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अध्यक्षांचे मनोगत

उ

न्हाळ्याची सुट्टी सं पिून जूनमध्ये मुले शाळे त येताना जो उत्साह
त्ांच्यात असतो, तेच िातािरण आता सं पूणि दे शात कोरोनाचा
सव्वा दोन िषाांचा िनिास सं पल्याने वदसत आहे. बारा िषाांचा िनिास
आणण एक िषि अज्ञातिास म्हणजे काय, हे आजिर फक्त महाभारतातील
गोष्टी िाचून कानािर पडत होते. पण, त्ाचा प्रत्क्ष अनुभि कधी घ्यािा
लागेल, असे िाटले नव्हते. आणण हा अनुभि, जात, धमि, पं थ, भारतअमेररका, गरीब-श्रीमं त, शहर-गाि, राजा-प्रजा, असा कोणताही भेदभाि न
करता सिाांना एकाच िेळी आणण एकसारखा वमळाला. त्ामुळे आता
कोरोनामुळे कोणकोणत्ा गोष्टी घरी बसून करू शकतो, कोणत्ा गोष्टी
सं गणकािर करू शकतो, कोणत्ा गोष्टी प्रत्क्ष करू शकतो आणण करायला
हव्यात, याचे एक उत्तम तारतम्य आपल्यात वनमािण झाले आहे.
घरी बसल्याने सांवघक जीिन जगता येत नाही, आपापसात चचाि, िादवििाद करता येत नाहीत. शाळे च्या मुलांचा जरी घरी बसून सं गणकािर
अभ्यास होत असला, तरी अभ्यास म्हणजे शाळा असे समीकरण करणे
अगदी चुकीचे आहे. अभ्यास हे शालेय जीिनात करायचे काम फक्त पन्नास
टक्के असते. उरलेल्या पन्नास टक्क्यात सांवघक खेळ, िाचनालयाचा अनुभि,
शाळे चे िावषिक सं मेलन, विविध स्पधाि, एकत्र बसून डबा खाणे, शाळे त
जाता-येता वमत्र-मैवत्रणींच्या गळ्यात गळा घालून हसणे-णखदळणे हे सिि
येते. हा जीिनानुभिच पुढील आयुष्यात उपयोगी पडतो.
मराठी विज्ञान पररषद आता विज्ञान एकांवकका स्पधाि शाळा-महाविद्यालये
उघडल्याने त्ा पातळीिरही घेऊ शकते; एिढे च नव्हे, तर गेली सव्वा दोन
िषे सं गणक िापरल्याने आपण परदे शी स्थावयक झालेल्या मराठी
भाषकांच्या सं पकाित आलो असल्याने तेथूनही या स्पधेसाठी प्रिेणशका
येतील, अशी उमेद बाळगून आहोत. दोन िषे ‘शवनिारी विज्ञानिारी’
कायिक्रम बं द असल्याने तो आता यं दा घेता येणार आहे. पीएच.डी.
विद्यार्थ्ाांचा कायिक्रम थांबला नव्हता, तरी जोमाने चालू नव्हता, तो आता
विनाअडथळा पुढे जाऊ शके ल.
यं दाचे ५७िे विज्ञान अणधिेशन १९, २०, २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी गोव्यात
प्रत्क्ष भरणार असून, पण ज्ांना कोणत्ाही कारणाने येणे जमणार नाही,
ते घरी बसल्या-बसल्याही दूरदृश्य माध्यमािरून कायिक्रम ऐकू -पाहू
शकतील. एिढे च नव्हे, तर प्रश्न विचारून त्ात सहभागीही होऊ शकतील.
कोरोनामुळे दोन िषाांचा खं ड पडल्याने कायिक्रमाकररता पैशांची उभारणी
अणधक जोमाने करािी लागेल.
मराठी विज्ञान पररषदेची ख्याती आता सिि दूर पसरल्याने बऱ्याच सं स्था
नाना कारणासाठी आपले सहकायि घेऊ इच्छितात. ठाणे णजल्ह्यातील
विक्रमगड आणण ऐना येथील सं स्थांनी त्ांच्या आवदिासी मुलांच्या
शाळांसाठी विज्ञानाच्या प्रयोगशाळा उभ्या करून दे ण्यासाठी आणण
णशक्षकांचे प्रणशक्षण करण्यासाठी मदत मावगतली आहे. रायगड णजल्ह्यातील
अणलबागजिळील काणशद येथे विज्ञान कें द्र उभारण्यासाठी मदत मावगतली
आहे. तेथून जिळच सहाण येथे असलेल्या जनणशक्षण सं स्थेची
त्ांच्याकडील जागेत विज्ञान णशक्षणाचे कायिक्रम पररषदे ने करािेत अशी
मागणी आहे. पुण्याजिळील के मवडस्ट कं पनीबरोबर विज्ञान प्रसाराचे
कायिक्रम करण्यासाठी त्ांनी साद घातली आहे. मुं बईच्या छत्रपती णशिाजी

मराठी विज्ञान पररषद

महाराज िस्तुसंग्रहालयाने त्ांच्या वफरत्ा गाडीतील विज्ञान प्रयोगाचे
कायिक्रम महाराष्टरभर करण्यासाठी आपली मदत मावगतली आहे. तर, कें द्र ि
राज् शासनाच्या नोकरीत असलेल्या िैज्ञावनकांनी िषाितले दहा वदिस
विज्ञान प्रसाराला द्यािेत, असे आिाहन कें द्र शासनाने के ल्यािरून पररषदे नेही
पं धरा िषाांपूिी इच्छटस्टट्युट ऑफ के वमकल टे क्नॉलॉजी येथील पीएच.डी.
करणाऱ्या ५०-५० विद्यार्थ्ाांना महाराष्टरातील पररषदेच्या विभागात पाठिून
विद्यार्थ्ाांनी विज्ञान सं शोधन या व्यिसायाकडे िळािे, यािर तीन िषे
प्रत्ेकी २५०-२५० भाषणे के ली होती, त्ा कायिक्रमाची पुनरािृत्ती करािी
असा विचार बळाित आहे. यासाठी जे जमेल, त्ासाठी या प्रत्ेक
सं स्थेबरोबर सामं जस्य करार करायचा पररषदे चा विचार आहे.
पररषदे ने गेली काही िषे डॉ. रघुनंदन महादे ि िाघ यांच्या दे णगीच्या
व्याजातून काही ई-पुस्तके ि बोलकी पुस्तके काढली आणण ती िाचकांना
विनामूल्य उपलब्ध करून वदली. पण त्ाणशिाय स्वतं त्रपणेही सशुल्क ईपुस्तके काढािीत असा विचार करून एवप्रल २०२२ मधील िधािपन वदनी
पाच-सहा पुस्तके काढण्याची तयारी सुरू के ली आहे.
पुण्याच्या मनोविकास प्रकाशनाने पररषदे बरोबर विज्ञान विषयातील पुस्तके
काढायचा प्रस्ताि पाठिला आहे. इयत्ता आठिी ते बारािीच्या मुलांसाठी
पाठ्यपुस्तकाणशिायची विज्ञान पुस्तके काढायची ही योजना आहे. या
योजनेसाठी मराठी विज्ञान पररषदे कडे २७ लेखकांकडू न ४३ पुस्तकांचे प्रस्ताि
आले असून, ही पुस्तके मे २०२३ पासून बाजारात यायला सुरुिात होईल.
विश्वकोश मं डळाच्या कामातील जीिशास्त्र विभागाने आजिर ३३५ नोंदी
पुऱ्या के ल्या, तर िैज्ञावनकांची चररत्रे आणण विज्ञान सं शोधन सं स्था या
ज्ञानमं डळाने ८७५ नोंदी पुऱ्या के ल्या आहेत. पुण्याची आयसर सं स्था मराठी
विज्ञान पररषदे कडे विज्ञान णशक्षणातील एक अणधकृ त सं स्था आहे, असे
मानून अनेक प्रकल्पात पररषदे ची मदत घेत असते.
अमेररके तील ‘गजे मराठी ग्लोबल’ सं स्थेने पररषद ि यशिं तराि चव्हाण
प्रवतष्ठान यांच्या सं युक्त सौजन्याने होत असलेल्या ‘विज्ञानगं गा’ या गेली सहा
िषे चालू असलेल्या व्याख्यानमालेसाठी अमेररके तील चार व्याख्याते पुरिले.
मराठी विज्ञान पररषदे चे सं स्थापक श्री. म. ना. गोगटे यांचे
िृद्धापकाळामुळे ियाच्या एकोणनव्वदाव्या िषी पुणे येथील त्ांच्या राहत्ा
घरी वनधन झाले. मराठी विज्ञान पररषद स्थापन करून वतची सिि प्रकारची
नोंदणी, घटना; लगेच सहा मवहन्यांत पवहले िावषिक अणधिेशन, िातािपत्र,
सं स्थेला इमारत हिी म्हणून जमीन वमळिणे ि त्ािर इमारत बांधणे,
पररषदे चे महाराष्टरात विभाग स्थापन
करणे,
शासकीय
ि
महानगरपाणलके ची अनुदाने वमळिणे, या
सिि गोष्टी त्ांनी एका मागोमाग
के ल्यानेच आज सं स्था मोठ्या वदमाखात
ि िाढत्ा लोकवप्रयतेत ५६ िषे पुरी
करून दे शातील एक अव्वल दजािची
विज्ञान प्रसारक सं स्था ठरली आहे.
त्ासाठी म. ना. गोगटे यांना मनापासून
श्रद्धांजली
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िावषिक सििसाधारण सभेची सूचना
मराठी विज्ञान पररषदेची ५६िी िावषिक सििसाधारण सभा रवििार वद. २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी दुपारी २.०० िाजता
वमश्र स्वरूपात, म्हणजे प्रत्क्ष आणण आभासी उपच्छस्थतीमध्ये विज्ञान भिन, वि. ना. पुरि मागि, शीि-चुनाभट्टी (पूि)ि ,
मुं बई ४०००२२ येथे होईल. आभासी उपच्छस्थतीसाठी णलंक पुढे नमूद के ली आहे. सिि सभासदांनी प्रत्क्षात उपच्छस्थत
राहािे, अशी विनं ती आहे. प्रत्ेक विभाग ि सं स्था सभासदाला आपला एक प्रवतवनधी अणधकार पत्र देऊन सभेस पाठिता
येईल. मात्र दूरदृश्य माध्यमािर उपच्छस्थत राहणाऱ्या सभासदांना मतदान करता येणार नाही. गण सं ख्येच्या अभािी सभा
स्थवगत झाल्यास त्ाच वठकाणी, त्ाच वदिशी दुपारी २.३० िाजता सभा भरेल. या सभेस गणसं ख्येचे बं धन राहणार नाही.
(घटनेप्रमाणे गणसं ख्या २०)
ं आयडी 25107025907 पासिडि : 2022
िेबेक्स वमवटग
ं अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी https:/www.webex.com/downloads
णससको िेबेक्स वमवटग
मोबाईलसाठी – गुगल प्ले स्टोरमधून Cisco Webex Meetings हे App डाऊनलोड करून घ्यािे
कायिक्रम :
१. इवतिृत्त सं मत करणे.
२. इवतिृत्तातून वनघालेल्या कामांची कायििाही सांगणे.
३. वनिडणुकीस उभे राहणाऱ्या उमेदिारांचे पररचय करून देणे आणण वनिडणूक घेणे.
४. २०२१-२२ या िषािचा िृतांत ि वहशेब सं मत करणे.
५. २०२२-२३ या िषािचे अंदाजपत्रक सं मत करणे.
६. २०२२-२३ या िषािसाठी वहशेब तपासनीस नेमणे.
७. घटना दुरुस्तीच्या कलमांना मं जुरी देणे.
८. अध्यक्षांच्या परिानगीने अन्य कामे.
डॉ. ज्ेष्ठराज जोशी
अध्यक्ष

मुं बई,
वद. ३१ जुलै २०२२

सूचना : िावषिक िृत्तान्तासं बं धी ि वहशेबासं बं धी सभेत प्रश्न विचाराियाचे असल्यास, वद. १४ ऑगस्ट २०२२ रोजी दुपारी ३.००
िाजेपयांत सभासदांनी ते पररषदेच्या कायािलयाकडे पाठिािेत. (office@mavipa.org)
मराठी विज्ञान पररषद
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विश्वस्त आणण कायिकारी मं डळािरील सदस्यांच्या वनिडणुकीसाठी सूचना
१. कायिकारी मं डळाच्या वनिडणुकीसाठी उभी राहणारी व्यक्ती ि मतदार व्यक्ती ह्या वद. ३१ माचि २०२२ रोजी पररषदे च्या सभासद
असल्या पावहजेत; आणण वद. ३० एवप्रल २०२२ रोजी त्ांच्याकडू न कोणतीही िगिणी बाकी असता कामा नये. वनिडणुकीत भाग घेऊ
शकणाऱ्या सभासदांची नािे ि पत्ते कायािलयात उपलब्ध आहेत.
२. सूचना ि अनुमोदनासह उमेदिाराचा लेखी अजि (पान क्रमांक ३ िरील नमुन्यानुसार) कायािलयाकडे िावषिक सििसाधारण सभेपूिी चार
वदिस (वदनांक १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी दुपारी ३.०० िाजेपयांत) पोहोचला पावहजे. वदनांक २० ऑगस्ट २०२२ रोजी दुपारी १२.००
िाजेपयांत उमेदिारांना नािे मागे घेण्याची सं धी देण्यात येईल.
३. वनिडू न द्यायच्या जागांइतके वकं िा कमी उमेदिार असतील, तर त्ांची वबनविरोध वनिड होईल. वनिडू न द्यायच्या जागांपेक्षा जास्त
उमेदिार असल्यास सभेत गुप्त मतदान पद्धतीने वनिडणूक होईल. सभेत मतपवत्रका देण्यास सुरुिात के ल्यािर सुमारे अधाि तास (वनदान
३.३० िाजेपयांत) मतपवत्रका पेटीत टाकण्याची परिानगी वदली जाईल. मतदान चालू असताना सभेचे अन्य कामकाज चालू राहील ि
वनिडणुकीचा वनकाल यथािकाश सभेत जाहीर होईल.
४. कोरोनासदृश पररच्छस्थतीमुळे िषि २०१९-२० आणण २०२०-२१ या काळात िावषिक सभा दूरदृश्य माध्यमािरून झाल्या. पररणामी प्रत्क्ष
वनिडणुका होऊ शकल्या नाहीत. त्ामुळे कायिकारी मं डळािर िषि २०१९-२० मधील चार, २०२०-२१ मधील चार आणण २०२१-२२
मधील चार, अशा एकू ण बारा सभासदांच्या जागा भराियाच्या आहेत. वनिडलेल्या १२ सभासदांपक
ै ी णचठ्या टाकू न ४ सभासद २०२३
पयांत, उििररत ८ पैकी णचठ्या टाकू न ४ सभासद २०२४ पयांत ि उििररत ४ सभासद २०२५ पयांत अशी वनिड करण्यात येईल. तसेच
विश्वस्त मं डळािर तीन व्यक्ती वनिडू न द्याियाच्या असून, त्ांचा कायिकाल २०२२-२७ असा पाच िषे असेल.
५. वनिृत्त होणारे सभासद वनिडणुकीस पुन्हा उभे राहू शकतील.
६. प्रत्ेक उमेदिारास अथिा त्ांच्या सूचक वकं िा अनुमोदक यांस उमेदिाराचा अल्प पररचय करण्याची सं धी सभेत वदली जाईल.

वदनांक : ३१ जुलै, २०२२

श्री. अ. पां. देशपांडे, डॉ. जयं त जोशी, श्री. विनायक कणणिक
कायििाह
अजािचा नमुना
(अजि स्वतं त्र कागदािर णलहािा)

कायििाह,
मराठी विज्ञान पररषद
विज्ञान भिन, वि.ना. पुरि मागि, शीि-चुनाभट्टी (पूिि), मुं बई ४०००२२.
पररषदेच्या विश्वस्त-पदासाठी / कायिकारी मं डळािरील सभासदत्वासाठी / मी श्री/श्रीमती
यांचे नाि सुचिीत आहे.
सूचक सभासदाची सही, नाि ि पत्ता
िरील सूचनेस माझी सं मती आहे.
उमेदिार सभासदाची सही ि पत्ता

िरील सूचनेस माझे अनुमोदन आहे.
अनुमोदक सभासदाची सही, नाि ि पत्ता
नोंदणी

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 पच्छिक टरस्ट : F-1429 Bom वदनांक 06-09-1966
आयकर सिलत प्रमाणपत्र क्र. AAATM0981CF/20213/dt. 24-9-2021

सं के त स्थळ : www.mavipa.org
ई-मेल : office@mavipa.org

(Valid up to 31-03-2027)

परकीय चलनात देणग्या स्वीकारण्यासाठीचा नोंदणी क्रमांक :
084020008 वद. 14-05-2017
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कायािलयीन िेळ : सकाळी १०.३० ते सं ध्या. ५.३० (मं गळिारी साप्तावहक सुट्टी)
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२०२१-२०२२चा िृत्तान्त
एवप्रल २०२२ मध्ये मराठी विज्ञान पररषदे ने ५७व्या िषाित पदापिण के ले
आहे. एवप्रल २०२१ ते माचि २०२२ या िषािचा िृत्तान्त ि वहशेब कायिकारी
मं डळाच्या ितीने सादर करीत आहोत. पररषदे ची सभासद सं ख्या अहिालसाली पुढीलप्रमाणे होती.
२०२०-२१
२०२१-२२
सं स्था आजीि
५५
५७
सं स्था साधारण
२१
२१
व्यक्ती आजीि
२३९६
२४०७
व्यक्ती साधारण
५६
६०
विद्याथी
४१
२०
एकू ण सभासद
२५६९
२५६५

नामांकन आले होते, त्ामुळे त्ांची वबनविरोध वनिड झाली. त्ांचा
कायिकाल २०२१ ते २०२६ असा असेल.
िृत्तान्त-िषी पुढील विश्वस्त मं डळ कायिरत होते.
१) डॉ. जयं त नारळीकर, २) श्री. प्रभाकर दे िधर, ३) डॉ. विजय के ळकर,
४) श्री. प्रमोद लेल,े ५) श्रीमती अचला जोशी, ६) डॉ. अवनल काकोडकर,
७) डॉ. िसुधा कामत.
विश्वस्त सभा : वद. २ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आभासी पद्धतीने घेण्यात
आली. २०२२ सालच्या िावषिक सभेनंतर विश्वस्त प्रा. जयं त नारळीकर, डॉ.
अवनल काकोडकर आणण श्री. प्रमोद लेले वनिृत्त होत आहेत. तब्येतीच्या
कारणास्ति प्रा. जयं त नारळीकर यांनी यापुढे आपल्याला विश्वस्त-पदी
राहता येणार नाही असे कळिले आहे.

पवत्रका िावषिक सभासद
४०१
७१८
त्रैिावषिक सभासद
२६८
२३९
पवत्रका िगिणीदार एकू ण
६६९
९५७
या खेरीज ४५० व्यक्तींना (आजीि सभासद, िगिणीदार) ई-पवत्रका पाठिली
जात होती.

अध्यक्ष : अध्यक्ष पदाच्या जागेसाठी प्रा. ज्ेष्ठराज जोशी ह्यांचे एकमेि
नामांकन आले होते. त्ामुळे पररषदेच्या अध्यक्षपदी प्रा. ज्ेष्ठराज जोशी
यांची वबनविरोध वनिड झाली. त्ांचा कायिकाल २०२१ ते २०२४ असा
असेल.
सभासद : पररषदेच्या कायिकारी मं डळािर आठ जागा भराियाच्या होया.
आभासी पद्धतीने सभा घेताना गुप्त मतदान करण्याची सोय उपलब्ध
नसल्याने या जागांसाठी वनिडणूक घेता येत नाही. तथावप, पररषदेच्या
कामाचा विचार करता प्रत्क्ष काम करणाऱ्या व्यक्तींना कायिकारी मं डळािर
सामािून घेणे आिश्यक आहे. यासाठी घटनेतील कलम क्र. ८.२.ई मध्ये
तरतूद आहे. त्ाप्रमाणे कायिकारी मं डळािर सं ख्येची कोणतीही मयािदा न
ठे िता एका िषािसाठी सभासद वनिडण्याचे प्रािधान आहे. त्ानुसार पुढील
२० सभासदांची एका िषािसाठी वनिड करण्यात आली.
१) डॉ. वदलीप मेघश्याम साठे , २) श्री. अनं त पांडुरंग दे शपांडे,
३) श्री. विनायक प्रभाकर कणणि क, ४) प्रा. भालचं द्र महादे ि भणगे,
५) श्री. वदलीप नरहर हेलेकर, ६) श्री. योगेशचं द्र दत्तात्रय लोहोकरे,
७) श्री. मकरं द शरदचं द्र कणणि क, ८) श्री. सुरेश हरी पन्हाळे ,
९) श्री. अवमत सुरेश आपटे , १०) श्री. नरेंद्र नाडकणी,
११) डॉ. च्छिता लेल,े १२) श्री. विजय ज्ञानदे ि लाळे ,
१३) श्री. हेमंत अच्युतराि लागिणकर, १४) श्री. रिींद्र ढिळे ,
१५) डॉ. मानसी वमणलं द राजाध्यक्ष, १६) प्रा. सुधीर विष्णू पानसे,
७) डॉ. हेमंत जोगळे कर, १८) श्री अवनल के ळकर,
१९) श्री. शणशकांत धारणे, २०) श्री. प्रशांत वदगं बर कुं टे ह्यांचा कायि
कालािधी िषि २०२१ ते िषि २०२२ असा असेल.

िावषिक सििसाधारण सभा :
रवििार वद. २९ ऑगस्ट २०२१ रोजी पररषदे ची पं चािन्नािी िावषिक
सििसाधारण सभा दुपारी ०३.०० िाजता सं पकि स्थापन माध्यमातून झाली.
सभेने २०२०-२१ चा िृत्तान्त ि वहशेब सं मत के ले ि २०२१-२२ चे
अंदाजपत्रक मं जूर के ले. २०२१-२२ कररता श्री. प्रसन्न घाटे अॅण्ड कं पनी
यांची वहशेब तपासनीस म्हणून नेमणूक करण्यात आली. कोविड-१९
मागिदशिक तत्त्ांमध्ये प्रत्क्ष उपच्छस्थतीिर असणाऱ्या बं धनांमुळे िावषिक
सििसाधारण सभेत वनिडणूक घेता आली नाही.
पं चािन्नाव्या िावषिक सििसाधारण सभेनंतर पुढील कायिकारी मं डळ
अणधकारािर होते.
अध्यक्ष : प्रा. ज्ेष्ठराज जोशी
उपाध्यक्ष : डॉ. वििेक पाटकर, श्रीमती साधना िझे, श्री. भालचं द्र पाटील,
डॉ. पी. पी. कु लकणी
कायििाह : श्री. अ.पां. देशपांडे, डॉ. जयं त जोशी, श्री. विनायक कणणिक
कोषाध्यक्ष : डॉ. वदलीप साठे
सदस्य : श्रीमती मृणाणलनी साठे , श्री. हेमंत लागिणकर, श्री. नरेंद्र नाडकणी,
श्री. वदलीप हेलेकर
स्वीकृ त सदस्य : डॉ. रजनी णभसे, प्रा. सुधीर पानसे, डॉ. मानसी राजाध्यक्ष,
डॉ. वदलीप साठे , प्रा. माणणक टें बे, श्रीमती अरुणा मुणगेकर, श्री. रिींद्र
ढिळे
कायिकारी मं डळाच्या सभा : अहिाल-िषाित कायिकारी मं डळाची सभा
वद. २९ ऑगस्ट २०२१ रोजी झाली.
विश्वस्त : घटना वनयमानुसार डॉ. विजय के ळकर वनिृत्त झाले आणण परदेशी
गेल्यामुळे डॉ. विजया िाड यांनी राजीनामा वदला. विश्वस्त पदाच्या या दोन
जागांसाठी डॉ. विजय के ळकर आणण डॉ. िसुधा कामत असे दोघांचेच

मराठी विज्ञान पररषद

स्थायी सवमती : कायिकारी मं डळाचे काही अणधकार स्थायी सवमतीकडे
कामाच्या सोयीसाठी वदले आहेत. स्थायी सवमतीची सभा दर मवहन्याच्या
दुसऱ्या शवनिारी कोरोनाच्या सद्यः च्छस्थतीमुळे आभासी पद्धतीने होते. स्थायी
सवमतीने प्रत्ेक सभेत घेतलेले महत्त्ाचे वनणिय कायिकारी मं डळाच्या
सभेमध्ये सं मतीसाठी मांडले जातात.
िृत्तान्त-िषी स्थायी सवमतीिर कायिकारी मं डळाने पुढील सभासदांची
नेमणूक के ली होती. प्रा. ज्ेष्ठराज जोशी (अध्यक्ष), डॉ. वििेक पाटकर,
श्रीमती साधना िझे, श्री. अ. पां. दे शपांडे, डॉ. जयं त जोशी, श्री. विनायक
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कणणि क, श्रीमती मृणाणलनी साठे , श्री. हेमंत लागिणकर, श्री. नरेंद्र
नाडकणी, श्री. वदलीप हेलेकर, डॉ. रजनी णभसे, प्रा. सुधीर पानसे,
डॉ. मानसी राजाध्यक्ष, डॉ. वदलीप साठे , प्रा. माणणक टें बे, श्रीमती अरुणा
मुणगेकर, श्री. प्रकाश मोडक, श्री. रिींद्र ढिळे , डॉ. च्छिता लेले, डॉ. हेमंत
जोगळे कर, श्री. योगेशचं द्र लोहोकरे, श्री. सुरेश पन्हाळे , श्री. विजय लाळे ,
श्री. अवमत आपटे , श्री. मकरंद कणणि क, श्री. अवनल के ळकर आणण
श्री. प्रशांत कुं टे .
िृत्तान्त-िषी स्थायी सवमतीच्या बारा सभा झाल्या. नऊ सभा आभासी
पद्धतीने आणण तीन सभा प्रत्क्ष उपच्छस्थतीत झाल्या.
व्यिस्थापकीय सं चालक : हे पद श्री. राजेश समेळ सांभाळत आहेत..
कमिचारी : श्रीमती मं जूषा कापशीकर, श्रीमती आशा णशराळ, श्री. अजय
वदिेकर, श्रीमती रेश्मा मासिकर, श्री. सणचं द्र िानखेडे यांनी आस्थापना ि
पवत्रका विभागाचे काम पावहले. सं दभािलयाचे काम श्री. प्रदीप म्हात्रे
सांभाळत आहेत. विज्ञान विभागात श्रीमती चारुशीला जुईकर, श्रीमती
सुचेता णभडे, श्रीमती शुभदा िक्टे आणण श्रीमती अनघा िक्टे यांनी काम
पावहले. श्री. के तन शेलार यांनी सिि विज्ञान उपक्रमांना सहकायि के ले.

निीनच स्थापन झालेल्या मावहती आणण तं त्रज्ञान या विभागाचे प्रमुखपद
श्री. विश्वनाथ म्हाप्रळकर यांनी सांभाळले आहे. श्री. घन:श्याम धस यांनी
शहरी शेती प्रकल्पाचे काम के ले. श्रीमती सुवप्रया कु लकणी यांनी
आस्थापना आणण विज्ञान विभागाला गरजेनुरूप मदत के ली. िषि २०२१२२च्या िावषिक वहशेबाचे काम श्रीमती मं जूषा कापशीकर यांनी के ले.
श्रीमती गौरी कायसूकर या लेखा विभागात साहाय्यक म्हणून वद. १६
फेब्रुिारी २०२२ पासून नव्याने रुजू झाल्या.
विज्ञान भिन : मराठी विज्ञान पररषदेच्या १०९२ चौरस मीटरच्या जागेिर
६२४ चौरस मीटर बांधकाम पूणि झाले आहे. विज्ञान भिनाच्या
नूतनीकरणानं तर पवहल्या मजल्यािर दोन िगि असून, एक सभागृह आणण
प्रयोगशाळा अशी रचना करण्यात आलेली आहे. सभागृहात अद्ययाित
ध्ववनिधिन ि िातानुकूलन यं त्रणा बसिण्यात आल्या आहेत. प्रत्ेक
मजल्यािर अविशमन प्रणाली बसिण्यात आली. पररषदे च्या भूखंडाचे
नव्याने भूमापन आणण रस्त्यालगतच्या सीमेचे वनणश्चतीकरण करून घेण्यात
आले. यामध्ये पररषदे च्या रस्त्यालगतच्या भूक्षेत्राचा काही भाग
महानगरपाणलके ला हस्तांतररत करािा लागत आहे. याचा विणधित फायदा

शोकसं िेदना
सरलेल्या िषाित पररषदे शी जोडलेल्या सात व्यक्तींनी या जगाचा वनरोप घेतला, त्ांच्याप्रवत शोकसं िेदना इथे व्यक्त करणे उणचत ठरते.
ज्ेष्ठ भौवतकशास्त्रज्ञ प्रा. णचंतामणी मांडे यांचे वद. २७ एवप्रल २०२१ रोजी ियाच्या पं चािण्णाव्या िषी वनधन झाले. एक अग्रणी सं शोधक
(अनेक शोधवनबं ध प्रकाणशत तसेच सं शोधनासाठी मागिदशिन) आणण अध्यापक (िेगिेगळ्या विद्यापीठांत दीघिकाळ अध्यापन) अशी ओळख
असलेल्या प्रा. मांडे यांचा १९८० साली पररषदे ने सन्मानकरी म्हणून गौरि के ला होता.
पररषदे ने २०१५ साली विज्ञान एकांवकका स्पधाि सुरू के ली. दुसऱ्या िषािपासून सलग चार िषे अंवतम फेरीच्या पाररतोवषक वितरण कायिक्रमाच्या
सूत्रसं चालनाची जबाबदारी उत्कृ ष्टपणे सांभाळणाऱ्या श्री. आणशष णभडे यांचे वद. २४ एवप्रल २०२१ रोजी अकाली वनधन झाले. नाट्यक्षेत्रातील या
यशस्वी व्यवक्तमत्त्ाने ियाच्या अिघ्या बािन्नाव्या िषी एच्छक्क्झट घेतली, ती चटका लािून गेली.
मराठी विज्ञान पररषदे च्या नाणशक विभागाची धुरा समथिपणे सांभाळणाऱ्या श्रीमती सं गीता मुठाळ यांनी ियाच्या अठ्ठेचाणळसाव्या िषी आपली
साथ सोडली. एक उत्साही आणण समवपित विज्ञान प्रसारक तसेच विद्याणथिवप्रय प्राध्यापक, श्रीमती मुठाळ यांच्या जाण्याने, पररषदे ने गमािला आहे.
फलटण (णज. सातारा) ही कमिभूमी मानलेले आणण ग्रामीण जनतेशी नाळ जुळलेले सं शोधक म्हणून डॉ. बनवबहारी वनं बकर यांची ओळख होती.
डॉ. वनं बकर कृ वषसं शोधन करून त्ाची मावहती शेतकऱ्यांना शेतािर जाऊन दे त ि मागिदशिन करत असत. तसेच त्ांनी शेतकऱ्यांना मेंढीपालनाचा
जोडधं दा, सं शोधन करून, योग्य प्रकारे विकणसत करून वदला. त्ांच्या कायािचे मोल लक्षात घेऊन पररषदे ने २०१७ साली त्ांना सन्माननीय
सभासदत्व बहाल के ले होते. डॉ. वनं बकर ियाच्या नव्वदाव्या िषी वद. २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी वनधन पािले.
शेती सं शोधनात अगदी पाश्चात्त्य दे शातही सं शोधक म्हणून मान्यता पािलेले, तरी शेतािर जाऊन सं शोधनाचे फायदे शेतकऱ्यांना वमळिून दे णारे
शास्त्रज्ञ म्हणून पररणचत असलेले नागपूरचे शेतीशास्त्रज्ञ डॉ. रूपराि गहूकर. अध्यापन, सं शोधन करून अन्नधान्यांच्या निीन जाती विकणसत करणारे
आणण त्ाचबरोबर शेतकऱ्यांचे प्रश्न शेतािर सोडिणारे विरळा शास्त्रज्ञ म्हणून डॉ. गहूकर समाजाला ज्ञात होते. डॉ. गहूकर मराठी विज्ञान पररषद
(मध्यिती ि नागपूर विभाग) यांच्याशी २००० सालापासून जोडले गेले होते. त्ांनी नागपूर विभागाचे काही काळ अध्यक्षपद भूषिले होते. त्ांचे
वद. २७ वडसेंबर २०२१ रोजी दीघि आजाराने वनधन झाले. मृत्ुसमयी त्ांचे िय ७९ िषे होते.
मराठी विज्ञान पररषद पवत्रके त सातत्ाने अभ्यासपूणि लेख णलवहणारे तसेच मान्यिरांच्या मुलाखती शब्दबद्ध करणारे, स्थायी सवमतीचे सात िषे
सदस्य असलेले, लोकसत्ता दै वनकातील कु तूहल सदराची जबाबदारी एक िषि समथिपणे सांभाळणारे, अशी ओळख असलेले चतुरस्र व्यवक्तमत्त्
म्हणजे श्री. सुशील चव्हाण. व्यािसावयक प्रकाशकाला पुस्तके णलहून ि सं पादन करून आपली रोजीरोटी सांभाळणारे सुशील चव्हाण यांच्यासारखे
वनः स्पृह कायिकते आजच्या काळात दुमीळ होत चालले आहेत. आणण नेमया याच िेळी वद. २२ जानेिारी २०२२ रोजी श्री. चव्हाण यांनी ियाच्या
पन्नाशीतच या जगाचा वनरोप घेतला, ही खणचतच क्लेशदायक बाब आहे. मराठी विज्ञान पररषदे शी िेगिेगळ्या नात्ांनी जोडलेल्या या सिि सुहृ दांना
पररषदे तफे आदरांजली!!!
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उपक्रम िृत्तान्त
१) सावहत् सं मेलनात ‘मराठी विज्ञान पररषद’ : ९४िे अणखल भारतीय
मराठी सावहत् सं मेलन नाणशक येथे वद. ३ ते ५ वडसेंबर २०२१ दरम्यान
पार पडले. सावहत् सं मेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्ेष्ठ शास्त्रज्ञ प्रा. जयं त
नारळीकर यांची वनिड झाल्याने मराठी विज्ञान पररषदे सह विज्ञान
प्रसाराकांमध्ये चैतन्याचे िातािरण वनमािण झाले. प्रा. नारळीकरांच्या
वनवमत्ताने या सावहत् सं मेलनात विज्ञान कथा वकं िा विज्ञान सावहत् या
विषयािर चचाि व्हािी या उद्दे शाने ‘विज्ञान सावहत् : परं परा-सामाणजक
सं दभि ि महत्त्’ या विषयािर सं मेलनाच्या पूििसंध्येला एका पररसं िादाचे
आयोजन के ले होते. वद. २७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी झालेल्या या
पररसं िादात श्री. अ.पां. दे शपांडे (कायििाह, मराठी विज्ञान पररषद), प्रा.
पं वडत विद्यासागर (माजी कु लगुरू, स्वामी रामानं द तीथि विद्यपीठ, नांदेड)
आणण प्रा. सं जय ढोले (भौवतकशास्त्र विभाग, पुणे विद्यापीठ) यांनी भाग
घेतला. या पररसं िादाचे सं योजन प्रा. वगरीश वपंपळे , नाणशक यांनी के ले.
काणलदास सभागृहात झालेल्या या कायिक्रमाला १५० श्रोते उपच्छस्थत होते.
प्रकृ ती अस्वास्थ्यामुळे प्रा. नारळीकर प्रत्क्ष सावहत् सं मेलनास उपच्छस्थत
राहू शकले नाहीत. तरी त्ांनी त्ांचे अध्यक्षीय भाषण सं मेलनाअगोदर
ध्ववन-णचत्रमुवद्रत करून पाठिले होते.
प्रा. जयं त नारळीकर यांची सावहत् सं मेलानाध्याक्षापदी वनिड
झाल्याच्या पाश्विभूमीिर, एवप्रल २०२१चा पवत्रके चा अंक ‘नारळीकर
गौरिांक’ म्हणून प्रकाणशत के ला. या वनवमत्ताने पररषद, मराठी सावहत्
सं मेलनात सहभागी झाली; त्ा वठकाणी पररषदेचे पुस्तक विक्रीदालन
मांडण्यात आले होते. त्ाला चांगला प्रवतसाद वमळू न सं मेलनादरम्यान
₹ १९,३५४/-ची विक्री झाली. याच िेळी, पररषदे ने प्रकाणशत के लेल्या
नारळीकर गौरिांकाचे विनामूल्य वितरण के ले आणण पवत्रके चे इतर अंकही
मोठ्या प्रमाणात वितररत करण्यात आले. पररषदे च्या पुस्तक विक्री
दालनाला भेट दे णाऱ्या मान्यिरांमध्ये श्री. अशोक समेळ (रं गकमी), श्री.
उत्तम कांबळे (पत्रकार), श्री. अशोक बागिे (किी), श्री. सुरज मांढरे
(णजल्हाणधकारी, नाणशक), श्री. बाबा भांड (सावहणत्क-प्रकाशक) यांचा
समािेश होता. दालनाला भेट वदलेल्या बहुसं ख्य व्यक्तींनी दै .
लोकसत्तामधील ‘कु तूहल’ सदर ते आिडीने िाचत असल्याचे सांवगतले,
तर काही जण त्ाचा सं ग्रह करीत असल्याचेही समजले.
मराठी विज्ञान पररषदे चे सं स्थापक श्री. म. ना. गोगटे हे पररषदेची
स्थापना होण्यापूिी सावहत् सं घात पदाणधकारी म्हणून सवक्रय होते. त्ा
कालािधीत विज्ञानविषयक अनेक कायिक्रम करूनही विज्ञानाला म्हणािे
तसे व्यासपीठ उपलब्ध झाले नाही. त्ामुळे वद. २४ एवप्रल १९६६ रोजी
समाजातील तत्कालीन प्रवतवष्ठत व्यक्तींच्या सहकायािने त्ांनी मराठी विज्ञान
पररषदे ची स्थापना के ली. सुरुिातीच्या काळात त्ांनी के लेल्या अनेकविध
उपक्रमांमध्ये ‘विज्ञानरं जन कथा स्पधे’चा समािेश आहे. आजच्या घडीला
आघाडीिर असणारे विज्ञान कथा-लेखक उदा. जयं त नारळीकर, वनरं जन
घाटे , डॉ. बाळ फोंडके , श्री. सुबोध जािडेकर, श्री. लक्ष्मण लोंढे, डॉ.
मेघश्री दळिी हे या स्पधेत भाग घेऊन नािारूपाला आले. ज्ेष्ठ
सावहणत्क दुगािबाई भागित यांनी सावहत् सं मेलन अध्यक्ष पदािरून
नारळीकरांच्या सावहत्ाबद्दल गौरिोद्गार काढले होते, तर खुद्द मुकुंदराि
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वकलोस्कर यांनी प्रा. नारळीकर हे सावहत् सं मेलनाचे अध्यक्ष होतील, हे
भाकीत के ले होते. त्ामुळे प्रा. नारळीकरांची वनिड सावहत् सं मेलनाच्या
अध्यक्षपदी झाल्याने एक ितुिळ या वनवमत्ताने पूणि झाले आहे. त्ा
व्यवतररक्त सावहत्ाच्या व्यासपीठािर विज्ञान विषयाला अपेणक्षत व्यासपीठ
न वमळाल्यामुळे, स्थापन झालेल्या मराठी विज्ञान पररषदे सारखी सं स्था
स्थापन झाली आणण त्ाच व्यासपीठािर डॉ. नारळीकरांच्या रूपाने
विज्ञानाला (आणण पयाियाने मराठी विज्ञान पररषदेला!) व्यासपीठ
वमळाल्याने एक प्रकारचे िेगळे महत्त् प्राप्त झाले.
मराठी विज्ञान पररषदेला समाजात विज्ञान प्रसार करण्यासाठी, लोकांपयांत
विज्ञान पोहोचिण्यासाठी अनेक मागि चोखाळािे लागतात. त्ा दृष्टीने
महाराष्टराच्या
कानाकोपऱ्यातून
सावहत्
सं मेलनासाठी
येणाऱ्या
जनसामान्यापयांत विज्ञान प्रसार करण्याची नामी सं धी पररषदेला ह्या वनवमत्ताने
वमळाली. या उपक्रमाची जबाबदारी श्री. अजय वदिेकर, श्री. प्रदीप म्हात्रे
यांनी सांभाळली आणण श्री. सणचंद्र िानखेडे यांनी त्ांना मदत के ली.
२) िैणशष्ट्यपूणि उपक्रम
२.१) जाणून घ्या प्राण्यांच्या मृत अियिांचे जतन : मराठी विज्ञान
अणधिेशनाच्या पूििसंध्येला एका विशेष कायिक्रमाचे आयोजन के ले होते.
प्रत्क्ष तथा आभासी अशा वमश्र प्रणालीद्वारे झालेला हा कायिक्रम
पररषदे च्या यूट्युब ि सं के तस्थळ या माध्यमांतूनही प्रक्षेवपत करण्यात
आला. वद. १० वडसेंबर २०२१ रोजी सांयकाळी ५ ते ७ दरम्यान झालेल्या
या कायिक्रमात पशुिैद्यक डॉ. सं तोष गायकिाड (मानद िन्यजीि जतन
तज्ज्ञ) यांनी कोंबडी ि मासा यांचे शिवििे दन कसे करायचे, त्ासाठी
काय खबरदारी घ्यायची, अियि जतन करण्यासाठी कोणती पद्धत
िापरायची याचे प्रात्ाणक्षकांसह सविस्तर िणिन करून त्ा कामातील
बारकािे सांवगतले. व्याख्यानाच्या िेळी ते पररषदेच्या विज्ञान भिनात आले
होते. व्याख्यानानं तर श्रोत्ांच्या प्रश्नांना सोप्या भाषेत उत्तरे दे ऊन त्ांनी
सगळ्या उपच्छस्थतांचेही समाधान के ले. मावहतीपूणि आणण मनोरं जक अशा
कायिक्रमाला ५८२ व्यक्ती उपच्छस्थत होत्ा, ही आनं दाची बाब म्हणािी
लागेल. या कायिक्रमाचे आयोजन विज्ञान विभाग प्रमुख श्रीमती चारुशीला
जुईकर यांनी मावहती तं त्रज्ञान विभाग प्रमुख श्री. विश्वनाथ म्हाप्रळकर
ह्यांच्या सहकायािने के ले.
२.२) ‘वनिडक सौर आिरण’ (‘सोलर णसलेच्छक्टि कोवटंग’) : सौर ऊजाि
हा अपारं पाररक ऊजेचा आशादायक स्रोत असून तो मुबलक प्रमाणात
उपलब्ध आहे. या ऊजेचा औच्छष्णक िापर करताना ‘वनिडक सौर
आिरण’ (‘सोलर णसलेच्छक्टि कोवटंग’) हा एक महत्त्ाचा घटक आहे. सौर
ऊजाि शोषून ‘सौर ग्राहक’ (सोलर ररणसव्हर) उच्च तापमानाला पोहोचतो.
पण त्ाच िेळेस तो उष्णता बाहेर टाकू लागतो. याला ऊजेचे उत्सजिन
(एवमशन) असे म्हणतात. सौर ग्राहकांना असे आिरण वदले जाते की जे
ऊजेचे शोषण मोठ्या प्रमाणािर करतात; आणण उत्सजिन कमी प्रमाणािर
करतात. यामुळे सौर ऊजेचे उष्णतेत रूपांतर अणधक कायिक्षमतेने होते.
अशा आिरणांना ‘सौर वनिडक आिरण’ असे म्हणतात. यासाठी विद्युत
विलेपन (इलेक्टरोप्लेवटंग) चे तं त्रज्ञान िापरले जाते. आवदती येरुडकर ही
विद्याणथिनी हे तं त्रज्ञान विकणसत करण्याचे काम करीत आहे. विद्युतलेपनाचा
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काळ, विद्युत प्रिाह, रसायनांची तीव्रता यांच्या वकमती बदलून धातूच्या
विविध चौकोनी तुकड्ांिर वतने प्रथम तांबे ि त्ािर प्लावटनम यांचे
विद्युतलेपन के ले. मग त्ांच्या शोषण आणण उत्सजिन वनदेशांकाच्या वकमती
काढल्या. अशा प्रकारे हे विद्युत विलेपानाचे तं त्र विकणसत करण्याचे काम
चालू आहे. धनश्री जोशी ही विद्याणथिनी या तं त्रज्ञानवनवमितीत आवदतीला
मदत करते आहे; ि त्ाचबरोबर यामागील भौवतकशास्त्राचे पैलू नेमके
समजून घेण्यासाठीचे सैद्धांवतक कामही करते आहे. त्ातून यासाठीच्या
तं त्रज्ञानवनवमितीला नेमकी वदशा वमळे ल. सौर ऊजाि प्रणाली अणधक
कायिक्षम बनिणे हा या सं शोधनाचा मुख्य उद्दे श आहे. त्ासाठी
आिरणाच्या वनदे शांकांच्या आधाराने नेमके सं गणकीय प्रारूप बनविणे ि
नं तर त्ाद्वारे आलेल्या वनष्कषाांची प्रयोगांद्वारे चाचणी घेणे ही पद्धत
िापरली जाईल. या कामाला प्रा. ज्ेष्ठराज जोशी, प्रा. सुधीर पानसे ि डॉ.
विश्वनाथ दळिी हे मागिदशिन करीत आहेत.
२.३) जैिभाराच्या ज्वलन पद्धतींचा तौलवनक अभ्यास : हा सं शोधन
प्रकल्प ‘कॉम्प्युटेशनल फ्लुइड डायनॅ वमक्स’ (सीएफडी) पद्धतीने सुधाररत
चुलीची क्षमता िाढिणे आणण प्रदूषण कमी करणे’ असा आहे. आज
भारतामध्ये ७० कोटी जनता अन्न णशजिण्यासाठी चुलींचा उपयोग करते. या
चुलींची कायिक्षमता खूपच कमी असते. मुख्य कारण म्हणजे इंधनामध्ये
असणाऱ्या रासायवनक ऊजेचे उष्णता ऊजेमध्ये कमी प्रमाणात रूपांतर होणे.
तसेच वनमािण झालेली उष्णता भांड्ापयांत न पोहोचणे. चुलींमध्ये
ज्वलनासाठी हिेची गरज असते. ती योग्य रीतीने चुलींमध्ये पुरिली गेली
नाही तर अपूणि ज्वलन होते. अपूणि ज्वलनामुळे हिा प्रदूषण करणारे उदा.
काबिन मोनॉक्साइड, नायटर ोजन मोनॉक्साइड यांसारखे घातक िायू तयार
होऊन बाहेर पडतात. रसायन तं त्रज्ञानामध्ये कॉम्प्युटेशनल फ्लुइड
डायनॅ वमक्स – सीएफडी - म्हणून एक तांवत्रक आणण गणणतीय पद्धत आहे.
त्ाचा उपयोग करून या समस्यांिर उपाय शोधता येतो. आम्ही रसायन
तं त्रज्ञानामधील सीएफडी पद्धतीचा उपयोग करून चुलीतील हिेचा (पयाियाने

ऑच्छक्सजनचा) आणण इंधानातील घटकांचा जास्तीत जास्त सं पकि कसा
येईल, याचा अभ्यास करत आहोत. यामध्ये चुलींचे उत्तम मॉडेल तयार
करून चुलींतील ज्वलन प्रवक्रया, हिेचा प्रिाह, इंधनातील घटकांचा प्रिाह
यांना योग्य प्रकारे प्रारूप के ले जाते. यामुळे प्रत्क्षात प्रयोग करून
चुलींतील प्रवक्रयाचा अभ्यास करण्याची गरज भासत नाही. आणण कमी
िेळेत, या प्रारूपाच्या साहाय्याने आपण चुलींमधील प्रवक्रयांचा अभ्यास
करून योग्य वनष्कषि काढू शकतो. आता आम्ही काम करत असलेल्या
सुधाररत चुलींची क्षमता १५ ते २० टक्क्यांपासून ४० ते ४५ टक्क्यांपयांत
िाढिली असून, ती क्षमता ६० टक्क्यांहून पुढे न्यायची आहे. त्ासाठी
सीएफडी पद्धत िापरून सं शोधन सुरू आहे. हे काम विद्याथी सं शोधक राहुल
तानाजी परमणे करत असून त्ांना प्रा. ज्ेष्ठराज जोशी मागिदशिन करत
आहेत.
२.४) ‘पॅ राबॉणलक टर फ’चा उपयोग करून औद्योवगक िापरासाठी सौर
ऊजाि (उष्णता) वनवमितीचा सं च तयार करणे : ‘पॅ राबॉणलक-टर फ
कलेक्टर’ (पीटीसी) हा एखाद्या लांबट झोळीच्या आकाराचा असतो, आणण
त्ाचा छे द ‘पॅ राबोला’ या भूवमतीतील एका विणशष्ठ िक्ररेषेनुसार असतो ि
तो आरशाचा बनिलेला असतो. अशा आरशािर पडणारे सूयिवकरण
पराितीत होऊन एका रेषेिर कें वद्रत होतात. त्ामुळे तेथे उच्च तापमानाची
औच्छष्णक ऊजाि उपलब्ध होऊ शकते, जी औद्योवगक प्रवक्रयेसाठी वकं िा
िीजवनवमितीसाठी िापरली जाऊ शकते. मात्र ‘पॅ राबॉणलक टर फ’ नेहमी
सूयािकडे पाहत राहील असा वफरता ठे िािा लागतो.
मराठी विज्ञान पररषद येथे एक ‘पॅ राबॉणलक टर फ’ बनिला असून त्ात
एकवत्रतपणे वफरण्यासाठी मेटल शाफ्टद्वारे एकमेकांशी जोडलेले आणण
प्रत्ेकी ९ चौरस मीटर क्षेत्र असलेले असे दोन सं च बनिले आहेत.
‘पॅ राबॉणलक टर फ’चे मुख्य घटक असतात - सेंटरल सपोटि , पॅ राबॉणलक
ररब्स, वमरर णस्टर प्स, ररणसव्हर, पाइवपंग आणण टरॅ वकं ग णसस्टम. सं गणकाच्या
आधाराने विश्लेषण करून यांचे वडझाइन के ले आहे, ज्ायोगे त्ांचे िजन

रोहन ओक : पीएच.डी. वमळिणारा पररषदेचा दुसरा विद्याथी
मराठी विज्ञान पररषदे च्या उवद्दष्टांमध्ये अन्य गोष्टींबरोबर ‘समाजोपयोगी सं शोधन करणे’ हे उवद्दष्टही आहे. प्रा. ज्ेष्ठराज
जोशी अध्यक्ष झाल्यािर त्ाविषयी प्रत्क्ष काम सुरू झाले. मराठी विज्ञान पररषद आणण रसायन तं त्रज्ञान सं स्था, मुं बई
(आयसीटी) यांच्यात एक सांमजस्य करार झाला आहे. त्ानुसार, पररषदे त सं शोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्ाांची आयसीटीमध्ये
नोंदणी के ली जाते. अशा प्रकारे सौरऊजािविषयक तं त्रज्ञानात सं शोधन के लेल्या दीपांकर वबश्वास याला गेल्या िषी
पीएच.डी. पदिी वमळाली. रोहन ओक यास वद. २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी ही पदिी प्रदान करण्यात आली.
शेतीतील उत्पादकता िाढिण्यासाठीच्या सं शोधन प्रकल्पाचे काम रोहन ओक हा विद्याथी करत होता. दे शाची अन्नसुरणक्षतता ि स्वािलं बन लक्षात घेऊन, तेलवबयांच्या उत्पादकता िाढीचा (हेक्टरी सरासरी उत्पादन) विषय त्ाने वनिडला
होता. सोयाबीन वपकाची िाढत असलेली लागिड विचारात घेऊन सोयाबीनची वनिड के ली होती. मातीची सुपीकता िाढिण्यासाठी बायोचारचा िापर
करण्याचे ठरिले होते. हे काम करताना, प्रथम कुं ड्ांत लागिडीचे प्रयोग करून, मग शेतात त्ाचा पडताळा घेतला. हे करताना, मातीचे गुणधमि ि
घटक तपासून त्ाचा उत्पादकतेशी असलेला सं बं ध, वपकाच्या िाढीसाठी आिश्यक घटक आणण उत्पादन खचि आटोक्क्यात ठे िणे, या अनुषंगाने काम
के ले. सांगली ि कोल्हापूर या णजल्ह्यांतील अनेक वठकाणी शेतात लागिड के ली. हे करताना, णभन्न हिामान, िेगिेगळे पाऊसमान ि मातीचा िेगिेगळा
कस, या घटकांचा विचार के ला. बायोचारबरोबर स्थावनकरीत्ा उपलब्ध सेंवद्रय पदाथि ि खते यांचा िापर के ला. उत्पादन खचि सीवमत ठे िून सोयाबीनची
उत्पादकता िाढिण्यासाठी प्रयत्न के ले. िेगिेगळ्या प्रकारचा कस असलेली माती िापरून, या सं शोधन प्रकल्पाद्वारे २५ ते ३० टक्के उत्पादन-िृद्धी वमळिता
आली. बायोचार हा सेंवद्रय पदाथि असल्याने मातीतील सेंवद्रय काबिनची उपच्छस्थती िाढली. पररणामी, मातीची पाणी धरून ठे िण्याची क्षमता िाढली ि
त्ाचा फायदा पाणी िाचिण्यात झाला आहे. सोयाबीनची उत्पादन-िृद्धी साध्य करताना, खचिही सीवमत ठे िण्यासाठी रोहन ओकचे सं शोधन उपयुक्त
ठरले. या सं शोधन कायािसाठी प्रा. ज्ेष्ठराज जोशी, डॉ. एस.एफ. वडसूझा आणण डॉ. द. र. बापट यांचे मागिदशिन लाभले. डॉ. रोहन ओकचे आणण
त्ाच्या मागिदशिकांचे मन:पूििक अणभनं दन!!!
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(आणण वकं मत) यामध्ये जिळजिळ ५० टक्के घट आहे. कॉम्प्युटर एडेड
वडझाइन तं त्राच्या मदतीने टॉकि बॉक्सची रचना सिोत्तम असल्याचा वनष्कषि
काढण्यात आला आहे. तसेच एक सुधाररत कं पाऊंड पॅ राबोणलक कलेक्टर
(सीपीसी ) दे खील बनिण्यात आला आहे आणण मराठी विज्ञान पररषदे च्या
विज्ञान भिनाच्या गच्चीिर स्थावपत करण्यात आला आहे. सुरुिातीच्या
वनरीक्षणांमध्ये त्ाची औच्छष्णक कायिक्षमता सुमारे ३० टक्के आहे, जी
समाधानकारक आहे. सीपीसीमध्ये असा बदल के ला आहे की, त्ाला
मवहन्यातून फक्त एकदाच ‘टरॅ वकं ग ऍडजस्टमेंट’ पुरे आहे. या प्रकल्पािर
विद्याथी सं शोधक पुवनत घरत काम करीत आहेत. त्ांना या कामात प्रा.
ज्ेष्ठराज जोशी, प्रा. सुधीर पानसे, डॉ. विश्वनाथ दळिी आणण प्रा. एस.
पी. दे शमुख हे मागिदशिन करीत आहेत.
२.५) शेतीसं बं धी सं शोधन प्रकल्प : द्राक्षापासून बेदाणे तयार
करण्यासाठी थॉमसन सीडलेस द्राक्षे िापरली जातात. द्राक्षे सुकिण्यासाठी
िेळ कमी लागािा ि बेदाणे नेहमी उत्तम गुणित्तेचे बनािे यासाठीची तं त्रे
विकणसत करणे, हे प्रस्तुत सं शोधन प्रकल्पाचे उद्दे श आहेत. द्राक्षे
सुकिण्यासाठी लागणारा िेळ आणण बेदाण्याचे गुणधमि यांचे परस्परसं बं ध
शोधण्यासाठी प्रथम प्रयोग करण्यात आले. या प्रयोगांमळ
ु े द्राक्षे सुकण्याची
प्रवक्रया आणण त्ाला विरोध करणारी अंतवनिवहत प्रवक्रया याबाबत
महत्त्पूणि मावहती प्राप्त झाली. उपकरणे तयार करण्यासाठी ही मावहती
अत्ं त उपयुक्त आहे. ५२५० वक.ग्रॅ. द्राक्षे सुकिण्याची क्षमता असलेल्या
एका रॅ किर वमरज येथे एका प्रयोगाची उभारणी करण्यात आली. त्ाच्या
चाचण्या घेताना ०.२ मीटर/से िायू गती आणण ०.४४ मीटर/से िायू गती
ठे िण्यात आली. जिळपास ५० टक्के रॅ क नऊ वदिसांनी सुकले, तर
पारं पररक पद्धतीने यासाठी पं धरा वदिस लागतात. त्ािरून असा वनष्कषि
काढता येतो की, नऊ वदिसांत अंदाजे ६० टक्के रॅ क सुकिले जातात.
तसेच, या विषयािर प्रणसद्ध झालेल्या सं शोधन-सावहत्ात उपलब्ध
असलेली विदा (डेटा) दे खील वडणजटल करण्यात आली आहे. यात अंदाजे
७० पेपर आहेत. अशा प्रकारे एकू ण सुमारे ३०० प्रयोगांमधील विदेचे
विश्लेषण के ले जाईल.
यासाठी ‘कॉम्प्युटेशनल फ्लुइड डायनॅ वमक्स’ (सीएफडी) या सं गणक
प्रणालीचा िापर के ला जाईल. हे काम विद्याथी सं शोधक अमेय कु लकणी
करीत आहेत. हा सं शोधन प्रकल्प प्रा. ज्ेष्ठराज जोशी, प्रा. एस. पी.
दे शमुख आणण श्री. अवनल के ळकर यांच्या मागिदशिनाखाली सुरू आहे.
३) विद्यार्थ्ाांसाठी कायिक्रम
३.१) िेध २०३५ (ऑनलाइन विज्ञान परीक्षा) : समाजाच्या िेगिेगळ्या
स्तरांमध्ये विज्ञान पोहोचिण्यासाठी आणण रुजिण्यासाठी मराठी विज्ञान
पररषद सतत प्रयत्नशील असते. ऑनलाइन विज्ञान परीक्षा २०२०-२१ या
िषी प्रथमच घेण्यात आल्या. अथाित, ‘िेध २०३५’ ही के िळ एक परीक्षा
नसून, विद्यार्थ्ाांना विज्ञानाची गोडी, छं द लागािा यासाठी हा एक उपक्रम
आहे. ‘िेध २०३५’च्या माध्यमातून विज्ञानातील सं कल्पना समजण्यासाठी
िेगळ्या स्वरूपात अभ्याससामग्री तयार के ली. ही अभ्याससामग्री णलणखत
मजकू र, णचवत्रत के लेली व्याख्याने, विज्ञानातल्या सं कल्पना स्पष्ट करणाऱ्या
आणण घरच्या घरी करता येण्यासारख्या प्रयोगांच्या णचत्रवफती, विज्ञान
कू टप्रश्न, विज्ञान खेळ, अशा िैविध्यपूणि स्वरूपात विद्यार्थ्ाांना ऑनलाइन
पद्धतीने उपलब्ध करून दे ण्यात आली. भौवतकशास्त्र, रसायनशास्त्र,
िनस्पतीशास्त्र, प्राणणशास्त्र आणण खगोलविज्ञान, या विज्ञानशाखांचा
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अभ्याससामग्रीमध्ये समािेश होता. ही अभ्याससामग्री दर पं धरा वदिसांनी
एक, याप्रमाणे चार टप्पप्यांमध्ये उपलब्ध के ली गेली; आणण प्रत्ेक
टप्पप्याच्या शेिटी दहा गुणांची चाचणी परीक्षा ठे िण्यात आली होती. गेल्या
िषाित सुरू के लेला उपक्रम या िषीही घेण्यात आला. विज्ञानातील
सं कल्पना समजण्यासाठी णलणखत मजकु राबरोबर णचवत्रत के लेली व्याख्याने,
प्रयोगांच्या णचत्रवफती, विज्ञान खेळ, कू टप्रश्न अशा प्रकारची अभ्याससामग्री
विद्यार्थ्ाांना पुरिण्यात आली. प्रथमा (सहािी ि सातिीचे विद्याथी) आणण
वद्वतीया (आठिी ि नििीचे विद्याथी) अशा दोन परीक्षा प्रत्ेकी मराठी ि
इं ग्रजी माध्यमात घेण्यात आल्या. या िषी एकू ण ७४२ विद्यार्थ्ाांनी नोंदणी
के ली. ऑनलाइन परीक्षा ि मुलाखती यांद्वारे गुणानुक्रमे प्रत्ेक परीक्षेतील
पवहल्या तीन ते पाच विद्यार्थ्ाांना अनुक्रमे दुबीण, वद्वनेत्री, सूक्ष्मदशिक,
विज्ञान प्रयोग सं च (मोठा आणण छोटा) अशी पाररतोवषके दे ऊन गौरिण्यात
आले. या कायिक्रमाचे सं योजन कायििाह श्री. विनायक कणणि क यांनी
कायिकारणी सदस्य श्री. हेमंत लागिणकर आणण पररषदे तील मावहती
तं त्रज्ञान विभागाचे प्रमुख श्री. विश्वनाथ म्हाप्रळकर यांच्या सहकायािने के ले.
३.२) मनोरं जक विज्ञान (सन २०१६ पासून) : दर मवहन्याच्या दुसऱ्या
रवििारी घेण्यात येणारा हा उपक्रम सिि ियोगटांसाठी खुला आहे. या
कायिक्रमासाठी प्रत्ेक िेळी एके क विषय वनिडू न, त्ािर आधाररत प्रयोग
करून दाखिण्यात येतात आणण त्ा माध्यमातून विषय समजािून
सांवगतला जातो. हे सगळे कायिक्रम दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेण्यात आले.
अहिाल-साली झालेल्या कायिक्रमांचा तपशील पुढीलप्रमाणे :
वदनांक
विषय
सादरकत्ाि
उपच्छस्थती
९-५-२०२१ मेणबत्ती िापरून विज्ञान प्रयोग सुचेता णभडे
५१
१३-६-२०२१ घरातील दशिके
चारुशीला जुईकर ५१
११-७-२०२१ मीठ िापरून विज्ञान प्रयोग शुभदा िक्टे
१००
८-८-२०२१ अन्नभेसळ
चारुशीला जुईकर ४३
१२-९-२०२१ िनस्पतीशास्त्रातील प्रयोग
अनघा िक्टे
१७
१०-१०-२०२१ िनस्पतीशास्त्रातील प्रयोग
अनघा िक्टे
१५९
९-१-२०२२ ऑच्छक्सजनचे प्रयोग
शुभदा िक्टे
८१
१३-३-२०२२ ध्वनी
सुचेता णभडे
१८
३.३) विज्ञानविविधा : या उपक्रमात गोष्ट ि त्ाभोिती गुं फलेले
प्रयोग, विज्ञान कोडी, शास्त्रज्ञांची मावहती, वनसगािची ओळख, समस्यापूती,
इ. िैविध्यपूणि कायिक्रम, खास विद्याथी गटासाठी दूरदृश्य पद्धतीने सादर
करण्यात येतो. या कायिक्रमाचे प्रसारण दर मवहन्याच्या चौर्थ्ा रवििारी
दुपारी ४ ते ५ या िेळेत करण्यात येते.
वदनांक
२२-५-२१
२६-६-२१
२४-७-२१
२८-८-२१
२५-९-२१

विषय
सादरकत्ाि
उपच्छस्थती
तहानलेल्या कािळ्याची गोष्ट चारुशीला जुईकर, शुभदा िक्टे ८३
णभत्रा ससा
अनघा िक्टे , सुचेता णभडे
११६
कोल्हा आणण करकोचा
चारुशीला जुईकर, शुभदा िक्टे १७
बुडबुड घागरी
सुचेता णभडे, अनघा िक्टे
२१
चं द्र पडला पाण्यात
चारुशीला जुईकर, शुभदा िक्टे १२

३.४) बालिैज्ञावनक प्रयोग सराि िगि (सन २००० पासून) : बृहन्मुं बई
विज्ञान अध्यापक मं डळाकडू न सहािीच्या आणण नििीच्या विद्यार्थ्ाांकररता
होमी भाभा बाल िैज्ञावनक परीक्षा घेतली जाते. ही परीक्षा लेखी, प्रयोग
आणण मुलाखत अशा तीन टप्पप्यांत होते. यांमधील प्रयोग टप्पप्यािर
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मागिदशिन आणण सराि वमळािा म्हणून पररषद विशेष प्रयोग कायिशाळा
णचत्रीकरण करण्याचे योणजले आहे. या उपक्रमाचे आयोजन कायििाह डॉ.
आयोणजत करते. या कायिशाळांत कमी िेळात करता येणारे जीिशास्त्र,
जयं त जोशी यांनी विज्ञान विभाग अणधकाऱ्यांच्या मदतीने के ले.
रसायनशास्त्र आणण भौवतकशास्त्र या वतन्ही विषयांचे वमळू न ३० प्रयोग
णचत्रीकरणाचे काम श्री. राके श जोशी यांनी सांभाळले.
सहािीच्या आणण नििीच्या विद्यार्थ्ाांना करायला वदले जातात. याखेरीज,
४) प्रौढांसाठी कायिक्रम :
प्राणी ि िनस्पती िगीकरणासं बं धीची मावहती नमुने दाखिून वदली जाते.
४.१) प्रेरणादावयनी (२०२१-२२ पासून) : नेहमीच्या चाकोरीबद्ध
सिाांचे प्रयोग झाल्यािर, प्रयोगांबाबतच्या चचेत प्रत्ेक प्रयोगाचा बरोबर
जीिनशैलीचा स्वीकार न करता काही णस्त्रया िेगळ्या क्षेत्रांची वनिड
वनष्कषि कोणता, त्ाची कारणे इत्ादींबाबत ऊहापोह के ला जातो.
करतात. अशा क्षेत्रांत त्ा यश वमळितात आणण सगळ्यांना प्रेरणा देतात.
विद्यार्थ्ाांनी स्वत: प्रयोग के ल्याने त्ांना सं बं णधत तत्त्ाचे व्यिच्छस्थत
अशाच काही प्रेरणादावयनींची मुलाखत दर मवहन्याच्या वतसऱ्या रवििारी
आकलन होते. णशिाय त्ांना प्रयोग करण्याचा आत्मविश्वासही प्राप्त होतो.
प्रसाररत करण्यात येते. या िषाित झालेल्या कायिक्रमांचा तपशील
इयत्ता नििीसाठी वद. २२ ि २३ जानेिारी २०२२ रोजी प्रत्क्ष सराि िगि
पुढीलप्रमाणे :
घेण्यात आले, त्ात १३ विद्याथी
वदनांक
विषय
मुलाखतकार
उपच्छस्थती
सहभागी झाले. तसेच वद. २७ ि २८
१८-०४-२१ श्रीमती च्छिता राजहंस (पररक्षेत्र अणधकारी, समाणजक िनीकरण
चारुशीला जुईकर ४५
जानेिारी
२०२२
रोजी
इयत्ता
१६-०५-२१ श्रीमती तेजच्छस्वनी गोहील (प्राध्यापक, अणभयांवत्रकी महाविद्यालय, बदलापूर) शुभदा िक्टे
८४
सहािीसाठी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सराि
२०-०६-२१ श्रीमती अनुपमा कु लकणी (िैज्ञावनक अणधकारी, भाभा अणुसंशोधन कें द्र, मुं बई) अनघा िक्टे
७६
िगि झाले, त्ामध्ये १९ विद्याथी
१८-०७-२१ श्रीमती आरती सिूर (‘पररसर आशा’ या सं स्थेच्या मुख्य अणधकारी)
सुचेता णभडे
३६
सहभागी झाले होते.
१७-१०-२१ श्रीमती योवगनी णशं त्र-े पेठे (शून्य कचरा अणभयान या उपक्रमातील कायिकत्ाि) चारुशीला जुईकर ३४
३.५) मुलगी ियात येताना (सन
२१-११-२१ प्रा. िृषाली मगदूम (सामाणजक कायिकत्ाि)
प्रदीप म्हात्रे
१६७
१९८३पासून) : गेली अडतीस िषे सुरू
२९-०१-२२ डॉ. रावगणी पारेख (नेत्र शल्यविशारद)
सुचेता णभडे
२५
असलेल्या या उपक्रमासाठी पररषदे ने
२०-०३-२२ श्रीमती हवषिणी कान्हेकर (पवहल्या मवहला अविशमन अणभयं ता)
अनघा िक्टे
३४
स्वतं त्र दृकश्राव्य कायिक्रम १९९४ साली
विकणसत के ला. यासाठी डॉ. अणश्वनी भालेराि - गांधी ि इतर तज्ज्ञांची
हे सिि कायिक्रम विज्ञान विभाग अणधकाऱ्यांनी सांभाळले.
मदत घेऊन हा कायिक्रम तयार के ला. ियात येताना मुलींमध्ये होणारे
४.२) शहरी शेती प्रणशक्षण िगि (ऑक्टोबर १९९४ पासून) : डॉ. रमेश
शारीररक बदल आणण त्ासं बं धीची अचूक मावहती आता णचत्रवफतीद्वारे
दोशी यांच्या दे णगीतून ि प्रेरणेतून हा प्रकल्प पररषदे ने सुरू के ला. घरातील
वदली जाते. २००८ साली, काळानुसार दृकश्राव्य माध्यमातील कायिक्रमाचे
जैविकदृष्ट्या विघटनशील कचऱ्याचा िापर करून गच्चीत वकं िा सज्जात,
रूपांतर सीडी/डीव्हीडीमध्ये करण्यात आले. मुळात ३५ वमवनटांचा
णजथे सूयिप्रकाश असेल वतथे, भाजी/फळे यांचे उत्पादन घेता येते. या
असलेला हा दृकश्राव्य कायिक्रम नं तरच्या प्रश्नोत्तरामुळे एक तासभर
प्रकल्पाच्या सुरुिातीपासून शहरी शेती तं त्राची ओळख करून दे णारे िगि
चालतो.
घेतले जातात. कोविड-१९ मुळे या िषी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये हे िगि
या िषी वद. ७ जुलै २०२१ रोजी ‘सेिा सहयोग फाऊंडे शन’, मुं बई या
घ्यायला सुरुिात के ली. माचि २०२२ अखेर असे चार िगि घेण्यात आले
सं स्थेतफे मुलींसाठी काम करणाऱ्या मवहलांच्या प्रणशक्षणासाठी कायिक्रम
आणण त्ाचा लाभ ३९ व्यक्तींनी घेतला. यामध्ये विविध ियोगटांतील ि
घेतला. या कायिक्रमाला २० मवहला उपच्छस्थत होत्ा. वद. १४ नोव्हेंबर
िेगिेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींचा समािेश होता. हे िगि श्रीमती
२०२१ रोजी श्रद्धानं द मवहलाश्रम (माटुं गा) येथे हा कायिक्रम दाखिण्यात
मृणाणलनी साठे ि श्री. वदलीप हेलेकर यांनी घेतले. या णशिाय वद. २ जून
आला. त्ािेळी ४८ मवहला उपच्छस्थत होत्ा. हे कायिक्रम श्रीमती सुवप्रया
२०२१ रोजी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे याविषयी एक कायिक्रम इं ग्रजीतून घेण्यात
कु लकणी यांनी के ले.
आला. के . सी. महाविद्यालय (चचिगेट) मधील एनएसएसचे ६० विद्याथी
३.६) वदव्यांगांसाठी विज्ञान प्रसार (सन २००२ पासून) : िाचाबाणधत /
ि १६ प्राध्यापक या कायिक्रमाला उपच्छस्थत होते. श्री. वदलीप हेलेकर यांनी
श्रिणबाणधत विद्यार्थ्ाांसाठी विशेष कायिक्रम जून २००७ पासून सुरू
मागिदशिन के ले. डॉ. सतीश कोलते यांच्या पुढाकाराने हा कायिक्रम झाला,
करण्यात आले. या अंतगित वद. २१ वडसेंबर २०२१ रोजी, उत्कषि मूकध्वनी
त्ांचे आभार. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये सुरू के लेला शहरी शेतीचा व्हॉट्सअॅप
विद्यालय (विलेपाले) येथे ‘प्रथमोपचार’ या विषयािर प्रात्णक्षके
गट व्यिच्छस्थतपणे कायिरत असून, दोनशेपेक्षा अणधक व्यक्ती या गटात
दाखिण्यात आली. तेव्हा दहािीचे २२ विद्याथी उपच्छस्थत होते. श्री. सुणजत
सामील आहेत आणण अनुभिांची दे िाणघेिाण सतत सुरू असते. शहरी
साठे यांनी मागिदशिन के ले. या कायिक्रमाचे सं योजन कायिकाररणी सदस्य
शेती तं त्राने विज्ञान भिनाच्या गच्चीिर उभारलेल्या बवगच्याचे काम श्री.
श्रीमती अरुणा मुणगेकर यांनी के ले.
घन:श्याम धस यांनी सांभाळले.
३.७) शालेय विद्यार्थ्ाांसाठी प्रयोगाचे अॅप : शालेय विद्यार्थ्ाांना
४.३) आकाशिाणी कायिक्रम
अभ्यासक्रमातातील विज्ञान प्रयोगांचे मागिदशिन व्हािे या उद्दे शाने हे अॅप
४.३.१) ‘विज्ञानम जनवहताय’ (सन २०१५ पासून) : ‘विज्ञानम
तयार करण्यास या िषी सुरुिात के ली आहे. प्रथम आठिी ते दहािी या
जनवहताय’ या शीषिकाखाली आकाशिाणी मुं बई आणण मराठी विज्ञान
िगाितील विज्ञान विषयांच्या प्रयोगाची तयारी करून त्ाचे णचत्रीकरण
पररषद यांच्या सं युक्त विद्यमाने, दर सोमिारी सकाळी १०:३० िा. अच्छिता
जिळपास पूणि झाले आहे. पुढील क्रवमक िषाित हे अॅप सिि विद्यार्थ्ाांना
िावहनीिरून, या कायिक्रमाचे प्रसारण करण्यात येते. शेती या विषयात
विनामूल्य उपलब्ध होईल. त्ानं तर पाचिी ते सातिीच्या प्रयोगांचे असेच
विविध प्रयोग करून यशस्वी झालेल्या व्यक्तींच्या मुलाखतीचा हा कायिक्रम
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होता. या अंतगित झालेले कायिक्रम पुढीलप्रमाणे :
दाखिािेत याचे प्रणशक्षण वदले. या कायिक्रमाला ८ णशक्षक उपच्छस्थत होते.
वद. ५ आणण १२ एवप्रल २०२१ श्री. प्रशांत पाटील (सांगली)
४.५) पक्षी वनरीक्षण ओळखिगि : मराठी विज्ञान पररषदेने ‘णसस
वद. १९ आणण २६ एवप्रल २०२१ श्री. अवनरुद्ध पुजारी (सांगोला)
फाऊंडेशन’ यांच्या सहकायािने पणक्षवनरीक्षण ओळखिगि वद. १९ आणण २०
वद. ३ आणण १० मे २०२१
डॉ. रोहन ओक (मुं बई)
फेब्रुिारी २०२२ रोजी विज्ञान भिनात आयोणजत के ला होता. पक्षी
वद. १७ मे २०२१
श्री. अण्णासाहेब वपसाळ (सांगली)
वनरीक्षणाची प्राथवमक मावहती मराठी/वहंदी/इं ग्रजी अशा वमश्र माध्यमातून
वद. २४ आणण ३१ मे २०२१
श्रीमती सुनंदा सालोटकर-जाधि (नागपूर)
या िगाित तज्ज्ञांनी वदली. या िगाित १३ व्यक्ती सहभागी झाल्या होत्ा.
वद. ७ जून २०२१
श्री. विकास म्हात्रे (बोडी)
पक्षीविषयक मावहती सणचत्र सादरीकरणांद्वारे दे ऊन, णशिाय क्षेत्रभेटीद्वारे
वद. १४ अणण २१ जून २०२१ श्री. ज्ञानेश्वर बोडके (पुणे)
पणक्षवनरीक्षणाचा अनुभिही सहभागींना दे ण्यात आला. पररषदे चे कायििाह
वद. २८ जून २०२१
श्री. राजेंद्र चुरी (पालघर)
श्री. विनायक कणणि क ि ‘णसस फाऊंडेशन’चे श्री. वदिाकर ठोंबरे यांनी
या कायिक्रमांच्या समन्वयाची जबाबदारी पररषदे तफे श्रीमती शुभदा
िगािचे सं योजन के ले होते.
िक्टे यांनी सांभाळली. आकाशिाणी मुं बई कें द्राच्या कायिक्रम अणधकारी
५) विज्ञान व्याख्याने / व्याख्यानमाला
श्रीमती उमा दीणक्षत यांचे सहकायि लाभले, त्ांना धन्यिाद!
५.१) ककि रोग व्याख्यानमाला : ककि रोगाविषयी जागरूकता वनमािण
४.३.२) स्वागत उद्याचे (आकाशिाणी माणलका) : मराठी विज्ञान
करण्यासाठी या विशेष व्याख्यानमालेचे आयोजन डॉ. रजनी णभसे (स्थायी
पररषद आणण विज्ञान प्रसार (निी वदल्ली) यांच्या सं युक्त विद्यमाने ि
सवमती सदस्य) यांनी के ले होते. ककि रोगाच्या िेगिेगळ्या प्रकारांसंबं धी
आकाशिाणीच्या सहकायािने ‘कृ वत्रम बुवद्धमत्ता’ या कळीच्या विषयािर
पाच तज्ज्ञांची व्याख्याने आयोणजत के ली होती. सगळ्या िक्त्ांनी सोप्या
‘स्वागत उद्याचे’ या शीषिकाची विज्ञानविषयक माणलका आकाशिाणी मुं बई
शब्दांत विषय मांडून श्रोत्ांचे प्रबोधन के ले. तपशील पुढीलप्रमाणे :
कें द्राच्या अच्छिता िावहनीिरून वद.२८ फे ब्रुिारी २०२१ ते २७ फेब्रुिारी
ही सिि व्याख्याने दूरदृश्य प्रणालीचा िापर करून घेण्यात आली. िरील
२०२२ दरम्यान प्रक्षेवपत करण्यात आली. ही ५२ भागांची माणलका दर
प्रत्ेक कायिक्रमाची उपच्छस्थती ही थेट प्रक्षेपणाद्वारे िेबेक्स, यूट्युब आणण
रवििारी सकाळी मुं बई कें द्राने प्रक्षेवपत के ली, तर त्ाचे सहप्रक्षेपण
मविप सं के तस्थळ यांिरील एकवत्रत सं ख्या आहे. पररषदे तफे श्रीमती
आकाशिाणीच्या पुणे, अहमदनगर, कोल्हापूर, सांगली, रत्नावगरी,
शुभदा िक्टे , श्री. अजय वदिेकर, श्री. प्रदीप म्हात्रे आणण श्रीमती रेश्मा
जळगाि, औरं गाबाद, परभणी आणण नागपूर या कें द्रांिरून तसेच मुं बई
मासिकर यांनी काम पावहले.
कें द्राच्या एफ. एम. गोल्ड िावहनीिरून त्ाच िेळी के ले जात होते.
वदनांक
विषय
िक्ते
उपच्छस्थती
कृ वत्रम बुवद्धमत्ता या विषयाचे िेगिेगळे पैलू मुलाखती, चचाि, लेख,
०३-१०-२१ जीिनशैली आणण ककि रोग
डॉ. सुरेश अडिानी
९९
प्रश्नोत्तरे अशा विविध मागाांनी श्रोत्ांसमोर मांडण्यात आले. या
१०-१०-२१ स्तनांचा ककि रोग
डॉ. रजनी णभसे
१११
माणलके त तज्ज्ञ म्हणून डॉ. अनला पं वडत, श्री. स्वप्नील आगरकर,
१७-१०-२१ णस्त्रयांमधील जननेंवद्रयांचे ककि रोग डॉ. हेमंत टोणगािकर ११२
श्रीमती िैशाली फाटक-काटकर, डॉ. वबपीन दे शमाने, श्री. मकरं द
२४-१०-२१ तं बाखू आणण आरोग्य
डॉ. मनोज मावहमकर
१०८
भोंसले, श्री. शणशकांत धारणे, डॉ. मेघश्री दळिी, प्रा. माणणक टें बे,
३०-१०-२१ डोके आणण मान यांचे ककि रोग डॉ. विजय पाटील
९३
डॉ. वििेक पाटकर, डॉ. सुधाकर आगरकर, कॅ . सुनील सुळे, श्रीमती
दीवपका क्षीरसागर, श्री. जयं त एरं डे, डॉ. सुरेश भागित, श्री. सुबोध
५.२) विज्ञानगं गा व्याख्यानमाला (सन २०१६ पासून) : मराठी विज्ञान
जािडेकर, डॉ. अरुण मांडे, डॉ. वकशोर कु लकणी, श्रीमती मृणाल माळोदे ,
पररषद आणण यशिं तराि चव्हाण प्रवतष्ठान यांच्या सं युक्त विद्यमाने माचि
डॉ. सुनंदा करंदीकर, श्री. हेमंत लागिणकर, श्री. गोपाळ महाजन,
२०१६ पासून दरमहा व्याख्यानाचे आयोजन के ले जाते. ही व्याख्याने गेले
श्री. अच्युत गोडबोले यांनी भाग घेतला. शेिटच्या भागात श्रोत्ांच्या
िषिभर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेतली जात होती. यूट्युब ि फेसबुक या
प्रश्नांना फोनिरून तज्ज्ञांनी उत्तरे वदली. पररषदे तफे डॉ. वकशोर कु लकणी
समाजमाध्यमांिरही ती पाहता येत होती. या कायिक्रमाचे सं योजन
यांनी समन्वयक म्हणून काम पावहले, तर
आकाशिाणीतफे श्री. विनायक मोरे यांनी वनवमिती वदनांक
विषय
िक्ते
उपच्छस्थती
ि सादरीकरणाची जबाबदारी सांभाळली. ‘विज्ञान १६-०४-२०२१ विज्ञानाचा विकास
प्रा. मयांक िावहया
९२२
प्रसार’ (निी वदल्ली) यांनी या कायिक्रमाला २१-०५-२०२१ णलपीची जडणघडण
प्रा. अणभजीत दांडेकर ८३०
आणथिक साहाय्य के ले.
०८-०६-२०२१ ककि रोग एक बागुलबुिा
डॉ. मानसी राजाध्यक्ष १३६०
४.४) णशक्षकांसाठी प्रणशक्षण : वद. २२ ि २३ १६-०७-२०२१ विं चूदंश आणण त्ािरील उपाय
डॉ. वहम्मतराि बािस्कर १५०
वडसेंबर २०२१ असे दोन वदिस, ‘मेक अ २०-०८-२०२१ मूलकणांचे चुं बकत्व
प्रा. अमोल वदघे
१४९६
वडफरन्स’ (Make a Difference) या सं स्थेतफे १७-०९-२०२१ प्रवतकार कोविड -१९ चा योग्य आहार विहार प्रा. च्छिता लेले
२२५
विक्रमगड येथे एका प्रणशक्षण िगािचे आयोजन के ले ८-१०-२०२१ रं गांचे अंतरंग
डॉ. हेमंत जोगळे कर
७४९
होते. पररषदे चे कायििाह डॉ. जयं त जोशी आणण १९-११-२०२१ पॉणलएस्टर टे क्नॉलॉजी
डॉ. अवनल के ळकर
६८८
विज्ञान विभाग प्रमुख श्रीमती चारुशीला जुईकर २१-०१-२०२२ भविष्यातील आरोग्य सं कटे ि भारताची तयारी डॉ. नानासाहेब थोरात ७४४
यांनी प्रणशक्षणाथींना भौवतकशास्त्र, रसायनशास्त्र १८-०२-२०२२ सोलर कू कर सं शोधनातील प्रगती
डॉ. अतुल सागडे
६६१
आणण जीिशास्त्र या विषयांतील प्रयोग कसे १८-०३-२०२२ इं टर वडणसच्छप्लनरी ररसचि
डॉ. अरविं द नातू
७९०
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िावषिक अहिाल २०२१-२०२२

श्री. अ.पां. दे शपांडे यांचे होते. अहिाल-साली झालेल्या व्याख्यानांचा
तपशील मागच्या पानािर वदला आहे.
या उपक्रमासाठी यशिं तराि चव्हाण प्रवतष्ठान (मुं बई), विशेष करून
प्रवतष्ठानचे सरणचटणीस श्री. शरद काळे , यांना मनापासून धन्यिाद!
५.३) वििरण व्याख्यानमाला : वद. १३ ि २० फेब्रुिारी २०२२ या
वदिशी वििरण (वडमेच्छटशया) या विषयािर व्याख्याने झाली. डॉ. मं गला
जोगळे कर (िृती णचवकत्सक) यांनी ही दोन्ही व्याख्याने वदली. कायिक्रमाचे
सं योजन डॉ. रजनी णभसे यांनी के ले. िेबेक्स दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या
या व्याख्यानांचा लाभ अनुक्रमे ९२ ि ७२ श्रोत्ांनी घेतला. पररषदे तफे
श्रीमती शुभदा िक्टे , श्री. अजय वदिेकर, श्री. प्रदीप म्हात्रे आणण श्रीमती
रेश्मा मासिकर यांनी काम पावहले.
५.४) विशेष व्याख्यान : वद. ७ जुलै २०२१ रोजी ‘विज्ञानिादी
सािरकर’ या विषयािर डॉ. वगरीश वपंपळे यांचे व्याख्यान दूरदृश्य
प्रणालीद्वारे झाले. उपच्छस्थती २५० होती. हा कायिक्रम स्वा. सािरकर राष्टरीय
िारक (दादर) यांच्या सं युक्त विद्यमाने झाला. या व्याख्यानाचे सं योजन
कायििाह श्री. अ.पां. दे शपांडे आणण श्री. विनायक कणणि क यांनी के ले.
६) विज्ञान कथामाला : विज्ञान कथा हा सावहत् प्रकार मराठी भाषेत
रुजिण्यासाठी मराठी विज्ञान पररषद १९७० सालापासून अनेक प्रयत्न करत
आहे. या िषी दोन िेळा विज्ञान कथा िाचनाचे/अणभिाचनाचे कायिक्रम
दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात आले. त्ाचा तपशील पुढीलप्रमाणे :
पवहल्या कायिक्रमात चार प्रणथतयश लेखकांच्या विज्ञान कथांचे िाचन
झाले.
वदनांक
सादरकते
कथा
उपच्छस्थती
०७-६-२०२१
कॅ . सुनील सुळे
शेिटची मोहीम
२३८
०८-६-२०२१
श्रीमती स्वरा मोकाशी कोरी पाटी
२३१
०९-६-२०२१
श्री. शरद पुराणणक
सािळी मधुगंधा
२०३
१०-६-२०२१
डॉ. मेघश्री दळिी
सं भ्रम
१८०
११-६-२०२१
श्रीमती मं णजरी पाठक कृ ष्णवििर
२५५

झाले. अणधिेशनाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. समीर वमत्रगोत्री (अमेररकाच्छस्थत
बायोइं णजनीअररंग तज्ज्ञ) होते, तर उद्घाटन श्री. अशोक जैन (अध्यक्ष, जैन
उद्योग समूह, जळगाि) यांच्या हस्ते झाले. श्री. विलास रबडे (पुणे) ि
डॉ. लक्ष्मण दे शमुख (जळगाि) यांचा त्ांच्या उल्लेखनीय कायािबद्दल
अणधिेशनात सन्मानकरी म्हणून गौरि करण्यात आला. अन्नप्रवकया या
विषयािर झालेल्या पररसं िादाचे अध्यक्ष श्री. मनोहर णचतळे होते, तर िक्ते
म्हणून डॉ. प्रवतमा शास्त्री, डॉ. सुधाकर म्हसकर आणण डॉ. च्छिता लेले
यांचा सहभाग होता. तर ‘मवहला उद्योजक’ या दुसऱ्या पररसं िादात डॉ.
प्रीती अमृतकर (अध्यक्ष), श्रीमती आवदती लेले, श्रीमती शवमिला णभडे,
श्रीमती अणश्वनी पाटील यांनी सहभागी होत आपले अनुभि मांडले. श्रीमती
रूपा कानविं दे यांनी समपिक सूत्रसं चालन के ले. जैन फामि फ्रेश प्रॉडक्टच्या
मसाले उद्योगाची ओळख श्रीमती कीती पगाररया यांनी करून वदली.
डॉ. कल्याणणसंह पाटील (के ळी सं शोधन) आणण डॉ. के .सी. पाटील
(तं त्रणशक्षणातून उद्योजकता) यांची व्याख्याने झाली. ‘कोरोना: काल-आज
-उद्या’ या विषयािर डॉ. सं जय ओक यांची मुलाखत डॉ. वििेक पाटकर ि
श्रीमती शुभदा चौकर यांनी घेतली. श्री. वमणलं द िडनागरे (नं दुरबार) यांनी
विद्यार्थ्ाांसाठी विज्ञान/गणणत प्रयोगाचे सादरीकरण प्रभािीपणे के ले.
सन्मानकाऱ्यांशी ि प्रा. मनमोहन शमाि पुरस्कार विजेत्ांशी िातािलाप,
करमणूक कायिक्रम असे आणखी काही कायिक्रम अणधिेशनात झाले.
वतसऱ्या वदिशी आभासी सहल कायिक्रमात डॉ. रामकृ ष्ण सोंडे ह्यांनी,
विद्युत वनवमिती पारेषण आणण वितरण या अनुषंगाने भारतातील योजना
याबाबत मागिदशिन के ले. मुं बईसारख्या अिाढव्य महानगरात के ला जाणारा
पाणीपुरिठा याबाबतची सांद्यत मावहती श्री. विनायक कणणि क यांनी वदली.
तसेच व्हेगा के वमकल्स(जळगाि) या कं पनीच्या कामकाजाची मावहती
ध्ववनणचत्रवफतीदिारे दाखिण्यात आली. प्रत्क्ष उपच्छस्थती ५० होती, तर
दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सरासरी ७५ विज्ञानप्रेमींनी कायिक्रम पावहला.
पररषदे तफे उपाध्यक्ष डॉ. वििेक पाटकर आणण कायििाह श्री. अ. पां.
दे शपांडे जळगाि येथे उपच्छस्थत होते. तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या
या अणधिेशनातील सत्रांची जबाबदारी कायििाह श्री. विनायक कणणि क
यांच्या मागिदशिनाने मावहती तं त्रज्ञान विभाग प्रमुख श्री. विश्वनाथ
म्हाप्रळकर, श्रीमती चारुशीला जुईकर, श्रीमती सुचेता णभडे, श्रीमती शुभदा
िक्टे , श्रीमती अनघा िक्टे , श्री. अजय वदिेकर, श्री. प्रदीप म्हात्रे श्रीमती
रेश्मा मासिकर यांनी सांभाळली. मराठी विज्ञान पररषदे च्या जळगाि
विभागाने या अणधिेशनाचे सं योजन के ले होते.
८) पुरस्कार / पाररतोवषके / स्पधाि : मराठी विज्ञान पररषदेतफे विविध
प्रकारचे पुरस्कार ि पाररतोवषके वदली जातात. तसेच िेगिेगळ्या स्पधाि
घेतल्या जातात. या िषीच्या या उपक्रमांचा तपशील पुढीप्रमाणे :
८.१) प्रा. मनमोहन शमाि विज्ञान-तं त्रज्ञान पुरस्कार (२०१४ पासून) :
जर विद्यार्थ्ािमध्ये सं शोधनाची आिड वनमािण कराियाची असेल, तर
महाविद्यालयांतील ि विद्यापीठांतील प्राध्यापकांनी स्वत: सं शोधन करािे,
त्ासाठी त्ांना प्रोत्साहन दे ण्याच्या उद्दे शाने ही पुरस्कार योजना आखली
आहे. विद्यमान अध्यक्ष प्रा. ज्ेष्ठराज जोशी यांच्या सं कल्पनेतून
साकारलेली ही योजना राबिण्यात येते. या िषीच्या पुरस्कारांसाठी
महाविद्यालयीन गटात १४, तर विद्यापीठीय गटात ४ प्रिेणशका आल्या
होत्ा. परीक्षक सवमतीने महाविद्यालयीन गटात डॉ. रविं द्र चौधरी (जुन्नर
णज. पुणे) ि प्रा. प्रशांत दे शमुख (मलकापूर, णज. बुलडाणा) यांची वनिड

(कृ ष्णवििर कथा डॉ. जयं त नारळीकर यांची होती.)
वद. ११ जून २०२१ रोजी डॉ. जयं त नारळीकर स्वत: कायिक्रमाला उपच्छस्थत
होते. त्ांनी श्रोत्ांशी सं िाद साधला.
दुसरा कायिक्रम वद. ४, ५ ि ६ फेब्रुिारी २०२२ रोजी सं पन्न झाला.
यामध्ये श्री. सुबोध जािडेकरांच्या ‘नक्षत्रांचं दे णं’ या कथेचे अणभिाचन
श्री. श्रीवनिास नािेकर यांनी के ले, तर श्रीमती सुधा ररसबूड यांच्या
‘अश्वत्थामा’ कथेचे अणभिाचन श्रीमती मं णजरी पाठक यांनी के ले. तसेच
प्रा. सं जय ढोले यांच्या ‘शावपत’ या कथेचे अणभिाचन श्रीमती धनश्री
करमरकर यांनी के ले. श्रीमती ररसबूड ि प्रा. ढोले हे त्ांच्या कथािाचनाला
उपच्छस्थत होते ि त्ांनी प्रेक्षकांच्या प्रश्नांना उत्तरे वदली. हे वतन्ही वदिस प्रा.
जयं त नारळीकर ि डॉ. मं गला नारळीकर उपच्छस्थत होते ि त्ांनीही
श्रोत्ांशी सं िाद साधला. ही कथामाला िेबेक्स दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ि
यूटयुब लाइव्ह अशा दोन्ही प्रकारे प्रक्षेवपत करण्यात आली. वतन्ही वदिस
उपच्छस्थती ४० ते ५० दरम्यान होती. या दोन्ही विज्ञान कथामालांची
जबाबदारी श्री. अजय वदिेकर आणण श्री. प्रदीप म्हात्रे यांनी सांभाळली.
७) छप्पन्नािे अणखल भारतीय मराठी विज्ञान अणधिेशन : छप्पन्नािे अ.
भा. मराठी विज्ञान अणधिेशन वद. ११ ते १३ वडसेंबर २०२१ रोजी, जळगाि
येथे (फक्त वनमं वत्रतांसाठी) आणण दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (विज्ञानप्रेमींसाठी)
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के ली. तसेच विद्यापीठीय गटात डॉ. राजेंद्रणसंग दे शमुख (मुं बई) यांची
वनिड के ली. ह्या पुरस्कारांचे स्वरूप रु. एक लाख ि सन्मानपत्र असे
असून, ते पररषदे च्या छप्पन्नाव्या अ. भा. मराठी विज्ञान अणधिेशनात प्रदान
करण्यात आले. परीक्षक म्हणून प्रा. ज्ेष्ठराज जोशी, प्रा. श्रीकृ ष्ण दाणी,
डॉ. विजय खोले, प्रा. कांचन पांडे, प्रा. हेमचं द्र प्रधान, डॉ. कृ ष्ण सैवनस
आणण प्रा. सुधीर पानसे (सदस्य सणचि) यांनी काम पावहले. या स्पधेचे
सं योजन प्रा. सुधीर पानसे यांनी सांभाळले.
८.२) राज्स्तरीय विज्ञान एकांवकका स्पधाि (सन २०१५ पासून) :
पररषदेतफे सुिणिमहोत्सिी िषािपासून विज्ञान एकांवकका स्पधाि घेण्यास
सुरुिात झाली. कोविड -१९ मुळे ही स्पधाि या िषी फक्त खुल्या गटासाठी
घेतली गेली. एकू ण २४ प्रिेणशका आल्या, मात्र २३ ध्ववनणचत्रवफती
पोहोचल्या. प्राथवमक फे री वद. १७ ि १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी विज्ञान
भिनात झाली. परीक्षक म्हणून श्री. सं भाजी सािं त, श्री. महेंद्र तेरेदेसाई
आणण डॉ. वकशोर कु लकणी यांनी काम पावहले. परीक्षकांनी पाच
एकांवककांची वनिड अंवतम फे रीसाठी के ली. अंवतम फे री वद. २९ नोव्हेंबर
२०२१ रोजी, मराठी सावहत् सं स्कृ ती ि कला मं डळ (िाशी) या सं स्थेच्या
सहकायािने त्ांच्या नाट्यगृहात, विज्ञान एकांवकका प्रत्क्ष सादर करून
झाली. त्ािेळी परीक्षकांनी गुणानुक्रमे तीन एकांवककांची वनिड
पाररतोवषकांसाठी के ली. परीक्षक म्हणून श्री. सं भाजी सािं त, श्री. हेमंत
भालेकर आणण डॉ. विद्यागौरी लेले यांनी काम पावहले. प्रथम क्रमांकासाठी
‘िेध अकॅ डमी’ (डोंवबिली) यांनी सादर के लेल्या ‘माररया’ या एकांवकके ची
वनिड झाली, तर ‘अमर वहंद मं डळ’ (दादर) यांनी सादर के लेल्या ‘एका
वबजापोटी’ या एकांवकके ला वद्वतीय क्रमांक वमळाला. तृतीय क्रमांक नणलनी
यशिं त दोडे विद्यालय (मुलड)
ुं यांनी सादर के लेल्या ‘सव्हाियव्हल इन्सवटंक्ट’
या एकांवकके ने पटकािला. तसेच उत्कृ ष्ट लेखन, वदग्दशिन, प्रकाशयोजना,
नेपर्थ्, सं गीत ि अणभनय यांसाठी व्यक्तींची वनिडही पाररतोवषकांसाठी
झाली. ही पाररतवषके ज्ेष्ठ रंगकमी श्री. अशोक समेळ यांच्या उपच्छस्थतीत

त्ाच वदिशी वितररत के ली. कायिक्रमाला प्रत्क्ष उपच्छस्थती १२५ ते १५०
होती. हा वदिसभराचा कायिक्रम पररषदेच्या यूट्यब
ु , फेसबुक ि सं के तस्थळ,
अशा तीनही माध्यमांतून प्रक्षेवपत करण्यात आला. स्पधेचे सं योजन मुख्यत्वे
श्री. रविंद्र ढिळे यांनी उपाध्यक्षा श्रीमती साधना िझे ि कायििाह श्री.
विनायक कणणि क यांच्या सहकायािने के ले. तसेच श्रीमती सुचते ा णभडे, श्री.
अजय वदिेकर आणण श्री. प्रदीप म्हात्रे यांनी मदत के ली. या स्पधेसाठी श्री.
विठ्ठल पालेकर, अल्काइल अमाइन्स णल., िनाझ इंणजवनअसि णल.(पुण)े ,
इटवनिस फाइन के वमकल्स णल., गोदरेज इंडस्टर ीज णल., लक्ष्मी ऑरगॅ वनक
इंडस्टर ीज णल., एसएमसी इटफ्रास्टरक्क्चर प्रा.णल., इव्हेंट एवनणथंग अॅण्ड
एव्हररणथंग, क्वाणलटी इंडस्टर ीज णल., रोझरी बायोटे क णल. या कं पन्यांनी
तसेच आणखी सात व्यक्तींनी आणथिक साहाय्य के ले. त्ा सगळ्यांना
धन्यिाद!
८.३) श्री. सुधाकर अुद्धिराि आठले विज्ञान पुरस्कार (सन
२०२०पासून) : समाजामध्ये िैज्ञावनक दृवष्टकोन वनमािण करण्याच्या उद्दे शाने
एक िा अनेक मागाांनी विज्ञानप्रसार करणाऱ्या व्यक्तीला (६० िषाांखालील)
प्रोत्साहन दे ण्यासाठी हा पुरस्कार दरिषी वदला जातो. या िषी या
पुरस्कारासाठी एकू ण सात प्रिेणशका आल्या होत्ा. त्ातून परीक्षक
सवमतीने डॉ. अजय महाजन (लातूर) यांची वनिड के ली. पुरस्काराचे
स्वरूप रु. २५,०००/- आणण सन्मानपत्र असून, तो पररषदे च्या छप्पन्नाव्या
िधािपनवदनी प्रदान करण्यात येईल. परीक्षणाचे काम डॉ. जयं त जोशी, श्री.
योगेश लोहोकरे ि श्री. विजय लाळे यांच्या सवमतीने के ले.
८.४) भारतरत्न मोक्षगुं डम विश्वेश्वरय्या अणभयं ता पुरस्कार (सन २०१८
पासून) : विविध अणभयांवत्रकी शाखांतील नािीन्यपूणि तं त्रज्ञान विकणसत
करून ते िापरात आणणाऱ्या तरुण अणभयं त्ाला पुरस्कार दे ण्याची योजना
२०१८-१९ िषािपासून सुरू करण्यात आली. स्पधेच्या चौर्थ्ा िषी विणशष्ट
अणभयांवत्रकी शाखेचे बं धन ठे िले नव्हते. ह्या िषी या पुरस्कारासाठी सहा
प्रिेणशका आल्या होत्ा. प्रा. ज्ेष्ठराज जोशी, श्री. अ.पां. दे शपांडे,

विज्ञान सं शोधन पुरस्कार विजेत्ांची कामवगरी
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्ाांनी सं शोधन करािे या उद्दे शाने त्ांना प्रोत्साहन दे ण्यासाठी विज्ञान सं शोधन पुरस्कार योजना २००० सालापासून पररषदे ने सुरू
के ली. दरिषी असे तीन पुरस्कार द्यायची तरतूद आहे. प्राथवमक ि अंवतम अशा दोन टप्पप्यात परीक्षण करून पुरस्कारासाठी वनिड के ली जाते. यांपैकी
पूिीच्या तीन पुरस्कार विजेत्ांची मावहती वमळाली, ती आपल्यासमोर मांडताना आनं द होत आहे :
१) श्री. अवमत झोडगे (पुण)े याला २००८ सालचा विज्ञान सं शोधन पुरस्कार वमळाला होता. वकफायतशीरपणे बायोवडझेल वनवमिती कशी करायची या
विषयीचा सं शोधन प्रकल्प पुरस्कार योजनेत सादर के ला होता. त्ाने पुढे चांगली प्रगती के ली आणण तो अमेररके त स्थावयक झाला आहे. अन्नसुरक्षा या
कळीच्या विषयािर तो काम करत असून िाढत्ा लोकसं ख्येला पुरेल एिढे अन्न उपलब्ध करून देताना अन्न दीघिकाळ कसे वटके ल याविषयीच्या कामात तो
गुं तलेला आहे. या मागािने सं शोधन करून निवनवमिती करताना अनेक निीन दालने उघडतील असा विश्वास तो बाळगून आहे. वद. ८ जानेिारी २०२१ रोजी
‘अन्न उद्योगातील निीन पिि’ या विषयािर प्रभािीपणे त्ाने आपले विचार मांडले. ते िेवबनार मराठी विज्ञान पररषदेच्या पुणे विभागाने आयोणजत के ले होते.
२) कु . मुक्ताई देसाई ि कु . मुग्धा पोखरणकर (गोगटे जोगळे कर महाविद्यालय, रत्नावगरी) यांनी गणणतातील फजी लॉणजकचा उपयोग रोगवनदानासाठी
करण्याविषयी सं शोधन प्रकल्प २०१९ साली मांडला होता. प्रा. राजीि सप्रे यांच्या मागिदशिनाखाली के लेल्या या सं शोधन प्रकल्पाची वनिड पुरस्कारासाठी
झाली होती. दोन्ही विद्याणथिनी ि मागिदशिक प्रा. सप्रे या वतघांचा या विषयीचा शोधलेख ‘एणशयन जनिल ऑफ फजी अॅण्ड अप्लाइड मॅ थेमॅवटक्स’ यामध्ये
प्रकाणशत झाला. तसेच प्रा. सप्रे, कु . दे साई ि कु . पोखरणकर या वतघांनी पररषदेच्या लोकसत्ता दै वनकात प्रकाणशत होत असलेल्या ‘कु तूहल’ सदरात
२०२१ साली गणणताविषयी लघुलेख णलवहेले आहेत.
दरम्यान या दोघीही विद्याणथिनी बी.एस्सी. विशेष प्रािीण्यासह उत्तीणि झाल्या आहेत. इतके च नव्हे, तर मुक्ताई दे साई वहला गणणताच्या पदव्युत्तर
णशक्षणासाठी आय.आय.टी. मद्रास येथे प्रिेश वमळाला आहे, तर मुग्धा पोखरणकर वहला इं वटग्रेटेड पीएच.डी.साठी आयसर भोपाळ येथे प्रिेश वमळाला
आहे. अणखल भारतीय पातळीिरच्या वनिड परीक्षेत सहभागी होऊन दोघींनी हे यश वमळिले आहे, ही अणभमानास्पद बाब आहे.
या तीनही विद्यार्थ्ाांना त्ांच्या पुढील िाटचालीसाठी मराठी विज्ञान पररषदे तफे मन:पूििक शुभेिा!
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श्री. विनायक कणणि क ि श्री. मकरं द भोंसले यांनी परीक्षणाचे काम के ले.
आलेल्यापैकी एकही प्रिेणशका पुरस्कार दे ण्याच्या पात्रतेची नाही असा
वनणिय परीक्षक सवमतीने वदला. त्ामुळे अहिाल-साली हा पुरस्कार
कोणालाच दे ण्यात आला नाही. हा पुरस्कार रु. १०,०००/- ि सन्मानपत्र
अशा स्वरूपाचा असतो.
८.५) िैद्य रघुनाथशास्त्री गो. तांबिेकर विज्ञानरंजन कथा स्पधाि (सन
१९७० पासून) : दरिषी घेण्यात येणाऱ्या या स्पधेला प्रिेणशका म्हणून १५
विज्ञान कथा आल्या होत्ा. प्रथम क्रमांकासाठी शुभम देशमुख
(चाळीसगाि, णज. जळगाि) यांची, तर वद्वतीय क्रमांकासाठी (विभागून)
श्रीमती अंजली पुरत (मुं बई) आणण श्री. असीम चाफळकर (निी वदल्ली)
यांच्या कथांची वनिड झाली. परीक्षक म्हणून विज्ञान कथा लेणखका श्रीमती
च्छिता पोतनीस ि विज्ञान अणधकारी श्री. विजय लाळे यांनी काम पावहले. ही
पाररतोवषके , प्रमाणपत्र आणण अनुक्रमे रु.२,०००/- ि रु.१,५००/- अशा
रकमांची आहेत. या कथा २०२२ सालच्या मविप पवत्रका वदिाळी अंकात
छापल्या जातील
८.६) िावषिक विज्ञान वनबं ध स्पधाि (सन १९६७ पासून) : या वनबं ध
स्पधेत १९८७ पासून विद्याथी गट आणण खुला गट अशी विभागणी
करण्यात आली. स्पधेसाठी आलेल्या वनबं धांचे परीक्षण प्रथम भौगोणलक
विभागीय पातळीिर के ले जाते आणण मग विभागीय पातळीिरील दोन्ही
गटांतील पवहल्या दोन-दोन वनबं धांचे परीक्षण राज्पातळीिर के ले जाते.
मुं बई ि कोकण (ठाणे विभाग), दणक्षण महाराष्टर (कोल्हापूर विभाग),
उत्तर महाराष्टर (साक्री विभाग), मराठिाडा (माजलगाि विभाग), विदभि
(िणी विभाग) आणण बृहन्महाराष्टर (गोिा विभाग) अशी विभागीय
तपासणीची व्यिस्था के ली होती. दोन्ही गटांसाठी अंवतम परीक्षण
पररषदे च्या औरं गाबाद विभागाने के ले. विद्यार्थ्ाांसाठी ‘कोरोनापासून मी
काय णशकलो?’ हा विषय होता. राज्भरातून ५० वनबं ध आले होते. त्ातून
कु . गौरी सातपुते (नागपूर) आणण कु . आयाि सप्रे (रत्नावगरी) यांची वनिड
अनुक्रमे प्रथम ि वद्वतीय क्रमांकासाठी झाली. ही पाररतोवषके अनुक्रमे
रु. १,५००/- ि रु. १,०००/- अशा रकमांची आहेत.

खुल्या गटासाठी ‘कोरोनाचे जाणिणारे दीघिकालीन पररणाम’ हा विषय
होता. राज्भरातून ५७ वनबं ध आले होते. त्ामधून श्रीमती अणश्वनी
कु लकणी (नागपूर) आणण श्रीमती आकांक्षा पाटील (पन्हाळा णज.
कोल्हापूर) यांना अनुक्रमे प्रथम ि वद्वतीय क्रमांक वमळाला. ही पाररतोवषके
अनुक्रमे रु. २,०००/- ि रु. १,५००/- अशा रकमांची आहेत. या िषी
कोरोनाच्या पाश्विभूमीिर स्पधिकांकडू न वनबं ध ई-मेलने मागिले होते. तसेच
परीक्षण झाल्यािर विजेत्ांना प्रमाणपत्रे ई-मेलने, तर पाररतोवषकांच्या
रकमा इं टरनेट बँ वकं ग पद्धतीने पाठिण्यात आल्या.
८.७) उत्तम विज्ञान पुस्तक पाररतोवषक (सन २०२० पासून) :
नाणशकच्या विज्ञान लेखक सं घाने (अथाित सायन्स वफचसि) पुरस्कृ त
के लेल्या विज्ञानविषयक मराठीतील पुस्तकाला पाररतोवषक दे ण्याची ही
योजना २०२० साली कायािणन्वत झाली. या पाररतोवषकासाठी जानेिारी
२०२० ते वडसेंबर २०२१ या कालािधीत प्रकाणशत झालेली पुस्तके
विचारात घेतली होती. या िषी चार पुस्तके प्रिेणशका म्हणून आली होती.
परीक्षणाचे काम डॉ. वििेक पाटकर, श्री. शणशकांत धारणे आणण श्री.
वदलीप हेलेकर यांच्या सवमतीने के ले. परीक्षक सवमतीने एकही पुस्तक
पाररतोवषक दे ण्यायोग्य नाही असा वनणिय वदला. त्ामुळे हे पाररतोवषक या
िषी दे ण्यात आले नाही.
या िषी सिि स्पधाि, पाररतोवषके , पुरस्कार योजनांचे काम श्रीमती सुचत
े ा
णभडे यांनी सांभाळले.
८.८) णशष्यिृत्ती योजना : निीन स्वरूपातील णशष्यिृत्ती योजना २०१६
सालापासून अमलात आणली. या योजनेत विज्ञान ि गणणत या विषयांत
पदव्युत्तर णशक्षण घेणाऱ्या हुशार तसेच गरजू विद्यार्थ्ािला प्रत्ेक िषी
रु.१०,०००/- एिढी णशष्यिृत्ती वदली जाते. पदव्युत्तर णशक्षणाच्या पवहल्या
िषाित साठ टक्के वकं िा अणधक गुण वमळाले तर त्ा विद्यार्थ्ािला दुसऱ्या
िषीही णशष्यिृत्ती सुरू राहते. सदर विद्यार्थ्ाांनी मराठी विज्ञान पररषदे चे
अगर पररषदे च्या विभागाचे विज्ञान प्रसाराचे काम िषिभरात ६० तास
करािे, अशी अपेक्षा असते. या िषी सगळे विषय वमळू न १६३ विद्यार्थ्ाांनी
अजि पाठिले होते. यामधून णशष्यिृत्तीसाठी विद्याथी वनिडण्याचे काम डॉ.
रजनी णभसे, श्री. विजय लाळे , डॉ. हेमंत जोगळे कर, प्रा. सुधीर पानसे
आणण श्री. विनायक कणणि क यांच्या सवमतीने के ले. या योजनेचे सं योजन
श्रीमती अनघा िक्टे यांनी सांभाळले.
पररषदे ने ठरिलेल्या वनकषानुसार पुढील विद्यार्थ्ाांची वनिड के ली :
जीिशास्त्र : ज्ोती जाधि (कोल्हापूर), कोमल चौधरी (नांदेड);
रसायनशास्त्र : हषिल मेश्राम (अमरािती), पायल शमाि (अमरािती);
भौवतकशास्त्र : प्रसाद सािं त (कोल्हापूर), साईनाथ भोईटे (कोल्हापूर);
गणणत : प्रज्ञा वदिटे (अहमदनगर), कवपल वनळे (अमरािती).
९) प्रकाशने
९.१) मराठी विज्ञान पररषद पवत्रका (एवप्रल १९६८ पासून) : सन १९६८
पासून हे माणसक अखं डपणे प्रकाणशत होत आहे. अथाित कोविड-१९ मुळे
एवप्रल २०२० ते ऑगस्ट २०२० असे पाच अंक प्रकाणशत करता आले
नाहीत. सन १९८७ पासून ते िेगळे विज्ञान माणसक म्हणून प्रकाणशत के ले
जात असून, पवत्रके चा िगिणीदार हा पररषदे चा सभासद नसला तरी चालते.
या िषी ३२ पानांचे सहा अंक, ३६ पानांचे चार अंक, ५६ पानांचा एक
विशेषांक (नारळीकर गौरिांक) आणण १४० पानांचा वदिाळी अंक, असा
एकू ण ५३२ पानांचा मजकू र िषिभरात पवत्रके च्या िाचकांना वदला. यांपैकी

िावषिक विज्ञान वनबं ध स्पधाि आणण विज्ञान रं जन कथा स्पधाि पाररतोवषकांच्या रकमात िाढ
मराठी विज्ञान पररषदेतफे विज्ञान वनबं ध स्पधाि १९६७ सालापासून घेतली
जाते. या स्पधेत विद्याथी गट (इयत्ता बारािीपयांतचे) आणण खुला गट असे
दोन गट १९८७ सालापासून आहेत. प्रथम भौगोणलक विभाग पातळीिर दोन्ही
गटांत दोन-दोन वनबं धांची वनिड करून ह्या वनिडलेल्या वनबं धांतनू अंवतम
राज्स्तरीय विजेते वनिडले जातात. या िषािपासून दोन्ही पातळीिरील
पाररतोवषक रकमात िाढ करण्यात आली असून त्ा पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) विभागीय पातळी - विद्याथी गट : प्रथम रु. ८००/- तर वद्वतीय रु. ४००/आणण खुला गट : प्रथम रु. १,०००/- तर वद्वतीय रु. ५००/२) राज्स्तरीय -विद्याथी गट : प्रथम रु. २,०००/- तर वद्वतीय रु.१,५००/आणण खुला गट : प्रथम रु. २,५००/- तर वद्वतीय रु. २,०००/-.
तसेच िैद्य रघुनाथशास्त्री गो. तांबिेकर विज्ञानरं जन कथा स्पधाि ही
१९७० सालापासून घेतली जाते. या स्पधेच्या पाररतोवषक रकमा या
िषीपासून पुढीलप्रमाणे असतील. प्रथम क्रमांक रु. २,५००/- तर वद्वतीय
क्रमांक रु. २,०००/- सिि सं बं णधतांच्या मावहतीसाठी दे त आहे.
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िावषिक अहिाल २०२१-२०२२

१६० पाने रं गीत होती. अहिाल-साली पवत्रके चे बारा मवहन्यांचे बारा अंक
प्रकाणशत झाले तरी कोरोना वनबांधांमुळे मे, जून ि जुलै २०२१चे अंक
िाचकांना जुलै मवहन्यात वितररत करण्यात आले. या िषी पवत्रके चे ७१८
िावषिक िगिणीदार होते. तीन िषाांचे िगिणीदार २३९, तर आजीि सभासद
सरासरी ९२१ होते. पवत्रके च्या २,९५० प्रती िेगिेगळ्या शाळा ि
ग्रंथालयांना दे णगीदारांच्या आणथिक साहाय्यातून पाठिल्या जात होत्ा.
त्ाचा तपशील : िनाझ इंणजनीअसि (२०००), तासकर पररिार विज्ञान
प्रसार वनधी (५००), पेंच्छिन चॅ ररटीज (२००), डॉ. शरद अभ्यं कर (१००),
भूषण रेवफ्रजरेशन (३०), डॉ. टी. एस. मािळं कर (३०), श्रीमती उमा
वटपणीस (३०) आणण श्रीमती सुनीती मराठे (१०), असा आहे. मविप
पवत्रका शाळा ि ग्रंथालयांना विनामूल्य पाठिण्यासाठी आणथिक मदत
के लेल्या सिि दे णगीदारांना मन:पूििक धन्यिाद! पवत्रके ला दरिषी महाराष्टर
राज् सावहत् आणण सं स्कृ ती मं डळाकडू न अनुदान वमळते. ते या िषी
नेहमीपेक्षा कमी म्हणजे रु.३०,१७७/- (६० टक्के) इतके च वमळाले. या
िषी दरमहा पवत्रके चे सरासरी ५२२५ अंक (४०० भेट अंक धरून) वितररत
के ले जात होते. याखेरीज ३०० िगिणीदारांना ि आजीि सभासदांना ईपवत्रका पाठिली जात होती. सन २०२०-२१ साली सुरू के लेल्या विशेष
योजनेनुसार (रु.१,००० भरून २० िषे ई-पवत्रका) एकू ण १५०
(१००+५०) िगिणीदारांना ई-पवत्रका पाठिण्यात आली. याचबरोबर िेध२०३५ उपक्रमात २०२०-२१ साली सहभागी झालेल्या २६८५ विद्यार्थ्ाांना
ई-पवत्रका वडसेंबर २०२१ पािेतो विनामूल्य पाठिण्यात आली. एवप्रल
२०२१चा अंक प्रा. जयं त नारळीकर गौरिांक म्हणून प्रकाणशत के ला होता.
मानिाच्या जीिनात सूक्षमजीिांचे महत्त्, तारांगणांचा णिस्तपूिि इवतहास,
पेगॅससची हेरवगरी, पूर न आलेल्या गािाची गोष्ट या विषयांिर मुखपृष्ठ
कथा होत्ा. आं तरराष्टरीय फळे ि भाज्ा िषािवनवमत्त फळांचे ि भाज्ांचे
आपल्या आहारातील महत्त् विशद करणारे सदर या िषी सुरू होते. ‘गं मत
जं मत’ हे खास विद्यार्थ्ाांसाठीचे चार पानी सदर सुरू आहे. वदिाळी अंकात
पाच विज्ञान कथांबरोबर िास्ति की भास्ति, मं गळ मोवहमा, मोह फु लांचे
वदिस, जैिइं धने, कृ वत्रम गोडी दे णारी रसायने, कालव्यांचे व्यापारी महत्त्,
इत्ादी वनरवनराळ्या क्षेत्रांतील विज्ञान-तं त्रज्ञानविषयक लेखांचा समािेश
होता. पररषदेच्या ठाणे, पुण,े चाळीसगाि, धुळे, अमरािती ि भं डारा या
विभागांमाफित पवत्रके च्या िगिण्या जमा झाल्या. पवत्रके ला जावहरातदारांचा
प्रवतसाद, कोरोनाचा कालािधी लक्षात घेता, चांगला होता. त्ामुळे
जावहरातींचे उत्पन्न रु. १२,९३,७०६/- एिढे होते. नारळीकर गौरिांक,
वदिाळी अंक आणण िषिभराकररता तसेच आिरण पृष्ठांकररता वमळालेल्या
जावहरातींमुळे हे साध्य होऊ शकले. पवत्रके चे जावहरातदार : िनाझ
इं णजनीअसि णल., क्वाणलटी इं डस्टर ीज णल., नीट एअर कं वडशवनंग प्रा.णल.
(प्रत्ेकी बारा मवहने); युपीएल णलवमटे ड ि ठाणे जनता सहकारी बँ क णल.
(प्रत्ेकी अकरा मवहने); वपतांबरी प्रॉडक्टस प्रा.णल.(१० मवहने); िेस्टनि
इं वडया कलर के वमकल कं .णल. (८ मवहने); लक्ष्मी ऑरगॅ वनक इं डस्टर ीज
णल., धरमसी मोरारजी के वमकल्स णल., यशम स्पेशाणलटी इन्ग्रेवडयं टस
प्रा.णल. (प्रत्ेकी ७ मवहने); गोदरेज इं डस्टर ीज णल. आणण हाय मीवडया लॅ ब
(प्रत्ेकी ६ मवहने); इटवनिस फाइन के वमकल्स णल. आणण हेिी िॉटर बोडि
(प्रत्ेकी चार मवहने); एस. एम. सी. इटफ्रास्टक्क्चसि प्रा.णल., अॅडॉर िेच्छल्डंग
णल., क्लीन एनव्हायरोमेंटल कन्सल्टं टस प्रा.णल., अनुपम कलसि णल.,
करं दीकर लॅ ब प्रा. णल., जोगळे कर ररफ्रॅक्टरीज प्रा.णल., रोझरी बायोटे क
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णल., सी स्काय सायं वटवफक्स प्रा.णल. आणण आयुिेद रसशाळा फाऊंडेशन
यांनी (प्रत्ेकी दोन िेळा) मोलाचे सहकायि के ले. याणशिाय वदिाळी
अंकातील आिरण पृष्ठ तसेच विशेष रंगीत पान यांसाठी जावहराती दे णाऱ्या
११ कं पन्या असून, या िषी ५८ जावहरातदारांनी एक जावहरात दे ऊन
पवत्रके ला आणथिक हातभार लािला. या सगळ्या जावहरातदारांना मन:पूििक
धन्यिाद! जावहराती वमळिण्याचे काम श्री. प्रदीप म्हात्रे पाहतात.
मुवद्रतशोधनाची जबाबदारी श्रीमती साधना गोरे सांभाळतात. मुखपृष्ठाचे
काम श्री. अजय वदिेकर करतात. अंकाच्या सजािटीसाठी सििश्री अजय
वदिेकर, प्रदीप म्हात्रे, श्रीमती सं गीता नाईक, रेश्मा मासिकर यांचा
सहभाग होता.
९.२) मराठी विज्ञान पररषद प्रकाशने (सन १९९२पासून) : विद्यार्थ्ाांची
विज्ञानविषयक िाचनाची आिड लक्षात घेऊन त्ांच्यासाठी
अभ्यासक्रमाणशिाय इतर पुस्तके पररषद कमी वकमतीत उपलब्ध करून दे त
आहे. ही सिि पुस्तके रु. २०/- ते रु. १००/- एिढ्या वकमतीची आहेत.
विज्ञान प्रसाराचा एक उपयुक्त मागि म्हणून ही पुस्तके प्रकाणशत के ली गेली.
पररषदे तफे प्रकाणशत झालेल्या ि उपलब्ध असलेल्या पुस्तकांची सं ख्या २२ मराठी, ११ इं ग्रजी ि १ वहंदी एिढी आहे. यांमध्ये ‘विज्ञान प्रसार’ या
सं स्थेची सहा अनुिावदत आणण एक स्वतं त्र अशा सात पुच्छस्तकांचा समािेश
आहे. (यादी मलपृष्ठािर पाहािी.) पुस्तक विक्रीची जबाबदारी श्री. प्रदीप
म्हात्रे यांच्याकडे आहे. या िषी सावहत् सं मेलन (नाणशक), साठ्ये
महाविद्यालय (विलेपाले), होमी भाभा विज्ञान णशक्षण कें द्र (मानखुदि)
आणण विज्ञान भिनातील कायिक्रम या प्रसं गी पुस्तक विक्री झाली.
श्री. सतीश दे शमुख (चाळीसगाि) यांनी विज्ञान सं कल्पना कोशाच्या ३०
प्रती घेतल्या. पररषदेच्या प्रकाशनांची या िषी एकू ण विक्री रु. २२,४३०/इतकी झाली. तसेच इतर प्रकाशनांची विज्ञानविषयक पुस्तके आणण
सं कल्पनाकोश यांची वमळू न विक्री रु. ३४,८५०/- झाली.
९.३) दैवनकातील सदर (सन २००६ पासून) : मराठी विज्ञान
पररषदे तफे लोकसत्तामध्ये ‘कु तूहल’ हे सदर जानेिारी २००६ पासून सुरू
आहे. सन २०२१ मध्ये ‘गणणत’ हा विषय वनिडला होता. त्ासाठी
वडसेंबर अखेर डॉ. वििेक पाटकर (५७), प्रा. माणणक टें बे (१७) प्रा.
सलील सािरकर (१२), श्रीमती वनशा पाटील (११), डॉ. मेधा
णलमये (९), कु . मुक्ताई दे साई (८), डॉ. रिींद्र बापट (८), डॉ. विद्या
िाडदे कर (७), डॉ. शीला बारपांडे (६), डॉ. राजीि णचटणीस (६) तर कु .
मुग्धा पोखरणकर, प्रा. अनुश्री तांबे, श्रीमती ऋतुजा उद्यािर-बुटाला, प्रा.
श्यामल जोशी, श्रीमती िैशाली फाटक-काटकर या पाच लेखकांनी प्रत्ेकी
पाच लेख असे योगदान वदले. तसेच, एक ते तीन लेख णलहून सहभागी
झालेल्या
लेखकांची
सं ख्या
सोळा
एिढी
होती.
या
सदरात गणणतविषयक विविध बाजूं चा ऊहापोह करणाऱ्या उपविषयांचा
समािेश होता. या सदरासाठी तज्ज्ञ म्हणून डॉ. वििेक पाटकर, डॉ. मेधा
णलमये आणण प्रा. माणणक टें बे काम पाहत असून, समन्वयाची जबाबदारी
डॉ. मेधा णलमये ि श्रीमती चारुशीला जुईकर यांनी सांभाळली.
सन २०२२ कररता ‘वनसगि आणण विज्ञान’ हा विषय वनिडण्यात
आला. ३१ माचि २०२२ अखेर ५४ लेख छापून आले असून, त्ामध्ये
डॉ. रं जन गगे (७), डॉ. सुधाकर आगरकर (७), डॉ. नं वदनी
दे शमुख (६), डॉ. नारायण िाडदे कर (५), डॉ. नागेश टे काळे (५), डॉ.
विवनता दे शपांडे (४), डॉ. रं जन के ळकर (४) तर डॉ. सुभगा कालेकर,
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डॉ. जयश्री सैवनस यांनी प्रत्ेकी तीन लेख असे योगदान वदले.
याणशिाय, एक ते दोन लेख णलहून सदरात सहभागी होणाऱ्या लेखकांची
सं ख्या नऊ इतकी होती. प्रमुख सं योजक म्हणून प्रा. नागेश टे काळे ही
जबाबदारी, प्रा. सुधीर पानसे, प्रा. सुधाकर आगरकर, प्रा. विद्याधर
बोरकर, प्रा. रं जन गगे, प्रा. नं वदनी दे शमुख या तज्ज्ञांच्या सहकायािने
सांभाळत आहेत. श्रीमती अनघा िक्टे या लोकसत्ताबरोबरचा समन्वय
सांभाळत आहेत.
९.४) ई-पुस्तके ि बोलकी पुस्तके (सन २०१६ पासून) : डॉ. रघुनंदन
महादे ि िाघ यांच्या मृत्ुपत्रानुसार पररषदे ला रु. दहा लाखांची देणगी
एवप्रल २०१५ मध्ये वमळाली. त्ाचा वनधी करून त्ाच्या व्याजातून
ई-पुस्तके प्रकाणशत करण्याचे पररषदे ने ठरविले. सात ई-पुस्तके ि तीन
बोलकी पुस्तके यापूिी प्रकाणशत झाली आहेत.
या िषी १) मौले अथाित मूलद्रव्ये (सं पादक श्री. विनायक कणणि क) हे
‘कु तूहल’ सदरात २०१८ साली प्रकाणशत लेखांच,े २) शोधांचा मागोिा
(सं पादक डॉ. राजीि णचटणीस) हे २०१९ साली कु तूहल सदरात प्रकाणशत
लेखांचे, ३) ओळख सं गणकाची (ले. मकरं द भोंसले) आणण ४) प्रिास
सुखाचा (ले. शणशकांत धारणे), अशी एकू ण चार ई-पुस्तके अहिाल-साली
प्रकाणशत झाली. ‘खगोल- कु तूहल’ (सं पादक डॉ. राजीि णचटणीस) हे
कु तूहल सदरात २००९ साली प्रकाणशत झालेल्या लेखांचे ई-पुस्तक तयार
झाले आहे.
आतापयांत प्रकाणशत झालेली ई-पुस्तके : १) ‘जीिनशैली आणण
आरोग्य’ (लेखक : डॉ. राजेंद्र आगरकर), २) ‘गणणताशी गट्टी’ (लेणखका :
प्रा. माणणक टें ब)े , ३) ‘हिा आणण हिामान’ (लेखक : श्री. हेमंत
लागिणकर), ४) ‘िस्त्रोद्योग’ (सं पादक : श्री. वदलीप हेलक
े र), ५) ‘अनं त
अमुची ध्येयासक्ती’ (िेध सागरी प्रिासाचा) (लेखक : कॅ . सुनील सुळे), ६)
‘कहाणी मरुभूमीची’ (लेखक : श्री. उल्हास राणे), ७) ‘कथा
डायनोसॉरची’ (लेखक : श्री. ओमप्रकाश राठौर), ही ई-पुस्तके आणण १)
‘हिा आणण हिामान’, २) ‘कहाणी मरुभूमीची’ ि ३) ‘रानातील गोष्ट,
मनातील गोष्ट’ ही बोलकी पुस्तके आता पररषदेच्या सं के तस्थळािर वन:शुल्क
उपलब्ध आहेत. (सं के तस्थळ : www.mavipa.org) इिु क ही सिि
पुस्तके डाऊनलोड करून िाचू अथिा ऐकू शकतात. ई-पुस्तके ि बोलकी
पुस्तके यांची जबाबदारी कायििाह डॉ. जयं त जोशी यांनी सांभाळली.
याणशिाय नव्याने १) आपली रोगप्रवतकारक शक्ती आणण वतची व्याप्ती
(ले. डॉ. अणजत दामले), २) अन्नगाथा (ले. डॉ. मृणाल पेडणेकर), आणण
३) उपराळकर पं चविशी (ले. वदिं गत प्रा. उल्हास राणे) ही तीन ई-पुस्तके
छप्पन्नाव्या िधािपन वदनाच्या कायिक्रमात प्रकाणशत झाली. ही पुस्तके
पररषदे च्या सं के तस्थळािर सशुल्क उपलब्ध आहेत.
९.५) विज्ञान दैनंवदनी : मराठी विज्ञान पररषदेने या िषी प्रथमच विज्ञान
दै नंवदनी छापण्याचे ठरिले. या क्षेत्रातील अनुभिी श्री. सुभाष लोणकर
यांच्या सवक्रय सहकायािने ही विज्ञान दै नंवदनी प्रकाणशत झाली. या
दै नंवदनीत मराठी विज्ञान पररषदे ची थोडयात मावहती दे णारी २० पाने
सुरुिातीला समाविष्ट आहेत. या दै नंवदनीसाठी पयाििरण हा सध्याचा
सगळ्यात महत्त्ाचा विषय वनिडला असून, िापर कराियाच्या प्रत्ेक
पानािर पयाििरणविषयक एक प्रश्न वदला असून एके का ओळीत याचविषयी
महत्त्ाची मावहती वदली आहे. तसेच शेिटी ९० पानांत पयाििरण
विषयातील १६४ प्रश्नांची उत्तरे वदली आहेत/मागि सुचिले आहेत. सगळी
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प्रश्नोत्तरे ि मावहती मराठीबरोबर इं ग्रजीतही वदलेली आहे. अशी ही
मावहतीपूणि ि कळीच्या विषयाचा ऊहापोह करणारी विज्ञान दै नंवदनी
आपल्याजिळ असािी असे साहणजकच तुम्हांला िाटे ल. ही २८८ पानांची
दै नंवदनी आहे. वद. २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी, विज्ञान भिनात वतचे
प्रकाशन प्रा. विद्याधर िालािलकर (पयाििरण दक्षता मं च) यांच्या हस्ते
झाले. ५०० प्रती छापून घेतल्या होत्ा, त्ा सिि प्रतींची विक्री झाली. या
दै नंवदनीची जबाबदारी कायिकारणी सदस्य श्री. सुरेश पन्हाळे ि श्री.
योगेशचं द्र लोहोकरे यांनी सांभाळली.
९.६) विज्ञान-तं त्रज्ञानात हीरकमहोत्सिी महाराष्टर : महाराष्टर राज्
अच्छस्तत्वात येऊन वद. १ मे २०२० रोजी साठ िषे पूणि झाली. त्ा
वनवमत्ताने महाराष्टर राज्ातील विज्ञान-तं त्रज्ञानातील प्रगतीचा आढािा घेऊन
तो ग्रंथरूपात प्रकाणशत कराियाचे ग्रंथाली प्रकाशनाने ठरिले. या ग्रंथाच्या
णलखाणाची ि सं पादनाची बाजू मराठी विज्ञान पररषदे कडे सोपिली होती.
या ग्रंथात विज्ञान क्षेत्रातील योगदान (सात लेख), पायाभूत आणण तं त्रज्ञान
क्षेत्रातील योगदान (सात लेख), विज्ञान णशक्षण (तीन लेख) आणण पुढील
वदशा (दोन लेख) असे वमळू न १९ दीघिलेख समाविष्ट आहेत. यासाठी डॉ.
श्रीवनिास के ळकर (रसायनशास्त्र), प्रा. नं वदनी नेरुरकर-दे शमुख
(जीिशास्त्र), प्रा. सुधीर पानसे (भौवतकशास्त्र), डॉ. वििेक पाटकर, ि प्रा.
माणणक टें बे (गणणत) डॉ. अविनाश सुपे (आरोग्य), डॉ. द. र. बापट, श्री.
रविं द्र पाटील ि श्री. मनोज ओक (शेती), डॉ. सं जय जोशी (पयाििरण),
डॉ. च्छिता लेले (अन्नविज्ञान), डॉ. चं द्रकांत काणे (िस्त्रोद्योग), श्री.
विद्याधर फाटक ि श्रीमती सुलक्षणा महाजन (गृहवनमािण), डॉ. वद. मा.
मोरे (जलविकास), श्री. शणशकांत तांबे (रस्ते), डॉ. अशोक पेंडसे
(िीजक्षेत्र), श्री. विद्याधर दाते (पररिहन व्यिस्था), श्री. हेमंत लागिणकर
(शालेय विज्ञान णशक्षण), प्रा. पं वडत विद्यासागर (विज्ञान तं त्रज्ञानातील
उच्चणशक्षण), श्री. अ. पां. दे शपांडे (विज्ञान प्रसार), प्रा. ज्ेष्ठराज जोशी,
डॉ. अजय जेरे ि प्रा. सुधीर पानसे (तं त्रज्ञानातील पुढील वदशा) आणण डॉ.
बाळ फोंडके (विज्ञान सं शोधन - पुढील वदशा) यांनी कं सात वदलेल्या
विषयािर लेख णलहून वदले. याणशिाय यशोगाथा या प्रकरणात ८२
शास्त्रज्ञांविषयी नोंदी (सरासरी ४५० शब्द) असून, त्ामध्ये खगोलशास्त्र,
भौवतकशास्त्र, अणुविज्ञान, रसायनशास्त्र ि रासायवनक अणभयांवत्रकी,
जीिशास्त्र, चेताविज्ञान, कृ वषशास्त्र, िनस्पतीशास्त्र, िैद्यकशास्त्र,
सागरशास्त्र, जलव्यिस्थापन ि स्थापत् अणभयांवत्रकी, अंतराळविज्ञान,
पयाििरण-पाररच्छस्थवतकी, गणणत, सं ख्याशास्त्र, सं गणकशास्त्र, अणभयांवत्रकी,
िास्तुकला, उद्योजक आणण विज्ञानप्रसारक ह्या विषयांतील तज्ज्ञांच्या
कामाची थोडयात ओळख करून वदली आहे. याखेरीज महाराष्टरातील
अठरा सं स्थांचा पररचय करून दे णाऱ्या नोंदीही समाविष्ट आहेत. उपरोक्त
२५ लेखकांणशिाय आणखी ३२ लेखकांनी एक ते सात नोंदी णलहून
आपला सहभाग नोंदिला आहे.
डॉ. वििेक पाटकर आणण प्रा. हेमचं द्र प्रधान यांनी अवतशय णचवकत्सक
पद्धतीने या ग्रंथाचे सं पादन के ले असून त्ांनी णलवहलेली दीघि प्रस्तािना
त्ांच्या अभ्यासू िृत्तीची वनदशिक आहे. या ग्रंथाचे प्रकाशन वद. ३०
ऑक्टोबर २०२१ रोजी डॉ. अवनल काकोडकर यांच्या हस्ते आभासी
पद्धतीने झाले. या कायिक्रमात पररषदेच्या ितीने सं पादक डॉ. वििेक
पाटकर ि प्रा. हेमचं द्र प्रधान तसेच कायििाह श्री. अ.पां. दे शपांडे; तर
ग्रंथालीच्या ितीने विश्वस्त श्री. सुदेश वहंगलासपूरकर ि श्री. धनं जय गांगल
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सहभागी झाले होते. या कायिक्रमाला ८०९ व्यक्ती उपच्छस्थत होत्ा.
या ग्रंथािर एक चचािसत्र मराठी विज्ञान पररषद आणण मुं बई मराठी
सावहत् सं घ (वगरगाि) यांच्या सं युक्त विद्यमाने वद. १६ जानेिारी २०२२
रोजी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झाले. त्ामध्ये दोन्ही सं पादक - डॉ. पाटकर ि
प्रा. प्रधान, तसेच कायििाह श्री. अ. पां. दे शपांडे यांच्यासह पाच लेखक
सहभागी झाले होते. या कायिक्रमाला २५ व्यक्ती उपच्छस्थत होत्ा.
याचप्रमाणे ह्या ग्रंथाच्या लेखकांचा एक मेळािा वद. ३० जानेिारी २०२२
रोजी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सं पन्न झाला. यात सं पादक ि २५ लेखक
सहभागी झाले होते. सं पादकांनी ि दहा लेखकांनी आपली मनोगते
मांडली. कायििाह श्री. अ.पां. दे शपांडे यांनी प्रास्ताविक करून सूत्रसं चालन
के ले. वद. २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आकाशिाणीच्या िवनता मं डळात या
पुस्तकािर तासभर चचाि झाली.
९.७) विश्वकोशाचे अद्ययाितीकरण (सन २०१५ पासून) : महाराष्टर
राज् विश्वकोश मं डळाने विश्वकोश अद्ययाित करण्याचा प्रकल्प २०१५
साली हाती घेतला. काम जलद व्हािे म्हणून मं डळाने अनेक सं स्था/
विद्यापीठे यांचे सहकायि घेतले. त्ापैकी ‘िैज्ञावनक, विज्ञान सं स्था ि
सं कीणि’ या विषयीचे काम पररषदे कडे सोपिले आहे. आतापयांत ८७५
नोंदी तयार करून विश्वकोश मं डळाकडे पाठिल्या आहेत. यांपैकी २००
नोंदींचे काम या िषाित के लेले आहे. हे काम कायििाह श्री. अ.पां. दे शपांडे
सांभाळत आहेत. तीन िषाांपूिी जीिशास्त्राच्या नोंदींचे कामही पररषदे कडे
सोपिले होते. आतापयांत ३३५ नोंदी तयार करून विश्वकोश मं डळाकडे
पाठिल्या आहेत. त्ापैकी १४३ नोंदींचे काम या िषाित पूणि करण्यात
आले. हे काम प्रा. मोहन मद्वाण्णा सांभाळत आहेत. विश्वकोश मं डळाने
फे ब्रुिारी २०२२ मध्ये या कामाला स्थवगती वदली आहे. विश्वकोशाचे काम
फे ब्रुिारी २०२२ पासून थांबले असले तरी, अपिाद म्हणून मराठी विज्ञान
पररषदे ला ८७५ पासून १००० पयांतच्या नोंदी पुऱ्या करायची परिानगी
विश्वकोश मं डळाच्या अध्यक्षांनी वदली आहे.
९.८) पुस्तक प्रकाशन : वद. २० माचि २०२२ रोजी अणभयं ता
श्री. सु.ना. पाटणकर णलणखत ‘करू या, पयाििरणाचा विविधांगी विचार’
आणण ‘करू या, जल पं चसूत्रीची अमं लबजािणी’ या पररषदे तफे प्रकाणशत
दोन पुस्तकांचे; तर ‘मोरपं खी विज्ञान कथा’ या अनुिावदत विज्ञान कथांच्या
परमवमत्र प्रकाशनाने प्रणसद्ध के लेल्या ि श्री. अ.पां. दे शपांडे यांनी सं पावदत
के लेल्या पुस्तकाचे आणण ‘मोजमापनाची गमतीदार दुवनया भाग २’ या श्री.
वदलीप हेलेकर यांनी सं पादन के लेल्या ि मनोविकास प्रकाशनाने प्रकाणशत
के लेल्या एकू ण चार पुस्तकांचे प्रकाशन झाले. या प्रसं गी मनोविकास
प्रकाशनाचे सं स्थापक श्री. अरविं द पाटकर, परमवमत्र प्रकाशनाचे श्री.
माधि जोशी ि पररषदेचे उपाध्यक्ष डॉ. वििेक पाटकर उपच्छस्थत होते.
याखेरीज मनोविकास प्रकाशनाने शालेय विद्यार्थ्ाांसाठी विज्ञानविषयक
पुस्तके प्रकाणशत करायची योजना मांडली, त्ािर चचाि झाली. त्ात २०
लेखक सहभागी झाले होते. या योजनेची आखणी करून पुढील िषाित
कामाला सुरुिात होईल, अशी अपेक्षा आहे.
वद. २६ माचि २०२२ रोजी विज्ञान भिनात ‘फ-फुलपाखराचा’ या
श्री. वदिाकर ठोंबरे णलणखत ि मनकणणि का प्रकाशनाने प्रणसद्ध के लेल्या
पुस्तकाचे प्रकाशन श्री. आयझॅ क वकवहमकर (बटरफ्लाय मॅ न ऑफ
इं वडया) यांच्या हस्ते ि डॉ. विलास बडेकर (माजी अध्यक्ष, जैिविविधता
मं डळ, पुणे) यांच्या उपच्छस्थतीत सं पन्न झाले. कायिक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी
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पररषदे चे अध्यक्ष प्रा. ज्ेष्ठराज जोशी होते. या कायिक्रमाला ६५ श्रोते
उपच्छस्थत होते.
९.९) विज्ञान प्रयोगाचा अनुिाद (प्रकल्प) : आयसर, पुणे या सं स्थेकडू न
विज्ञान प्रयोगांचा अनुिाद करून दे ण्यासाठी जीिशास्त्र (२०), रसायनशास्त्र
(१८), भौवतकशास्त्र (२८) आणण गणणत (१९) या विषयांतील फाइल्स
आल्या होत्ा. त्ांपैकी जीिशास्त्र आणण रसायनशास्त्र या विषयांच्या
फाइल्सचा अनुिाद श्रीमती चारुशीला जुईकर, श्रीमती शुभदा िक्टे आणण
श्रीमती अनघा िक्टे यांनी के ला, तर भौवतकशास्त्र ि गणणत विषयांतील
फाइल्सचा अनुिाद श्री. हेमंत लागिणकर यांनी के ला. या एकू ण ८५
फाइल्स अनुिाद पूणि करून या िषाित आयसरला पाठिण्यात आल्या.
१०) विज्ञान प्रसाराचे इतर कायिक्रम
१०.१) िधािपन वदन (सन १९७६ पासून) : वद. २५ एवप्रल २०२१ रोजी
मराठी विज्ञान पररषदे चा ५५िा िधािपन वदन सं पन्न झाला. विज्ञान प्रसार
(वदल्ली) या सं स्थेचे डॉ. अरविं द रानडे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपच्छस्थत होते.
त्ांनी ‘आत्मवनभिर भारत’ या विषयािर व्याख्यान वदले. या कायिक्रमात
दोन विज्ञान प्रसार पुरस्कार, तीन कृ षीविषयक पुरस्कार, ि उत्तम पुस्तक
पाररतोवषक वितररत करण्यात आले. तसेच, चार ई-पुस्तके प्रकाणशत
झाली. श्रीमती च्छिता पोतनीस आणण श्रीमती धनश्री करमरकर यांनी
प्रत्ेकी एका विज्ञान कथेचे िाचन के ले.
१०.२) विज्ञान दपिण (सन २०१७ पासून) : वद. २९ ऑगस्ट २०२१
रोजी विज्ञान दपिण कायिक्रम झाला. या कायिक्रमाच्या पवहल्या सत्रात डॉ.
प्रेमानं द रामाणी (न्यूरोस्पायनल सजिन), डॉ. वदलीप भिाळकर (लेझर
तं त्रज्ञान तज्ज्ञ), डॉ. अवनल मोहरीर (कृ षी-भौवतकशास्त्रज्ञ), डॉ. विजय
भटकर (महासं गणक तज्ज्ञ), आणण डॉ. हेमचं द्र प्रधान (भौवतकशास्त्रज्ञ ि
विज्ञान णशक्षणतज्ज्ञ) यांचा, त्ांनी के लेल्या उल्लेखनीय योगदानाबद्दल
पररषदे चे सन्मान्य सभासदत्व दे ऊन गौरि करण्यात आला.
दुसऱ्या सत्रासाठी ‘रस्ते’ हा कायिक्रमाचा मुख्य विषय ठरविण्यात आला
होता. या कायिक्रमात श्री. शणशकांत तांबे (रस्ते आणण अपघात), डॉ.
विशाल ठोंबरे (कोस्टल रोड) यांनी आपले विचार मांडले. तसेच, कें द्रीय
िाहतूक आणण महामागि मं त्री मान. वनतीन गडकरी यांनी ‘रस्ते वनवमितीत
विज्ञान आणण तं त्रज्ञानाचे महत्त्’ या विषयी अत्ं त प्रभािी मागिदशिन के ले.
हा कायिक्रम दूरस्थ प्रणालीच्या माध्यमातून घेण्यात आला. या कायिक्रमाला
५०० व्यक्ती उपच्छस्थत होत्ा.
१०.३) मुरली आणण लाजिं ती छु गानी सं दभािलय (सन १९८३ पासून) :
िृत्तान्त िषी सं दभािलयात २० पुस्तकांची भर पडली. त्ात दहा पुस्तके
लेखक-प्रकाशकांनी भेट वदलेली, तर दहा पुस्तके उत्तम विज्ञान पुस्तक
पाररतोवषकाच्या स्पधेसाठी आलेली होती. त्ामुळे सं दभािलयातील
पुस्तकांची सं ख्या ५४०५ पयांत पोहोचली आहे.
१०.४) रामभाऊ म्हसकर (अंमळनेर) सीडी सं ग्रहालय (सन २००७
पासून) : ठाण्याचे डॉ. सुभाष म्हसकर यांच्या देणगीतून सुरू झालेले सीडी
सं ग्रहालय उपयुक्त ठरत आहे. अहिाल-साली सीडी सं ग्रहालयात २५
सीडींची भर पडली, या सीडी श्री. सुहास नाईक-साटम यांनी वदल्या.
त्ामुळे एकू ण सीडींची सं ख्या ६४५ झाली. सं ग्रहालयाच्या िगिणीदारांना
वनयमानुसार सीडी घरी नेऊन वकं िा सं स्थेत बघता येतात. त्ाचा लाभ
अणधकाणधक व्यक्ती/सं स्थांनी घ्यािा अशी विनं ती आहे. पररषदेच्या
विद्यार्थ्ाांसाठीच्या उपक्रमात अनेक िेळा सीडींचा उपयोग करण्यात आला
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आहे. सं दभािलय आणण सीडी सं ग्रहालयाची जबाबदारी श्री. प्रदीप म्हात्रे
सांभाळत आहेत.
१०.५) राष्टरीय गणणत वदन (सन २०१३ पासून) : वद. २२ वडसेंबर हा
प्रणसद्ध भारतीय गणणतज्ञ रामानुजन यांचा जन्मवदन राष्टरीय गणणत वदन
म्हणून दरिषी साजरा के ला जातो. या वनवमत्ताने गणणतविषयक िेगिेगळे
कायिक्रम विद्याथी ि णशक्षकांसाठी के ले जातात. या िषी २२ वडसेंबर
२०२१ रोजी पाले वटळक विद्यालय (विलेपाले) येथे ‘सं ख्या’ ही सं कल्पना
खेळातून विद्यार्थ्ाांना समजािून वदली. हा कायिक्रम डॉ. कमल शहा आणण
कु . साक्षी शहा यांनी घेतला आणण त्ाचा लाभ ४२ विद्यार्थ्ाांना वमळाला.
हाच कायिक्रम २९ वडसेंबर २०२१ रोजी विज्ञान भिनात घेतला. त्ाला
लक्ष्मीबाई खानोलकर हायस्कू ल (चुनाभट्टी) या शाळे तील ४३ विद्याथी
उपच्छस्थत होते. वद. ७ जानेिारी २०२२ रोजी रामानुजन यांच्या जीिनािर
आधाररत ‘नोटबुक’ ही एकांवकका दूरदृश्य प्रणालीद्वारे चार शाळांतील
१०० विद्यार्थ्ाांना दाखिण्यात आली. तसेच दोन विषय दे ऊन गणणत
वनबं ध स्पधाि आयोणजत करण्यात आली होती. आलेल्या १५ वनबं धांचे
परीक्षण करून दोन विद्यार्थ्ाांची वनिड पाररतोवषकांकररता के ली. वदनांक ८
जानेिारी रोजी डॉ. रविं द्र बापट यांचे ‘बुद्धीबळ आणण रं जक गणणत’ या
विषयािर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे भाषण झाले. त्ाचा लाभ तीन शाळांच्या
७५ विद्यार्थ्ाांनी घेतला.
या िषी मध्यिती ि पररषदे च्या रत्नावगरी, गडवहंग्लज, वबद्री, चं दगड,
बाशी, सांगोला, जळगाि, धुळे, नळदुग,ि िडसा, गोंवदया, आरमोरी,
नागपूर, पुसद, अमरािती आणण वनपाणी या १६ विभागांनी वमळू न १७
वठकाणी गणणतविषयक कायिक्रम घेतले. महाराष्टर शासनाच्या राजीि गांधी
विज्ञान-तं त्रज्ञान आयोगाने या कायिक्रमांसाठी रु.१.५० लाख अनुदान वदले.
आयोगाला धन्यिाद!
१०.६) राष्टरीय विज्ञान वदन (सन १९९६ पासून) : वद. २८ फेब्रुिारी हा
राष्टरीय विज्ञान वदन म्हणून साजरा के ला जातो. या िषी मध्यिती ि
पररषदे चे १७ विभाग यांनी या वनवमत्ताने भाषणे, विविध स्पधाि, चचािसत्रे,
दृकश्राव्य कायिक्रम इत्ादी िेगिेगळे कायिक्रम घेऊन राष्टरीय विज्ञान वदन
साजरा के ला. ‘शाश्वत भविष्यासाठी विज्ञान-तं त्रज्ञानाचा एकाणत्मक
दृवष्टकोनातून िापर’ असा या िषीचा विषय होता.
या िषी मध्यितीने पुढीलप्रमाणे कायिक्रम घेतले : महाविद्यालयीन
विद्यार्थ्ाांसाठी विज्ञान कथाकथनाचा कायिक्रम वद. ५ फेब्रुिारी रोजी
गुरुनानक खालसा महाविद्यालय (माटुं गा) येथे झाला. कॅ प्टन सुनील सुळे
यांनी के लेल्या कथाकथनाचा लाभ ९७ विद्यार्थ्ाांनी घेतला. रूपारेल
महाविद्यालय (माटुं गा) येथील विद्यार्थ्ाांसाठी विज्ञान सं शोधनातील
अद्ययाित च्छस्थती याविषयी इं ग्रजीतून मावहती दे णारी ३ व्याख्याने वद. ९,
१० ि ११ फेब्रुिारी रोजी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झाली. डॉ. अमोल वदघे
(भौवतकशास्त्र) डॉ. रं जन गगे (जीिशास्त्र) ि डॉ. हेमंत जोगळे कर
(रसायनशास्त्र) यांनी मागिदशिन के ले. उपच्छस्थती अनुक्रमे ७६, ३४ ि २७
होती. वद. १२ फेब्रुिारी रोजी कॅ . सुनील सुळे यांनी इं ग्रजीतून विज्ञान
कथाकथन के ले, त्ाचा लाभ २० विद्यार्थ्ाांनी घेतला.
शालेय विद्यार्थ्ाांसाठी ‘वकस्से शास्त्रज्ञांचे’ या विषयािर िक्तृत्व स्पधाि
घेतली. ध्ववनणचत्रवफती माध्यमातून घेतलेल्या या स्पधेत ४७ विद्याथी
सहभागी झाले होते. परीक्षक म्हणून श्रीमती धनश्री करमरकर आणण
श्रीमती मृणाणलनी साठे यांनी काम पवहले. त्ांनी वनिड के ल्यानुसार चार
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विद्यार्थ्ाांना पाररतोवषके दे ण्यात आली. तसेच ‘प्रयोग सादरीकरण स्पधाि’
घेण्यात आली ि यासाठी ‘माझे दप्तर, माझी प्रयोगशाळा’ हा विषय
ठरिण्यात आला होता. या स्पधेसाठी ७७ विद्यार्थ्ाांनी नोंदणी के ली होती,
त्ांपैकी ५५ विद्यार्थ्ाांनी प्रत्क्ष सादरीकरण के ले. परीक्षणाचे काम श्रीमती
चारुशीला जुईकर, श्रीमती शुभदा िक्टे आणण श्रीमती अनघा िक्टे यांनी
पवहले. त्ांनी मूल्यमापन करून चार विद्यार्थ्ाांची वनिड पाररतोवषकांकररता
के ली. याणशिाय प्रयोग प्रात्ाणक्षकाचा कायिक्रम श्रीमती अनघा िक्टे यांनी
वद. २४ फेब्रुिारी रोजी सादर के ला. त्ांनी ‘दाब आणण घनता’ या विषयीचे
प्रयोग ५१ विद्यार्थ्ाांना दाखिले. त्ािेळी ९ णशक्षकही उपच्छस्थत होते.
याखेरीज दोन विज्ञान खेळणी कायिक्रम वद. २५ फेब्रुिारी ि वद. २८
फेब्रुिारी रोजी घेण्यात आले. पवहला कायिक्रम म. ए. सोसायटीचे
ज्ञानमं वदर (कळं बोली) येथे झाला. त्ात ८३ विद्याथी सहभागी झाले, तर
७ णशक्षक उपच्छस्थत होते. तर दुसरा कायिक्रम त्ाच सं स्थेच्या िासुदेि
बळिं त फडके विद्यालय (पनिेल) येथे झाला, त्ात ६७ विद्याथी सहभागी
झाले ि तीन णशक्षक उपच्छस्थत होते.
राष्टरीय विज्ञान वदनाचा समारोप कायिक्रम विज्ञान भिनात वद. २७
फेब्रुिारी रोजी सं पन्न झाला. या कायिक्रमाला नेहरू विज्ञान कें द्राचे युरेटर
श्री. उमेशकु मार रस्तोगी, प्रमुख पाहुणे म्हणून उपच्छस्थत होते. राष्टरीय
विज्ञान वदनावनवमत्त घेतलेल्या स्पधाांतील विजेत्ांना ि िेध-२०३५ या
ऑनलाइन विज्ञान परीक्षांतील विजेत्ांना पाररतोषके दे ऊन गौरिण्यात
आले. श्री. रस्तोगी यांनी सप्रयोग मागिदशिन के लेल्या या कायिक्रमाला ५१
व्यक्तींची प्रत्क्ष उपच्छस्थती होती. णशिाय यूट्युब लाइव्ह माध्यमातूनही
याचे प्रक्षेपण करण्यात आले. महाराष्टर शासनाच्या राजीि गांधी विज्ञानतं त्रज्ञान आयोगाने रु. २.१५ लाखांचे अनुदान या कायिक्रमासाठी वदले,
त्ांना धन्यिाद! या अनुदानातून मध्यिती आणण पररषदे च्या रत्नावगरी,
गडवहंग्लज, वबद्री, चं दगड, बाशी, सांगोला, जळगाि, धुळे, माजलगाि,
नळदुगि, िडसा, गोंवदया, आरमोरी, नागपूर, पुसद, अमरािती आणण
वनपाणी या १७ विभागांनी कायिक्रम घेतले. राष्टरीय विज्ञान वदनावनवमत्त
सह्याद्री िावहनीिर कायििाह श्री. अ.पां. दे शपांडे ि डॉ. अवनरूद्ध पं वडत
यांची मुलाखत घेण्यात आली. तर कायििाह डॉ. जयं त जोशी यांची
मुलाखत एफ. एम. रेवडओिर घेण्यात आली.
१०.७) राष्टरीय सुरक्षा वदन (२०२१ पासून) : दैनंवदन जीिनात
सगळ्यांच्या सुरणक्षतेला अनन्य साधारण महत्त् आहे. सिि क्षेत्रांतील
सुरक्षेची गरज अधोरेणखत करण्यासाठी दरिषी ४ माचि रोजी राष्टरीय सुरक्षा
वदन साजरा के ला जातो. त्ा वनवमत्ताने वद. ४ माचि २०२२ रोजी पररषदे च्या
कमिचाऱ्यांकररता श्री. राजेश समेळ (व्यिस्थापकीय सं चालक) यांनी
मागिदशिन के ले, तेव्हा १२ व्यक्ती उपच्छस्थत होत्ा.
१०.८) आं तरराष्टरीय मवहला वदन (१९९८ पासून) : दरिषी ८ माचि हा
वदिस आं तराष्टरीय मवहला वदन म्हणून साजरा के ला जातो. या वनवमत्त वद.
९ माचि २०२२ रोजी झालेल्या ऑनलाइन कायिक्रमात श्रीमती सायली
समेळ-अविहोत्री यांनी ‘खाद्यपदाथाितील लघुप्रवतकृ ती’ या विषयािर
व्याख्यान वदले. त्ाला ३४ व्यक्ती उपच्छस्थत होत्ा.
मराठी विज्ञान पररषदेच्या कार्यक्रमाचे व्हिडिओ वनर्वमत पाहण्यासाठी र्ूट्यब
ू चॅनलला
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अनुदाने आणण दे णग्या
अनुदाने
राजीि गांधी विज्ञान आणण तं त्रज्ञान आयोग
राष्टरीय गणणत वदन
रु. १, ५०,०००/राष्टरीय विज्ञान वदन
रु. २,१५,०००/महाराष्टर राज् विश्वकोश वनवमिती मं डळ-सं स्था सं कीणि रु. १,७५,०००/जीिशास्त्र
रु. १,००,०००/महाराष्टर राज् सावहत् आणण सं स्कृ ती मं डळ
रु. ३०,१७७/मराठी विज्ञान पररषद पवत्रका
सििसाधारण दे णग्या
प्रा. राजेंद्रणसंग दे शमुख
रु. १,११,०००/श्री. सुरेश पाटणकर
रु. ६०,०००/श्रीमती णचत्रलेखा सोमण
रु. ५०,०००/वहतणचंतक
रु. ५०,०००/श्री. वदलीप काळे (पुणे)
रु. २५,०००/अभ्यं कर ररसचि आणण डेव्हलपमेंट फाउं डेशन
रु. २१,०००/प्रत्ेकी रु. २०,०००/- : डॉ. नेहा हेलेकर, श्री. विनायक जोशी, श्रीमती
जयश्री णभसे
सारस्वत को-ऑप. बँ क
रु. २०,०००/श्री. अणजत जगताप
रु. १५,०००/श्री. वदलीप हेलेकर
रु. १३,००१/श्रीमती सुलक्षणा महाजन
रु. ११,५००/प्रत्ेकी रु. १०,०००/- : डॉ. हेमंत जोगळे कर, श्रीमती च्छिता पोतनीस
िेलणकर सुिणितुला अभ्यागतगृह टर स्ट (सांगली)
रु. १०,०००/एनके जीएसबी को-ऑप. बँ क
रु. १०,०००/प्रत्ेकी रु. १०,०००/- : श्रीमती विद्या िाडदे कर, डॉ. जाई वनं बकर
(फलटण), श्रीमती सं गीता म्हात्रे, श्री. सखाराम मराठे , श्री. सणचन
किठणकर, श्रीमती नणलनी कु लकणी, श्रीमती लणलता आगाशे (पुणे),
श्रीमती गीता िाझ, श्रीमती िासं ती जोगळे कर, श्री. वगरीश िैद्य (बं गरुळू ),
श्री. विश्वनाथ भािे
श्री. अ. पां. दे शपांडे
रु. ८,०००/श्रीमती शीला बारपांडे
रु. ७,०००/डॉ. वििेक पाटकर
रु. ५,५००/श्रीमती सुधा तासकर
रु. ५,००१/प्रत्ेकी रु. ५,०००/- : श्री. सुधाकर मेस्त्री, श्रीमती नीणलमा मोकाशी, श्रीमती
िासं ती मसुरेकर, श्रीमती रोडा वबणलमोररया-देसाई, श्री. अवनल के ळकर,
श्री. रमेश परांजपे (पुण)े , श्री. शरद जी. काळे , श्री. जयं त वपंगळे , श्रीमती
नणलनी मराठे , श्रीमती स्नेहल साताडेकर, श्रीमती नीती भािे, डॉ. रजनी णभसे
प्रा. सुधीर पानसे
रु. ४,०००/प्रत्ेकी रु. ३,०००/- : श्री. शणशकांत तांबे, श्री. सं जय जोशी, डॉ. बाळ
फोंडके , श्री. रामचं द्र शेट्ये
प्रत्ेकी रु. २,५००/- : श्री. श्रीवनिास के ळकर, डॉ. णचंतामणी काणे
प्रत्ेकी रु. २,०००/- : श्री. रामचं द्र गोलतकर, प्रा. नागेश टे काळे
श्री. योगेशचं द्र लोहोकरे
रु. १,७००/श्री. वनतीन अनगोळ
रु. १,५००/श्री. विद्याधर पाठक
रु. १,५००/श्री. विकास म्हात्रे
रु. १,२५०/-

मराठी विज्ञान पररषद

श्री. राजेश समेळ
रु. १,१११/प्रत्ेकी रु. १,०००/- : डॉ. मनोज ओक, डॉ. अजय जेरे, प्रा. ज्ेष्ठराज
जोशी, श्रीमती शुभा नाईक, डॉ. रिींद्र पाटील, डॉ. वगरीश वपं पळे ,
डॉ. सं जय भिे, श्रीमती विदुला अनगोळ
डॉ. राजीि णचटणीस
रु. ६००/डॉ. हेमंत जोशी
रु. ५०१/प्रत्ेकी रु. ५००/- : श्रीमती विद्या लोहोकरे , श्री. विनोद णशरसाठ,
श्री. भालचं द्र भणगे, श्री. अविनाश गोस्वामी
प्रकल्प दे णग्या
जे.बी. जोशी फाउं डेशन
(पगमाकि र माके वटंग प्रोजेक्टसाठी)
रु. २,३६,०००/प्रा. ज्ेष्ठराज जोशी (िेबेक्स साठी)
रु. ८२,५००/महाराष्टर नॉलेज कॉपोरे शन णल.
(ककि रोग व्याख्यानमाला)
रु. २५,०००/डॉ. रजनी णभसे (विद्याथी णशष्यिृत्तीसाठी)
रु. २५,०००/श्री. सतीश िाघ फाऊंडेशन
(विद्यार्थ्ाांसाठी प्रयोग कायिशाळे कररता)
रु. २५,०००/श्री. शरद पुराणणक (विज्ञान कथा वदन कायिक्रम)
रु. १०,०००/डॉ. वििेक पाटकर (विज्ञान विविधा)
रु. ६,०००/श्री. विनायक कणणिक (िेध २०३५)
रु. २,०००/श्री. प्रिीण गुरि (ग्रामीण विज्ञान कायिक्रम)
रु. १,०००/आकाशिाणी कायिक्रम वनवमत्ताने
डॉ. नं वदनी दे शमुख
रु. ३,७००/डॉ. छाया शास्त्री
रु. २,५००/श्रीमती वप्रया लागिणकर
रु. २,०००/प्रत्ेकी रु. १,१००/- : डॉ. सुधा सोमणी, श्रीमती अनघा िक्टे
श्री. हेमंत लागिणकर
रु. ५५०/विज्ञान एकांवकका स्पधाि २०२१ दे णग्या ि प्रायोजक
मे. अल्काइल अमाइन्स णल.
रु. १,००,०००/श्री. विठ्ठल पालेकर
रु. १,००,०००/मे. िनाझ इं णजनीअसि णल.
रु. ५०,०००/श्री. वदलीप हेलेकर
रु. १०,०००/एक वहतणचंतक (बं गळू रु)
रु. ९,०००/प्रत्ेक रु. ५,०००/- : डॉ. मेघश्री दळिी, डॉ. कु मार ढिळे ,
श्रीमती मनीषा गाडगीळ, श्री. आनं द उवकडिे, श्रीमती अनुजा उवकडिे
प्रायोजक
मे. इटवनिस फाईन के वमकल्स णल.
रु. ५०,०००/मे. गोदरे ज इं डस्टर ीज णल.
रु. २५,०००/मे. लक्ष्मी ऑरगॅ वनक इं डस्टर ीज णल.
रु. २५,०००/मे. एस.एम.सी. इटफ्रास्टर क्क्चर प्रा. णल.
रु. २०,०००/इव्हेंट एवनणथंग अँड एव्हरीणथंग
रु. ११,०००/मे. क्वॉणलटी इं डस्टर ीज णल.
रु. १०,०००/मे. रोझरी बायोटे क णल.
रु. १०,०००/विज्ञान दै नंवदनी दे णगी
श्री. सुरेश पन्हाळे
रु. ११,५२३/श्री. सुभाष लोणकर
रु. ८,०००/-
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मराठी विज्ञान पररषद पवत्रका दे णग्या
श्रीमती राधा सािं त
रु. २५,०००/श्री. कणाद जोशी
रु. २०,०००/श्री. पद्माकर परुळे कर
रु. १३,०१०/डॉ. अरुण नावनिडेकर
रु. १२,०००/श्री. विठ्ठल जोशी
रु. १०,०००/इमॅ णजनन टे क. व्हेंचसि प्रा. णल.
रु. १०,०००/सुराग टर स्ट
रु. ७,५००/रमामणी अय्यं गार चॅ ररटे बल टर स्ट
रु. ५,०००/श्री. व्ही. आर. जोशी
रु. ३,०००/िासू भारती झिेरी टर स्ट
रु. ३,०००/श्री. शणशकांत धारणे
रु. १,५००/श्री. अ. पां. दे शपांडे
रु. १,३७५/विज्ञान सं शोधन प्रकल्प
इटवनिस फाईन के वमकल्स णल.
रु. २०,००,०००/इमारत वनधी देणगी
श्रीमती. विद्या जोशी (नागपूर)
रु. १,००,०००/श्री. रघुनंदन श्रोत्रीय
रु. १०,०००/डॉ. पुष्पा कु ळकणी एण्डाउमेन्ट फंड
डॉ. पुष्पा कु ळकणी
रु. ४०,०००/श्रीमती लक्ष्मी सुरळीकर
रु. २०,०००/शरद नाईक वनधीसाठी दे णग्या
प्रत्ेकी रु.२५,०००/- : श्री. रमेश उपाध्ये, श्री. अविनाश जोशी (पुणे),
श्रीमती रे खा आठिणकर, डॉ. अरुण नावनिडेकर
डॉ. चं द्रकांत लट्टू
रु. १०,००१/श्रीमती णशतल कोळिणकर
रु. १०,०००/डॉ. मेधा णलमये
रु. १०,०००/प्रत्ेकी रु.५,०००/- : श्रीमती उषा मेहता, श्री. चं वडदास दे शपांडे (पुणे),
श्री. एस.पी. खानोलकर
श्रीमती नणलनी नेने (कोल्हापूर)
रु. ४,०००/जे. बी. जोशी एण्डाउमेन्ट फंड
जे. बी. जोशी ररसचि फाउं डेशन
रु. १०,००,०००/सौ. ज्ोती चापके पुरस्कार वनधी
डॉ. विठ्ठल चापके
रु. ५५,०००/राखीि वनधीसाठी दे णग्या

श्री. सुधीर मोंडकर
रु. ५१,००१/श्रीमती नीला जोशी
रु. ५०,०००/श्री. विनय जोग
रु. ५०,०००/श्री. नं दकु मार भागित
रु. २५,०००/श्रीमती उषा भािे
रु. २०,०००/श्री. अवनल किे
रु. १५,०००/डॉ. अरुण कु लकणी
रु. १५,०००/श्री. वििेक पाध्ये
रु. १०,००१/श्रीमती शामला राजे
रु. ५,००१/प्रत्ेकी रु. १०,०००/- : श्री. अरुण राजाध्यक्ष, श्री. रोहन राजाध्यक्ष,
श्रीमती मानसी राजाध्यक्ष, श्रीमती सुजाता मनोहर, श्री. कु मार ढिळे ,
श्री. माधि खांडेकर, श्रीमती िसुधा जोशी (पुणे), श्री. श्रीधर कुं टे , श्री.
रघुनाथ शेिडे (मालिण), श्री. चं वडदास दे शपांडे (पुणे), श्रीमती णशतल
कोळिणकर, श्रीमती सुधा जोशी
परांजपे वटळक चेररटे बल टर स्ट
रु. ५,०००/प्रत्ेकी रु. ५,०००/- : श्री. शांताराम चांदोरकर, टाईमली मॅ नेजमेंट
कन्सलटन्सी सव्हीसेस प्रा.णल., श्री. सं जीि पाटणकर, श्रीमती शुभा
कु लकणी, श्री. नीलकं ठ पािसकर, डॉ. माधि बैतुले
श्री. सुरेश िेदपाठक
रु. ४,०००/श्री. अिधूत पोकळे (गोिा)
रु. ३,०००/श्री. हेमंत जोशी
रु. २,००१/डॉ. वििेक पाटकर
रु. २,०००/श्री. श्रीकृ ष्ण भागित
रु. १,०००/प्रत्ेकी रु. ६००/- : श्री. राजीि पुजारी (सांगली), डॉ. जयं त जोशी
पुढील िषािसाठी आलेल्या दे णग्या
मे. िनाझ इं णजनीअसि णल.- पवत्रका
रु. ८,००,०००/मे. एटव्हायरोके यर लॅ ब्स प्रा. णल.
(प्रयोगशाळा सहाय्यक प्रणशक्षण कायिशाळा)
रु. ५,००,०००/पेंच्छिन चॅ ररटीज (पवत्रका)
रु. ३,५०,०००/पेंच्छिन चॅ ररटीज (विज्ञान नाट्य एकांवकका)
रु. १,५०,०००/मे. फ्लीटगाडि वफल्टसि प्रा. णल.
(प्रयोग मेळािा / विज्ञान खेळणी कायिशाळा)
रु. १,००,०००/मे. धरमसी मोरारजी के वमकल कं . णल. (पवत्रका)
रु. १,००,०००/मे. धरमसी मोरारजी के वमकल कं . णल.
(विज्ञान नाट्य एकांवकका)
रु. ५०,०००/-

आभार आणण विनं ती
सं स्थेच्या विविध उपक्रमांत अनेक व्यक्तींची प्रत्क्ष-अप्रत्क्ष मदत होत असते. तासकर पररिार विज्ञान प्रसार वनधीमुळे अनेक उपक्रमांना हातभार लागला आहे. तासकर
पररिाराची पररषद ऋणी आहे. तसेच मे. इटवनिस फाइन के वमकल्स णल., मे. िनाझ इं णजनीअसि णल.(पुणे), मे. एटव्हायरोके अर लॅ ब्स प्रा.णल.,पेंिीन चॅ ररटीज, मे. धरमसी मोरारजी
के वमकल्स कं .णल., मे. फ्लीटगाडि वफल्टसि प्रा.णल.(पुण)े प्रा. राजेंद्रणसंग देशमुख, श्री. सुरेश पाटणकर, श्रीमती णचत्रलेखा सोमण, जे. बी. जोशी फाऊंडेशन, मे. अल्काइल अमाइन्स
णल., श्री. विठ्ठल पालेकर आणण प्रा. ज्ेष्ठराज जोशी यांनी िेगिेगळया उपक्रमांसाठी वदलेल्या भरघोस आणथिक योगदानाबद्दल विशेष धन्यिाद! अनुदाने देणाऱ्या राजीि गांधी विज्ञान
तं त्रज्ञान आयोग (महाराष्टर शासन), महाराष्टर राज् विश्वकोश वनवमिती मं डळ, महाराष्टर राज् सावहत् आणण सं स्कृ ती मं डळ या शासकीय मं डळांचे आभार! त्ाचप्रमाणे जे. बी. जोशी
ररसचि फाऊंडेशन, श्रीमती विद्या जोशी, डॉ. विठ्ठल चापके , श्री. सुधीर मोंडकर, श्रीमती नीला जोशी, श्री.विनय जोग, डॉ.पुष्पा कु ळकणी यांनी विविध वनधीसाठी वदलेल्या
लक्षणीय आणथिक साहाय्याबददल मनापासून धन्यिाद!
याणशिाय मराठी विज्ञान पररषदेचे उपक्रम अमलात आणणाऱ्या शाळा, महाविद्यालये, सं स्था यांना, तसेच विविध स्पधाांत भाग घेणाऱ्या सहभागींना, सिि स्पधाांच्या परीक्षकांना,
िेळोिेळी पररषदेच्या कायिक्रमांना प्रणसद्धी देणाऱ्या सिि वनयतकाणलकांना, तसेच आकाशिाणी कें द्रांना, दूरदशिन ि इतर िावहन्यांना, सं युक्त विद्यमाने उपक्रम अमलात आणणाऱ्या
सं स्थांना विशेषकरून यशिं तराि चव्हाण सेंटर, मराठी सावहत् सं स्कृ ती आणण कला मं डळ (िाशी), होमी भाभा विज्ञान णशक्षण कें द्र आणण जैन उद्योग समूह (जळगाि) यांना
मन:पूििक धन्यिाद!

अध्यक्ष : डॉ. ज्ेष्ठराज जोशी, कोषाध्यक्ष : डॉ. वदलीप साठे , कायििाह : श्री. अ.पां. देशपांडे, डॉ.जयं त जोशी, श्री. विनायक कणणि क
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दनधी व िेिे
र खीव दनधी
मार्ील ताळे बंदानुसाि
(+) आजीव सभासद
(+) पर्िका आजीव सभासद
(+) संस्था आजीव सभासद
(+) िाखीव र्नधी देणर्ी
(+) व्याज
उपकरिे खरेिी दनधी
इम रत दनधी
i)दवज्ञ न भवन इम रत दनधी
ii)इम रत दवस्त रीकरि दनधी
(+) इमाित र्वस्तािीकिण र्नधी व्याज
(+) इमाित र्वस्तािीकिण देणर्ी
(-) प्रकल्प खचष

रूपये
18,753,179
35,000
45,000
100,000
409,306
7,875

मर ठी दवज्ञ न पररषि
31 म चट, 2022 अखेरच त ळे बिां
2021-22
म लमत्त व येिे
म लमत्त - पररदशष्ट क्र - 5

सवट आकर्े रूपय त
2021-22
5,219,588

रूपये

गतुां विूक - पररदशष्ट क्र - 6

93,771,430

येिे - पररदशष्ट क्र - 7

2,946,552

19,350,360
390,000
5,027,779

7,312,802
189,004
110,000
761,565

6,850,241

दशल्लक
िोख
बँक
अर्ाऊ खचष ( प्री पेड )-पर् माकषि

प ररतोदषक दनधी - पररदशष्ट क्र.1

10,063,067

जम खचट ख ते

प्रकल्प दनधी - पररदशष्ट क्र. 2

52,547,587

मार्ील ताळे बंदानुसाि
जमेपेक्षा खचष जास्त

15,021
1,053,026
177,000

1,245,047

508,689
814,978

1,323,667

9,972,495

इतर दनधी - पररदशष्ट क्र. 3

304,755

िेिी व अन मत रक्कम - पररदशष्ट क्र. 4

एकूि

104,506,284

104,506,284
दिन क
ां 18 जुलै, 2022 रोजीच्य अहव ल नुस र
प्रसन्न घ टे आदि कां पनी च टटर्ट अकौंटांटस
भ गीि र : श्री. प्रसन्न घ टे

अर्टवृत न्त
परिषदेसाठी 2021-22 हे वषष आर्थष कदृष्ट्या समाधानकािक होते पण अजनू उर्िष्टपूती झाली नाही.
2021-22 या आर्थष क वषाष अखेिीस ताळे बंदातील जमा र्नधींचा तपशील पढु ीलप्रमाणे :
तपशील
31-03-2021
21-22 व ढ / खचट
रु.
+
१) िाखीव र्नधी
18,753,179
597,181
२) उपिकणे र्नधी
390,000
३) र्वज्ञान भवन
5,027,779
४) इमाित र्वस्तािीकिण
7,312,802
462,561
५) पारितोर्षक र्नधी
9,978,826
84,241
+
६) प्रकल्प र्नधी
48,348,657
4,198,930
+
रु.
७) इति र्नधी
11,082,749
1,110,254
गतुां विक
ू
आयव्यय पत्रक :

100,893,992

6,453,167

=

=

=

31-03-2022
19,350,360
390,000
5,027,779
6,850,241
10,063,067
52,547,587
9,972,495
104,201,529

जम : आर्थष क वषष 2020-21 मध्ये एकूण जमा रु. 71,47,768 (र्नधीकडून जमा व्यर्तरिक्त) होती, ती आर्थष क वषष 2021-22 मध्ये रु. 1,06,96,839 झाली. म्हणजे
रु. 35,49,071 ने जमा जास्त झाली आहे.
खचट : आर्थष क वषष 2020-21 मध्ये प्रत्यक्ष खचष रु. 1,17,27,860 (र्नधी वर्ष , घसािा व कमष चािी कल्याण र्नधी वर्ळता) झाला होता. 2021-22 मध्ये प्रत्यक्ष खचष
रु. 1,43,47,471 म्हणजे रु. 26,19,611 ने मार्ील वषाष च्या तुलनेत जास्त झाला आहे.

सी.ए. र्ॉ. दिलीप स ठे , कोषाध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद
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मर ठी दवज्ञ न पररषि
1 एदप्रल 2021 ते 31 म चट, 2022- जम

जम

2020 - 21
एकू ि

सभासद वर्ष णी
250,744
व्याज (बचत आर्ण र्नधी खाते) 2,481,588
देणग्या
2,514,210
अनुदाने
7,586
वर्ष णी / कायष क्रम
702,395
पुस्तक र्वतिण देणर्ी
10,455
भवन जमा
230,710
र्किकोळ
8,917
जार्हिाती
941,163
वस्तू रुपी देणर्ी
र्नधीकडून जमा
4,739,453

2021-22
एकू ि

व्यवस्र् पन

412,721
3,225,687
4,355,381
395,177
348,721
143,588
483,982
16,746
1,314,706
130
3,507,839

11,887,221 14,204,678

एकू ि जम

58,000
971,505
753,581

दवज्ञ न
क यटक्रम

प्र योदजत
क यटक्रम

पदत्रक

354,721
175,050 1,515,769 487,493
491,162 1,426,062 1,570,885
365,000
30,177
76,700 100,680

143,588
483,982
7,950

सवट
आकर्े
रूपय त
मीि दवज्ञ न प्रस र म दहती
दवज्ञ न पररक्ष व दषटक सांिभ लय प्रक शन ग्रप्रकल्प
/ शदनव री तांत्रज्ञ न
ट
वेध २०३५ अदधवेशन
दवज्ञ नव री
दवभ ग

12,807
2,000

696

44,367
110,691

18,000
1,000

75,147 110,691

19,000

171,341

950
7,196
20,000 1,294,706

650

800,000 2,649,751

28,088

2,418,606 1,542,912 6,078,212 3,745,178

214,236

130
30,000
696

-

मर ठी दवज्ञ न पररषि
सवट आकर्े
रूपय त

1 एदप्रल 2021 ते 31 म चट, 2022- खचट
खचट

2020-21एकू ि 2021-22 एकू ि व्यवस्र् पन

दवज्ञ न
क यटक्रम

प्र योदजत
क यटक्रम

पदत्रक

पर्ाि
टपाल, दूिध्वनी
मानधन
मुद्रण - सार्हत्य
प्रयोर् सार्हत्य आर्ण इति
प्रवास
बँक चाजेस / िेझि पे कर्मशन
लेखा परिक्षण
व्यावसार्यक शुल्क
र्शष्यवृत्ती
भवन देखभाल
र्नवास
चहा, नास्ता आर्ण भोजन
पारितोर्षके
उपकिणे आर्ण देखभाल
प्रर्तर्नधी शुल्क
र्किकोळ /पुस्तक र्वक्री
कायष क्रम खचष
इमाित दरू
ु स्ती र्नधी कडे वर्ष
घसािा
कमष चािी कल्याण र्नधी
एकू ि खचट
(+) व्यवस्थापन खचष 20%

3,723,082
200,257
1,940,145
1,357,926
196,688
88,479
15,599
40,120
474,805
2,255,905
804,583
300
73,186
291,464
78,331
16,630
170,360
250,000
142,196
50,000
12,170,056

4,578,610
168,263
859,511
2,254,869
248,363
97,717
13,925
40,120
320,669
2,201,520
1,758,210
2,796
125,477
544,667
83,162
6,000
23,153
1,020,439
300,000
172,185
200,000
15,019,656

1,795,370 1,547,221 123,884 666,383
75,456
2,786
9,175
71,155
43,600 15,050 657,926
23,185
172,124 15,898 28,685 1,960,942
11,142 17,308 214,623
53,968
2,495 29,320
10,910
3,182
1,068
256
3,463
40,120
28,225 12,500 40,400 239,544
2,201,520
1,758,210
2,796
51,955
6,970 51,081
10,638
483,028
69,312
9,495
4,355
6,000
12,554
260
100
469,478 44,627 372,923
300,000
172,185
200,000
5,262,881 1,675,418 4,220,232 2,986,320
1,796,811 331,731 695,645 597,264

एकू ि खचट

12,170,056

15,019,656

एकू ि जम

11,887,221

14,204,678

जमेपेक्ष खचट ज स्त

श्री. अ.प ां. िेशप ांर्े (क यटव ह)

मराठी विज्ञान पररषद

(282,835)

दवज्ञ न पररक्ष व दषटक सांिभ लय प्रक शन
ट
वेध २०३५ अदधवेशन
25,880
3,465
750
1,200
340
5,884

ग्र मीि दवज्ञ न
प्रस र प्रकल्प /
शदनव री
दवज्ञ नव री

62,514
800
5,000
5,080
478

म दहती
तांत्रज्ञ न
दवभ ग
357358

5,426
110,000
74,540
210
206
72

4,000

1480

1,408

3,065

94,003

7,530

10,239
775

193,161
38,632

20,296
4,059

62,514 204,533
12,503 40,907

32,953 361,348
3,800 72270

3,466,070 2,007,149 4,915,877 3,583,584

231,793

24,355

75,017 245,440

36,753 433,618

2,418,606 1,542,912 6,078,212 3,745,178

214,236

696

75,147 110,691

19,000

(17,557) (23,659)

130 (134,749)

(814,978) (1,047,464) (464,237) 1,162,335

सी.ए. श्री. प्रमोि लेले (दवश्वस्त)

161,594

सी.ए. र्ॉ. दिलीप स ठे (कोष ध्यक्ष)

23

360

61,639

28,953

2150

-

(17,753) (433,618)

दिन ांक 18 जुलै, 2022 रोजीच्य अहव ल नुस र
प्रसन्न घ टे आदि कां पनी च टट र्ट अकौंटांटस
भ गीि र : श्री. प्रसन्न घ टे
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प ररतोदषक दनधी
श्रीम. मनोिमाबाई आपटे
वसंतिाव नाईक प्रर्तष्ठान
पयाष विणस्नेही ज्योती चापके पुिस्काि
ना. अण्णासाहेब र्शंदे - बळीिाजा
अर्भयंता पुिस्काि
वैद्यकशास्त्र पुस्तक पारितोर्षक
र्वज्ञान पिीक्षा
र्वज्ञान संशोधन पुिस्काि
र्वज्ञान प्रसाि र्वभार् पुिस्काि
श्री. िमाकांत र्टपणीस र्नबंध स्पधाष
सुधाकि आठले र्वज्ञान प्रसाि पुिस्काि
प्रा. एम.एम. शमाष पुिस्काि
एकू ि

1-4-2021 रोजी
331,304
182,465

प्रकल्प/दनधी
तासकि परिवाि र्वज्ञान प्रसाि
बाल र्वज्ञान संमेलन
वयात येताना / एड् स
र्दव्यांर्ांसाठी र्वज्ञान प्रसाि
डॉ. दोशी शहिी/ र्च्चीविील शेती
िसायन शास्त्र र्दन
ग्रामीण र्वज्ञान कायष क्रम-र्वज्ञान मंडळे
पुष्पा कु ळकणी एन्डोमेंट फं ड
श्री. शिद नाईक स्मृती र्नधी
र्वद्याथी र्शष्यवृती
श्री. मुिली चुर्ानी संदभाष लय
मर्हलांसाठी र्वज्ञान कायष क्रम
महार्वद्यालयीन र्वद्यार्थयाांसाठी कायष शाळा
ई पर्िका र्नधी
पर्िका र्नधी
र्वज्ञान अर्धवेशन र्नधी
जे.बी. जोशी एन्डोमेंट फं ड
श्री. िघुनदं न महादेव वाघ र्नधी
भवन देखभाल र्नधी
कमष चािी कल्याण र्नधी
र्संर्कं र् फं ड
कायष क्रम देणर्ी आर्ामी वषाष करिता
एकू ि

1-4-2021 रोजी
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

देणर्ी संशोधन प्रकल्प
प्रकल्प सहाय्यता र्नधी
एकू ि
िेिी
देणी
स्टँडवेल कन्स्रक्शन
कमष चािी पर्ािवाढ तितूद
टी.डी.एस.देय िक्कम
ए ९ सुिक्षा िक्षक सर्वष सेस
एकू ि

मराठी विज्ञान पररषद

138,235
229,563
261,199
222,000
1,351,283
411,274
539,571
834,789
5,477,143
9,978,826

7,490,743
3,592,006
11,082,749

मर ठी दवज्ञ न पररषि
31 म चट 2022, अखेर प ररतोदषक दनधी
दनधी जम
व्य ज जम
21,274
9,348
50,000
1,211
6,740
10,865
14,289
12,807
92,037
21,051
32,855
41,500
302,787
50,000
566,764
31 म चट 2022, अखेर प्रकल्प दनधी
दनधी जम
व्य ज जम
541,921
48,572
18,511
8,052
27,822
1,483
74,995
60,000
11,179
149,051
56,414
153,053
15,070
7,407
39,044
51,000
5,259
24,025
696
1,000,000
1,003,257
72,277
200,000
300,000
2,970,716
4,730,767
इतर दनधी
2,000,000

2,649,751
858,088
3,507,839

पररदशष्ट क्र. 3
7,089,541
2,882,954
9,972,495

खचट
30,073
12,874
1,211
12,874

12,807

32,855
30,073
399,756
532,523
खचट
317,510
18,000
300
27,822
1,483
11,179
56,414
153,053
15,070
7,407
4,929
54
24,025
696

16,416

132,597
278,005
2,519,639

248,549
149,036
2,000,000
397,585
31 म चट 2022 अखेर िेिी व अन मत रक्कम
1-4-2021 रोजी
परत फे र्
िेिी
21500
33255
250000
24216
24216
70431
70431
149,402
94,647
250,000

24

2,397,118
3,051,476

सवट आकर्े रूपय त
पररदशष्ट क्र. 1
31-3-2022 अखेर
322,505
178,939
50,000
132,101
240,428
275,488
222,000
1,443,320
432,325
539,571
846,216
5,380,174
10,063,067
पररदशष्ट क्र. 2
31-3-2022 अखेर
9,500,648
972,883
376,611
161,575
620,000
30,000
1,412,521
290,000
1,149,558
2,500,353
300,000
150,000
661,059
146,328
425,000
18,000
21,186,555
1,395,540
256,727
2,545,397
5,478,116
2,970,716
52,547,587

पररदशष्ट क्र. 4
31-3-2022 अखेर
21,500
33,255
250,000
0
0
304,755
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दवज्ञ न भवन ब ांधक म व इतर म लमत्त
र्वज्ञान भवन इमाित/जमीन
साधनसामुग्री फर्नष चि
संर्णक आर्ण सामग्री
वाचनालय पुस्तके
एकू ि
गुांतविूक
मुदत ठेव- प्रकल्प आर्ण पारितोर्षक
िाखीव र्नधी
इमाित र्नधी (र्संकींर् फं ड)
भवन देखभाल र्नधी
कमष चािी कल्याण र्नधी
इमाित र्वस्तािीकिण र्नधी
शेअसष सहकािी बँक
एकू ि
व्य ज येिे
र्संर्कं र् फं ड
इमाित र्वस्तािीकिण र्नधी
कमष चािी कल्याण र्नधी
भवन देखभाल र्नधी
महार्वद्यालयीन र्वद्यार्थयाां साठी कायष शाळा
जे.बी. जोशी एंन्डोमेंट फं ड
संशोधन प्रकल्प
प्रा. एम. एम.शमाष पुिस्काि र्नधी
तासकि परिवाि र्दव्यांर् र्वद्याथी प्रकल्प महािाष्र
प्रकल्प सहाय्यता र्नधी
िाखीव र्नधी
पर्िका र्नधी
मुदत ठेव
येिे
वैद्यकीय मदत/ अनामत िक्कम
पर्िका अनामत ठेव
आयकि पितावा येणे
िोख चोिीची नुकसान भिपाई येणे
पर् माकषि र्क्रएटीव्ह सोलुशन्स-येणे
प्रकल्प देणर्ी येणे (र्वग्यान प्रसाि )

मर ठी दवज्ञ न पररषि
31 म चट 2022 अखेर - दवज्ञ न भवन ब ांधक म व इतर म लमत्त
1-4-2021 रोजी
2021-22 मध्ये खरेिी
2021-22 मध्ये घस र
3,609,221
761,565
663,701
134,258
73,083
67,790
132,920
96,870
22,188
130
2,232
4,362,900
1,028,873
172,185
31 म चट 2022 अखेर गुांतविूक
1-4-2021 रोजी
2021-22 मध्ये नवीन ठेवी
2021 -22 मध्ये जम
59,829,667
41107813
40,122,347
18,565,793
1,600,000
850,000
4,567,684
4,700,669
3985458
226,865
226865
2,242,734
1,120,628
870241
6,880,220
5,168,003
6,186,860
3,125
92,316,088
53,697,113
52,241,771
31 म चट 2022 अखेर व्य ज येिे
1-4-2021 रोजी
2021-22 मध्ये व्य ज येिे
2021-22 मध्ये जम
315,014
103,445
255,354
62,954
14,477
59,891
55,264
80,383
11,433
12,321
12,321
4,929
4,929
364,134
692,407
128,725
54,049
29,698
54,049
5,815
4,306
5,815
0
15,595
5,031
20,651
3,321
9,005
7,087
9,005
114
4,684
2,081
8,100
587
1-4-2021 रोजी
येिी 2021-22
2021-22 जम
10,500
12,000
22,500
4,000
500
929,522
504,704
414,000
147,557
147,557
476,712
0
119,000
0

एकू ि
गुांतविूक के लेल्य दवत्तीय सांस्र्
बँक ऑफ महािाष्र
कॅ निा बँक
एच.डी.एफ.सी.
आय.डी.बी.आय.बँक
जनता सहकािी बँक र्ल.
नॉथष कॅ निा र्ौड सािस्वत बँक
सािस्वत को.ऑप. बँक र्ल.
शामिाव र्वठ्ठल को.ऑप. बँक.
भाितीय स्टेट बँक
र्वजया बँक/बँक ऑफ बिोडा
ठाणे जनता सहकािी बँक
8% सिकािी िोखे
शेअसष
एकू ि

मराठी विज्ञान पररषद

1,982,290
प्रकल्प / प ररतोदषक
1,354,193
175,000
5,103,222
4,043,397
6,698,176
232,155
38,227,086
1,000,000
2,781,904
1,200,000
3,125
60,818,258

2,093,749

दनधी गुांतविूकीच तपशील 31.03.2022
र खीव दनधी
इम रत दनधी/ दसांकींग फां र्
120,753
750,000
1,250,000
1,895,000
261,742
2,350,000
1,650,000
2,069,722
2,085,837
4,250,335

5,000,736
100,000
19,315,793

25

सवट आकर्े रूपय त
पररदशष्ट क्र. 5
31-3-2022 अखेर
4,370,786
724,876
103,840
20,086
5,219,588

पररदशष्ट क्र. 6
31-3-2022 अखेर
60,815,133
19,315,793
5,282,895
0
2,493,121
5,861,363
3,125
93,771,430

पररदशष्ट क्र. 7
31-3-2022 अखेर
163,105
17,540
124,214
0
0
927,816
29,698
4,306
15,595
22,361
7,087
4,798
9,594
31-3-2022 अखेर
0
4,500
1,020,226
0
476,712
119,000

1,129,487
कमटच री कल्य ि दनधी

2,946,552
इम रत दवस्त . दनधी

200,000

255,176

1,500,000

1,632,337
882,226
300,000

802,618

3,780,938

1,235,327

580,425

5,282,895

2,493,121

5,861,363

एकू ि
120,753
2,104,193
1,425,000
7,459,964
2,350,000
5,693,397
12,608,911
232,155
48,693,314
1,882,226
9,898,392
1,300,000
3,125
93,771,430

िावषिक अहिाल २०२१-२०२२

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

मराठी विज्ञान पररषद
साििजवनक टरस्ट क्र. एफ - १४२९ (बॉम्बे)
(मूळ इंग्रजी अहिालाचा स्वैर अनुिाद)
मराठी विज्ञान पररषदे चे ३१ माचि २०२२ रोजीचे ताळे बंदपत्रक आणण त्ा तारखेला सं पणाऱ्या िषािचे जमाखचि पत्रक आम्ही तपासले असून पुढील
मावहती दे तो :
(ए) कायद्यानुसार ि वनयमानुसार आणण वनयवमतपणे वहशेब ठे िले आहेत का?
होय
(बी) आिक आणण जािक व्यिच्छस्थतपणे ि बरोबर वहशेबात घेतली आहे काय?
होय
(सी) वहशेब तपासणीच्या वदिशी व्यिस्थापकांकडे वहशेबानुसार रोख णशल्लक ि व्ययपत्रे होती का?
होय
(डी) वहशेब तपासवनसांनी मागिलेली सिि पुस्तके , वहशेब, कागदपत्रे, व्ययपत्रे िगैरे दाखिण्यात आली का?
होय
(इ) स्थािर ि जं गम िस्तूं ची व्यिस्थापकांनी मान्य के लेली यादी ठे िली आहे काय?
स्थािर मालमत्तेची नोंदिही ठे िणे आिश्यक
जं गम मालमत्तेची नोंदिही ठे िली आहे.
(एफ) वहशेब तपासवनसांनी सुचिल्यानं तर व्यिस्थापकांनी समक्ष मावहती वदली काय?
होय
(जी) टर स्टच्या उद्दे शांबाहेर अन्य उद्दे शांसाठी टर स्टची मालमत्ता ि वनधी िापरला काय?
नाही
(एच) एका िषािहून जास्त बाकी असलेली बुडीत धरलेली रक्कम असल्यास वकती?
नाही
(आय) ५०००/- रुपयांहून जास्त वकमतीच्या दुरुस्तीसाठी अगर बांधकामासाठी वनविदा (टें डसि) मागिली काय?
मागिली होती
(जे) कलम ३५च्या विरुद्ध टरस्टच्या द्रव्याची गुं तिणूक करण्यात आली आहे काय?
नाही
(के ) कलम ३६च्या विरुद्ध टरस्टची स्थािर मालमत्ता काढू न टाकल्याचे वहशेब तपासवनसाला वदसले काय?
नाही
(एल) अवनयवमत, बेकायदे शीर वकं िा अयोग्य खचि अथिा येणे असलेल्या द्रव्याची िसुली करण्याची असफलता
अथिा साििजवनक टर स्टची मालमत्ता िापरणे, हरिणे, खराबी करणे वकं िा पैसे उधळणे इत्ादी टरस्टच्या
सं दभाितील गैरव्यिहार विश्वस्तांकडू न अथिा कायिकाररणीच्या सभासदांकडू न झाले आहे काय?
नाही
(एम) वनयम १६अ, नुसार टर स्टचे अंदाजपत्रक योग्य नमुन्यात करून नोंदिले आहे का?
होय
(एन) वनयमानुसार कमीतकमी ि जास्तीतजास्त विश्वस्त आहेत का?
होय
(ओ) वनयमात ठरल्याप्रमाणे सभा वनयवमतपणे होतात का?
होय
(पी) सं स्थेच्या िृत्तान्ताची नोंदिही ठे िली आहे काय?
होय
(यू) विश्वस्तांपैकी कोणाचा टरस्ट गुं तिणुकीमध्ये व्यवक्तगत भाग आहे का?
नाही
(आर) विश्वस्तांपैकी एखादी व्यक्ती टरस्टचे धनको ि ऋणको 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 ज्ा उप/साहाय्यक धमािदाय अ) घटना, विश्वस्त आणण कायिकारी मं डळ याबाबतचे बदल
आयुक्तांच्या वनदशिनास आणून द्याियाच्या आहेत.
धमािदाय आयुक्त कायािलयात नोंद झाल्याची खातरजमा
करणे आिश्यक.
ब) विज्ञान भिन इमारत घसाऱ्याऐिजी दुरुस्ती वनधीची तरतूद
करून तो गुं तिला आहे.

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

वदनांक : १८ जुल,ै २०२२
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तपशील

मर ठी दवज्ञ न पररषि अांि जपत्रक - 1 एदप्रल, 2022 ते 31 म चट 2023
जम
अांि जपत्रक 2021-22 प्रत्यक्ष 21-22 अांि जपत्रक 22-23 अांि जपत्रक 2021-22

र्शल्लक

900,000

1,245,047

1,500,000

आजीव सभासद

135,000

80,000

80,000

30,000

100,000

120,000

1,000,000

409,306

800,000

500,000

110,000

1,500,000

1,500,000

1,259,051

800,000

संस्था आजीव सभासद
िाखीव र्नधी देणर्ी
इमाित र्वस्तािीकिण देणर्ी / खचष
र्वज्ञान कायष क्रम प्रकल्प र्नधी
साधन सामग्री फर्नष चि / COMPUTER

खचट
प्रत्यक्ष 21-22

अांि जपत्रक 22-23

3,000,000

761,565

2,500,000

205,000

267,308

210,000

व्यवस्थापन / भवन

2,300,000

2,418,606

2,200,000

1,787,000

2,793,885

2,300,000

पर्िका

3,500,000

3,745,178

4,600,000

3,500,000

3,583,584

4,300,000

र्वज्ञान व इति कायष क्रम

7,400,000

4,533,055

5,800,000

7,989,000

5,761,876

7,400,000

संशोधन प्रकल्प

3,406,000

2,649,751

4,800,000

3,406,000

2,649,751

4,800,000

19,771,000

16,549,994

22,200,000

19,887,000

15,817,969

21,510,000

750,000

1,000,000

985,466

1,200,000

कमष चािी कल्याण र्नधी

250,387

300,000

भवन दरू
ु स्ती र्नधी र्ुंतवणूक / र्संर्कं र् फं ड

715,211

300,000

घसािा

172,185

एकूि
िाखीव र्नधी र्तुं वणूक
प्रकल्प र्ुंतवणूक

तुटीसाठी देणर्ी जमा किणे / र्शल्लक
एकूि

1,500,000

1,616,000

2,141,224

2,110,000

21,387,000

18,691,218

24,310,000

21,387,000

18,691,218

24,310,000

विभाग अहिाल
१) मराठी विज्ञान पररषद - ठाणे विभाग (१९६७)
अध्यक्ष : श्री. दा. कृ . सोमण
उपाध्यक्ष : श्री. महेंद्र के ळकर, श्रीमती साधना िझे, श्री. श्रीरंग देशपांडे
कायििाह : प्रा. ना. द. मांडगे
सहकायििाह : श्रीमती दीपा जोशी , श्रीमती िासं ती ितिक
कोषाध्यक्ष : श्री. दीपक आठलेकर
सभासद : आजीि - ३८२
सन २०२१ -२०२२ साली कोरोनाच्या प्रादुभाििामुळे कायिक्रम घेण्यात आले
नाहीत.

३) मराठी विज्ञान पररषद - निी मुं बई विभाग (२०००)
अध्यक्ष : डॉ. वकशोर कु लकणी, उपाध्यक्ष : श्री. िसं त बुरसे
कायििाह : श्री. अजय वदिेकर, कोषाध्यक्ष : श्रीमती मीना पेठे
सभासद : आजीि - २००
२०२१ -२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) विज्ञान एकांवकका स्पधाि आयोजनामध्ये सहभाग
४) मराठी विज्ञान पररषद - बोडी विभाग (२००३)
अध्यक्ष : श्रीमती ऊवमिला करमरकर, उपाध्यक्ष : डॉ. उषा चौधरी
कायििाह : श्रीमती जान्हिी म्हात्रे
कोषाध्यक्ष : श्रीमती मानसी पाटील
सन २०२१ -२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) भूगोल कायिशाळा, २) िाचन, लेखन, गणन उपक्रम,
३) नकाशा ऑणलच्छिक - १३ कृ वतसत्रे आणण दोन ऑणलच्छिक,
४) राष्टरीय विज्ञान वदनावनवमत्त- १३ कृ तीसत्रे, दोन ऑणलच्छिक, प्रयोगातून
विज्ञान कायिक्रम.
अहिाल-साली : एकू ण जमा रु. २६७२०/- एकू ण खचि रु. ६१००/-

२) मराठी विज्ञान पररषद - अंबरनाथ विभाग (१९७५)
अध्यक्ष : प्रा. भगिान चक्रदेि, उपाध्यक्ष : श्री. आनं द जयिं त
कोषाध्यक्ष : श्रीमती सुधा सोमणी
सभासद : आजीि - ८५
सन २०२१ -२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) दर रवििारी विज्ञान कायिक्रम, २) दोन औद्योवगक सहली,
३) आठ व्याख्याने, ४) बेचाळीस विज्ञान प्रयोग कायिक्रम.
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५) मराठी विज्ञान पररषद - पनिेल विभाग (२०१२)
अध्यक्ष : श्री. अमोल काकडे
उपाध्यक्ष : श्रीमती स्वाती नाडगौडी, श्रीमती शुभांगी काकडे,
कायििाह : श्री. सुधीर नाडगौडी
सभासद : आजीि - ०२
सन २०२१ -२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) राष्टरीय विज्ञान वदन, २) राष्टरीय गणणत वदन, ३) प्रश्नमं जूषा १५० जणांनी
सहभाग घेतला, ४) प्लाणस्टक ररसायकल या विषयािर व्याख्यान.
६) मराठी विज्ञान पररषद, रत्नावगरी विभाग (१९७५)
अध्यक्ष : डॉ. पी. पी. कु लकणी, उपाध्यक्ष : डॉ. अपणाि कु लकणी
कायििाह : डॉ. उमेश सं कपाळ, कोषाध्यक्ष : डॉ. सोनाली कदम
सभासद : आजीि : ०७
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) गणणत कायिशाळा, २) राष्टरीय विज्ञान वदन कायिक्रम,
३) वद. २४ माचि २००२ रोजी गोगटे जोगळे कर महाविद्यालय,रत्नावगरी येथे
रत्नावगरी विभावगय मेळािा, विज्ञान प्रसारक (विद्याथी ि णशक्षक) सं घटन ि
कायििृद्धीपर मागिदशिन तसेच प्रणशक्षण, मागिदशिक : श्री. अ.पां. दे शपांडे,
कायििाह, मराठी विज्ञान पररषद, मध्यिती, मुं बई.
अहिाल-साली : जमा - रु. ६९२० /-, खचि - रु. ६९२० /७) मराठी विज्ञान पररषद - पुणे विभाग (१९६७)
अध्यक्ष : श्री. राजेंद्रकु मार सराफ, उपाध्यक्ष : श्री. विनय र र
कायििाह : श्री. सं जय मा क, अॅड. सं जीि अत्रे, कोषाध्यक्ष : श्री. शशी भाटे
सभासद : आजीि- ५७२
सन २०२१ -२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) घरोघरी प्रयोगशाळा, प्रयोगातून विज्ञान सौर कायिशाळा
२) जागवतक पयाििरण वदन - णचत्रकला, वनबं ध स्पधाि ि व्याख्यानमाला
३) विज्ञान रंजन स्पधाि २०२२
अहिाल-साली : जमा - रु. १,११,१०१ /-, खचि - रु. २,१३,६१० /८) मराठी विज्ञान पररषद - तळे गाि विभाग (२००३)
अध्यक्ष : श्रीमती ज्ोती चोळकर
उपाध्यक्ष : श्री. बाळासाहेब रासकर
कायििाह : श्रीमती सुरेखा रासकर, कोषाध्यक्ष : श्रीमती रेखा परदेशी
सभासद : आजीि - १०
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) विज्ञान प्रदशिन, २) रांगोळी स्पधाि, ३) वनबं ध स्पधाि, ४) राष्टरीय विज्ञान वदन
अहिाल-साली : जमा - रु. १०,००० /-, खचि - रु. २५००/९) मराठी विज्ञान पररषद, कोल्हापूर विभाग (१९६८)
अध्यक्ष : श्री. णशिाजीराि पिार, कायििाह : डॉ. अंजली साळिी,
कोषाध्यक्ष : श्री. दत्तात्रय पाटील
सभासद : आजीि – ५०
सन २०२१-२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) िावषिक वनबं ध स्पधेसाठी प्रचार ि विभागीय परीक्षण,
३) राष्टरीय विज्ञान वदन कायिक्रम, ५) राष्टरीय गणणत वदन.
अहिाल-साली : जमा - रु. /-, खचि - रु. १०,००० /-
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१०) मराठी विज्ञान पररषद - गडवहंग्लज विभाग (१९८६)
अध्यक्ष : श्री. जे. बी. बारदेस्कर,
उपाध्यक्ष : डॉ. रा. मो. दोशी, श्री. व्ही.जी. काटे
कायििाह : श्री. णश.दु. पद्मन्नािर, कोषाध्यक्ष : डॉ. एस.के . नेले
सभासद : आजीि - २२५ साधारण - २०० विद्याथी – १७५
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) राष्टरीय गणणत वदन, २) राष्टरीय विज्ञान वदन, ३) बाल िैज्ञावनक सं मेलन,
४) ऑनलाइन िेवबनार, ५) सूक्ष्म जीिशास्त्र प्रयोगशाळा उदघाटन,
६) गडवहंग्लज सायन्स सेंटरला एक हजाराहून अणधक (पाचिी ते दहािीच्या)
विद्यार्थ्ाांनी भेट देऊन प्रत्क्ष प्रयोग करण्याची सं धी घेतली, ७) हिामान
कें द्राची उभारणी.
अहिाल-साली : जमा - रु. ३,५३,१३१/-, खचि - रु. ३,४५,६१६/११) मराठी विज्ञान पररषद - वबद्री विभाग (२००२)
अध्यक्ष : प्रा. एस. के . पाटील
उपाध्यक्ष : श्री. एस. के . मवहंद
कायििाह : डॉ. सुधीर कु ळकणी, कोषाध्यक्ष : प्रा. के . एस. वमरजकर
सभासद : आजीि - २५
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) राष्टरीय गणणत वदन कायिक्रम, २) राष्टरीय विज्ञान वदन.
अहिाल-साली : जमा - रु. ११,५००/-, खचि - रु. ११,५००/१२) मराठी विज्ञान पररषद - सोलापूर विभाग (१९९२)
अध्यक्ष : श्री. व्यकं टेश गं भीर, उपाध्यक्ष : डॉ. वननाद शहा
कायििाह : श्री. क्रांतीिीर मवहंद्रकर, कोषाध्यक्ष : श्री. श्रीवनिास िैद्य
सभासद : आजीि – २७५
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) वनसगोपचार व्याख्यानमाला, २) प्राचायि धायगुडे िृवत व्याख्यानमाला
३) शास्त्र िास्तु विज्ञान प्रदशिन
अहिाल-साली : जमा - रु. १,०००००/-, खचि - रु. ६०,००० /१३) मराठी विज्ञान पररषद - सांगोला विभाग (२०१२)
अध्यक्ष : प्रा. प्रभाकर माळी, उपाध्यक्ष : डॉ. कृ ष्णा इं गोले
कायििाह : प्रा. राजेंद्र सूयि
ि ं शी
कोषाध्यक्ष : प्रा. सीमा गायकिाड
सभासद : आजीि - ०५ साधारण - १२ विद्याथी – १०
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) ) राष्टरीय गणणत वदन कायिक्रम, २) राष्टरीय विज्ञान वदन कायिक्रम,
३) पोस्टर प्रदशिन, ४) प्रश्नमं जूषा.
अहिाल-साली : जमा – १९,३०२/-, खचि - रु. २४,७०९/१४) मराठी विज्ञान पररषद - धुळे विभाग (१९९३)
अध्यक्ष : श्री. वकशोर पाटील
उपाध्यक्ष : प्रा. एन. के . पाटील / डॉ. के . बी. पाटील
कायििाह : डॉ. रघुनाथ शेिाळे , कोषाध्यक्ष : श्री. व्ही. िाय. दाबके
सभासद : आजीि - २०० आश्रयदाते - २९ विद्याथी - ०१ सं स्था - ०२
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) ५६व्या अणखल भारतीय मराठी विज्ञान अणधिेशनात सहभाग,

28

िावषिक अहिाल २०२१-२०२२

२) िेध २०३५ विज्ञान परीक्षा सहभाग, ३) प्रश्नमं जूषा स्पधाि आणण व्याख्याने,
४) ियात येताना - मुलांसाठी ि मुलींसाठी डी.व्ही.डी. शोचे कायिक्रम,
५) मविप ठाणे विभाग आयोणजत विज्ञान वनबं ध स्पधेत सहभाग.
अहिाल-साली : जमा - रु. २५,४७६/-, खचि - रु. ३१,९०४.९६/-

२) स्वातं त्र्याची ७५ िषे : भारतीय िैज्ञावनकांचे कायि (दहा व्याख्यानांची
माणलका),
३) नो वद इनोव्हेटसि : डॉ. शं कर आघारकर : बांदोडकर महाविद्यालय, ठाणे,
४) विज्ञान वदन – व्याख्यानमाला, ५) विज्ञान वदन : विज्ञान सिित्र पूज्ते :
विज्ञान प्रसार पुरस्कृ त : वििेकानं द महाविद्यालय, औरंगाबाद,
६) विज्ञान वदन : ओळख मराठीतील विज्ञान सावहत्ाची : सरस्वती भिन
महाविद्यालय,
७) डॉ. रंजन गगे णलणखत ‘डीएनएचा आक्रोश’ या विज्ञान कथासं ग्रहाचे
विमोचन, हस्ते डॉ. यशिं त दे शपांडे,
८) विज्ञान वदन : शाश्वत विकासाची निी णक्षवतजे : योगेश्वरी महाविद्यालय,
अंबाजोगाई.
अहिाल-साली : जमा - रु. ४८,६५०/-, खचि - रु. १०,७००/-,

१५) मराठी विज्ञान पररषद - चाळीसगाि विभाग (१९८५)
अध्यक्ष : प्रा. बाळासाहेब चव्हाण
उपाध्यक्ष : प्रा. अवनल बागड
कायििाह : श्री. डी. टी. पाटील
कोषाध्यक्ष : श्री. सी.सी. िाणी
सभासद : आजीि - ० साधारण - ८० विद्याथी – २२
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) विज्ञान णजज्ञासा णचत्रकला स्पधाि, विज्ञान रांगोळी स्पधाि
२) राष्टरीय गणणत ि विज्ञान वदन, ३) विज्ञान प्रयोग ि आकाश वनरीक्षण
कायिक्रम, ४) शून्य सािली प्रयोग ि पयाििरण वदन.
अहिाल-साली : जमा - रु. ४,३७,०००/-, खचि रु. ८,०००/१६) मराठी विज्ञान पररषद - नाणशक विभाग (२००६)
अध्यक्ष : डॉ. धनं जय अवहरे
उपाध्यक्ष : श्रीमती श्रद्धा िाळिेकर
कायििाह : श्री. अणजत टक्के (प्रभारी)
कोषाध्यक्ष : श्री. विजय कु लकणी
सभासद : साधारण – ३५
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) राष्टरीय विज्ञान वदन कायिक्रम, २) इलेक्टरॉवनक प्रयोगशाळा लोकापिण,
३) नाणशक विभागाच्या ‘णजज्ञासा-कु तूहल’ गटातील विद्यार्थ्ाांचा बक्षीस वितरण
सोहळा.
१७) मराठी विज्ञान पररषद - जळगाि विभाग (२०११)
अध्यक्ष : श्री. भालचं द्र पाटील
उपाध्यक्ष : श्री. रविं द्रणसह पाटील
कायििाह : श्री. वदलीप भारंबे
कोषाध्यक्ष : श्री. शणशकांत नेहते
सभासद : आजीि ४७
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) िृक्षारोपण कायिक्रम, २) शून्य सािली कायिक्रम,
३) मवहला सबलीकरण आणण िैज्ञावनक दृवष्टकोन व्याख्यान,
४) राष्टरीय गणणत वदन आणण राष्टरीय विज्ञान वदन, ५) शाडू च्या मातीचा गणपती
बनविणे कायिशाळा, ६) ५६िे िावषिक अणधिेशन २०२१.
अहिाल-साली : जमा - रु. ७८,६६८/-, खचि - रु. ५१,७८४/१८) मराठी विज्ञान पररषद - औरंगाबाद विभाग (१९६९)
अध्यक्ष : डॉ. रंजन गगे, उपाध्यक्ष : श्री. रमेश पांडि
कायििाह : श्री. सं दीप कु ळकणी, कोषाध्यक्ष : श्री. दत्तात्रय पदे
सभासद : आजीि – १९५
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) विक्रम साराभाई जयं ती : प्राचीन भारतीय िैज्ञावनकांचे योगदान : उषा
नॅ शनल सायन्स टे क्नो सेंटर, भुसािळ आणण रोटरी क्लब, भुसािळ.
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१९) मराठी विज्ञान पररषद - जालना विभाग (१९७२)
अध्यक्ष : श्री. सुनील रायठ्ठठा
उपाध्यक्ष : डॉ. सूयक
ि ांत हयातनगरकर, डॉ. सुरेश लाहोटी
कायििाह : श्री. प्रदीप भािठाणकर, प्रा. सुरेश कागणे
कोषाध्यक्ष : श्री. सुरेश के सापुरकर
सभासद : आजीि - ३५ विद्याथी - १०
सन २०२१ -२०२२ साली कोरोनाच्या प्रादुभाििामुळे कायिक्रम घेण्यात आले
नाहीत.
२०) मराठी विज्ञान पररषद - उदगीर विभाग (१९८१)
अध्यक्ष : प्रा.डॉ. एस. एस. णशं दे, उपाध्यक्ष : प्रा.डॉ. आर. बी. अलापुरे
कायििाह : प्रा. डॉ. बी. डी. करंडे, कोषाध्यक्ष : डॉ. पी. एम. देिशेट्टे
सभासद : आजीि – २५० विद्याथी -७०
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) गणणत वदन - महाविद्यालयांत िेगिेगळे कायिक्रम.
२) राष्टरीय विज्ञान वदन – उदगीर महाविद्यालयात कायिक्रम घेण्यात आला,
३) अणखल भारतीय सावहत् सं मेलनात सहभाग – पी सी आर ए च्या सं युक्त
विद्यमाने िसुं धरा वदन साजरा करण्यात आला, ४) करोना सं दभाित जनजागरण
अणभयान व्याख्यानमाला सप्ताह. उल्लेखनीय कायिक्रम – धन्वं तरी आयुिेवदक
महाविद्यालय आणण हािगीस्वामी महाविद्यालय यांच्या सं युक्त विद्यामाने कोविड
१९ महामारी जण जागरण अणभयान सप्ताह ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आले.
विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्ाांसाठी िूलन मॉडेल तयार करण्याची स्पधाि
आयोणजत करण्यात आली.
अहिाल-साली : जमा - रु. ३५०० /-, खचि - रु. ६९०० /-

२१) मराठी विज्ञान पररषद - निीन नांदेड विभाग (२०१७)
अध्यक्ष : प्रा. डॉ. विजय पिार, उपाध्यक्ष : श्री सुरेश जोंधळे
कायििाह : प्रा. डॉ. सं जय देऊळगािकर
कोषाध्यक्ष : डॉ. ओमप्रकाश. एस. दरक
सभासद : आजीि – ३९, साधारण – ६१२, विद्याथी – ६६०४
सन २०२१ -२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) जागवतक मवहलावदन – वकशोरियीन मुलींसाठी समुपदे शांचा कायिक्रम
२) विज्ञान वदन, ३) जल वदन, ४) एक हाक मुया प्राण्यांसाठी कायिक्रम
अहिाल-साली : जमा - रु. १२००० /-, खचि - रु. ८५०० /-
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२२) मराठी विज्ञान पररषद - वकनिट विभाग (२०००)
अध्यक्ष : डॉ. अशोक बेलखोडे
उपाध्यक्ष : प्रा. सुनील व्यिहारे, श्री. प्रशांत ठमके ,
कायििाह : प्रा. डी. पी. चं देले
कोषाध्यक्ष : अॅड. अरुणकु मार ितने
सभासद : आजीि - १० साधारण - १५ विद्याथी - २७
सन २०२१-२०२२ साली कोविड १९ च्या प्रादुभाििमुळे कायिक्रम घेण्यात आले
नाहीत.
२३) मराठी विज्ञान पररषद - बीड विभाग (२०००)
अध्यक्ष : डॉ. जी. एम. कु लकणी
कायििाह : प्रा. राजेश ढे रे
कोषाध्यक्ष : श्रीम. सविता णशखरे
सभासद : आजीि ०५
सन २०२१ -२०२२ साली कोविड १९ च्या प्रादुभाििमुळे कायिक्रम घेण्यात
आले नाहीत.
अहिाल-साली : जमा - रु. १३९५३ /- खचि रु.० /२४) मराठी विज्ञान पररषद, नळदुगि विभाग (२००५)
अध्यक्ष : डॉ. मोहन बाबरे
उपाध्यक्ष : प्रा. नेताजी वबराजदार
कायििाह : प्रा. धनं जय चौधरी
कोषाध्यक्ष : प्रा. हंसराज जाधि
सभासद : आजीि - ११ साधारण – २१ विद्याथी – ३५
सन २०२१ -२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) वनबं ध स्पधाि, २) प्रश्न मं जूषा, ३) राष्टरीय गणणत वदन ४) राष्टरीय विज्ञान वदन
२५) मराठी विज्ञान पररषद, माजलगाि विभाग (२००७)
अध्यक्ष : श्री. डी. के . देशमुख
उपाध्यक्ष : प्रा. आर. बी. देशमुख
कायििाह : श्री. सुधीर देशमुख, श्री. वदलीप शेंडगे
कोषाध्यक्ष : श्री. मोरेश्वर मसलेकर
सभासद : साधारण – ६५
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) प्रश्नमं जूषा, २) विज्ञान प्रदशिन, ३) व्याख्याने, ४) विज्ञान रांगोळी स्पधाि,
५) राष्टरीय विज्ञान वदन.
अहिाल-साली : जमा - रु. १५,०००/-, खचि - रु. १३,०००/-

२६) मराठी विज्ञान पररषद, उमरगा विभाग (१९९८)
अध्यक्ष : प्रा. डॉ. वदलीप गरुड
उपाध्यक्ष : डॉ. सुरेश कु लकणी
कायििाह : डॉ. मन्मथ माळी
कोषाध्यक्ष : डॉ. सजेराि माळी
सभासद : आजीि – १५ विद्याथी – १८०
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) राष्टरीय विज्ञान वदन कायिक्रम, २) िृक्षारोपण
अहिाल-साली : जमा - : रु. २३५०/-, खचि - रु. २३५० /-
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२७) मराठी विज्ञान पररषद, पानगाि विभाग (२०१९)
अध्यक्ष : प्रा. नानासाहेब गाठाळ
कायििाह : प्रा.डॉ. सं तोष कु ळकणी
कोषाध्यक्ष : श्री. बाळासाहेब यादि
सहकोषाध्यक्ष : श्री. दत्ता कु ळकणी
सभासद : साधारण - ०९
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) ‘कोरोना जागर’ व्याख्याने, २) िेध-२०३५ परीक्षेसाठी विज्ञार्थ्ाांना
मागिदशिन ि आिाहन, ३) फुलांपासून रंगवनवमिती प्रयोग ि प्रात्णक्षकपर
कायिक्रम.
अहिाल-साली : जमा - : रु. ५,०००/२८) मराठी विज्ञान पररषद, नागपूर विभाग (१९६८)
अध्यक्ष : प्रा. आनं द माजरखेडे, उपाध्यक्ष : प्रा. िासुदेि मोहाडीकर
कायििाह : प्रा. अशोक भड, कोषाध्यक्ष : श्री. पद्माकर तेलंग
सभासद : आजीि – ८००
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) विज्ञान जत्रा, २) गणणत आणण विज्ञान जत्रा, ३) पररसं िाद / सेवमनार,
४) सायन्स वफल्म फे णस्टिल
अहिाल-साली : जमा - रु. ३२,०००/-, खचि - रु. २६,०००/२९) मराठी विज्ञान पररषद, अमरािती विभाग (२००१)
अध्यक्ष : श्री. प्रिीण गुल्हाने, उपाध्यक्ष : श्री. श्रीकांत जोशी
कायििाह : श्री. सुणशल बागडे, श्री. शैलेश पोहेकर
कोषाध्यक्ष : श्रीमती पूजा डोंगरे
सभासद : आजीि – ४९८ साधारण – १४२ विद्याथी – १८७
सन २०२१ -२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) राष्टरीय गणणत वदन कायिक्रम, २) राष्टरीय विज्ञान वदन कायिक्रम
३) आकाशिाणी िरून विज्ञान प्रसार ४) उन्हाळी विज्ञान छंद णशवबर,वनिासी
आकाश वनरीक्षण णशवबर, ५) शून्य सािली वदिस
उल्लेखनीय बाब : मा. णजल्हाणधकारी यांच्या द्वारे विभागास सायन्स स्कोर
शाळे मध्ये दोन िगि खोल्या प्राप्त झाल्या.
३०) मराठी विज्ञान पररषद, आिी विभाग (२००७)
अध्यक्ष : अॅड. शोभाताई काळे , उपाध्यक्ष : श्री. णशरीषराि दे शमुख
कायििाह : श्री. राजेंद्र चौधरी, कोषाध्यक्ष : श्री. अरुण मानकर
सभासद : आजीि - ५ साधारण - २१ विद्याथी – १०
सन २०२१-२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) कोरोना विषयी जनजागृती अणभयान २) १२ ते १८ िषि ियोगटातील
विद्यार्थ्ाांचे कोरोना लसीकरण जनजागरण, ३) जपानी मेंदज्व
ू र बाबत प्रबोधन
ि लसीकरण मागिदशिन
३१) मराठी विज्ञान पररषद, भं डारा विभाग (२००७)
अध्यक्ष : सौ. रंजना दारिटकर
उपाध्यक्ष : श्री. सारंग महाकाळ, श्री. प्रमोद साठिणे
कायििाह : श्री. पृथ्वीराज जांभळ
ू कर, कोषाध्यक्ष : श्री. प्रमोद सेलोकर
सभासद : आजीि - २५ साधारण - ५० विद्याथी – ५०
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
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१) विज्ञान मेळा, २) सामान्य विज्ञान स्पधाि परीक्षा, ३) विज्ञान आकृ ती
णचत्रकला स्पधाि ४) राष्टरीय विज्ञान वदन कायिक्रम. ५) विज्ञान प्रदशिन
६) कोरोना विषयी मागिदशिन
३२) मराठी विज्ञान पररषद, गोंवदया विभाग (२००५)
अध्यक्ष : श्री. सुनील श्रीिास्ति, उपाध्यक्ष : श्री. मनोज रहांगडाले
कायििाह : श्री. योगेश्वर चौधरी, कोषाध्यक्ष : श्री. लीलाराम बोपचे
सभासद : आजीि - ३५ साधारण - १२ विद्याथी – १२०
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) विज्ञानािर िादवििाद, प्रश्नमं जूषा ि वनबं ध स्पधाि, २) विज्ञान तक्ते, मॉडेल
आणण अध्यापन सावहत् प्रदशिन, ३) गणणताच्या मुलभूत सं कल्पनेिर व्याख्यान
आणण गणणत सूत्रािर णभं त णचत्र, ४) गणणतािरील प्रश्नमं जूषा आणण वनबं ध
स्पधाि.
अहिाल-साली : जमा - रु. १०,०००/-, खचि - रु. १०,४००/३३) मराठी विज्ञान पररषद, िणी विभाग (२०००)
अध्यक्ष : प्रा. महादेि खाडे, उपाध्यक्ष : श्री. नामदेि जेनेकर
कायििाह : श्री. लक्ष्मण इद्दे , सहकायििाह : श्री. भारत गारघाटे
कोषाध्यक्ष : श्री. सं जय देिाळकर
सभासद : आजीि - २१० साधारण - ८०
सन २०२१ -२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) विज्ञानातील मनोरंजक प्रयोग, २) विद्यार्थ्ाांसाठी वनबं ध स्पधाि,
३) विद्यार्थ्ाांसाठी िकृ त्त् स्पधाि, ४) गणेशोत्सि जनजागरण
५) फटाका प्रदूषण व्याख्यान
अहिाल-साली : जमा - रु. १६,९८४/-, खचि - रु. ८,१८९/३४) मराठी विज्ञान पररषद, िरोरा विभाग (१९९८)
अध्यक्ष : डॉ. श्री. मृणाल काळे , उपाध्यक्ष : श्री. जी.डी. पटे ल, प्रा. राधा
सिाने, श्री. सं जय बोंडे, श्री. दीपक नक्ते
कायििाह : श्री. अविनाश नन्नािरे, कोषाध्यक्ष : प्रा. सं दीप पारखी
सभासद : आजीि - ५५ साधारण - ८० विद्याथी - १००
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) कोरोना महामारीिरील व्याख्याने ि प्रश्नोत्तर कायिक्रम, २) शास्त्रज्ञ ि शोध,
मावहती, उपक्रम, व्याख्याने ि िृक्षारोपण कायिक्रम, ३) नैसवगि क आपत्ती ज्ञान ि मावहती उपक्रम, ४) राष्टरीय गणणत वदन- प्रश्नमं जूषा, ५) राष्टरीय विज्ञान
वदन.
३५) मराठी विज्ञान पररषद, गडणचरोली विभाग (२०००)
अध्यक्ष : श्री. प्रेमानं द सोनटक्के, उपाध्यक्ष : श्री. प्रशांत तम्मेिार
कायििाह : श्री. विनोद गोबाडे, कोषाध्यक्ष : श्री. अजय िधेलिार
सभासद : आजीि – ६५ साधारण – ९० विद्याथी – १५०
सन २०२१ -२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) वबजगोळे / बीज रोपण २) राष्टरीय गणणत वदन, ३) राष्टरीय विज्ञान वदन
कायिक्रम.
अहिाल-साली : जमा - रु. ०० /-, खचि - रु. ८४८५/३६) मराठी विज्ञान पररषद, िडसा विभाग (२००७)
अध्यक्ष : श्री. वकशोर कु मरे
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कायििाह : डॉ. सूयप्र
ि काश गभने, श्रीमती अचिना गभने
कोषाध्यक्ष : श्रीमती कल्पना कापसे
सभासद : आजीि - १५ साधारण - ३२ विद्याथी – २०
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) ियात येताना (मुलांसाठी ि मुलींसाठी कायिक्रम), २) मवहला सं शोधक
ओळख – पोस्टसि प्रदशिन, ३) राष्टरीय विज्ञान वदन कायिक्रम, ४) राष्टरीय गणणत
वदन कायिक्रम, ५) व्यसनविरोधी जनजागृती.
अहिाल-साली : जमा - रु. ४७,५९०/-, खचि - रु. ४७,५९०/३७) मराठी विज्ञान पररषद, आरमोरी विभाग (२००८)
अध्यक्ष : डॉ. के . टी. वकरणापुरे
उपाध्यक्ष : श्रीमती जयश्री सोनकर
कायििाह : श्री. एस.बी. धात्रक, कोषाध्यक्ष : डॉ. सी. पी. डोलीकर
सभासद : आजीि - १५ साधारण - १० विद्याथी - ०७
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) िृक्षारोपण (४ िेळा), २) पोस्टर स्पधाि, ३) वनबं ध स्पधाि, ४) रांगोळी
स्पधाि.
अहिाल-साली : जमा - रु. ८,८००/-, खचि - रु. १३,१५०/-

३८) मराठी विज्ञान पररषद, गोिा विभाग (१९९७)
अध्यक्ष : श्री. जनादिन िेलेकर
कायािध्यक्ष : प्रा. उदय बाळ्ळीकर
कायििाह : श्रीमती अंजली देसाई, श्रीमती रेश्मा राऊत-दे साई
कोषाध्यक्ष : श्री. वनवतश नायक, श्री. अतुल नायक
सभासद : आजीि - १०३ सं स्था - ३
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) आकाशिाणी पणजीिर व्याख्याने, २) आकाशदशिन कायिक्रम.
अहिाल-साली : जमा - रु. ६५,०००/-, खचि - रु. २५,०००/३९) मराठी विज्ञान पररषद, वनप्पाणी विभाग (२०११)
अध्यक्ष : प्रा. नानासाहेब जामदार
उपाध्यक्ष : श्री. विजयराि जाधि
कायििाह : श्री. बाबासाहेब मगदूम
कोषाध्यक्ष : श्री. महादेि िाघमोडे
सभासद : आजीि - २० साधारण - ०५ विद्याथी - ०५
सन २०२१-२०२२ साली घेतलेले मुख्य कायिक्रम :
१) जागवतक िसुं धरा वदन (सरकारी प्राथवमक शाळे मध्ये घेण्यात आला.)
२) शून्य सािली वदिस (विद्यामं वदर, वनप्पाणी शाळे मध्ये घेण्यात आला.)
३) जागवतक पयाििरण वदन (णशं दे नगर शाळे मध्ये घेण्यात आला)
४) गणणत िस्तूवनवमिती (णशक्षक ि विद्याथी कायिशाळा) ि गणणत वदन
(व्याख्यान), ५) राष्टरीय विज्ञान वदन - रांगोळी, हस्तकला, वनबं ध, णचत्रकला,
मेहंदी ि नृत् स्पधाि, ६) राष्टरीय हररत कायिक्रम.
अहिाल-साली : जमा - : रु. १६,८५०/-, खचि - रु. १६,५४०/-

४०) मराठी विज्ञान पररषद, िडोदरा विभाग (१९७६)
अध्यक्ष : श्री. अरुण मुजुमदार
कोषाध्यक्ष : श्रीमती रजनी मराठे
सभासद : आजीि - ८१ साधारण - ३०८ विद्याथी – १०
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मराठी विज्ञान पररषदे ला सं लि असलेले विभाग
मुं बई ि कोकण १) श्री. सं दीप सराफ, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, ईशान्य मुं बई विभाग
४, सत्म सोसायटी, मुं बई बँ के शेजारी, दामले कॉलनी,
१९, सािरकर मागि, भांडुप (पूिि), मुं बई ४०००४२
भ्रमणध्वनी : ८४५१०७२३८५
ई-मेल- sandeepsaraf101@gmail.com

८) डॉ. प्रफु ल्ल कु लकणी, समन्वयक
मराठी विज्ञान पररषद, रत्नावगरी विभाग
द्वारा रसायनशास्त्र विभाग, गोगटे -जोगळे कर महाविद्यालय,
रत्नावगरी ४१५६१२
भ्रमणध्वनी : ९४२२४३२५६३
ई-मेल- drprafullak@rediffmail.com
sankpalumesh@gmail.com

२) प्रा. ना.द. मांडगे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, ठाणे विभाग
न्यू रोझ विला, खोली क्रमांक-१,
दाजी रामचं द्र रोड, चरई, ठाणे (प), ४००६०१
भ्रमणध्वनी : ९८१९८९४५०९
ई-मेल- mvpthanevibhag@gmail.com

९) प्राचायि विलास मोरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, आं बोली विभाग
द्वारा आं बोली पच्छिक स्कू ल, मु. मुलिं डिाडी,
पो. आं बोली, ता. सािं तिाडी, णज. णसंधुदग
ु ि ४१६५३२
भ्रमणध्वनी : ७५०७७९६८४२ (श्री. सं दीप धुरी)
ई-मेल- ambolipublicschool@gmail.com
sandeepdhuri@gmail.com

३) श्री. अविनाश दे िधर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, डोंवबिली विभाग
२, लक्ष्मी विनायक सोसायटी,
मं जूनाथ हायस्कू ल शेजारची गल्ली,
पाथली, डोंवबिली (पूिि), णज. ठाणे ४२१२०१
भ्रमणध्वनी : ९२२४२६४९६९
ई-मेल- avinash.deodhar@gmail.com
४) प्रा. भगिान चक्रदे ि, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, अंबरनाथ विभाग
२०२, मयूर दीप, अणश्वनी हॉच्छस्पटलजिळ,
िडिली सेक्शन, अंबरनाथ (पूिि),
णज. ठाणे ४२१५०१
भ्रमणध्वनी : ९१४६८१२७५०
ई-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
भ्रमणध्वनी : ९८१९०१७६३२
ई-मेल- divekar.baba@gmail.com
६) श्रीमती उवमिला करमरकर, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, बोडी विभाग
वबल्वदल, सोनिाडी रस्ता, बोडी, ता. डहाणू,
णज. पालघर ४०१७०१
भ्रमणध्वनी : ९८५०८७८१०२
ई-मेल- urmilakarmarkar.uk@gmail.com
७) श्री. अमोल काकडे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, पनिेल विभाग
३०९, िक्रतुं ड सोसायटी, विकास िाडी,
दे िद, पनिेल, णज. रायगड ४१०२०६
भ्रमणध्वनी : ९००४१७५०४४
ई-मेल- amolmvp123@gmail.com
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१०) डॉ. वमणलं द गोखले, उपाध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, णचपळू ण-खेड विभाग
विश्वस्त, घारडा फाउण्डेशन,
घारडा इच्छटस्टटयूट ऑफ टे क्क्नॉलॉजी,
मु.पो. लािेल, ता. खेड, णज. रत्नावगरी ४१५७०८
भ्रमणध्वनी : ९४२२०५३४९२
भ्रमणध्वनी : ९१५८७७९२५० (प्रा. प्रमोद जोशी, अध्यक्ष)
ई-मेल- milgok@gmail.com
पणश्चम महाराष्टर११) श्री. राजेंद्रकु मार सराफ, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, पुणे विभाग
वटळक िारक मं वदर,
वटळक रस्ता, पुणे ४११०३०
भ्रमणध्वनी : ९८२२१८६७६३ / ८८८८८६१७७५
ई-मेल- mavipa.pune@gmail.com
१२) 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. पुणे ४१०५०७
भ्रमणध्वनी : ९७३०६१६६०८
ई-मेल- raskarsurekha1974@gmail.com
१३) श्री. श्रीकृ ष्ण ितिक, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, लोणािळा विभाग
सह्याद्री फामि, लोणािळा कॉलेजच्या मागे,
िळिण, लोणािळा, णज. पुणे ४१४४०३
भ्रमणध्वनी : ९७६४४४८५०१
ई-मेल- idsipl@gmail.com
१४) श्री. रािसाहेब क्षेत्र,े अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, अहमदनगर विभाग
शांती, बुरुडगाि रोड, रयत णशक्षण सं स्था कायािलयासमोर,
अहमदनगर ४१४००१
भ्रमणध्वनी : ९८५०५०१८६६ /९५१८५१५१८०
ई-मेल- rkshetre4@gmail.com
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१५) डॉ. रिींद्र कु टे , अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, श्रीरामपूर विभाग
पसायदान, रे ल्वे ओव्हर वब्रजजिळ, श्रीरामपूर,
णज. अहमदनगर ४१३७०९, भ्रमणध्वनी : ८३९०१३६३७०
ई-मेल- drkute.ravindra@gmail.com
१६) श्रीमती शुभदा कािळे , कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, सं गमनेर विभाग
८, घरटं , मोतीनगर, सह्याद्री ज्ुवनअर कॉलेजसमोर,
सं गमनेर, णज. अहमदनगर ४२२६०५
भ्रमणध्वनी : ९७६६३२५४२६
ई-मेल- shubhada.kawale@gmail.com

१७) श्रीमती सुभद्राराजे नाईक वनंबाळकर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, फलटण विभाग
लक्ष्मी विलास, फलटण, णज. सातारा ४१५५२३
भ्रमणध्वनी : ९८५०५५६८२५
ई-मेल- pesociety123@yahoo.com
भ्रमणध्वनी : ९८६०४०२६९० (डॉ. अरुण गायकिाड)
ई-मेल- argaikwad17@gmail.com
१८) श्री. सजेराि कचरे , कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, राजारामनगर विभाग
राजारामबापू ज्ञान प्रबोणधनी, वदिाण बं गला,
इस्लामपूर, ता. िाळिा, णज. सांगली ४१५४०९
भ्रमणध्वनी : ९२७००८००१८
१९) डॉ. अंजली साळिी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, कोल्हापूर विभाग
डी-१, अमेय प्लाझा, ओपल हॉटे लमागे
राजारामपुरी, कोल्हापूर ४१६००८
भ्रमणध्वनी : ९०४९८७९२३१
ई-मेल- anjalibotony15@gmail.com
२०) प्रा. णश. दुं. पदमन्निर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, गडवहंग्लज विभाग
५० ब, अयोध्या नगर, गडवहंग्लज,
णज. कोल्हापूर ४१६५०२
भ्रमणध्वनी : ९८२२८५७०६३
ई-मेल- mavipagad@rediffmail.com
pshivgad@gmail.com
२१) प्रा. वकरण प्रधान, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, आजरा विभाग
जोशी गल्ली, आजरा, णज. कोल्हापूर ४१६५०५
भ्रमणध्वनी : ९८६०९४४०६९
ई-मेल- kiranpradhan07@gmail.com
२२) श्री. अरविं द एस. पाटील, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, चं दगड विभाग
द्वारा श्रीराम विद्यालय, कोिाड, ता. चं दगड,
णज. कोल्हापूर ४१६५०८
भ्रमणध्वनी : ९४२१३८३०५६
ई-मेल- arvindpatil1002@gmail.com
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२३) डॉ. सुधीर कु लकणी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, वबद्री विभाग
बी. बी. पाटील कॉलनी, गांधीनगर,
गडवहंग्लज, णज. कोल्हापूर ४१६५०२
भ्रमणध्वनी : ९४२२६२८०४८
ई-मेल- ksudhirn@rediffmail.com

३१) 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
भ्रमणध्वनी : ९६८९१६५०२८
ई-मेल- ajittakke@rediffmail.com

२४) श्री. व्यकं टे श गं भीर, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, सोलापूर विभाग
इ-१५, मं त्री चं डक पाकि , विजापूर रोड, सोलापूर ४१३००४
भ्रमणध्वनी : ९९६७१८९५४८
ई-मेल- gambhirvg@gmail.com

३२) श्री. वदलीप भारंबे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, जळगाि विभाग
सौरतेज, सी-१, अणश्वनी पाकि ,
एम. जे. कॉलेजमागे, जळगाि ४२५००२
दूरध्वनी (घर) : ०२५७-२२३३३७८
भ्रमणध्वनी : ९४२२५६२३६८
ई-मेल- deelipbharambe18@gmail.com

२५) श्री. विनायक दे शपांडे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, बाशी विभाग
११५९, कसबा पेठ, दे शपांडे िाडा,
बाशी, णज. सोलापूर ४१३४०१
भ्रमणध्वनी : ७०२०३१९२९४ /८०८०५८२०१५
ई-मेल– vinaykdeshpande2908@gmail.com
२६) प्रा. डॉ. राजेंद्र सूयििंशी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, सांगोला विभाग
सदानं द नगर, िासुद रोड,
सांगोला, णज. सोलापूर ४१३३०७
भ्रमणध्वनी : ९४२३५६०९४५
ई-मेल- rss0987@gmail.com
उत्तर महाराष्टर२७) प्रा. डॉ. आर. एम. शेिाळे , कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, धुळे विभाग
अवमत, २०, णशिप्रताप कॉलनी, देिपूर, धुळे ४२४००२
भ्रमणध्वनी : ९४२३९१६०६६
ई-मेल- drrmshewale@gmail.com
२८) श्री. डी. टी. पाटील, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, चाळीसगाि विभाग
गोकु ळ, सानेगुरुजी नगर, वहरापूर रोड,
चाळीसगाि, णज. जळगाि ४२४१०१
भ्रमणध्वनी : ९४२३९१५५०७
ई-मेल- mvpcgn@gmail.com
vinodpatil@bsnl.co.in

३३) प्रा. श्रीमती सुरेखा उदािं त, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, निापूर विभाग
कला, िाणणज् आणण विज्ञान महाविद्यालय,
निापूर, णज. नं दुरबार ४२५४१८
भ्रमणध्वनी : ९८२३५०५०४४ (प्रा. ए. जी. जयस्वाल)
ई-मेल- navapuracs@gmail.com
मराठिाडा३४) डॉ. रं जन गगे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, औरंगाबाद विभाग
विहंग, एन-३ / ४०६, णसडको,
औरं गाबाद ४३१००१
भ्रमणध्वनी : ९८२२६३४४४२
ई-मेल- ranjan.garge@gmail.com
३५) श्री. प्रदीप भािठाणकर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, जालना विभाग
प्लॉट नं . २९, भाग्यनगर, जुना जालना ४३१२०३
भ्रमणध्वनी : ९४२०८२६२६५ / ७२७६०४८८८२
ई-मेल- pradeep081961@gmail.com
३६) डॉ. सं जय णशं दे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, उदगीर विभाग
सुयिफुल, गोकु ळधाम अपाटि मेंट,
दे गलूर रोड, उदगीर, णज. लातूर ४१३५१७.
भ्रमणध्वनी : ९७६५८४३००५
ई-मेल- sanjayn68@gmail.com

२९) प्रा. बी. एस. पाटील, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, नं दरु बार विभाग
१२, कमियोग, श्री सरस्वती कॉलनी,
तरोडा रोड, नं दूरबार ४२५४१२
भ्रमणध्वनी : ७५८८५१६२२१
ई-मेल- bspatil355@gmail.com
भ्रमणध्वनी : ९९७०२७५७३८ (श्री. पं कज पाठक)

३७) प्रा. डॉ. मन्मथ माळी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, उमरगा विभाग
अमर वनिास, बालाजी नगर, मुसांडे शॉप मागे,
उमरगा, णज. उिानाबाद ४१३६०६
भ्रमणध्वनी : ९४२१३५६७४९
ई-मेल- manmath.mali49@gmail.com

३०) प्रा. डॉ. राजेंद्र अवहरे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, साक्री विभाग
१२, प्रतीक, अकलाडे नगर, साक्री,
णज. धुळे ४२४३०४
भ्रमणध्वनी : ९८६०३६४७९३
ई-मेल- rr_ahire@yahoo.co.in

३८) प्रा. विजय पिार, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, निीन नांदेड विभाग
द्वारा : ग्रामीण अणभयांवत्रकी महाविद्यालय,
विष्णूपुरी, नांदेड ४३१६०६
भ्रमणध्वनी : ९४२२१७११५१
ई-मेल- drvspawar@gmail.com
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३९) डॉ. अशोक बेलखोडे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, वकनिट विभाग
द्वारा : सानेगुरुजी रुग्णालय,
वकनिट, णज. नांदेड ४३१८०४
दूरध्वनी (रुग्णालय) : ०२४६९-२२२९७७
भ्रमणध्वनी : ९८२२३१२२१४
ई-मेल- saguruki@gmail.com
४०) प्रा. राजेश ढे रे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, बीड विभाग
प्राणीशास्त्र विभाग,
स्वातं त्र्यिीर सािरकर महाविद्यालय,
नेत्रधाम हॉच्छस्पटल जिळ,
जालना रोड, बीड ४३११२२
भ्रमणध्वनी : ९४२१३३५३०१
ई-मेल- rmdhere@gmail.com
४१) डॉ. वनतीन पाटील, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, उिानाबाद विभाग
विभागप्रमुख, पाणी आणण जमीन व्यिस्थापन विभाग,
डॉ. बाबासाहेब आं बेडकर मराठिाडा विद्यापीठ उपकें द्र,
उिानाबाद ४१३५०१
भ्रमणध्वनी : ९६०४२३७७७९
ई-मेल- nits_74@rediffmail.com
४२) डॉ. मोहन बाबरे , अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, नळदूगि विभाग
णशिार, व्यासनगर, नळदुगि, ता. तुळजापूर,
णज. उिानाबाद ४१३६०२
भ्रमणध्वनी : ९४२३६७७६०५
(प्रा. धनं जय चौधरी, कायििाह)
ई-मेल- dvchoudhari@rediffmail.com
४३) श्री. राजेंद्र दे सले, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, उमरी विभाग
सी एम-१२, मं त्री नगर, भािसार चौक,
तरोडा (बुद्रक
ु ), णज. नांदेड ४३१६०५
भ्रमणध्वनी : ९४२३६२६५४७ / ९५११२०५९८१
ई-मेल- rajendradesale7151@gmail.com
४४) श्री. सुधीर देशमुख, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, माजलगाि विभाग
रे णुका वनिास, गजानन नगर,
गजानन मं वदरामागे,
माजलगाि, णज. बीड ४३११३१
भ्रमणध्वनी : ९४०४६३६५३३
ई-मेल- dsudhir63@yahoo.com
४५) डॉ. सं तोष कु लकणी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, पानगाि विभाग
१४, प्लॅ वटनम अपाटि मेंट, दे साई नगर,
नांदेड-सोलापूर ररंग रोड, लातूर ४१३५१२
भ्रमणध्वनी : ८३२९०३२१६४
ई-मेल- skspratishthan@gmail.com

िावषिक अहिाल २०२१-२०२२

विदभि४६) प्रा. अशोक भड, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, नागपूर विभाग
िसुं धरा, २०, प्रगती नगर, भगिाननगरजिळ,
मेडीकल कॉलनी, नागपूर ४४००२७
भ्रमणध्वनी : ९८२२२३४०९९
ई-मेल- ashokbhad@gmail.com
४७) श्री. रविकु मार घुसळकर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, बुलडाणा विभाग
प्लॉट नं . ६, शांवतवनके तन नगर,
सागिन एररया, बुलडाणा ४४३००१
भ्रमणध्वनी : ९८२२८३८८०२
ई-मेल- jidnyasardg@gmail.com

४८) श्री. सं दीप खरे , अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, अकोला विभाग
रतनलाल प्लॉट चौक,
डॉ. दीपक लोटे दिाखान्यामागे, अकोला ४४४००५
भ्रमणध्वनी : ९५७९७७२५०८ / ८३२९४६४४२१
ई-मेल- ms.sandipkhare@rediffmail.com
४९) श्री. महेश बेलसरे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, मूवतिजापूर विभाग
१९, कोंडेश्वर, विद्युत कॉलनी, अकोली रोड,
साईनगर, अमरािती ४४४६०७
भ्रमणध्वनी : ९२२६१४५७५७ / ९२७१५२१५१५
ई-मेल- mahesh_belsare_2000@yahoo.com
५०) श्री. लणलत भुरे, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, िाणशम विभाग
जुन्या नगर पररषदे जिळ, राष्टरसंत गाडगेबाबा
पुतळ्यासमोर, डॉ. भागडे हॉच्छस्पटलशेजारी,
िाणशम ४४४५०५
भ्रमणध्वनी : ७५८८९६१९३८
ई-मेल- lalitbhure123@gmail.com

५१) श्री. दे विदास सािरकर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, मानोरा विभाग
एल. पी. सी. एम. ज्ूवनयर कॉलेज, धामणी,
मानोरा, णज. िाणशम ४४४४०४
भ्रमणध्वनी : ९४२१७४६६४१
ई-मेल- dpsawarkar25@gmail.com
५२) श्री. प्रिीण गुल्हाने, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, अमरािती विभाग
ईशकृ पा, ७ दीपनगर नं . २, दस्तुर नगर रोड, फरशी
स्टॉपजिळ, अमरािती ४४४६०६
भ्रमणध्वनी : ९८६०५६८४६४
ई-मेल- pravin3996pg@gmail.com
५३) श्री. राजेंद्र चौधरी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, आिी विभाग
जाजूिाडी, आिी, णज. िधाि ४४२२०१
भ्रमणध्वनी : ९४२१७२६५४६
ई-मेल- rajendra3565@gmail.com
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५४) श्री. पृथ्वीराज जांभूळकर, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, भं डारा विभाग
द्वारा- णजजामाता माध्यवमक विद्यालय,
सहकार नगर, भं डारा ४४१९०४
भ्रमणध्वनी : ९४२०६१६७०५
ई-मेल- pruthvivj09@gmail.com
५५) श्री. योगेश्वर चौधरी, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, गोंवदया विभाग
गोपाल कुं ज, वत्रमुती चौक,
गोरे गाि, णज. गोंवदया ४४१८०१
भ्रमणध्वनी : ९४०५२४८६८८ / ९४२१८१०५४६
ई-मेल- choudhariyogeshwar@gmail.com
५६) प्रा. महादे ि गो. खाडे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, िणी विभाग
प्रगती नगर, िणी,
णज. यितमाळ ४४५३०४
भ्रमणध्वनी : ८२७५२९७२११ / ९८२३७९३९११
ई-मेल- mgkhade@hotmail.com
५७) प्राचायि पं जाबराि सुरोशे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, पुसद विभाग
मातोश्री, कोषटिार िॉडि, णसच्छव्हल लाइन्स,
पुसद, णज. यितमाळ ४४५२०४
भ्रमणध्वनी : ९४२०८९५९३४
ई-मेल- suroshepanjabrao1@gmail.com
५८) डॉ. श्री. मृणाल काळे , अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, िरोरा विभाग
आनं द वनके तन कला, विज्ञान ि िाणणज् महाविद्यालय,
आनं दिन, ता. िरोरा,
णज. चं द्रपूर ४४२९१४
भ्रमणध्वनी : ९४०३८१६२४४
ई-मेल- principal.anc@anandwan.in
श्री. अविनाश नन्नािरे, कायििाह
भ्रमणध्वनी : ९२८४७२८१८७
ई-मेल–avinashnannaware21.an@gmail.com
५९) डॉ. वकशोर रेितकर, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, निरगाि विभाग
प्लॉट क्र. ४३, भांडे प्लॉट,
डॉ. सौ. के णे दिाखान्याजिळ,
उमरे ड रोड, नागपूर ४४०००९
भ्रमणध्वनी : ९८२२४२६७६९
ई-मेल- kishor_rewatkar@rediffmail.com
६०) श्री. प्रेमानं द सोनटक्के, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, गडणचरोली विभाग
के वमस्ट भिन जिळ, चामोशी रोड, गडणचरोली ४४२६०५
भ्रमणध्वनी : ८३०८७२७३५२
ई-मेल– prem.gsontakke@gmail.com
६१) डॉ. सूयिप्रकाश गभने, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, िडसा विभाग
णशिछत्र, हटिार कॉम्प्लेक्सच्या मागे,

34

िडसा (दे साईगं ज), णज. गडणचरोली ४४१२०७
भ्रमणध्वनी : ९४२२८३४७३७
ई-मेल- suryaprakash_arogya@rediffmail.com
६२) श्री. के िळराम वकरणापुरे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, आरमोरी विभाग
निीन बस स्टँ डसमोर,
आरमोरी, णज. गडणचरोली ४४१२०८
भ्रमणध्वनी : ९४२१७३३४५५ / ७५८८७७३०१६
ई-मेल- ktkimapure@gmail.com
६३) प्रा. विजय खोंडे, अध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, अहेरी विभाग
साईभिन, विजयश्री, प्रभाग क्र. ४,
डॉ. कन्ना मडािी दिाखान्याजिळ,
अहेरी, णज. गडणचरोली ४४२७०५
भ्रमणध्वनी : ७८७५८३१५८५
ई-मेल- vijay.khonde160@gmail.com
बृहन्महाराष्टर६४) श्री. अरुण मुजुमदार, उपाध्यक्ष
मराठी विज्ञान पररषद, िडोदरा विभाग
११-१२, सरगम अपाटि मेंट, वपरावमतार रोड,
दांवडया बझार, िडोदरा ३९०००१ (गुजरात)
भ्रमणध्वनी : ९२२७१०६२३०
ई-मेल- arunbrd1943@gmail.com
श्रीमती रजनी मराठे , कोषाध्यक्ष
भ्रमणध्वनी : ९८७९१८११७४
ई-मेल–ajibaroda@gmail.com
६५) श्रीमती अंजली दे साई, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, गोिा विभाग
गोमं त विद्या वनके तन, आबाद फरीया रोड,
मडगाि, गोिा ४०३६०१.
दूरध्वनी (ऑ.): ०८३२-२७१४०८५
(घर): ०८३२-२७७४७७१
भ्रमणध्वनी : ७७९८२४८४३३
ई-मेल- anja2561@yahoo.co.in
mvpgoa55@yahoo.com
६६) श्री. बाबासाहेब मगदूम, कायििाह
मराठी विज्ञान पररषद, वनप्पाणी विभाग
विश्वास णशं दे नगर रोड, िाळिे मळा,
वनप्पाणी, णज. बेळगाि ५९१२३७ (कनािटक)
भ्रमणध्वनी : ९७३१७५६३१७
ई-मेल– mavipanipani@gmail.com
६७) श्री. अरुण णचंतामणी प्रधान, कायििाह
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ई-मेल- acpradhan2112@gmail.com
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