशक्षि त्यांनी कें वब्रज विद्यापीठात घेतले. त्याच विद्यापीठातून पीएच.डी. पदिी वमळिताना
सौरडागांच्या रचनेशी सं बं णर्त विषयािर सं शोर्न के ले होते. सौर खगोलशास्त्रात त्यांचे महत्त्वाचे योगदान
असून, त्यांचे दीडशेपेक्षा जास्त शोर्वनबं र् विविर् आं तरराष्टरीय वनयतकाणलकांत िकाणशत झाले आहेत.
इं ग्लंडमर्ील लीड् स विद्यापीठात त्यांनी उपयोणजत गणिताचे अध्यापन के ले, तर टाटा मूलभूत सं शोर्न सं स्ेत (मुं बई) ते ३४ िषे सं शोर्न ि
अध्यापन अशा दोन्ही कामात व्यग्र होते. याखेरीज इं ग्लंड, अमेररका येर्ील नामांवकत विद्यापीठात अभ्यागत िाध्यापक म्हिूनही अनेक िषे अध्यापन
के ले. मुं बई विद्यापीठ आणि अिुशक्ती विभाग यांच्या सं युक्त विद्यमाने पायाभूत विज्ञानाच्या अभ्यासासाठी स्ापन झालेल्या ‘सेंटर र्ॉर एक्सलि इन
बेणसक सायिेस’मध्ये ते वडणस्टं स्थिश्ड र्ॅकल्टी म्हिून शेिटपयंत कायिरत होते.
डॉ. णचिे यांचा मुं बईतील नेहरू तारांगि, नेहरू विज्ञान कें द्र, होमी भाभा विज्ञान णशक्षि कें द्र, मराठी विज्ञान पररषद इत्यादी अनेक सं स्ाच्या कामात
सहभाग होता. आपल्या ज्ञानाचा आम जनतेला उपयोग व्हािा अशी तळमळ त्यांना होती. पररषदे च्या अनेक कायिक्रमांत ते िक्ते म्हिून आले होते. तसेच
पररषदे ने १९९१ साली त्यांचा सन्मानकरी म्हिून गौरि के ला होता. तसेच, २०१८ साली त्यांना पररषदे चे सन्माननीय सभासदत्व दे ऊन त्यांच्या कायािला
सलाम के ला होता. उच्च दजािचे सं शोर्न करिारे, आतं रराष्टरीय पातळीिर मान्यता िाप्त के लेले ि त्याचबरोबर विज्ञान िसार करिारे व्यवक्तमत्त्व आपि
गमािले आहे. डॉ. शणशकु मार णचिे यांना मराठी विज्ञान पररषदे तर्े विनम्र आदरांजली!!
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ठरिण्यात आले. वद. २५ आणि २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी ही िार्वमक
र्े री पररषदे च्या विज्ञान भिनात झाली. श्री. णक्षवतज झारापकर ि श्री.
णशिदास घोडके यांनी नाट्याच्या अंगाने, तर िा. ना. द. मांडगे यांनी
विज्ञानाच्या अंगाने परीक्षि के ले. दोन गटांतून ित्येकी तीन, तर वतसऱ्या
गटातून दोन, अशा ८ एकांवकका विभागीय पाररतोवषकासाठी वनिडल्या.
यापैकी वतन्ही गटांतून वमळू न पाच एकांवककांची वनिड अंवतम र्े रीसाठी
करण्यात आली.
ही अंवतम र्ेरी वद. १० वडसेंबर २०२० रोजी मराठी सावहत्य सं स्कृ ती
ि कला मं डळ (िाशी, निी मुं बई) यांच्या नाट्यगृहात झाली. तेव्हा पाच
सं घांनी ित्यक्ष एकांवकका सादर के ल्या. त्यािेळी परीक्षिाचे काम
श्री. णक्षवतज झारापकर, श्रीमती सुविया विनोद यांनी नाट्याच्या अंगाने, तर
डॉ. नरेंद्र दे शमुख यांनी विज्ञानाच्या अंगाने के ले. परीक्षकांनी वनिड
के ल्यानुसार, िर्म क्रमांक सौ. नणलनी यशिं तराि दोडे विद्यालय (मुलड)
ुं
यांच्या ‘दुसरा आइन्व्स्टाइन’, दुसरा क्रमांक रेषा णशक्षि सं स्ा (नाणशक)
यांच्या ‘व्हाया रेवडअम’ आणि वतसरा क्रमांक विय कलाकृ ती (पुिे) यांच्या
‘माररया’ यांनी वमळिले. ही पाररतोवषके रोख रु. ३१,०००/-, रू.
२१,०००/- आणि रु. ११,०००/-, िमािपि ि िृवतणचन्ह या स्वरूपाची
होती. याणशिाय उत्कृ ष्ट नेपर्थ्, िकाशयोजना, सं गीत, लेखन, वदग्दशिन,
अणभनेता ि अणभनेिी, अशी िैयवक्तक पाररतोवषके ही देण्यात आली. ही
पाररतोवषके रु. २,०००/- ते रु.५,०००/- रोख ि िमािपि या स्वरूपाची
होती. पाररतोवषक वितरि पररषदेच्या पं चािन्नाव्या अ.भा. मराठी विज्ञान
अणर्िेशनात करण्यात आले. या स्पर्ेचे सं योजन कायिकाररिी सदस्य
श्री. रिींद्र ढिळे यांनी के ले, तर श्रीमती सुचेता णभडे यांनी त्यांना मदत
के ली.

६.४.२) बळीराजा-अििासाहेब णशं दे कृ षी पुरस्कार (सन २०१२
पासून) :
६.४.३) सौ. ज्योती चापके कृ षी पुरस्कार (सन २०२० पासून) :
िसं तराि नाईक कृ षी िवतष्ठानकडू न वमळालेल्या दे िगीच्या व्याजातून
पररषदे तर्े हा पुरस्कार तीन िषांतून एकदा वदला जातो. कृ षी क्षेिात
नािीन्यपूिि ि उपयुक्त काम करिाऱ्या व्यक्ती िा सं स्ेला िोत्साहन म्हिून
हा पुरस्कार वदला जातो. याच कामासाठी आिखी एक वनर्ी बळीराजा
माणसक (पुिे) यांच्याकडू न पररषदे ला वमळाला. त्या वनर्ीच्या व्याजातून
बळीराजा-अण्णासाहेब णशं दे पुरस्कार दे ण्यात येतो, तोही पुरस्कार तीन
िषांतून एकदा वदला जातो. या िषी (२०२०-२१) डॉ. विठ्ठल चापके यांनी
वदलेल्या देिगीच्या व्याजातून सौ. ज्योती चापके कृ षी पुरस्कार द्यायला
सुरुिात के ली. पयाििरिस्नेही शेती करिाऱ्या व्यक्तीला हा पुरस्कार तीन
िषांतून एकदा वदला जाईल.
या िषी आलेल्या १५ ििेणशकांतून िसं तराि नाईक कृ षी िवतष्ठान
पुरस्कारासाठी िा. ितीक दे शमुख (अमरािती) यांची शं ख वकडीच्या
वनमूिलनाकररता त्यांनी के लेल्या उपायासाठी वनिड करण्यात आली. तसेच,
बळीराजा-अण्णासाहेब णशं दे कृ षी पुरस्कारासाठी वदशांतर सं स्ा (णचपळू ि)
यांची वनिड, त्या सं स्ेने मवहलांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वी शेती के ल्याबद्दल
करण्यात आली. हे दोन्ही पुरस्कार रु.१०,०००/- ि सन्मानपि या
स्वरूपाचे आहेत. पयाििरिस्नेही शेती करिाऱ्या श्री. राजेंद्र नलािडे
(औरं गाबाद) यांची वनिड सौ. ज्योती चापके शेती पुरस्कारासाठी के ली
गेली. हा पुरस्कार रु.५,००० ि सन्मानपि या स्वरूपाचा आहे. परीक्षिाचे
काम कृ वषतज्ज् डॉ. विठ्ठल चापके ि िा. राम गािं डे, तसेच कायििाह
श्री. अ.पां. दे शपांडे यांनी के ले. हे वतन्ही पुरस्कार पररषदे च्या पं चािन्नाव्या
िर्ािपनवदनाच्या कायिक्रमात वदले जातील. या पुरस्काराच्या समन्वयाची
जबाबदारी कायििाह श्री. अ.पां. दे शपांडे यांनी सांभाळली.

६.३ विज्ञान िसार पुरस्कार :
६.३.१) मनोरमाबाई आपटे विज्ञान िसार पुरस्कार (१९९३ पासून)
आणि ६.३.२) सुर्ाकर उद्धिराि आठले विज्ञान िसार पुरस्कार (२०२०
पासून) : मनोरमाबाई आपटे चॅ ररटीजने वदलेल्या दे िगीच्या व्याजातून, दर
तीन िषांतून एकदा हा पुरस्कार वदला जातो. समाजामध्ये िैज्ञावनक
दृवष्टकोन वनमािि करण्याच्या उद्दे शाने विज्ञान िसार, विज्ञान णशक्षि, सार्ने
वनवमिती, िकल्प इत्यादी मागािने ियत्न करिारे कायिकते ि सं स्ा यांना
िोत्साहन दे ण्यासाठी हा पुरस्कार वदला जातो. याच कामासाठी २०२०-२१
सालापासून सुर्ाकर उद्धिराि आठले पुरस्कार द्यायला सुरुिात झाली.
त्यासाठीचा वनर्ी याचिषी जमा झाला असून तो पुरस्कार दरिषी वदला
जािार आहे. या िषी या पुरस्कारांसाठी १२ ििेणशका आल्या होत्या. त्यांचे
परीक्षि श्री. हेमंत लागििकर, श्री. योगेशचं द्र लोहकरे ि डॉ. जयं त
जोशी यांच्या वनिड सवमतीने श्री. श्रीरं ग वपंपळीकर (वटटिाळा, णज. ठािे)
यांची वनिड मनोरमाबाई आपटे पुरस्कारासाठी के ली, तर डॉ. सुर्ीर कुं भार
(कराड, णज. सातारा) यांची वनिड सुर्ाकर उद्धिराि आठले पुरस्कारासाठी
के ली. हे पुरस्कार रु. २५,०००/- ि सन्मानपि या स्वरूपाचे असून, ते
पररषदे च्या पं चािन्नाव्या िर्ािपनवदन कायिक्रमात वदले जातील. या
पुरस्कारांचे सं योजन कायििाह डॉ. जयं त जोशी यांनी के ले.

६.५) िैद्य रघुनार्शास्त्री गो. तांबिेकर विज्ञान रं जन कर्ा स्पर्ाि (सन
१९७० पासून) : मराठी विज्ञान पररषदेतर्े विज्ञान रंजन कर्ा स्पर्ाि १९७०
सालापासून घेतली जाते. ह्या स्पर्ेत पाररतोवषक वमळिलेले विजेते आज
आघाडीचे विज्ञान कर्ा लेखक म्हिून ज्ञात आहेत. या िषीच्या स्पर्ेसाठी
२४ विज्ञान कर्ा ििेणशका म्हिून आल्या होत्या. त्यांचे परीक्षि नामांवकत
विज्ञान कर्ा लेखक डॉ. मेघश्री दळिी ि श्री. शरद पुराणिक यांनी के ले.
त्यानुसार पवहल्या पाररतोवषकासाठी एकही कर्ा पाि ठरली नाही. दुसऱ्या
क्रमांकाचे पाररतोवषक श्री. वगरीश पळशीकर (पुिे) यांच्या ‘अदृश्य’ या
कर्ेला, आणि श्री. सदगुरू कु लकिी (मुं बई) यांच्या ‘ब्राम्हो ९ आणि
शाश्वत विकास’ या कर्ेला विभागून दे ण्यात आले. दुसरे पाररतोवषक रु.
१,५००/- ि िमािपि या स्वरूपाचे होते. विजेत्यांच्या या कर्ा मराठी
विज्ञान पररषद पविके च्या २०२१ सालच्या वदिाळी अंकात िकाणशत के ल्या
जातील. विजेत्यांचे अणभनं दन!! सन २०१३ पासून कर्ा स्पर्ेचे परीक्षि
मराठी विज्ञान पररषद मध्यितीतर्े के ले जाते. कायििाह श्री. अ.पां.
दे शपांडे यांनी श्री. िदीप म्हािे यांच्या मदतीने ह्या स्पर्ेचे सं योजन
सांभाळले.

६.४) कृ षी पुरस्कार
६.४.१) िसं तराि नाईक कृ षी िवतष्ठान पुरस्कार (सन १९९५ पासून) :

मराठी विज्ञान पररषद

६.७) उत्तम विज्ञान पुस्तक पाररतोवषक : नाणशकच्या विज्ञान लेखक
सं घाने पुरस्कृ त के लेल्या विज्ञानविषयक मराठीतील पुस्तकाला मराठी
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विज्ञान पररषदेतर्े पाररतोवषक दे ण्याची योजना या िषीपासून सुरू झाली.
सायि वर्चर, नाणशक यांच्या पुढाकाराने ही पाररतोवषक योजना कायािणन्वत
झाली. या पाररतोवषकासाठी जानेिारी २०१९ ते वडसेंबर २०२० या
कालािर्ीत िकाणशत झालेली विज्ञान पुस्तके विचारात घेतली होती. या
पाररतोवषकासाठी १० पुस्तके ििेणशका म्हिून आली होती. त्यांचे परीक्षि
श्री. अ.पां. दे शपांडे, िा. सुर्ीर पानसे ि डॉ. रजनी णभसे यांच्या सवमतीने
के ले. डॉ. मार्ि गाडगीळ णलणखत ‘उत्क्ांती : एक महानाट्य’ (राजहंस
िकाशन) या पुस्तकाची वनिड झाली. रु. १,०००/- ि िमािपि असे या
पाररतोवषकाचे स्वरूप असून, ते रवििार वदनांक २५ एविल २०२१च्या
पररषदेच्या पं चािन्नाव्या िर्ािपनवदनी दूरदृश्य माध्यमाद्वारे वदले गेल.े या
पाररतोवषकांचे सं योजन कायििाह श्री. अ.पां. दे शपांडे यांनी के ले.

ितींचा तपशील आहे. या सगळ्या दे िगीदारांना मन:पूििक र्न्यिाद!
पविके ला दरिषी महाराष्टर राज्य सावहत्य आणि सं स्कृ ती मं डळाचे अनुदान
वमळते, त्या अनुदानामध्ये यं दा कोरोनामुळे कपात झाली.
या िषी पविके चे दरमहा ४८५० (२५० भेट अंक र्रून) पाठिले जात
होते. याखेरीज १७८ िगििीदारांना ि आजीि सभासदांना ई-पविका
पाठिली जात होती. तसेच, या िषी सुरू के लेल्या खास योजनेद्वारे,
एकदम रु. १,०००/- भरल्यास िीस िषे ई-पविका पाठिली जाईल, असे
आिाहन करण्यात आले होते; त्याला िवतसाद वदलेल्या १०८ व्यक्तींना ईपविका पाठिण्यात आली. याचबरोबर अहिाल-साली आयोणजत ‘िेर्२०३५’ या ऑनलाइन परीक्षा उपक्रमात सहभागी २६८५ विद्यार्थ्ांना ईपविका विनामूल्य पाठिण्यात आली. तसेच, पविका पाच मवहने िकाणशत
होऊ न शकल्यामुळे िगििीदारांना त्यांच्या भरलेल्या िगििीची मुदत
िाढिून दे ऊन, वततके मवहने अंक पाठिण्यात आले.
वतिरांतले िाणिजीिन, िादळ, िारा आणि िृक्ष, िाटि अस्त्र, मेंदस
ू ं बं र्ी
सं शोर्न, वकिू सरोिरात दडू न बसलेले सं कट, लस आणि स्वमग्नता
इत्यादी विषयांिरील मुखपृष्ठकर्ांचा समािेश होता. ‘ऊजािपुराि’ हे
जानेिारी २०२० मध्ये सुरू के लेले सदर माचि २०२१ पयंत सुरू होते.
‘गं मत जं मत’ हे विद्यार्थ्ांसाठीचे सदर वनयवमत सुरू असून, त्यातील
मजकु रात काही बदल करण्यात आले. नोव्हेंबर २०२० पासून पूिि पानाचे
'शब्कोडे' स्वतं िपिे दे ण्यास सुरुिात के ली आहे. वदिाळी अंकात चार
विज्ञान कर्ांसोबत, कोरोनाच्या वनवमत्ताने लशींचा मागोिा, िरिरं जन,
कहािी मुं बई मेटरोची, ििास मानिी उत्क्ांतीचा, कृ विम बुवद्धमत्ता इत्यादी
वनरवनराळ्या क्षेिांतील विज्ञान-तं िज्ञानविषयीच्या लेखांचा समािेश होता.
अहिाल साली कायिकारी सं पादक म्हिून श्री. शणशकांत र्ारिे यांनी
जबाबदारी सांभाळली. पररषदे च्या ठािे विभागाने दरिषीिमािे ४८
सभासदांची िगििी जमा के ली.
अहिाल सालातील जावहरातदारांचा िवतसाद कोरोना िादुभाििाच्या
पाश्विभूमीिर सुद्धा चांगला होता. पविके चे जावहरातीचे उत्पन्न रु.
९,१६,२०१/- एिढे होते. या िषाित िकाणशत झालेल्या सातही अंकाला
जावहराती दे िाऱ्यांमध्ये युपीएल णल., िनाझ इं णजवनअसि णल.(पुिे),
िाणलटी इं डस्टर ीज णल., र्रमसी मोरारजी के वमकल्स कं पनी णल. यांचा
समािेश होता. तर िेस्टनि इं वडया कलर के वमकल्स णल.आणि इं वडयन
इस्थन्व्स्टट्यूट ऑर् के वमकल टे क्नॉलॉजी (हैद्राबाद)- ित्येकी सहा मवहने,
तसेच एटीइ ग्रुप (पाच मवहने) आणि वपतांबरी िॉडक्टस् िा.णल., ठािे
जनता सहकारी बँ क णल. ि नीट एअरकं वडशवनंग िा. णल. या तीन
जावहरातदारांनी ित्येकी चार मवहने जावहराती वदल्या. तद्वतच तीन मवहने
जावहराती दे िाऱ्यांमध्ये इटवनिस र्ाइन के वमकल्स णल., गोदरेज इं डस्टर ीज
णल., हेिी िॉटर बोडि आणि लक्ष्मी ऑरगॅ वनक इं डस्टर ीज णल. यांचा समािेश
होता. याणशिाय, िॅ िम इं डस्टर ीज णल.(पुिे), गुडविल ग्रुप यांनी ित्येकी
दोन मवहने जावहराती वदल्या. याचबरोबर वदिाळी अंकासाठी विशेष
जावहराती दे िाऱ्यांमध्ये िाज इं डस्टर ीज णल.(पुिे), एक्सेल इं डस्टर ीज णल.,
कौशल्य हॉस्थस्पटल, आिरा णसन्थेवटक्स िा.णल., र्ायसेन क्रप्प इं डणस्टर यल
सोल्युशि (इं वडया), बेणसल पॉणलओणलवर्ि इं वडया (िा.) णल.,
एसबीआय लाइर् इन्व्शुरि यांचा समािेश होता. याखेरीज ५२
जावहरातदारांनी एकदा जावहरात वदली. सिि जावहरातदारांना मन:पूििक
र्न्यिाद! या िषी जावहरांतीचे िमाि २५ टक्के, तर मजकू राचे िमाि ७५

६.८) िा. श्रीर्र नारायि गोडबोले गणित पाररतोवषके (सन २०१८
पासून) : गणित विषयाचे नामिं त िाध्यापक श्रीर्र नारायि गोडबोले
यांच्या िृवतिीत्यर्ि ही पाररतोवषके वदली जातात. िा. गोडबोले यांचे
णचरं जीि िणसद्ध लेखक श्री. अच्युत गोडबोले यांनी यासाठी पररषदे ला
वनर्ी वदला आहे. शालान्त परीक्षेत गणित विषयात शाळे त उच्चतम गुि
वमळििाऱ्या विद्यार्थ्ांना ही पाररतोवषके वदली जातात.
या िषी १) कु . वनलेश ताम्हनकर, सुभाषचं द्र बोस हायस्कू ल
(मानखुदि) २) कु . वनवकता कोरडे, श्रीमती रार्ीबाई टावहलायांनी हायस्कू ल
(गोिं डी) आणि ३) कु . जािेद खान, रोणचराम र्डानी कििबणर्र विद्यालय
(चेंबूर) यांना दे ण्यात आली. यांपैकी कु . जािेद खान हा वदव्यांग विद्यार्ी
आहे, त्याचे विशेष कौतुक. ही पाररतोवषके ित्येकी रु. १,५००/- ि
िमािपि या स्वरुपाची आहेत. या योजनेचे सं योजन श्रीमती सुचते ा णभडे
यांनी के ले.
७) विज्ञानविषयक िकाशने
७.१) मराठी विज्ञान पररषद पविका : एविल १९६८ पासून अखं डपिे
िकाणशत होिाऱ्या ‘मराठी विज्ञान पररषद पविका’ माणसकाच्या छपाईत ि
वितरिात कोविड-२०१९च्या िादुभाििामुळे अहिाल-साली बार्ा आली.
कोरोनामुळे लागू झालेली टाळे बंदी आणि खं वडत झालेली टपालसेिा;
यामुळे एविल २०२० ते ऑगस्ट २०२० या काळातील पाच अंक िकाणशत
करता आले नाहीत. माि सप्टेंबर २०२० पासून माचि २०२१ पयंत सात
अंक (वदिाळी अंकासवहत) िणसद्ध करण्यात आले. सन १९८७ पासून
मविप पविका हे स्वतं ि विज्ञान माणसक म्हिून चालिले जाते. या िषी ३२
पानांचे चार अंक, ३६ पानांचे २ अंक आणि १३२ पानांचा वदिाळी अंक,
असा ३३२ पानांचा मजकू र (सात अंकाद्वारे) पविके च्या िाचकांना वदला.
यांपैकी ९२ पाने रं गीत होती. या िषी पविके चे ४०१ िावषिक िगििीदार
होते. २६८ सभासद तीन िषांसाठी आणि सरासरी ९२१ आजीि सभासद
होते. पविके च्या ३०१० िती िेगिेगळ्या सं स्ा ि व्यक्ती यांच्या आणर्िक
साहाय्यातून गरजू शाळा / ग्रंर्ालयांना पाठिल्या जात होत्या. िनाझ
इं णजनीअसि णल. (२०००), तासकर पररिार विज्ञान िसार वनर्ी (५००),
र्रमसी मोरारजी के वमकल कं पनी णल. (२००), रमामिी अय्यं गार
चॅ ररटे बल टर स्ट (१००), भूषि रेवफ्रजरेशन, डॉ.टी.एस. मािळं कर ि
श्रीमती उमा वटपिीस (ित्येकी ३०) आणि श्रीमती सुनीती मराठे ि श्री.
विठ्ठल जोशी (ित्येकी १०), असा आणर्िक साहाय्यातून पाठिल्या जािाऱ्या

मराठी विज्ञान पररषद

12

िावषिक अहिाल २०२०-२०२१

टक्के, अशी सरासरी विभागिी होती. जावहराती वमळिण्याचे काम श्री.
िदीप म्हािे पाहतात. मुवद्रतशोर्नाची जबाबदारी श्रीमती सार्ना गोरे यांनी
सांभाळली; तर मुखपृष्ठाचे काम श्री. अजय वदिेकर करतात. अंकाच्या
सजािटीसाठी सििश्री अजय वदिेकर, िदीप म्हािे, श्रीमती सं गीता नाईक
यांचा सहभाग होता.

दोन लेख णलहून सदरात सहभागी होिाऱ्या लेखकांची सं ख्या आठ इतकी
होती. िाचीन काळापासूनचे जगभरातील गणित, िणसद्ध गणिती,
गणितातील मनोरं जक भाग, िमेये इत्यादी विषय या तीन मवहन्यांत
समाविष्ट होते. या सदरासाठी तज्ज् म्हिून डॉ. वििेक पाटकर, डॉ. मेर्ा
णलमये आणि िा. माणिक टें बे काम पाहत असून, समन्वयाची जबाबदारी
डॉ. मेर्ा णलमये ि श्रीमती चारुशीला जुईकर सांभाळत आहेत.
सन २०१७ मध्ये ‘कु तूहल’ सदरात छापलेल्या ‘मोजमापन’ या
विषयािरील लेखांचे पुस्तक िकाणशत कराियाचे काम मनोविकास
िकाशनाने स्वीकारले. त्याचे िकाशन चार भागात होिार असून, त्यािमािे
विभाग करून णचिे / आकृ त्यांसह मजकू र मनोविकास िकाशनाकडे
पाठिलेला आहे. त्यातील ‘मोजमापनाची गमतीदार दुवनया भाग १
(भौवतकशास्त्र ि गणित)’ ऑगस्ट २०१९ मध्ये िकाणशत झाला. कोविड१९ मुळे इतर भागांचे काम रेंगाळले. तरी अहिाल-सालात भाग ३
(विविर् तं िज्ञाने ि इतर) आणि भाग ४ (शास्त्रज्ञ ि सं कीिि) ही दोन्ही
पुस्तके तपासून िकाशकाकडे सुपुदि के ली असून, ती छपाईसाठी तयार
आहेत. भाग ४ (जीिशास्त्र ि खगोलशास्त्र) अक्षरजुळिी करून तयार
असून पुढील काम बाकी आहे. हा भाग लिकर पूिि होईल अशी अपेक्षा!
कोरोनाच्या िादुभाििामुळे पुस्तके बाजारात आििे िकाशकाने लांबिले
आहे. नजीकच्या भविष्यात ही अडचि दूर होऊन उििररत तीन भाग
िकाणशत होतील अशी आशा बाळगू या. पुस्तकांच्या सं पादनाचे काम श्री.
वदलीप हेलेकर यांनी के ले असून, डॉ. वििेक पाटकर यांनी वदलेल्या
सूचनांमुळे पुस्तकांचे सं दभिमूल्य िाढले आहे.
महाराष्टर टाइम्समध्ये ‘स्वयं पाकघरातील विज्ञान’ आणि ‘वनसगाितील
विज्ञान’ ही दोन सदरे वडसेंबर २०१९ पासून सुरू झाली ती वडसेंबर २०२०
पािेतो सुरू होती. विषयाला अनुरूप विविर् पैलिर
ूं मावहती या सदरात
दे ण्यात आली. एविल (४), मे (४), जून (-), जुलै (-), ऑगस्ट (२),
सप्टेंबर (२), ऑक्टोबर (४), नोव्हेंबर (२) आणि वडसेंबर (२) असे एकू ि
२० लेख िकाणशत झाले. हे लेख डॉ. जयं त जोशी ि श्रीमती दे ियानी
दे िकर यांनी णलवहले होते. कायििाह डॉ. जयं त जोशी यांनी या सदराचे
सं योजन सांभाळले.

७.२) मराठी विज्ञान पररषद िकाशने (सन १९९२ पासून) : विद्यार्थ्ांची
विज्ञानविषयक िाचनाची आिड लक्षात घेऊन, त्यांच्यासाठी
अभ्यासक्रमाणशिाय इतर पुस्तके पररषद कमी वकमतीत उपलब्ध करून दे त
आहे. ही सिि पुस्तके रु. २०/- ते रु. १००/- एिढ्या वकमतीची आहेत.
विज्ञान िसाराचा एक उपयुक्त मागि म्हिून ही पुस्तके िकाणशत के ली गेली.
पररषदे तर्े िकाणशत झालेल्या ि उपलब्ध असलेल्या पुस्तकांची सं ख्या २१
मराठी, ११ इं ग्रजी ि १ वहंदी एिढी आहे. यांमध्ये ‘विज्ञान िसार’ या
सं स्ेची सहा अनुिावदत आणि एक स्वतं ि अशा सात पुस्थस्तकांचा समािेश
आहे. (यादी मलपृष्ठािर पाहािी.) पुस्तक विक्रीची जबाबदारी श्री. िदीप
म्हािे यांच्याकडे आहे.
७.३) मराठी विज्ञान पररषदेची दैवनकांतील सदरे (सन २००६ पासून) :
पररषदेतर्े दै.लोकसत्तामर्ील सदर जानेिारी २००६ पासून सुरू आहे. सन
२०२०मध्ये ‘पयाििरि’ हा विषय वनिडला होता. त्यासाठी वडसेंबर २०२०
अखेर डॉ. सं जय जोशी (४३), श्री. मनीष िाघ (२२), डॉ. नीणलमा कु लकिी
(१८), डॉ. पुरुषोत्तम काळे (१६), िा. विद्यार्र िालािलकर (१५),
श्री. वदिाकर ठोंबरे (७), श्रीमती रूपाली शाईिाले (६). श्रीमती सुरभी
िालािलकर, अॅड. िितिक पाठक, िा. नागेश टे काळे या चार लेखकांनी
ित्येकी पाच लेख असे योगदान वदले. तसेच, एक ते तीन लेख णलहून
सहभागी झालेल्या लेखकांची सं ख्या एकोिीस एिढी होती. या सदरात
पयाििरि विषयातील विविर् बाजूं चा ऊहापोह करिारे उपविषय समाविष्ट
होते. सदराचे सं योजन डॉ. सं जय जोशी यांनी सांभाळले. िषिभरातील या
लेखांचे पुस्तक छापण्यास मनोविकास िकाशनाने तयारी दशिविली आहे.
पुस्तकाच्या सं पादनाचे काम डॉ. सं जय जोशी सांभाळत आहेत.
सन २०२१ कररता ‘गणित’ हा विषय वनिडला आहे. ३१ माचि
२०२१ अखेर ६० लेख छापून आले असून, त्यामध्ये डॉ. मेर्ा णलमये (८),
डॉ. वििेक पाटकर (७), श्रीमती मुग्धा पोखरिकर (५), िा. श्रीिसाद
तांबे (५) िा. सलील सािरकर (४) आणि िा. माणिक टें बे, िा. स्वाती
दे िर्र, श्री. वदलीप गोटणखं डीकर, िा. सुवमिा आरस, िा. नीणलमा
मोकाशी यांनी ित्येकी तीन लेख असे योगदान वदले. याणशिाय, एक ते

७.४) ई-पुस्तके ि बोलकी पुस्तके (सन २०१६ पासून) : पररषदे च्या
एकोिपन्नासाव्या िर्ािपनवदनी, डॉ. रघुनंदन महादेि िाघ यांच्या
मृत्युपिानुसार रु. दहा लाख एिढी देिगी वमळाली. त्याचा वनर्ी करून
त्याच्या व्याजातून चांगले विज्ञान सावहत्य िकाणशत करािे असे ठरिले
होते. त्याला आर्ुवनकतेची जोड दे ऊन गेल्या चार िषांत सात ई-पुस्तके ,

डॉ. जयं त नारळीकर गौरिांक िकाशन सोहळा : ९४व्या अणखल भारतीय मराठी सावहत्य सं मेलनाच्या अध्यक्षपदी जेष्ठ िैज्ञावनक डॉ. जयं त नारळीकर
यांची वनिड झाली आहे. त्या वनवमत्ताने पविके चा एविल मवहन्याचा अंक डॉ. जयं त नारळीकर गौरिांक म्हिून िणसद्ध कराियाचा, असे ठरविण्यात
आले होते. ३० माचि २०२१ रोजी या अंकाचे दूरदृश्य ििालीच्या माध्यमातून िकाशन करण्यात आले. या कायिक्रमाला सावहत्य सं मेलानाचे अध्यक्ष
स्वत: डॉ. जयं त नारळीकर आणि त्यांच्या पत्नी डॉ. मं गला नारळीकर हे उपस्थस्त होते. तसेच श्री. लक्ष्मीकांत दे शमुख (मराठी सावहत्य सं मेलनाचे
पूिािध्यक्ष), डॉ. पं वडत विद्यासागर, डॉ. मोना णचमोटे आणि पररषेदेचे सदस्य उपस्थस्त होते. तसेच डॉ. गीता, डॉ. वगररजा ि डॉ. लीलािती या
नारळीकारांच्या वतन्ही कन्यांनी ध्ववनणचिवर्ती पाठिून, आपल्या आई-िवडलांविषयीच्या आठििी सांवगतल्या. िा. मोना णचमोटे (अमरािती) यांनी
नारळीकरांच्या विज्ञान कर्ांविषयी, तर िा. पं वडत विद्यासागर (पुिे) यांनी नारळीकरांच्या इतर विज्ञान सावहत्याविषयी आपले विचार मां डले.
श्री. लक्ष्मीकांत दे शमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कायिक्रम झाला. कायििाह श्री. अ.पां. दे शपांडे यांनी सूिसं चालन के लेल्या या कायिक्रमाचे िास्ताविक
ि आभार िदशिन मविप पविके चे कायिकारी सं पादक श्री. शणशकांत र्ारिे यांनी के ले.
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तर तीन बोलकी पुस्तके यांची वनवमिती करण्यात आली होती. आता
‘लोकसत्ता कु तूहल’ मध्ये २०१८ साली िकाणशत लेखांचे ‘मौले अर्ाित
मूलद्रव्ये’ (सं पादक - श्री. विनायक कणिि क) हे एक, कु तूहल सदरात
२०१९ साली िकाणशत झालेल्या लेखांचे ‘शोर्ांचा मागोिा’ (सं पादक डॉ. राजीि णचटिीस) हे दुसरे, मराठी विज्ञान पररषद पविके त ‘ओळख
सं गिकाची’ (लेखक श्री. मकरं द भोंसले) या सदरात िकाणशत लेखांचे हे
वतसरे आणि ििास सुखाचा (श्री. शणशकांत र्ारिे), अशी चार ई-पुस्तके
तयार करण्याचे काम पूिि झाले आहे. ही ई-पुस्तके पररषदे च्या िर्ािपन
वदनी िकाणशत होतील. आतापयंत िकाणशत झालेली : १) ‘जीिनशैली
आणि आरोग्’ (लेखक : डॉ. राजेंद्र आगरकर), २) ‘गणिताशी
गट्टी’ (लेणखका : िा. माणिक टें बे), ३) ‘हिा आणि हिामान’ (लेखक :
श्री. हेमंत लागििकर), ४) ‘िस्त्रोद्योग’ (सं पादक : श्री. वदलीप हेलेकर),
५) ‘अनं त अमुची ध्येयासक्ती’ (िेर् सागरी ििासाचा) (लेखक : कॅ .
सुनील सुळे), ६) ‘कहािी मरुभूमीची’ (लेखक : श्री. उल्हास रािे), ७)
‘कर्ा डायनोसॉरची’ (लेखक : श्री. ओमिकाश राठौर), ही ई-पुस्तके
आणि १) ‘हिा आणि हिामान’, २) ‘कहािी मरुभूमीची’ ि ३)
‘रानातील गोष्ट, मनातील गोष्ट’ ही बोलकी पुस्तके आता पररषदेच्या
सं के तस्ळािर
वन:शुल्क
उपलब्ध
आहेत.
(सं के तस्ळ
:
www.mavipa.org) इच्छु क ही सिि पुस्तके डाऊनलोड करून िाचू
अर्िा ऐकू शकतात. ई-पुस्तके ि बोलकी पुस्तके यांची जबाबदारी
कायििाह डॉ. जयं त जोशी यांनी सांभाळली.

सांभाळत आहेत. महाराष्टर राज्य विश्वकोश मं डळाने या कामाला आणर्िक
साहाय्य के ले.
७.६) ज्ञानशोर् िकल्प (सन २०१७ पासून) : पुण्याच्या विश्वकमाि
इस्थन्व्स्टट्यूट ऑर् टे क्स्नॉलॉजी (व्हीआयटी) या स्वायत्त महाविद्यालयाने
मराठी माध्यमाच्या इयत्ता वतसरी ते पाचिीच्या विद्यार्थ्ांसाठी
‘गूगल’सारखे सचि इं णजन मराठीतील शब्ांसाठी तयार करण्याची योजना
आखली. विज्ञानातील एखादा शब् स्वत:च्या हस्ताक्षरात विद्यार्थ्ािने
णलवहल्यािर, सॉफ्टिेअर तो शब् कोिता ते ओळखून त्या शब्ाचे
स्पष्टीकरि विद्यार्थ्ािला दे ईल, अशी ही योजना आहे. माि, विज्ञानातील
सं ज्ञा ि सं कल्पना स्पष्ट करण्यासाठी िापरली जािारी भाषा शालेय
पातळीिरच्या विद्यार्थ्ांना समजेल इतकी सोपी असािी, तसेच ते िििन
अचूक असािे ि त्यातून योग् अर्ि ितीत व्हािा, असे अपेणक्षत आहे.
यासाठी व्हीआयटीने मराठी विज्ञान पररषदेचे सहकायि घ्यािे, असे या
िकल्पासाठी आणर्िक साहाय्य करिाऱ्या महाराष्टर शासनाच्या राजीि गांर्ी
विज्ञान तं िज्ञान आयोगाने सुचिले, त्यानुसार पररषद या िकल्पात सहभागी
झाली आहे.
त्याला अनुसरून गेली चार िषे हे काम सुरू आहे. आर्ीच्या तीन
िषांत वमळू न ८१० शब् तपासून पाठिले होते. या िषी आिखी १२८
शब् तपासून वदले आहेत. यािमािे, आत्तापयंत ९३८ शब् तपासून ि
सुर्ारिा करून वदले आहेत. व्हीआयटीकडू न िवतसाद अपेणक्षत आहे. या
िकल्पाच्या कामासाठी पररषदे ला व्हीआयटीकडू न मानर्न वमळत आहे.
व्हीआयटीतर्े सं योजक म्हिून डॉ. नीलम चं डोलीकर काम पाहत आहेत,
तर पररषदे तर्े तज्ज् म्हिून श्री. हेमंत लागििकर या िकल्पाचे काम
सांभाळत आहेत. श्री. लागििकर हे काम पररषदे च्या विज्ञान
अणर्काऱ्यांच्या मदतीने करत आहेत.

७.५) विश्वकोश िकल्प (सन २०१५ पासून) : महाराष्टर शासनाने
विश्वकोशाचे णलखाि अद्ययाित करण्याचा वनििय घेतला आहे. त्याचे काम
जलद गतीने व्हािे म्हिून अनेक सं स्ा आणि विद्यापीठे यांचे सहकायि
घेतले आहे. त्यामध्ये मराठी विज्ञान पररषदेची वनिड िैज्ञावनकांची चररिे
आणि विज्ञान सं स्ा यांविषयीच्या नोंदी णलवहण्यासाठी के ली आहे.
आत्तापयंत ६७५ (या िषी २५०) नोंदी पूिि करून विश्वकोश मं डळाकडे
पाठिल्या आहेत. त्यांपैकी ५३३ (या िषी ३८८) नोंदी विश्वकोश मं डळाने
त्यांच्या सं के तस्ळािर िकाणशत के ल्या आहेत. याणशिाय २५ नोंदी
समन्वयकांकडे तपासण्यासाठी आल्या आहेत. समन्वयक म्हिून श्री. अ.
पां. दे शपांडे काम बघत असून, श्री. िकाश मोडक हे त्यांना साहाय्य करत
आहेत. एकू ि १०८ लेखक आणि चौदा विषयतज्ज् या िकल्पासाठी काम
करत असून, ८ व्यक्ती लेखक आणि विषयतज्ज् अशा दोन्ही भूवमका पार
पाडत आहेत. विषयतज्ज् म्हिून गणित : डॉ. वििेक पाटकर,
भौवतकशास्त्र : श्री. हेमंत लागििकर, डॉ. हेमचं द्र िर्ान, रसायनशास्त्र :
डॉ. श्रीराम मनोहर, िा. श्रीवनिास के ळकर, सूक्ष्मजीिशास्त्र : डॉ. रं जन
गगे, िािी ि िनस्पतीशास्त्र : िा. मोहन मद्वािा, अॅलोपर्ी : डॉ. राजेंद्र
आगरकर, डॉ. शेखर राजदे रकर, आयुिेद : िैद्य शुभदा पटिर्िन आणि डॉ.
आणशष र्डके , होवमओपॅ र्ी : डॉ. श्रीराम आपटे , अणभयांविकी : श्री.
अ.पां. दे शपांडे, शेती : डॉ. विठ्ठल चापके हे काम करत आहेत. याखेरीज,
जीिशास्त्र विषयाच्या नोंदींचे कामही पररषदे कडे सोपिण्यात आले आहे.
एकू ि ४८ व्यक्ती या कामात लेखक / समीक्षक म्हिून सहभागी आहेत.
या िषाित एकू ि १९२ नोंदी पूिि करून विश्वकोश मं डळाकडे पाठिल्या
असून, त्यांपैकी ७८ नोंदी विश्वकोश मं डळाने सं के तस्ळािर िकाणशत
के ल्या आहेत. िा. मोहन मद्वाण्णा हे समन्वयक म्हिून जबाबदारी

मराठी विज्ञान पररषद

सेिाव्रती डॉ. सुभाष म्हसकर
ठाण्याचे सेिाभािी डॉ. सुभाष म्हसकर यांचे
वद. २ जुलै २०२० रोजी ियाच्या पं चाऐंशीव्या
िषी वनर्न झाले. समाजसेिच
े ा एक िसा म्हिून
िैद्यकीय पेशा स्वीकारलेली जी मोजकी कु टुं बे
आहेत, अशा एका कु टुं बाचे डॉ. सुभाष म्हसकर
हे सदस्य होते. या कु टुं बातील पाच वपढ्यांमर्ील
तब्बल ५२ डॉक्टसिनी ही सेिेची परं परा चालू ठे िली आहे.
अनेक िकारे िैद्यकीय सेिा देत डॉ. सुभाष म्हसकर यांनी
िर्मोपचाराचे विशेष िणशक्षि घेऊन, त्याचा जनतेला लाभ वमळिून
वदला. िर्मोपचाराचे महत्त्व सांगिारा एक िगि डॉ. म्हसकर यांनी
पररषदे तही घेतला होता. पुस्तकांच्या सं दभािलयाला जोडू न असलेली
सीडी िाचनालयाची सोय पररषदे त असािी, असे सुचिून त्यासाठी
दे िगीही त्यांनी पररषदे ला वदली. त्यातूनच पररषदे त र्ेब्रुिारी २००८
पासून ‘डॉ. रामभाऊ म्हसकर सीडी िाचनालय’ सुरू झाले. तसेच
पररषदे च्या गडवहंग्लज विभागाने २०१७ साली सुरू के लेल्या विज्ञान
कें द्रात सूक्षमजीिशास्त्र ियोगशाळा उभारिीसाठीही भरघोस दे िगी
वदली. सेिाव्रती ि दानशूर अशा डॉ. सुभाष म्हसकर यांना मराठी
विज्ञान पररषदेतर्े आदरांजली!!
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८) विज्ञान िसाराचे इतर कायिक्रम
८.१) मुरली आणि लाजिं ती छु गानी सं दभािलय (सन १९८३ पासून) :
िृत्तान्त-िषी सं दभािलयात १५ पुस्तकांची भर पडली. त्यात पाच पुस्तके
लेखक ि िकाशकांनी भेट वदलेली, तर दहा पुस्तके उत्तम विज्ञान पुस्तक
स्पर्ेसाठी आलेली होती. त्यामुळे सं दभािलयातील पुस्तकांची सं ख्या ५३८५
पयंत पोहोचली आहे.

८.५) मराठी भाषा गौरि वदन : या िषी हा उपक्रम िर्मच पररषदे त
घेण्यात आला. वद. २७ र्ेब्रुिारी २०२१ रोजी सकाळी ११ ते १२ या िेळेत
झालेल्या कायिक्रमात श्री. अ. पां. दे शपांडे यांनी ‘विज्ञानाशी वनगवडत
महनीय व्यक्तींचे बहारदार वकस्से’ सांवगतले. दूरदृश्य ििालीद्वारे झालेल्या
या कायिक्रमाला ७० श्रोते उपस्थस्त होते. या कायिक्रमाचे सं योजन कायििाह
श्री. विनायक कणिि क यांनी के ले.

८.२) रामभाऊ म्हसकर (अंमळनेर) सीडी िाचनालय (सन २००७
पासून) : ठाण्याचे डॉ. सुभाष म्हसकर यांच्या दे िगीतून सुरू झालेले सीडी
सं ग्रहालय उपयुक्त ठरत आहे. एकू ि सीडींची सं ख्या ६२० होती.
सं ग्रहालयाच्या िगििीदारांना वनयमानुसार सीडी घरी नेऊन वकं िा सं स्ेत
बघता येतात. त्याचा लाभ अणर्क व्यक्ती/सं स्ांनी घ्यािा अशी विनं ती
आहे. पररषदेच्या विद्यार्थ्ांसाठीच्या उपक्रमात अनेक िेळा सीडींचा
उपयोग करण्यात आला आहे. सं दभािलय आणि सीडी िाचनालयाची
जबाबदारी श्री. िदीप म्हािे सांभाळत आहेत.

८.६) णशष्यिृत्ती योजना (सन २०१६ पासून नव्या स्वरूपात) : मराठी
विज्ञान पररषदेतर्े पूिी महाविद्यालयात णशक्षि घेिाऱ्या गरजू
विद्यार्थ्ांसाठी णशष्यिृत्ती योजना अमलात आिली जात होती. कालानुरूप
त्यात २०१६ साली बदल के ला. निीन स्वरूपातील णशष्यिृत्ती योजना डॉ.
वििेक पाटकर, डॉ. जयं त जोशी आणि श्री. नरेंद्र नाडकिी यांच्या
सवमतीने तयार के ली. या योजनेत उपलब्ध असलेल्या वनर्ीनुसार
एम.एस्सी. करिाऱ्या विद्यार्थ्ांना ित्येक िषी रु. १०,०००/- एिढी
णशष्यिृत्ती दे ण्याचे ठरले होते. त्या विद्यार्थ्ािने पवहल्या िषी साठ टक्के वकं िा
अणर्क गुि वमळिले, तर एम.एस्सी.च्या दुसऱ्या िषािला ही णशष्यिृत्ती सुरू
राहिार होती. तसेच, सदर विद्यार्थ्ािने मराठी विज्ञान पररषदे चे अगर
पररषदे च्या विभागाचे विज्ञान िसाराचे काम िषिभरात ६० तास करािे,
अशीही अपेक्षा होती. अहिाल साली सगळे विषय वमळू न २३४
विद्यार्थ्ांनी या योजनेसाठी अजि पाठिले होते. पररषदे च्या वनिड सवमतीने
ठरलेल्या वनकषांनुसार पुढील विद्यार्थ्ांची वनिड के ली.
जीिशास्त्र : १) नीणलमा पुं डणलकराि राऊत (अमरािती), २) िीती
चं द्रकांत मेठे (कोल्हापूर), भौवतकशास्त्र : १) विशाखा िभाकर साळी
(जळगाि), २) ऐश्वयाि अवनल दे शपांडे (अमरािती), रसायनशास्त्र : १)
समृद्धी सुर्ीर मुळ्ये (पुिे), २) गौरि सुभाष ठाकु रदेसाई (रत्नावगरी),
गणित : १) िाजक्ता सं जय पाटील (कोल्हापूर), २) स्नेहा िसन्न दुडे
(सातारा) या योजनेच्या सिि दे िगीदारांना मन:पूििक र्न्यिाद! श्रीमती
अनघा िक्टे यांनी णशष्यिृत्ती योजनेचे काम कायिकाररिी सदस्य श्री. नरेंद्र
नाडकिी यांच्या मागिदशिनाने सांभाळले.

८.३) राष्टरीय गणित वदन कायिक्रम (सन २०१३ पासून) : भारतीय
गणितज्ञ श्रीवनिास रामानुजन यांचा २२ वडसेंबर हा जन्मवदन, हा वदिस
‘राष्टरीय गणित वदन’ म्हिून साजरा करायला २०१३ साली सुरुिात झाली.
यावनवमत्त या िषी कोरोना महामारीच्या सं काटामुळे २२ तारखेला हा
कायिक्रम घेता आला नाही. वद. १६ जानेिारी २०२१ या वदिशी हा
कायिक्रम दूरदृश्य ििालीच्या माध्यमातून सादर झाला. ‘मला रोज वदसिारे
गणित’ या विषयािर १८ विद्यार्थ्ांनी णचिवर्ती तयार करून पाठिल्या
होत्या. श्रीमती शोभना नेने, डॉ. मेर्ा णलमये आणि िा. माणिक टें बे या
तीन गणितज्ञांनी विद्यार्थ्ांच्या णचिवर्तींचे परीक्षि के ले.
या स्पर्ेतील विजेते विद्यार्ी : िर्म क्रमांक - कु . िज्ञा सारिीकर,
एस.एन.बी.पी. इंटरनॅ शनल स्कू ल पुि.े , वद्वतीय क्रमांक - कु . शाल्मली रोटे,
श्रीमती सुशीलाताई दामले मराठी िार्वमक शाळा, अंबरनार्. या
कायिक्रमासाठी रत्नावगरी येर्ील गोगटे जोगळे कर महाविद्यालयातील गणित
विभाग िमुख डॉ. राजीि सिे हे िमुख पाहुिे म्हिून उपस्थस्त होते. त्यांनी
णचिवर्तीच्या माध्यमातून ‘गणिताचे विविर् क्षेिांतील उपयोग’ या विषयािर
त्यांचे विचार मांडले. या कायिक्रमाचे सं योजन डॉ. वििेक पाटकर आणि िा.
माणिक टें बे यांनी के ले. तसेच त्यांना श्रीमती सुचते ा णभडे यांनी साहाय्य के ले.

८.७) राष्टरीय सुरक्षा वदिस : पररषदे चे व्यिस्ापकीय सं चालक श्री.
राजेश समेळ यांच्या पुढाकाराने पररषदेत ‘राष्टरीय सुरक्षा वदिस’ वद. ४
माचि २०२१ रोजी िर्मच साजरा करण्यात आला. श्री. समेळ यांनी या
विषयाची पाश्विभूमी पररषदेच्या कमिचाऱ्यांना सांगून आिश्यकतेनुसार त्यांचे
गट पाडले. ित्येक गटाला त्यांची कामे समजािून सांवगतली. वद. ४ माचि
रोजी, ित्यक्ष आग लागली तर काय-काय कृ ती करायची, असे
िात्यणक्षकही करून घेतले. त्याचबरोबर, कायििाह श्री. अ.पां. दे शपांडे
यांनी सुरक्षेचे महत्त्व आणि करािी लागिारी पूिितयारी, याबाबत त्यांच्या
अनुभिाआर्ारे मागिदशिन के ले.

८.४) राष्टरीय विज्ञान वदन (सन १९९६ पासून) : राष्टरीय विज्ञान
वदनावनवमत्त विविर् कायिक्रमांचे र्े ब्रुिारी मवहन्यात आयोजन के ले जाते.
यािषी कोविड-१९ मुळे पुढील कायिक्रम घेण्यात आले. वद. २७ र्ेब्रुिारी
२०२१ रोजी, दुपारी २.३० ते ४.३० या िेळेत झाला. त्यामध्ये
‘शोर्ांमागील कर्ा’ याविषयी श्री. अभय यािलकर यांनी, तर ‘विश्वातील
आपला पत्ता’ याविषयी श्री. िदीप नायक यांची व्याख्याने झाली. या
कायिक्रमाला ५० श्रोत्यांची उपस्थस्ती होती. िरील कायिक्रम दूरदृश्य
ििालीचा िापर करून झाला. राष्टरीय विज्ञान वदनाचे औणचत्य सार्ून
दूरदशिनच्या सह्याद्री िावहनीिर मुलाखतीचा कायिक्रम झाला. त्यात डॉ.
अवनल काकोडकर ि श्री. अ.पां. दे शपांडे यांच्या मुलाखती श्री. हेमंत
लागििकर यांनी घेतल्या.

मराठी विज्ञान पररषद

८.८) आं तरराष्टरीय मवहला वदन : दरिषी ८ माचि हा वदिस आं तरराष्टरीय
मवहला वदन म्हिून साजरा के ला जातो. या वनवमत्ताने वद. ७ माचि २०२१
रोजी दुपारी ४ ते ५ या िेळेत दूरदृश्य ििालीच्या माध्यमातून मवहला
वदनाचा कायिक्रम घेतला. डॉ. स्थिता लेले यांचे ‘विज्ञान, तं िज्ञान आणि
मवहला उद्योग’ या विषयािर व्याख्यान झाले. कायिक्रमाला ३० उपस्थस्ती
होती. या कायिक्रमाचे सं योजन श्रीमती शुभदा िक्टे यांनी के ले.
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विज्ञान दपिि
रवििार वद. २९ ऑगस्ट २०२१ रोजी सकाळी १०:०० ते
दुपारी १२:१५ या िेळेत, ‘विज्ञान दपिि’ या कायिक्रमात
पायाभूत सुविर्ा अंतगित आर्ुवनक रस्ते ििालीसं बं र्ी
विषय घेतले आहेत. या पररसं िादात ‘रस्ते आणि अपघात’
या विषयािर श्री. शणशकांत तांबे आणि ‘कोस्टल रोड, एक
महत्त्वाकांक्षी िकल्प’ या विषयािर डॉ. विशाल ठोंबरे
बोलतील. याच कायिक्रमात कें द्रीय रस्ते िाहतूक आणि
महामागि मं िी, माननीय श्री. वनतीन गडकरी उपस्थस्त
रहािार आहेत आणि ते ‘रस्ते वनवमितीत विज्ञान आणि
तं िज्ञानाचे महत्त्व’ या विषयािर बोलिार आहेत. हा
कायिक्रम दूरस् ििालीद्वारे होईल, तसेच सिि ियोगटातील
व्यक्तींसाठी खुला आहे.

‘विज्ञान दैनंवदनी’
मराठी विज्ञान पररषदे तर्े िषि २०२२साठी ‘विज्ञान दै नंवदनी’
िकाणशत करण्यात येिार आहे. ‘पयाििरि’ या विषयािरची
विज्ञानािर आर्ाररत सिांगसुं दर मावहती इं ग्रजी ि मराठी दोन्ही
भाषांमध्ये यात असिार आहे. या दै नंवदनीत मराठी विज्ञान
पररषदे चीसुद्धा सं पूिि मावहती असेल. उत्तम कागद ि बांर्िी,
आकषिक मुखपृष्ठ, त्याचबरोबर ित्येक पानािर विज्ञान कु तूहल
ि विज्ञानविषयक िश्न, यांची सणचि मावहती असेल. या
दै नंवदनीची िकाशनपूिि वकं मत र्क्त १२५ रुपये असिार आहे.
तेव्हा त्वरा करा! ित्येकाच्या सं ग्रही असािी ि नििषािची भेट
म्हिून दे ण्यासाठी उत्तम अशी ‘मराठी विज्ञान पररषद विज्ञान
दै नंवदनी २०२२’ची आजच नोंदिी करा.
नोंदिीसाठी सं पकि : श्री. सुरेश हरी पन्हाळे : ९४२३३६९६७९,
श्री. योगेशचं द्र दत्तािय लोहोकरे ९८२०१०४२७०

स्वागत उद्याचे
कृ विम बुवद्धमत्ता या निीन क्षेिाने आपले जीिन व्यापले आहे. िाटि मोबाइल हे त्याचे िर्म उदाहरि. व्हाट्सअॅपिर सं देश
णलवहताना सं गिक शब्ांचे पयािय सुचित असतो, हे त्याचेच उदाहरि. रोबो वकं िा यं िमानि तुम्ही सूचना वदल्या की लगेच
काम करतो, ही काही उदाहरिे आपल्या ओळखीची आहेत.
मराठी विज्ञान पररषद मुं बई, विग्ान िसार निी वदल्ली आणि आकाशिािी मुं बई यांच्या सं युक्त विद्यमाने, आकाशिािी
मुं बई आणि महाराष्टरातील इतर दहा अकाशिािी कें द्रे यांिरून, कृ विम बुवद्धमत्तेिर आर्ाररत ‘स्वागत उद्याचे’ ही ५२ भागांची
माणलका, २८ र्ेब्रुिारी २०२१ पासून सुरू झाली आहे. नावटका स्वरूपातील हे कायिक्रम दर रवििारी सकाळी ९:३० ते १०:००
पयंत िसाररत के ले जातात. हा कायिक्रम अस्थिता िावहनी म्हिजेच ५३७.६ (मध्यम लहरी) MW, तसेच एर् एम गोल्ड
म्हिजेच १००.१ मेगाहट्िझ; आणि एआयआर अॅप, यांिरून ऐकता येतील. पुिे, नागपूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, परभिी,
सांगली, जळगाि, रत्नावगरी, सोलापूर, कोल्हापूर या कें द्रांिरूनही हे कायिक्रम ऐकायला वमळतील.

मराठी विज्ञान पररषदेच्या कार्यक्रमाचे व्हिडिओ वनर्वमत पाहण्यासाठी
र्ूट्यूब चॅनलला Subscribe करा आणि Bell icon दाबा.
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https://www.youtube.com/c/MarathiVidnyanParishad
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अनुदाने आणि दे िग्ा
अनुदाने
विज्ञान िसार, निी वदल्ली
(आकाशिािी माणलके साठी)
महाराष्टर राज्य सावहत्य आणि सं स्कृ ती मं डळ
मराठी विज्ञान पररषद पविका
सििसार्ारि देिग्ा
श्रीमती अंजली र्ाकरस
श्रीमती िज्ञा वपसोळकर, पुिे (पुिे विभागासाठी)
सारस्वत को. ऑप. बँ क णल.
डॉ. बोनवबहारी वनंबकर (र्लटि)
श्री. िमोद जोशी
श्री. वदलीप हेलेकर
एन.के .जी.एस.बी. बँ क णल.

पाटील, परेश महाले, वििेक नाईक, िशांत चायाि, णशल्पा जोशी, जी.
अणभणजत, गौतम काळे
रु. १,१९,०००/-

िकल्प दे िग्ा
मे इटवनिस र्ाइन के वमकल्स णल.
(सं शोर्न िकल्प)
विश्वकमाि इस्थन्व्स्टट्यूट ऑर् टे क्स्नॉलॉजी (पुिे)
(ज्ञानशोर् िकल्प)
जे.बी. जोशी ररसचि र्ाउण्डेशन
(निीन सं के तस्ळासाठी)
डॉ. रजनी णभसे (विद्यार्ी णशष्यिृत्तीसाठी)
श्री. वदलीप हेलेकर (शहरी शेती)
श्रीमती चारूशीला जुईकर (िेर् २०३५ साठी)
डॉ. विद्या िाडदे कर (विज्ञान कायिक्रम)
श्री. विनायक कणिि क (िेर् २०३५)

रु. ७,५८६/रु.
रु.
रु.
रु.
रु.
रु.
रु.

२५,०००/२५,०००/२०,०००/२०,०००/११,१११/१०,००१/१०,०००/-

ित्येकी रु. १०,०००/- : सििश्री अॅड. बी.बी. पारेख, अनुरार्ा जठार,
चं वडदास दे शपांडे (पुिे), पद्माकर परुळे कर, कवपल भट, एक
वहतणचं तक, राम पाटील.
ित्येकी रु. ८,०००/- : कु . िं दना, अनावमक.
डॉ. मेघश्री दळिी
श्रीमती मं जूषा िढिेकर
परांजपे वटळक चॅ ररटे बल टर स्ट

मराठी विज्ञान पररषद पविका देिग्ा
मे. िनाझ इं णजवनअसि णल. (पुिे)
पेंस्थिन चॅ ररटीज
मे. र्रमसी मोरारजी के वमकल्स णल.
श्री. शरदचं द्र अभ्यं कर
िाज र्ाउण्डेशन (पुिे)
वहतणचं तक
वहतणचं तक
श्री. रविं द्र िभुदेसाई
सुराग टर स्ट (पुिे)
रमामिी अय्यं गार चॅ ररटे बल टर स्ट (पुिे)

रु. ६,०००/रु. ५,००१/रु. ५,०००/-

ित्येकी रू. ५,०००/- : सििश्री शीला बारपांडे, कॅ . सुनील सुळे, िृं दा
र्ारप, दे ियानी दे िकर, हररिं द्र जोशी, सुनील मोवहले (मुरूड
जं णजरा), राजेश नाडकिी, स्नेहल सातडेकर, स्थिता पोतनीस.
श्रीमती अणश्वनी दे हाडराय (परकीय चलनात दे िगी) रु. ४,३३५/ित्येकी रु. ३,०००/- : सििश्री विठ्ठलराि जं गले (णज. अहमदनगर),
णशल्पा जोशी, व्ही. आर. जोशी, गोविंद बारके , सुजय पाटील.
अनावमक
रु.२,८००/श्रीमती िज्ञा ओक
रु. २,५०१/-

रु. ७,२०,०००/रु.
रु.
रु.
रु.
रु.
रु.

१,१६,६४०/२५,०००/१०,०००/१०,०००/५,००१/८००/-

रु.
रु.
रु.
रु.
रु.
रु.
रु.
रु.
रु.
रु.

१०,००,०००/५,००,०००/२,००,०००/३५,०००/३०,०००/२५,०००/२५,०००/२१,०००/१०,०००/१०,०००/-

ित्येकी रु. १०,०००/- : सििश्री विठ्ठल जोशी, सं गीता म्हािे, अरुि
नावनिडेकर.
िेलिकर सुििितुला अभ्यागत चॅ ररटे बल टर स्ट (सांगली) रु. ५,०००/-

ित्येकी रु. ५,०००/- : सििश्री िासं ती मसुरेकर, वदलीप हेलेकर,
नणलनी मराठे , शरद पुराणिक, विजय राजिाडे, रमाकांत िदे .
यशिं तराि चव्हाि िवतष्ठान
रु. ३,७५०/िासू भारती झिेरी टर स्ट
रु. ३,०००/डॉ. शरद बापट
रु. २,५००/डॉ. वििेक पाटकर
रु. २,०००/श्री. विकास म्हािे
रु. १,२५०/-

ित्येकी रू. २,०००/- : सििश्री शांताराम चांदोरकर, एक वहतणचंतक,
िामन पारखी, रामचं द्र गोलतकर, हेमचं द्र िर्ान.
श्री. णशिम
रु. १,८००/ित्येकी रू. १,५००/- : सििश्री वनतीन अनगोळ, सुर्ीर
श्री. वकरि पेडिेकर
रु. १,१११/श्री. अ.पां. दे शपांडे
रु. १,००१/श्री. गिेश नाईक
रु. १,००१/-

ित्येकी रु. १,०००/- : सििश्री अ. पां. दे शपांडे, जयं त जोशी, विनायक
कणिि क, मानसी राजाध्यक्ष, अरुिा मुिगेकर, अशोक दामले.

ित्येकी रु. १,०००/- : सििश्री मानसी नांदगािकर, णशिानं द दे शपांडे,
स्थिता लेल,े अनावमक, हषिदा पोतदार, पूजा तोडकरी, अवनष
पाटिकर, अणभनय पाटील, गौरि परब, शीतल जोशी, िशांत
सरतापे, अशोक कु लकिी (पुिे), स्वाती कु लकिी, पांडुरंग दे शपांडे,
विदुला अनगोळ, कृ ष्णाजी अनगोळ, विती णशं दे, अणभणजत जोग,
विती महाडदळकर.
ित्येकी रू. ५००/- : सििश्री सुर्ीर दे शमुख (माजलगाि), माया
िानखेडे, हेमंत आडारकर, मोहन नायडू , चं द्रकांत पाटील, िा. सी.जी.

मराठी विज्ञान पररषद

रु. १५,००,०००/-
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आकाशिािी कायिक्रमावनवमत्ताने
श्री. विनायक कणिि क
श्रीमती शुभदा िक्टे
श्रीमती मेघना जोशी

रु. २,०००/रु. १,६००/रु. ५५०/-

अ.भा. मराठी विज्ञान अणर्िेशन देिग्ा
मे. िनाझ इं णजवनअसि णल. (पुिे)

रु. २५,०००/-

िावषिक अहिाल २०२०-२०२१

मे. सुविया लाईर् सायिेस णल.
अभ्यं कर ररसचि अॅण्ड डेव्हलपमेंट र्ाउण्डेशन
श्री. शणशकांत तांबे
श्री. अ.पां. दे शपांडे
मे. स्टॅ ण्डडि ग्रीसेस अॅण्ड स्पेशाणलटीज िा. णल.
श्री. जयं त वपंगळे
श्री. सुनील मोवहले (मुरूड जं णजरा)
डॉ. वििेक पाटकर
श्री. सुभाष कु लकिी

रु.
रु.
रु.
रु.
रु.
रु.
रु.
रु.
रु.

जे.बी. जोशी एण्डाउमेि र्ंड
श्री. वकशोर मारीिाला

रु. १,००,००,०००/-

िकल्प साहाय्यता वनर्ी
मे इटवनिस र्ाइन के वमकल्स णल.

रु. १०,००,०००/-

सुर्ाकर आठले विज्ञान िसार पुरस्कार वनर्ी
श्री. सुर्ाकर आठले

रु. ८,००,०००/-

शरद नाईक वनर्ीसाठी देिग्ा
अॅिा वबनोव्हलं ट र्ंड
रु.
डॉ. के दार दे िर्र
रु.
मे. मायक्रोटर ॉल स्टररलायझेशनसस्थव्हस
ि ेस िा.णल. रु.
श्री. वगरीश िैद्य
रु.

२५,०००/२४,०००/२०,०००/१०,०००/१०,०००/५,०००/२,०००/१,०००/५००/-

मे. मायक्रोटर ॉल स्टररलायझेशन सस्थव्हस
ि ेस िा.णल. रु. १५,०००/डॉ. के दार दे िर्र
रु. १२,००६/श्रीमती सं गीता मतकरी
रु. ११,०००/-

ित्येकी रु. १०,०००/- : सििश्री रघुनार् शेिडे (णज. णसंर्दु ग
ू ि),
सखाराम मराठे , कु मार ढिळे , गीता िाझ, िसाद पटिर्िन, िसुर्ा
जोशी (पुिे), सुर्ा जोशी, के .टी. चौबळ, शणशकांत देशमुख, अरूि
राजाध्यक्ष, रोहन राजाध्यक्ष, मार्ि बैतुले.
ित्येकी रु. ५,०००/- : सििश्री अनुजा उवकडिे, ज्योती जोग, सुविया
पाटिकर (रत्नावगरी), भारत लेले, शुभा कु लकिी, टाइमली मॅ नेजमेंट
कन्व्लटिी सस्थव्हस
ि ेस िा. णल., रेखा आठििकर, मानसी राजाध्यक्ष.
श्री. नारायि र्ारप
रु. ३,०००/ित्येकी रु. २,५००/- : सििश्री शुभदा णलमये, सुर्ीर दामले.
श्री. राजेंद्र गोसािी (वटटिाळा)
रु. १,५०१/श्रीमती सुरेखा मठकर
रु. १,५००/श्री. रामचं द्र गोलतकर
रु. १,०००/-

५०,०००/१२,००६/१०,०००/१०,०००/-

आभार आणि विनं ती
सं स्ेच्या विविर् उपक्रमांत अनेक व्यक्तींची ित्यक्ष-अित्यक्ष मदत होत
असते. तासकर पररिार विज्ञान िसार वनर्ीमुळे मविप पविका,
लघुउद्योजक पुरस्कार आणि इतर काही उपक्रमांना चांगला हातभार
लागला. तासकर पररिाराची पररषद ऋिी आहे. तसेच श्री. वकशोर
मारीिाला, मे. इटवनिस र्ाइन के वमकल्स णल., मे. िनाझ इं णजवनअसि णल.,
विश्वकमाि इस्थन्व्स्टट्यूट ऑर् टे क्नॉलॉजी (पुिे), पेंस्थिन चॅ ररटीज, मे. र्रमसी
मोरारजी के वमकल्स णल., जे.बी. जोशी ररसचि र्ाऊण्डेशन, या सगळ्या
आस्ापनांनी पररषदे च्या िेगिेगळ्या उपक्रमांना / वनर्ींसाठी अहिाल
साली भरघोस आणर्िक योगदान वदल्याबद्दल विशेष र्न्यिाद!
तसेच अनुदाने दे िाऱ्या विज्ञान िसार (निी वदल्ली), महाराष्टर राज्य
सावहत्य आणि सं स्कृ ती मं डळ या शासकीय मं डळांचे आभार! श्री. सुर्ाकर
आठले, श्रीमती लता पालेकर, श्री. शरदकु मार रांगिेकर, डॉ. नं वदनी
नेरूरकर-दे शमुख, श्री. विठ्ठल पालेकर, श्रीमती सुनीता जोशी, श्री. विष्णू
कु लकिी (पुिे), श्री. अ. पां. दे शपांडे, डॉ. णचिलेखा सोमि, डॉ. पुष्पा
कु ळकिी यांना, विविर् उपक्रमांसाठी / वनर्ीसाठी त्यांनी वदलेल्या
लक्षिीय आणर्िक साहाय्याबद्दल मनापासून र्न्यिाद!
याणशिाय, मराठी विज्ञान पररषदे च्या उपक्रमात सहभागी शाळा,
महाविद्यालये, सं स्ांना तसेच पररषदे च्या स्पर्ांत भाग घेिाऱ्या सिि
सहभागींना, सिि स्पर्ांच्या परीक्षकांना, िेळोिेळी पररषदे च्या उपक्रमांना
िणसद्धी दे िाऱ्या सगळ्या वनयतकाणलकांना, तसेच आकाशिािी कें द्रांना,
दूरदशिन ि इतर िावहन्यांना, सं युक्त विद्यमाने उपक्रम अमलात आििाऱ्या
सं स्ांना, विशेष करून यशिं तराि चव्हाि सेंटर, मराठी सावहत्य सं स्कृ ती ि
कला मं डळ (िाशी), महाराष्टर ज्ञान महामं डळ यांना मन:पूििक र्न्यिाद!!

ित्येकी रु.५,०००/- : सििश्री रेखा आठििकर, शणशकांत दे शमुख,
कु मुद नाडकिी
श्री. नारायि र्ारप
रु. ३,०००/श्री. सुर्ीर दामले
रु. २,५००/श्रीमती सुरेखा मठकर
रु. १,५००/वनबं र् स्पर्ाि वनर्ी
मराठी विज्ञान पररषद, रोहा विभाग

रु. ३६,५४५ /-

डॉ. पुष्पा कु ळकिी एण्डाउमेि र्ंड
डॉ. पुष्पा कु ळकिी

रू.५०,०००/-

बालविज्ञान सं मेलन वनर्ी
श्री. सुवनल मोवहले (मुरुड-जं णजरा)

रू. ५,०००/-

राखीि वनर्ीसाठी देिग्ा
डॉ. नं वदनी नेरूरकर-दे शमुख
श्री. विठ्ठल पालेकर
श्रीमती सुनीता जोशी
श्री. विष्णू कु लकिी (पुिे)
श्रीमती लता पालेकर
श्री. शरदकु मार रांगिेकर
श्री. अ.पां. दे शपांडे
डॉ. णचिलेखा सोमि

रु.
रु.
रु.
रु.
रु.
रु.
रु.
रु.

१,००,०००/१,००,०००/१,००,०००/१,००,०००/१,००,०००/१,००,०००/९०,०००/५०,०००/-

डॉ. वदलीप साठे
कोषाध्यक्ष

ित्येकी रु. २५,०००/- : सििश्री वििेक पाटकर, नं दकु मार भागित,
कल्पना जोग

श्री. अ.पां. देशपांडे, डॉ. जयं त जोशी, श्री. विनायक कणििक
कायििाह

ित्येकी रु. २१,०००/- : सििश्री श्रीकृ ष्ण भागित, मीरा भागित.
श्री. अवनल किे
रु. १५,०००/-

मराठी विज्ञान पररषद

डॉ. ज्येष्ठराज जोशी
अध्यक्ष
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मराठी विज्ञान पररषद
31 मार्च, 2021 अखेरर्ा ताळे बंद
वनधी ि देणे

रुपये

राखीि वनधी
मागील ताळे बंदानुसार
(+) आजीव सभासद
(+) पत्रिका आजीव सभासद
(+) राखीव त्रनधी देणगी
(+) व्याज

17,484,441
70,001
95,001
1,094,001
9,735

2020-21

सिच आकडे रुपयात

मालमत्ता ि येणे

रुपये

2020-21

मालमत्ता - पररविष्ट क्र - 5

4,362,900

गतं िणूक - पररविष्ट क्र - 6

92,316,088

18,753,179
390,000

उपकरणे खरेदी वनधी
इमारत वनधी
i) विज्ञान भिन इमारत वनधी
ii) इमारत विस्तारीकरण वनधी
(+) इमारत त्रवस्तारीकरण त्रनधी व्याज
(+) इमारत त्रवस्तारीकरण देणगी

1,982,290

येणे - पररविष्ट क्र - 7
5,027,779

6,902,779
410,023

पाररतोवषक वनधी - पररविष्ट क्र.1

7,312,802

विल्लक
रोख
बँक

9,978,826

जमाखर्च खाते

प्रकल्प वनधी - पररविष्ट क्र. 2

48,348,657

इतर वनधी - पररविष्ट क्र. 3

11,082,749

मागील ताळे बंदानुसार
जमेपेक्षा खर्च जास्त

116,147
101,010,139

देणी ि अनामत रक्कम - पररविष्ट क्र. 4
एकूण

15,938
1,824,234

1,840,172

225,854
282,835

508,689

101,010,139
वदनांक 26 जलै, 2021 रोजीच्या अहिालानसार
प्रसन्न घाटे आवण कं पनी र्ाटचडच अकौंटंटस
भागीदार : श्री. प्रसन्न घाटे

अर्ििृतान्त
पररषदे साठी २०२०-२१ हे िषि आणर्िकदृष्ट्या ठीक होते, पि समार्ानकारक होते असे म्हिता येिार नाही.
२०२०-२१ या आणर्िक िषािअखेरीस ताळे बंदातील जमा वनर्ींचा तपशील पुढीलिमािे :
तपशील
१) राखीि वनर्ी

३१-०३-२०२०
रू.

२) उपकरिे वनर्ी

१,७४,८४,४४१

२०-२१ िाढ
+

१२,६८,७३८

३१-३-२०२१
=

१,८७,५३,१७९

३,९०,०००

-

३,९०,०००

३) विज्ञान भिन

५०,२७,७७९

-

५०,२७,७७९

४) इमारत विस्तारीकरि

६९,०२,७७९

४,१०,०२३

७३,१२,८०२

५) पाररतोवषक वनर्ी

८६,११,२४४

१३,६७,५८२

९९,७८,८२६

३,५९,१३,२४३

१,२४,३५,४१४

४,८३,४८,६५७

१,२९,४४,७४३

(१८,६१,९९४)

१,१०,८२,७४९

७,४९,१७,४१५

१,७३,९८,६७३

९,२३,१६,०८८

६) िकल्प वनर्ी
७) इतर वनर्ी
गुं तििूक

रू.

आयव्यय पिक :
जमा : आणर्िक िषि २०१९-२०मध्ये एकू ि जमा रु.१,२०,२३,६७७ (वनर्ीकडू न जमा व्यवतररक्त) होती, ती आणर्िक िषि २०२०-२१ मध्ये रुपये ७१,४७,७६८ झाली.
म्हिजे रुपये ४८,७५,९०९ने जमा कमी झाली आहे.
खचि : आणर्िक िषि २०१९-२०मध्ये ित्यक्ष खचि रु.१,६९,१७,७८३ (वनर्ी िगि, घसारा ि कमिचारी कल्याि वनर्ी िगळता) झाला होता. २०२०-२१ मध्ये ित्यक्ष खचि
रु.१,१७,२७,८६० म्हिजे रु.५१,८९,९२३ने मागील िषािच्या तुलनेत कमी झाला आहे. मानर्न, मुद्रि, ियोग सावहत्य, ििास, व्यािसावयक शुल्क, वनिास, चहाभोजन इ. खचि या िषी कमी झाले आहेत. याची आपल्याला मावहती आहे.

मराठी विज्ञान पररषद

सी.ए. डॉ. वदलीप साठे
कोषाध्यक्ष
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मराठी विज्ञान पररषद
1 एवप्रल 2020 ते 31 मार्च, 2021 - जमा
जमा

2019 - 20
एकूण

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

2020-21
एकूण

487,275
3,292,499
4,086,413
420,000
1,386,456
117,076
343,679
24,731
1,865,548
5,844,462
17,868,139

एकू ण जमा

त्रवज्ञान
कायच क्रम

व्यवस्थापन

250,744
2,481,588
2,514,210
7,586
702,395
10,455
230,710
8,917
941,163
4,739,453

18,500
961,139
309,881

प्रायोत्रजत
कायच क्रम

81,261
568,185
129,151 1,115,346
92,054

सिच आकडे रुपयात
ग्रामीण त्रवज्ञान प्रसार
त्रवज्ञान परीक्षा वात्रषचक संदभाच लय प्रकाशन
प्रकल्प / शत्रनवारी
वेध २०३५ अत्रधवेशन
त्रवज्ञानवारी

पत्रिका
232,244
574,069
804,500
7,586

89,340

2019-20
एकूण

10,455
230,710
2,307

820

2,340
921,163

635,067 2,912,826

11,887,221 1,522,537

2020-21
एकूण

33,004

937,533 4,686,517 2,541,902

व्यवस्थापन त्रवज्ञान कायच क्रम

पगार
टपाल, दूरध्वनी
मानधन
मुद्रण - सात्रित्य
प्रयोग सात्रित्य आत्रण इतर
प्रवास
बँक र्ाजेस / रेझर पे कत्रमशन
लेखा परीक्षण
व्यावसात्रयक शुल्क
त्रशष्यवृत्ती
भवन देखभाल
त्रनवास
र्िा, नास्ता आत्रण भोजन
पाररतोत्रषके
उपकरणे आत्रण देखभाल
प्रत्रतत्रनधी शुल्क
त्रकरकोळ /पुस्तक त्रवक्री

3,776,994
227,918
1,220,795
2,347,076
884,257
906,661
6,923
40,120
928,729
2,719,302
866,806
178,872
866,288
670,206
48,742
2,535
14,515

कायच क्रम खर्च

1,211,044

170,360

29,500

300,000
151,596
400,000

250,000
142,196
50,000

250,000
142,196
50,000

इमारत दुरुस्ती त्रनधी कडे वगच
घसारा
कमच र्ारी कल्याण त्रनधी
एकू ण खर्च

17,769,379

(+) व्यवस्थापन खर्च 20%

263,578

521,001

मराठी विज्ञान पररषद
1 एवप्रल 2020 ते 31 मार्च, 2021 - खर्च
खर्च

14,807
882 17,667
10,800 122,500
22,032

3,723,082 1,554,616
200,257
72,238
1,940,145
23,700
1,357,926 121,423
196,688
6,877
88,479
32,803
15,599
2,645
40,120
40,120
474,805 128,300
2,255,905
804,583 804,583
300
73,186
28,706
291,464
78,331
77,672
16,630
1,318

12,170,056 3,366,697
1,699,172

934,492
35
5,800
51,413
38,616
2,896
1,409

प्रायोत्रजत
कायच क्रम

476,974
526,268
53,392
68,218
536,645
9,190
734 1,158,875
144,359
280
25,985
10,556
504
84,618
2,255,905

1,075

पत्रिका

189,457

300
15,413
242,000

1,950
20,000
42,755 75,459

1,500
1,040,342

579,612 186,137 95,076 32,487

1,305,420

सिच आकडे रुपयात
ग्रामीण त्रवज्ञान प्रसार
त्रवज्ञान परीक्षा वात्रषचक
/ शत्रनवारी
वेध २०३५ अत्रधवेशन संदभाच लय प्रकाशन प्रकल्प
त्रवज्ञानवारी
151,502
6,139
298,150
2,366
470
439
11,022

235
41,000
7,815
6,086
15,800

10,030

18,400

3,504

79,230
3,060
15,300

1,022,600

19
44,000

24,488
49,464

659
15,312
10,170

17,700

17,700

41,290

1,045,906 3,870,325 1,985,211

547,282

155,114

79,230

33,691

1,086,600

397,043

109,457

31,023

15,846

6,738

217,320

209,181

34,000

712,564

20,000

एकू ण खर्च

17,769,379

12,170,056 1,667,525

1,255,087 4,582,889 2,382,254

656,739

186,137

95,076

40,429

1,303,920

एकू ण जमा

17,868,139

11,887,221 1,522,537

937,533 4,686,517 2,541,902

579,612

186,137

95,076

32,487

1,305,420

जमेपेक्षा खर्च जास्त

98,760

(282,835) (144,988)

(77,127)

-

-

(7,942)

1,500

श्री. अ.पां. देिपांडे (कायचिाह)

सी.ए. श्री. प्रमोद लेले (विश्वस्त)

मराठी विज्ञान पररषद

(317,554)

103,628

159,648

सी.ए. डॉ. वदलीप साठे (कोषाध्यक्ष)
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वदनांक 26 जलै, 2021 रोजीच्या अहिालानसार
प्रसन्न घाटे आवण कं पनी र्ाटच डच अकौंटंटस
भागीदार : श्री. प्रसन्न घाटे
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पाररतोवषक वनधी
श्रीम. मनोरमाबाई आपटे
वसंतराव नाईक प्रत्रतष्ठान
ना. अण्णासािेब त्रशंदे - बळीराजा
अत्रभयंता पुरस्कार
वैद्यकशास्त्र पुस्तक पाररतोत्रषक
त्रवज्ञान परीक्षा
त्रवज्ञान संशोधन परु स्कार
त्रवज्ञान प्रसार त्रवभाग पुरस्कार
श्री. रमाकांत त्रटपणीस त्रनबंध स्पधाच
सुधाकर आठल्ये त्रवज्ञान प्रसार पुरस्कार
प्रा. एम.एम. शमाच पुरस्कार
एकूण

मराठी विज्ञान पररषद
31 मार्च 2021, अखेर पाररतोवषक वनधी
1-4-2020 रोजी
वनधी जमा
व्याज जमा
307,707
23,597
171,502
10,963
130,142
8,093
215,000
14,563
244,416
16,783
222,000
14,807
1,317,279
97,004
386,139
25,135
472,915
36,545
34,311
800,000
34,789
5,144,144
332,999
8,611,244
836,545
613,044

खर्च

14,807
63,000
4,200

82,007

31 मार्च 2021, अखेर प्रकल्प वनधी

प्रकल्प/वनधी
तासकर पररवार त्रवज्ञान प्रसार
बाल त्रवज्ञान संमेलन
वयात येताना / एड् स
त्रदव्यांगांसाठी त्रवज्ञान प्रसार
डॉ. दोशी शिरी/ गच्र्ीवरील शेती
रसायनशास्त्र त्रदन
ग्रामीण त्रवज्ञान कायच क्रम-त्रवज्ञान मंडळे
पष्ु पा कुळकणी एन्डोमेंट फं ड
श्री. शरद नाईक स्मृती त्रनधी
त्रवद्याथी त्रशष्यवृती
श्री. मरु ली र्ुगानी संदभाच लय
मत्रिलांसाठी त्रवज्ञान कायच क्रम
मिात्रवद्यालयीन त्रवद्यार्थयाां साठी कायच शाळा
ई पत्रिका त्रनधी
पत्रिका त्रनधी
त्रवज्ञान अत्रधवेशन त्रनधी
जे.बी. जोशी एन्डोमेंट फं ड
डॉ. रघनु ंदन मिादेव वाघ त्रनधी
भवन देखभाल त्रनधी
कमच र्ारी कल्याण त्रनधी
त्रसंत्रकंग फं ड
कायच क्रम देणगी आगामी वषाच कररता
एकूण
देणगी संशोधन प्रकल्प
प्रकल्प सिाय्यता त्रनधी
एकूण
देणी
देणी
टी.डी.एस.देय रक्कम
ए ९ सुरक्षा रक्षक सत्रवचसेस
एकूण

मराठी विज्ञान पररषद

1-4-2020 रोजी
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

वनधी जमा
5,000

50,000
104,006

90,000
425,000
18,000
8,609,448
1,257,603
243,511
2,490,856
4,367,144
1,352,345
35,913,243

10,000,000

2,397,118
12,646,124
इतर वनधी

व्याज जमा
747,282
62,233
19,451
8,852
38,941
1,767
78,465
15,256
55,403
165,353
17,667
8,835
43,613
123
28,045
882
573,850
82,076
13,216
191,772
532,967
2,686,049

8,510,277
1,500,000
284,243
4,434,466
1,000,000
93,216
12,944,743
2,500,000
377,459
31 मार्च 2021 अखेर देणी ि अनामत रक्कम
1-4-2020 रोजी
160366

160,366

परत फे ड
138,866

138,866

21

देणी
24,216
70,431
94,647

खर्च
677,382
24,000

330
38,941
1,767
78,465
15,256
55,403
84,000
17,667
8,835
43,613
28,045
882

469,828
1,352,345
2,896,759
2,803,777
1,935,676
4,739,453

सिच आकडे रुपयात
पररविष्ट क्र. 1
31-3-2021 अखेर
331,304
182,465
138,235
229,563
261,199
222,000
1,351,283
411,274
539,571
834,789
5,477,143
9,978,826
पररविष्ट क्र. 2
31-3-2021 अखेर
9,276,237
942,311
358,400
153,523
620,000
30,000
1,337,526
230,000
1,000,507
2,500,353
300,000
150,000
626,944
90,123
425,000
18,000
19,183,298
1,339,679
256,727
2,212,800
4,900,111
2,397,118
48,348,657
पररविष्ट क्र. 3
7,490,743
3,592,006
11,082,749
पररविष्ट क्र. 4
31-3-2021 अखेर
21,500
24,216
70,431
116,147

िावषिक अहिाल २०२०-२०२१

विज्ञान भिन बांधकाम ि इतर मालमत्ता
त्रवज्ञान भवन इमारत/जमीन
साधनसामुग्री फत्रनचर्र
संगणक आत्रण सामग्री
वार्नालय पुस्तके
एकू ण
गतं िणूक
मुदत ठेव- प्रकल्प आत्रण पाररतोत्रषक
राखीव त्रनधी
इमारत त्रनधी (त्रसंत्रकंग फं ड)
भवन देखभाल त्रनधी
कमच र्ारी कल्याण त्रनधी
इमारत त्रवस्तारीकरण त्रनधी
शेअसच सिकारी बँक
एकू ण
व्याज येणे
त्रसंत्रकंग फं ड
इमारत त्रवस्तारीकरण त्रनधी
कमच र्ारी कल्याण त्रनधी
भवन देखभाल त्रनधी
मिात्रवद्यालयीन त्रवद्यार्थयाांसाठी कायच शाळा
जे.बी. जोशी एन्डोमेंट फं ड
संशोधन प्रकल्प
प्रा. एम. एम.शमाच पुरस्कार त्रनधी
तासकर पररवार त्रवज्ञान प्रसार त्रनधी
प्रकल्प सिाय्यता त्रनधी
राखीव त्रनधी
पत्रिका 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
गतं िणूक के लेल्या वित्तीय संस्था
बँक ऑफ मिाराष्र
कॅ नरा बँक
एर्.डी.एफ.सी.
आय.डी.बी.आय.बँक
जनता सिकारी बँक त्रल.
नॉथच कॅ नरा गौड सारस्वत बँक
सारस्वत को.ऑप. बँक त्रल.
शामराव त्रवठ्ठल को.ऑप. बँक.
भारतीय स्टेट बँक
त्रवजया बँक/बँक ऑफ बरोडा
ठाणे जनता सिकारी बँक
8% सरकारी रोखे
शेअसच
एकू ण

मराठी विज्ञान पररषद

मराठी विज्ञान पररषद
31 मार्च 2021 अखेर - विज्ञान भिन बांधकाम ि इतर मालमत्ता
1-4-2020 रोजी
2020-21 मध्ये खरेदी
2020-21 मध्ये घसारा
3,609,221
724,446
13,000
73,745
86,176
47,600
65,986
24,653
2,465
4,444,496
60,600
142,196
31 मार्च 2021 अखेर गतं िणूक
1-4-2020 रोजी
2020-21 मध्ये निीन ठे िी
2020 -21 मध्ये जमा
45,240,713
64,851,944
50,262,990
17,015,793
1,550,000
4,044,371
3,267,684
2744371
226,865
1,935,376
2,157,734
1850376
6,451,172
6,366,740
5,937,692
3,125
74,917,415
78,194,102
60,795,429
31 मार्च 2021 अखेर व्याज येणे
1-4-2020 रोजी
2020-21 मध्ये व्याज येणे
2020-21 मध्ये जमा
326,344
160,545
171,875
110,664
62,907
110,617
143,596
30,964
119,296
97
12,224
4,929
145,428
324,083
105,377
50,927
54,049
50,927
8,291
5,815
8,291
33,875
33,875
5,661
5,031
5,661
9,005
114
2,095
282
296
1-4-2020 रोजी
येणी 2020-21
2020-21 जमा
12,000
20,000
21,500
4,000
935,559
404,520
410,557
147,557
19,710
19,710
1,950,733
1,089,539
1,038,272
वनधी गतं िणूकीर्ा तपिील
31.03.2021
प्रकल्प / पाररतोवषक राखीि वनधी

इमारत वनधी/ वसंकींग फं ड

सिच आकडे रुपयात
पररविष्ट क्र. 5
31-3-2021 अखेर
3,609,221
663,701
67,790
22,188
4,362,900
पररविष्ट क्र. 6
31-3-2021 अखेर
59,829,667
18,565,793
4,567,684
226,865
2,242,734
6,880,220
3,125
92,316,088
पररविष्ट क्र. 7
31-3-2021 अखेर
315,014
62,954
55,264
12,321
4,929
364,134
54,049
5,815
0
5,031
9,005
114
2,081
31-3-2021 अखेर
10,500
4,000
929,522
147,557
0
1,982,290

कमच र्ारी कल्याण वनधी इमारत विस्ता. वनधी

114,899
1,416,518 1,400,000
175,000 1,250,000
5,285,778 1,295,000
2,350,000
3,985,397 1,650,000
6,378,712 2,069,722
218,733
35,887,625 4,050,335
2,800,000
2,481,904 4,400,736
1,200,000
100,000
3,125
59,832,792 18,565,793

1,550,000

463,114

234,008

1,417,559
1,022,112

773,399

4,567,684

22

1,235,327

353,280
6,173,380
580,425

2,242,734

7,107,085

एकू ण
114,899
2,816,518
1,425,000
8,130,778
2,350,000
5,635,397
9,145,556
218,733
42,482,198
9,995,492
8,698,392
1,300,000
3,125
92,316,088
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वहशेब तपासवनसांचा अहिाल
उपकलम (२) कलम ३३ ि ३४
वनयम १९ बॉम्बे पस्थिक टरस्ट कायदा १९५० नुसार

मराठी विज्ञान पररषद
साििजवनक टरस्ट क्र. एर् - १४२९ (बॉम्बे)
(मूळ इंग्रजी अहिालाचा स्वैर अनुिाद)
मराठी विज्ञान पररषदे चे ३१ माचि २०२१ रोजीचे ताळे बंदपिक आणि त्या तारखेला सं पिाऱ्या िषािचे जमाखचि पिक आम्ही तपासले असून पुढील
मावहती दे तो :
(ए) कायद्यानुसार ि वनयमानुसार आणि वनयवमतपिे वहशेब ठे िले आहेत का?
होय
(बी) आिक आणि जािक व्यिस्थस्तपिे ि बरोबर वहशेबात घेतली आहे काय?
होय
(सी) वहशेब तपासिीच्या वदिशी व्यिस्ापकांकडे वहशेबानुसार रोख णशल्लक ि व्ययपिे होती का?
होय
(डी) वहशेब तपासवनसांनी मागिलेली सिि पुस्तके , वहशेब, कागदपिे, व्ययपिे िगैरे दाखिण्यात आली का?
होय
(इ) स्ािर ि जं गम िस्तूं ची व्यिस्ापकांनी मान्य के लेली यादी ठे िली आहे काय?
स्ािर मालमत्तेची नोंदिही ठे ििे आिश्यक
जं गम मालमत्तेची नोंदिही ठे िली आहे.
(एर्) वहशेब तपासवनसांनी सुचिल्यानं तर व्यिस्ापकांनी समक्ष मावहती वदली काय?
होय
(जी) टर स्टच्या उद्दे शांबाहेर अन्य उद्दे शांसाठी टर स्टची मालमत्ता ि वनर्ी िापरला काय?
नाही
(एच) एका िषािहून जास्त बाकी असलेली बुडीत र्रलेली रक्कम असल्यास वकती?
नाही
(आय) ५०००/- रुपयांहून जास्त वकमतीच्या दुरुस्तीसाठी अगर बांर्कामासाठी वनविदा (टें डसि) मागिली काय?
मागिली होती
(जे) 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 िा अयोग् खचि अर्िा येिे असलेल्या द्रव्याची िसुली करण्याची असर्लता
अर्िा साििजवनक टर स्टची मालमत्ता िापरिे, हरििे, खराबी करिे वकं िा पैसे उर्ळिे इत्यादी टरस्टच्या
सं दभाितील गैरव्यिहार विश्वस्तांकडू न अर्िा कायिकाररिीच्या सभासदांकडू न झाले आहे काय?
नाही
(एम) वनयम १६अ, नुसार टर स्टचे अंदाजपिक योग् नमुन्यात करून नोंदिले आहे का?
होय
(एन) वनयमानुसार कमीतकमी ि जास्तीतजास्त विश्वस्त आहेत का?
होय
(ओ) वनयमात ठरल्यािमािे सभा वनयवमतपिे होतात का?
होय
(पी) सं स्ेच्या िृत्तान्ताची नोंदिही ठे िली आहे काय?
होय
(क्यू) विश्वस्तांपैकी कोिाचा टरस्ट गुं तििुकीमध्ये व्यवक्तगत भाग आहे का?
नाही
(आर) विश्वस्तांपैकी एखादी व्यक्ती टरस्टचे र्नको ि 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 र्मािदाय अ) घटना, विश्वस्त आणि कायिकारी मं डळ याबाबतचे बदल
आयुक्तांच्या वनदशिनास आिून द्याियाच्या आहेत.
र्मािदाय आयुक्त कायािलयात नोंद झाल्याची खातरजमा
करिे आिश्यक.
ब) विज्ञान भिन इमारत घसाऱ्याऐिजी दुरुस्ती वनर्ीची तरतूद
करून तो गुं तिला आहे.

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

वदनांक : २६ जुल,ै २०२१

मराठी विज्ञान पररषद
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मराठी विज्ञान पररषद अंदाजपत्रक - 1 एवप्रल, 2021 ते 31 मार्च, 2022
तपशील

जमा

खर्च

अंदाजपिक 2020-21

प्रत्यक्ष मार्च 20-21

अंदाजपिक 2021-22

1,500,000

1,840,172

900,000

व्यक्ती आजीव सभासद

50,000

70,001

60,000

आजीव सभासद पत्रिका

60,000

95,001

75,000

संस्था आजीव सभासद

30,000

-

30,000

राखीव त्रनधी देणगी

1,400,000

1,094,001

1,000,000

इमारत त्रवस्तारीकरण देणगी / खर्च

2,000,000

-

500,000

त्रवज्ञान कायच क्रम / प्रकल्प त्रनधी जमा

1,000,000

13,585,551

1,500,000

त्रशल्लक

अंदाजपिक 2020-21

साधन सामग्री फत्रनचर्र / COMPUTER

प्रत्यक्ष मार्च 20-21

2,000,000

अंदाजपिक 2021-22

3,000,000

180,000

60,600

205,000

व्यवस्थापन / भवन

2,100,000

1,522,537

2,300,000

1,400,000

1,525,329

1,787,000

पत्रिका

3,700,000

2,541,902

3,500,000

3,700,000

2,382,254

3,500,000

त्रवज्ञान कायच क्रम

18,910,000

5,019,005

7,400,000

20,800,000

5,316,500

7,989,000

संशोधन प्रकल्प

9,000,000

2,803,777

3,406,000

9,000,000

2,803,777

3,406,000

39,750,000

28,571,947

19,771,000

37,080,000

12,088,460

19,887,000

एकू ण
राखीव त्रनधी गुंतवणूक

-

1,540,000

1,550,000

-

प्रकल्प गुंतवणूक

-

1,000,000

13,405,000

1,500,000

कमच र्ारी कल्याण त्रनधी

300,000

भवन दरुु स्ती त्रनधी गुंतवणूक / त्रसंत्रकंग फं ड

300,000

घसारा
तुटीसाठी देणगी जमा करणे / त्रशल्लक
एकू ण

470,000
40,220,000

1,616,000
28,571,947

21,387,000

250,000

-

142,196

-

1,136,291
40,220,000

28,571,947

21,387,000

कोित्याही मवहन्यापासून िगििीदार होता येत.े
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मराठी विज्ञान पररषदे ला सं लग्न असलेले विभाग
मुं बई ि कोकि १) श्री. सं दीप सरार्, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, ईशान्य मुं बई विभाग
४, सत्यम सोसायटी, मुं बई बँ के शेजारी,
दामले कॉलनी, १९, सािरकर मागि,
भांडुप (पूिि), मुं बई ४०००४२
भ्रमिध्वनी : ८४५१०७२३८५
इ-मेल- sandeepsaraf101@gmail.com
२) िा. ना.द. मांडगे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, ठािे विभाग
न्यू रोझ विला, खोली क्रमांक-१,
दाजी रामचं द्र रोड, चरई, ठािे (प), ४००६०१
भ्रमिध्वनी : ९८१९८९४५०९
इ-मेल- ndmandage@gmail.com
mvpthanevibhag@gmail.com
३) श्री. अविनाश देिर्र, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, डोंवबिली विभाग
२, लक्ष्मी विनायक सोसायटी,
मं जूनार् हायस्कू ल शेजारची गल्ली,
पार्ली, डोंवबिली (पूिि), णज. ठािे ४२१२०१
भ्रमिध्वनी : ९२२४२६४९६९
इ-मेल- avinash.deodhar@gmail.com

४) िा. भगिान चक्रदेि, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, अंबरनार् विभाग
२०२, मयूर दीप, अणश्वनी हॉस्थस्पटलजिळ,
िडिली सेक्शन, अंबरनार् (पूिि),
णज. ठािे ४२१५०१
भ्रमिध्वनी : ९१४६८१२७५०
इ-मेल- chakradeobd@gmail.com
५) श्री. अजय वदिेकर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, निी मुं बई विभाग
१०२, णसवद्धछाया सोसायटी,
प्लॉट २०६, सेक्टर २३,
जुईनगर, 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,
णज. पालघर ४०१७०१
भ्रमिध्वनी : ९८५०८७८१०२
इ-मेल- urmilakarmarkar.uk@gmail.com

मराठी विज्ञान पररषद

७) श्री. अमोल काकडे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, पनिेल विभाग
३०९, िक्रतुंड सोसायटी, विकास िाडी,
देिद, पनिेल, णज. 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,
प्लॉट-२३४-२३५, तळे गाि स्टे शन,
णज. पुिे ४१०५०७
भ्रमिध्वनी : ९७३०६१६६०८
इ-मेल- raskarsurekha1974@gmail.com

८) डॉ. िर्ुल्ल कु लकिी, समन्वयक
मराठी विज्ञान पररषद, रत्नावगरी विभाग
द्वारा रसायनशास्त्र विभाग,
गोगटे -जोगळे 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 र्ामि, लोिािळा कॉलेजच्या मागे,
िळिि, लोिािळा, णज. पुिे ४१४४०३
भ्रमिध्वनी : ९७६४४४८५०१
इ-मेल- idsipl@gmail.com

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

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

१०) िाचायि विलास मोरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, आं बोली विभाग
द्वारा आं बोली पस्थिक स्कू ल, मु. मुलिं डिाडी,
पो. आं बोली, ता. सािं तिाडी,
णज. णसंर्ुदग
ु ि ४१६५३२
भ्रमिध्वनी : ७५०७७९६८४२ (श्री. सं दीप र्ुरी)
इ-मेल- ambolipublicschool@gmail.com
sandeepdhuri@gmail.com

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

११) डॉ. वमणलं द गोखले, उपाध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, णचपळू ि-खेड विभाग
विश्वस्त, घारडा र्ाउण्डेशन,
घारडा इस्थन्व्स्टटयूट ऑर् टे क्स्नॉलॉजी,
मु.पो. लािेल, ता. खेड, णज. रत्नावगरी ४१५७०८
भ्रमिध्वनी : ९४२२०५३४९२
भ्रमिध्वनी : ९१५८७७९२५० (िा. िमोद जोशी, अध्यक्ष)
इ-मेल- milgok@gmail.com
पणिम महाराष्टर१२) श्री. राजेंद्रकु मार सरार्, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, पुिे विभाग
वटळक िारक मं वदर,
वटळक रस्ता, पुिे ४११०३०
भ्रमिध्वनी : ९८२२१८६७६३ / ८८८८८६१७७५
इ-मेल- mavipa.pune@gmail.com
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१७) श्रीमती शुभदा कािळे , कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, सं गमनेर विभाग
८, घरटं , मोतीनगर, सह्याद्री ज्युवनअर कॉलेजसमोर,
सं गमनेर, णज. अहमदनगर ४२२६०५
भ्रमिध्वनी : ९७६६३२५४२६
इ-मेल- shubhada.kawale@gmail.com
१८) श्रीमती सुभद्राराजे नाईक वनं बाळकर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, र्लटि विभाग
लक्ष्मी विलास, र्लटि, णज. सातारा ४१५५२३
भ्रमिध्वनी : ९८५०५५६८२५
इ-मेल- pesociety123@yahoo.com
भ्रमिध्वनी : ९८६०४०२६९० (डॉ. अरुि गायकिाड)
इ-मेल- argaikwad17@gmail.com
१९) श्री. सजेराि कचरे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, राजारामनगर विभाग
राजारामबापू ज्ञान िबोणर्नी, वदिाि बं गला,
इलामपूर, ता. िाळिा, णज. सांगली ४१५४०९
भ्रमिध्वनी : ९२७००८००१८

िावषिक अहिाल २०२०-२०२१

२०) श्री. अरविं द यादि, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, सांगली विभाग
फ्लॅ ट ५, िेदिती अपाटि मेंट, ऊजािनगर, एस.टी.
कॉलनीजिळ, विश्रामबाग, सांगली ४१६४१५.
भ्रमिध्वनी : ९४२२५९२९५६
इ-मेल- arvindyadavsangli@rediffmail.com

२७) डॉ. सुहास कु लकिी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, बाशी विभाग
र्माि िािी प्लॉट्स, कोयना ऑवर्ससमोर,
अगळगाि रोड, बाशी, णज. सोलापूर ४१३४०१
भ्रमिध्वनी : ९८५००५५१८८
इ-मेल- swk1959@rediffmail.com

२१) डॉ. अंजली साळिी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, कोल्हापूर विभाग
डी-१, अमेय प्लाझा, ओपल हॉटे लमागे
राजारामपुरी, कोल्हापूर ४१६००८
भ्रमिध्वनी : ९०४९८७९२३१
इ-मेल- anjalibotony15@gmail.com

२८) िा. डॉ. राजेंद्र सूयििंशी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, सांगोला विभाग
सदानं द नगर, िासुद रोड,
सांगोला, णज. सोलापूर ४१३३०७
भ्रमिध्वनी : ९४२३५६०९४५
इ-मेल- rss0987@gmail.com

२२) िा. णश. दुं. पदमन्निर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, गडवहंग्लज विभाग
५० ब, अयोध्या नगर, गडवहंग्लज,
णज. कोल्हापूर ४१६५०२
भ्रमिध्वनी : ९८२२८५७०६३
इ-मेल- mavipagad@rediffmail.com
pshivgad@gmail.com

उत्तर महाराष्टर२९) िा. डॉ. आर. एम. शेिाळे , कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, र्ुळे विभाग
अवमत, २०, णशििताप कॉलनी,
देिपूर, र्ुळे ४२४००२
भ्रमिध्वनी : ९४२३९१६०६६
इ-मेल- drrmshewale@gmail.com

२३) िा. वकरि िर्ान, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, आजरा विभाग
जोशी गल्ली, आजरा, णज. कोल्हापूर ४१६५०५
भ्रमिध्वनी : ९८६०९४४०६९
इ-मेल- kiranpradhan07@gmail.com

३०) श्री. डी. टी. पाटील, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, चाळीसगाि विभाग
गोकु ळ, सानेगुरुजी नगर, वहरापूर रोड,
चाळीसगाि, णज. जळगाि ४२४१०१
भ्रमिध्वनी : ९४२३९१५५०७
इ-मेल- mvpcgn@gmail.com
vinodpatil@bsnl.co.in

२४) श्री. अरविं द एस. पाटील, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, चं दगड विभाग
द्वारा श्रीराम विद्यालय, कोिाड, ता. चं दगड,
णज. कोल्हापूर ४१६५०८
भ्रमिध्वनी : ९४२१३८३०५६
इ-मेल- arvindpatil1002@gmail.com
२५) डॉ. सुर्ीर कु लकिी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, वबद्री विभाग
बी. बी. पाटील कॉलनी, गांर्ीनगर,
गडवहंग्लज, णज. 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 ,
विजापूर रोड, सोलापूर ४१३००४
भ्रमिध्वनी : ९९६७१८९५४८
इ-मेल- gambhirvg@gmail.com

मराठी विज्ञान पररषद

३१) िा. बी. एस. पाटील, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, नं दरु बार विभाग
१२, कमियोग, श्री सरस्वती कॉलनी,
तरोडा रोड, नं दूरबार ४२५४१२
भ्रमिध्वनी : ७५८८५१६२२१
इ-मेल- bspatil355@gmail.com
भ्रमिध्वनी : ९९७०२७५७३८ (श्री. पं कज पाठक)
३२) िा. डॉ. राजेंद्र अवहरे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, साक्री विभाग
१२, ितीक, अकलाडे नगर, साक्री,
णज. र्ुळे ४२४३०४
भ्रमिध्वनी : ९८६०३६४७९३
इ-मेल- rr_ahire@yahoo.co.in
३३) श्री. अणजत टक्के, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, नाणशक विभाग
१/४, श्रवमक कॉलनी नं -५, जनलक्ष्मी बँ के च्या मागे,
गं गापूर रोड, नाणशक ४२२०१३
भ्रमिध्वनी : ९६८९१६५०२८
इ-मेल- ajittakke@rediffmail.com
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३४) श्री. वदलीप भारंबे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, जळगाि विभाग
सौरतेज, सी-१, अणश्वनी पाकि ,
एम. जे. कॉलेजमागे, जळगाि ४२५००२
दूरध्वनी (घर) : ०२५७-२२३३३७८
भ्रमिध्वनी : ९४२२५६२३६८
इ-मेल- deelipbharambe18@gmail.com
३५) िा. श्रीमती सुरेखा उदािं त, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, निापूर विभाग
कला, िाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय,
निापूर, णज. नं दुरबार ४२५४१८
भ्रमिध्वनी : ९८२३५०५०४४
(िा. ए. जी. जयस्वाल)
इ-मेल- navapuracs@gmail.com
मराठिाडा३६) डॉ. रंजन गगे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, औरंगाबाद विभाग
विहंग, एन-३ / ४०६, णसडको,
औरंगाबाद ४३१००१
भ्रमिध्वनी : ९८२२६३४४४२
इ-मेल- ranjan.garge@gmail.com
३७) श्री. िदीप भािठािकर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, जालना विभाग
प्लॉट नं . २९, भाग्नगर, जुना जालना ४३१२०३
भ्रमिध्वनी : ९४२०८२६२६५ / ७२७६०४८८८२
इ-मेल- pradeep081961@gmail.com
३८) डॉ. सं जय णशं दे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, उदगीर विभाग
सुयिर्ुल, गोकु ळर्ाम अपाटि मेंट,
देगलूर रोड, उदगीर, णज. लातूर ४१३५१७.
भ्रमिध्वनी : ९७६५८४३००५
इ-मेल- sanjayn68@gmail.com
३९) िा. डॉ. मन्मर् माळी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, उमरगा विभाग
अमर वनिास, बालाजी नगर, मुसांडे शॉप मागे,
उमरगा, णज. उिानाबाद ४१३६०६
भ्रमिध्वनी : ९४२१३५६७४९
इ-मेल- manmath.mali49@gmail.com
४०) िा. विजय पिार, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, निीन नांदेड विभाग
द्वारा : ग्रामीि अणभयांविकी महाविद्यालय,
विष्णूपुरी, नांदेड ४३१६०६
भ्रमिध्वनी : ९४२२१७११५१
इ-मेल- drvspawar@gmail.com

िावषिक अहिाल २०२०-२०२१

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

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

४२) िा. राजेश ढे रे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, बीड विभाग
िािीशास्त्र विभाग, स्वातं त्र्यिीर सािरकर
महाविद्यालय, नेिर्ाम हॉस्थस्पटल जिळ,
जालना रोड, बीड ४३११२२
भ्रमिध्वनी : ९४२१३३५३०१
इ-मेल- rmdhere@gmail.com

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

४३) डॉ. वनतीन पाटील, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, उिानाबाद विभाग
विभागिमुख, पािी आणि जमीन व्यिस्ापन
विभाग, डॉ. बाबासाहे ब आं बेडकर मराठिाडा
विद्यापीठ उपकें द्र, उिानाबाद ४१३५०१
भ्रमिध्वनी : ९६०४२३७७७९
इ-मेल- nits_74@rediffmail.com
४४) डॉ. मोहन बाबरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, नळदूगि विभाग
णशिार, व्यासनगर, नळदुगि, ता. तुळजापूर,
णज. उिानाबाद ४१३६०२
भ्रमिध्वनी : ९४२३६७७६०५ (िा. र्नं जय चौर्री, कायििाह)
इ-मेल- dvchoudhari@rediffmail.com
४५) श्री. राजेंद्र देसले, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, उमरी विभाग
सी एम-१२, मं िी नगर, भािसार चौक,
तरोडा (बुद्रक
ु ), णज. नांदेड ४३१६०५
भ्रमिध्वनी : ९४२३६२६५४७ / ९५११२०५९८१
इ-मेल- rajendradesale7151@gmail.com
४६) श्री. सुर्ीर देशमुख, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, माजलगाि विभाग
रेिुका वनिास, गजानन नगर, गजानन मं वदरामागे,
माजलगाि, णज. बीड ४३११३१
भ्रमिध्वनी : ९४०४६३६५३३
इ-मेल- dsudhir63@yahoo.com
४७) डॉ. सं तोष कु लकिी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, पानगाि विभाग
१४, प्लॅ 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 प्लॉट चौक, डॉ. दीपक लोटे
दिाखान्यामागे, अकोला ४४४००५
भ्रमिध्वनी : ९५७९७७२५०८ / ८३२९४६४४२१
इ-मेल- ms.sandipkhare@rediffmail.com
५१) श्री. महेश बेलसरे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, मूवतिजापूर विभाग
१९, कोंडेश्वर, विद्युत कॉलनी, अकोली रोड,
साईनगर, अमरािती ४४४६०७
भ्रमिध्वनी : ९२२६१४५७५७ / ९२७१५२१५१५
इ-मेल- mahesh_belsare_2000@yahoo.com
५२) श्री. लणलत भुरे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, िाणशम विभाग
जुन्या नगर पररषदेजिळ, राष्टरसं त गाडगेबाबा
पुतळ्यासमोर, डॉ. भागडे हॉस्थस्पटलशेजारी,
िाणशम ४४४५०५
भ्रमिध्वनी : ७५८८९६१९३८
इ-मेल- lalitbhure123@gmail.com
५३) श्री. देविदास सािरकर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, मानोरा विभाग
एल. पी. सी. एम. ज्यूवनयर कॉलेज, र्ामिी,
मानोरा, णज. िाणशम ४४४४०४
भ्रमिध्वनी : ९४२१७४६६४१
इ-मेल- dpsawarkar25@gmail.com
५४) श्री. ििीि गुल्हाने, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, अमरािती विभाग
ईशकृ पा, ७ दीपनगर नं . २,
दस्तुर नगर रोड, र्रशी स्टॉपजिळ,
अमरािती ४४४६०६
भ्रमिध्वनी : ९८६०५६८४६४
इ-मेल- pravin3996pg@gmail.com
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५५) श्री. राजेंद्र चौर्री, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, आिी विभाग
जाजूिाडी, आिी, णज. िर्ाि ४४२२०१
भ्रमिध्वनी : ९४२१७२६५४६
इ-मेल- rajendra3565@gmail.com
५६) श्री. पृथ्वीराज जांभूळकर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, भं डारा विभाग
द्वारा- णजजामाता माध्यवमक विद्यालय,
सहकार नगर, भं डारा ४४१९०४
भ्रमिध्वनी : ९४२०६१६७०५
इ-मेल- pruthvivj09@gmail.com
५७) श्री. योगेश्वर चौर्री, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, गोंवदया विभाग
गोपाल कुं ज, विमुती चौक,
गोरेगाि, णज. गोंवदया ४४१८०१
भ्रमिध्वनी : ९४०५२४८६८८ / ९४२१८१०५४६
इ-मेल- choudhariyogeshwar@gmail.com

५८) िा. महादेि गो. खाडे , अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, ििी विभाग
िगती नगर, ििी,
णज. यितमाळ ४४५३०४
भ्रमिध्वनी : ८२७५२९७२११ / ९८२३७९३९११
इ-मेल- mgkhade@hotmail.com
५९) िाचायि पं जाबराि सुरोशे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, पुसद विभाग
मातोश्री, कोषटिार िॉडि, णसस्थव्हल लाइि,
पुसद, णज. 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 ि िाणिज्य
महाविद्यालय,आनं दिन, ता. िरोरा,
णज. चं द्रपूर ४४२९१४
भ्रमिध्वनी : ९४०३८१६२४४
इ-मेल- principal.anc@anandwan.in
६१) डॉ. वकशोर रेितकर, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, निरगाि विभाग
प्लॉट क्र. ४३, भांडे प्लॉट,
डॉ. सौ. के िे दिाखान्याजिळ,
उमरेड रोड, नागपूर ४४०००९
भ्रमिध्वनी : ९८२२४२६७६९
इ-मेल- kishor_rewatkar@rediffmail.com

िावषिक अहिाल २०२०-२०२१

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

६५) िा. विजय खोंडे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, अहेरी विभाग
साईभिन, विजयश्री, िभाग क्र. ४, डॉ. कन्ना मडािी
दिाखान्याजिळ, अहेरी, णज. गडणचरोली ४४२७०५
भ्रमिध्वनी : ७८७५८३१५८५
इ-मेल- vijay.khonde160@gmail.com

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

६३) डॉ. सूयििकाश गभने, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, िडसा विभाग
णशिछि, हटिार कॉम्प्लेक्सच्या मागे,
िडसा (देसाईगं ज), णज. गडणचरोली ४४१२०७
भ्रमिध्वनी : ९४२२८३४७३७
इ-मेल- suryaprakash_arogya@rediffmail.com

बृहन्महाराष्टर६६) श्री. अरुि मुजुमदार, उपाध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, िडोदरा विभाग
११-१२, सरगम अपाटि मेंट, वपरावमतार रोड,
दांवडया बझार, िडोदरा ३९०००१ (गुजरात)
भ्रमिध्वनी : ९२२७१०६२३०
इ-मेल- arunbrd1943@gmail.com

६९) श्री. अरुि णचं तामिी िर्ान, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, पेडिे विभाग
द्वारा- अरुि िर्ान, ई-३, ‘सी’विं ग, वबल्ड मोअर
िुड्स सोसा. स्थक्सम-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, णज. गडणचरोली ४४१२०८
भ्रमिध्वनी : ९४२१७३३४५५ / ७५८८७७३०१६
इ-मेल- ktkimapure@gmail.com

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

िास्त्रज्ञांर्ी छायावर्त्रे
सोबत दशच त्रवलेल्या नमुन्याप्रमाणे २६ शास्त्रज्ञांर्ी छायात्रर्िे (कृष्णधवल)
मराठी त्रवज्ञान पररषदेत उपलब्ध आिेत. छायात्रर्िावर शास्त्रज्ञार्े नाव, (मराठी
व इंग्रजीत), जन्म-मृत्यू वषच , 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 पूणच संर् घेतल्यास रु. २५/- प्रमाणे रु. ६५०/- ला
त्रमळे ल. पूणच संर् पोस्टाने िवा असल्यास रु. ५०/- अत्रधक पाठवावेत.
समाजातील अन्य क्षेिांतील नामांत्रकत व्यक्तींर्ी छायात्रर्िे सिज उपलब्ध
िोतात, पण ती बाब शास्त्रज्ञांच्या 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 पढु ीलप्रमाणे :
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) अल्बटच आईन्स्टाइन १४) कालच 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 शास्त्रज्ञांर्ा समावेश आिे.

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

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

भारताचे अिुसंशोर्नाचे वपतामह. कें वब्रज विद्यापीठात णशक्षि. १९३४
साली पीएच.डी. पदिी िाप्त. मूलभूत सं शोर्नात रुची. त्यामुळे विविर्
सं शोर्न सं स्ामध्ये काम के ले. टाटा मूलभूत सं शोर्न सं स्ेच्या स्ापनेत
पुढाकार. १९४८ साली भारतीय अिुशक्ती मं डळाचे अध्यक्ष. १९५६ साली
‘अप्सरा’ या पवहल्या भारतीय अिुभट्टीची अर्क ियत्नानं तर यशस्वी
उभारिी. शांततेसाठी अिुशक्तीचा िापर आणि त्याद्वारे ऊजािवनवमिती.
अनेक शोर्वनबं र् ि पुस्तके णलवहली. पद्मभूषिसह अनेक सन्मान िाप्त.

इच्छु कांनी खालील पत्त्यािर सं पकि सार्ािा. 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.mavipa.org

मराठी विज्ञान पररषद
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