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डॉ. नरेंद्र द्वभोळकर 
१.११.१९४५ - २०.०८.२०१३

अर्पणरत्रिका

वनभभीड शहीद डॉ. निेंद्र दाभोळकि ्ांना लोकविज्ान चळिळ 
आदिांजली िाह्त आहे.
 
धमा्वच्ा नािाखाली अंधश्रद्ा आवि द्ेष पसिििे आवि 
धमािंध्ता ्ांना वििोध करून िैज्ावनक वििेकिादाचा प्रसाि 
किण्ासाठी डॉ. दाभोळकिांनी आ्ुष्भि वनसिा्भीपिे काम 
केले.

प्रत्ेक नागरिकामध्े िैज्ावनक दवृटिकोनाची जोपासना करून 
डॉ. दाभोळकिांचे का््व आवि विचाि आमही अवधक जोमाने 
आवि वनधा्विाने पुढे नेऊ अशी आमही प्रव्तज्ा किी्त आहो्त. 



हे रुस्तक कशासाठी?

२०१० साली वशक्षि हक्क का्द्ाच्ा रुपानं भाि्ता्तल्ा प्रत्ेक बालकाला गुिित्ापूि्व वशक्षिाचा 
हक्क वमळाला. आ्ता प्रश्न ्े्तो, आपल्ा देशा्तल्ा प्रत्ेक बालकाला गुिित्ापूि्व विज्ान वशक्षि कसं 
वमळेल? गुिित्ापूि्व विज्ान वशक्षिाचं साि्ववत्कतीकिि कििं शक् आहे का?
्ा प्रश्नाचं ‘हो्’ असं एक सकािातमक उत्ि आहे, आवि ्ते ‘विश्व साि्ववत्क करून’ घडेल. आपि कोठेही 
िाह्त असलो ्तिी वनसगा्वच्ा आवि विश्वाच्ा चमतकािांनी स्त्त िेढलेले अस्तो. ्ा विसम्कािक 
विश्वाचा शोध घेण्ासाठी डोळे, कान, हा्त आवि मुख् महिजे मन अशी काही दमदाि साधनंही आपल्ा 
प्रत्ेकाकडे अस्ता्तच. सभोि्तालच्ा गोटिटींबिोबि प्र्ोग कििं, विचाि कििं, अंदाज बांधिं, ्ोडीशी 
आकडेमोड कििं हा दजषेदाि विज्ान वशक्षिाचा िस्ता आहे. ्ाला आपि ‘सिािंसाठी खगोलशास्त्र’ महिू 
शक्तो.
गुिित्ापूि्व विज्ान वशक्षिासाठी महागडी साधनं लाग्त नाही्त. अनेक महत्िाचे आवि िोचक प्र्ोग ि 
प्रकलप अत्ं्त सिस्त साधनं िापरूनही कि्ता ्े्ता्त. आपल्ा देशा्त इ्तित् िाहिाऱ्ा विज्ानवमत्ांशी 
देिािघेिाि कि्तही काही प्र्ोग कि्ता ्े्ता्त. कािि विज्ान िैवश्वक अस्तं, विज्ान सि्तःच साि्ववत्क 
अस्तं.
विश्वाचा अभ्ास कि्ताना आपि हजाि, को्टी, अबज अशा मोठ्ा संख्ांना भी्त नाही. पृथिीचा व्यास 
१३ हजाि ककलोमी्टि आहे. सू््व आपल्ापासून १५ को्टी ककलोमी्टििि आहे. आपल्ा आकाशगंगे्त 
१०० अबज ्तािे आहे्त.  
साि्ववत्कतीकिि किण्ासाठीही आपल्ाला अशाच मोठमोठ्ा खगोली् संख्ा हा्ताळाव्या लाग्तील. 
आपल्ा शाळे्त हजाि विद्ा्भी आहे्त. भाि्ता्तील शाले् विद्ाथ्ािंची संख्ा २० को्टीच्ा िि आहे. 
आपल्ा देशा्त एक अबजाहून जास्त लोक आहे्त... ्ाप्रमािे.
‘सिािंसाठी विज्ान’ हे ध्े् घेऊन लोकविज्ान चळिळ का््वि्त आहे. साि्ववत्कतीकििासाठी 
खगोलशास्त्राचा प्रसाि किािा ्ा हे्तूने ्ा चळिळी्तील अनेक संस्ा-संघ्टना एकत् आल्ा आहे्त. 
सू््वग्रहिे, आं्तििाष्टी् खगोलिष्व २००९, शुक्ाची दोन अवधक्मिे आवि आ्ता आ्सॉन धूमके्तूच्ा 
वनवमत्ाने ्ांनी एकत् ्ेऊन विज्ानप्रसािाच्ा व्यापक मोहीमा िाबिलेल्ा आहे्त. 
आपि जि प्रत्ेक शाळेप्िं्त पोहोचू शकलो, प्रत्ेक शाळे्त आसपासच्ा सिािंसाठी खगोलजत्ा आ्ोवज्त 
करू शकलो ्ति आपि खऱ्ा अ्ा्वने ‘लोकांच्ा, लोकांसाठी, लोकांनी ्त्ाि केलेल्ा’ विज्ान वशक्षिाची 
िचना करू शकू.
हे महत्िाकांक्षी उकदिटि साध् किण्ाचा ही पुवस्तका हा एक नम्र प्र्त्न आहे.
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्तुमच्ा शाळे्त खगोलजत्ा आ्ोवज्त किण्ासाठी फािसे पैसे लागिाि नाही्त. सगळीकडे उपलबध 
असलेल्ा काही सिस्त साधनांद्ािे ्तुमही अनेक िोचक प्र्ोग करू आवि दाखिू शकाल. 

या रुत्स्तके्तील सर्प प्रयोग खगोलजरेि्त 
मांड्ता येऊ शक्तील.

खगोलजरेि्त कोण सहभागी होऊ शकेल?
प्रत्ेकजि. कोित्ाही ि्ाचे.
प्रत्ेक विद्ा्भी
प्रत्ेक वशक्षक आवि मुख्ाध्ापक
प्रत्ेक कम्वचािी
सि्व पालक
सि्व नागरिक.

खगोलजरिा केवहा भररारी?

आत्ापासून कदिाळीप्िं्त केवहाही. मात् २८ 
नोवहेंबि २०१३ ्ा ्तािखेच्ा आधी. कािि त्ा 
कदिशी आ्सॉन धूमके्तू सू्ा्वच्ा जास्ती्तजास्त 
जिळ पोहोचला असेल.
 
ऑक्टोबि आवि नोवहेंबिमध्े पािसाळा संपलेला 
असेल आवि आकाश वनिभ्र असेल त्ामुळे ्ते दोन 
मवहने खगोलजत्ेसाठी जास्त चांगले.

प्रतयेक शाळेत खगोलजत्रा कशी आयोजजत करावी?
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्ुतमचया खगोलजरेि्त रुढील प्रयोग कर्ता ये्तील –

  १. आ्सॉन धूमके्तूबाब्तचे पोस्टि प्रदश्वन ठेििे.
  २. उत्ि कदशा शोधिे.
  ३. चेंडू-नळीच्ा आधािे ध्ुि्तािा पाहिे.
  ४. ्ताठ उभ्ा असलेल्ा काठीच्ा ककंिा खांबाच्ा सािल्ा िापरून इमाि्तीची उंची    
 मोजिे.
  ५. चेंडू आिशाचा सू््वदश्वक िापरून सू्ा्वची प्रव्तमा घेिे.
  ६. पृथिीचे परििलन दाखििे.
  ७. उल्टा िंगी्त ्टी. वही. ्त्ाि कििे.
  ८. ्तुमचा सि्तःचा दिूदश्वक ्त्ाि कििे. दिूदश्वकाच्ा आ्त का् आहे, हे पाहिे.
  ९. १०० मी्टिििील ि्त्वमानपत् ्ा दिूदश्वकाच्ा सहाय्ाने िाचिे.
१०. ्ा दिूदश्वकाच्ा सहाय्ाने चंद्राििील खड्े पाहिे.
११. ्ा दिूदश्वका्तून शुक् आवि त्ाच्ा कला पाहिे.
१२. सू्ा्वभोि्ती कफििाऱ्ा आ्सॉन धूमके्तूची प्रव्तकृ्ती ्त्ाि कििे.
१३. नॅनो सू््वमाला ्त्ाि कििे.
१४. सू्ा्वभोि्ती ५ ग्रह आवि आ्सॉन धूमके्तू मांडून त्ांचे स्ान दाखवििािा नकाशा    
 (िांगोळी) जवमनीिि काढिे.
१५. सू््वचषम्ा्तून सू््व पाहिे.
१६. ्तुमच्ा दिूदश्वकाने सू्ा्वची प्रव्तमा घेिे आवि सू््वडाग पाहिे.
१७. जादईू आिशाचा प्र्ोग कििे.
१८. सू््वसंदेश काडा्वचा प्र्ोग कििे.
१९. आ्सॉन धूमके्तू पाहिे.

खगोलजत्रतेील प्रयोग
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उत्तर – दत्षिण आत्ण रूर्प – रत्चिम त्दशा 
शोधा.

रधद्त १ – ्ताठ उभया असलेलया काठीची 
सारली राररून.
 
शाळेचे मैदान ककंिा गच्ी, अशी एखादी सपा्ट 
जागा वनिडा. 
कदिसभि ऊन ्ेईल अशा रठकािी एक काठी ्ताठ 
उभी किा. (दोऱ्ाला दगड बांधून ्त्ाि केलेला 
िळंबा िापरून काठी सिळ आहे का ्ते ्तपास्ता 
्ेईल).

सकाळी सुमािे १० िाज्ता ्ा काठीच्ा सािलीच्ा ्टोकाशी खडूने खूि किा. पुनहा १०.१५ िाज्ता 
सािलीच्ा ्टोकाशी खूि किा. दपुािी २ िाजेप््वन्त दि १५ वमवन्टांनी अशा खुिा किा. ्ा सि्व 

खुिांमधून जािािी िक्िेषा काढा. ्ती पसि्ट ‘C’ च्ा 
आकािाची कदसेल. 

काठी हा कें द्र मानून कोित्ाही वत्ज्ेचे एक ि्तु्वळ काढा. 
सािलीच्ा खुिांनी बनलेल्ा िक् िेषेला त्ाने छेदले पावहजे. 
हे ि्तु्वळ ्ा िक् िेषेला दोन रठकािी छेद्ते.

हे दोन छेदन बबंद ूि्तु्वळाच्ा कें द्राशी सिळ िेषेने जोडा. ्ा 
दोन वत्ज्ांनी एक कोन ्त्ाि हो्तो.   

हा कोन दभुागा.  

कोनदभुाजक उत्ि-दवक्षि कदशा दश्वि्तो.

उत्ि – दवक्षि कदशा दश्वििािी िेषा काढा. 

पूि्व – पवचिम िेषा काढा.

कक्ती िाज्ता सािली सिा्व्त लहान हो्ती? 

बिोबि दपुािी १२ िाज्ता कती आिखी 
केवहा?

कृती १  
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रधद्त २ : धु्र्ताऱयाचया सहाययाने 

उत्ि गोलाधा्व्तील शाळांसाठी िात्ीच्ा खगोलशास्त्राची ही कृ्ती आहे.

चंुबकसूची िापरून अंदाजे उत्ि कदशा शोधा.
सू््व मािळल्ानं्ति उत्िेकडे असा ्तािा शोधा कती जो िात्भि आपली जागा सोड्त नाही. ्तोच ध्ुि्तािा.

्ा ्ताऱ्ाच्ा कदशेने जवमनीिि एक कदशादश्वक बाि काढा. ही बिोबि उत्ि कदशा अस्ते. आ्ता एक 
उत्ि-दवक्षि िेषा काढा. 

्ा उत्ि-दवक्षि िेषेला एक लंब िेषा काढा. ही लंब िेषा पूि्व पवचिम कदशा दश्ववि्ते.
पूि्व- पवचिम आवि उत्ि-दवक्षि कदशा दश्ववििाऱ्ा का्मच्ा खुिा जवमनीिि करून ठेिा.

कृती २
त्रज्ान दोस्ती 

्तुमच्ाच ि्ाच्ा आवि ्तुमच्ाच इ्त्े्त 
वशकिाऱ्ा पि इ्ति िाज्ा्त िाहिाऱ्ा 
्तीन विद्ाथ्ािंशी संपक्व  करून त्ांच्ाशी 
“विज्ान दोस्ती” किा. ्तुमचा िग्व आवि 
त्ांचा िग्व, ्तुमची शाळा आवि त्ांची 
शाळा ्ांच्ामध्े सुद्ा अशी 
विज्ान दोस्ती कि्ता ्ेईल.
 
्तुमही दवक्षि भाि्ता्त िहा्त 
असाल, ्ति ्तुमचे विज्ानदोस्त 
असे अस्तील :
एक पूिषेकडून (आसाम, बंगाल 
्े्ून); एक उत्िेकडून (जममू-
कव्मि-लडाख ककंिा पंजाब ्े्ून) 
आवि एक पवचिमेकडून (कचछ, 
गुजिा्त, िाजस्ान ्े्ून)

जि ्तुमही उत्िेकडे िहा्त असाल 
्ति ्तुमचे विज्ान दोस्त अस्तील दवक्षि, पवचिम 
आवि पूिषेकडून.. ्ाप्रमािे. 
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दर आठरड्याला सयूयोदय कोठे हो्तो?

सू्योद् पूिषेला हो्तो हे सगळ्ांना माही्त 
अस्तं. ्ा आधीच्ा कृ्तीमध्े आपि पूि्व 
कदशा अचूकपिे वनवचि्त करून आखून 
ठेिलेली आहे. 

सू्योद् नेमका कोठे हो्त आहे ्ते आ्ता 
बािकाईने पहा.

िोज शाळा भि्ताच एका विवशटि िेळी, 
एका विवशटि जागी उभे िाहून, पूिषेकडची 
झाडे, खांब, घिे ्ांच्ा संदभा्व्त सू््व कोठे 
आहे ्ते पहा.

आपल्ाला असं कदस्तं कती, २१ माच्व आवि 
२१ सप्टेंबि सोडल्ास इ्ति कोित्ाही 
कदिशी सू््व बिोबि पूिषेला उगि्त नाही.

२१ जून ्ते २१ सप्टेंबि, हे ्तीन मवहने 
सू््व पूि्व-पवचिम िेषेच्ा उत्िेला उगि्तो. 
२१ सप्टेंबिला ्तो बिोबि पूिषेला उगि्तो. 

्तुमच्ा विज्ान दोस्तांशी मोबाईल फोनिरून संपका्व्त िहा. प्र्ोग कि्ताना ्तुमहाला ्ताबड्तोब 
एकमेकांशी बोल्ता ्ेईल. 

एक उदाहिि महिून ्तुमही खालील प्र्ोगापासून सुरूिा्त करू शकाल –
सयूयोदय केवहा झाला? सयूा्पस्त केवहा झाला? सयूयोदयानं्तर त्क्ती ्तासांनी सयूा्पस्त झाला?

पूि्व, पवचिम, दवक्षि आवि उत्ि सगळीकडचे विज्ान दोस्त आपापल्ा मोबाईल फोनमधील िेळ 
एकसािखी लािून घे्तील. सगळ्ांच्ा घड्ाळांनी एका क्षिी एकच िेळ दाखविली पावहजे. एका 
ठिाविक कदिशी चौघेही सू्योद्ापूिभी एकाच िेळी उठ्तील. सिािंनी आपापल्ा गािी सू््व उगिला कती 
त्ाची िेळ नोंदिा्ची आवि फोन करून दोस्तांना ्ती िेळ नोंदिा्ला सांगा्ची. ्ा चाि रठकािच्ा 
सू्योद्ाच्ा िेळांची ्तुलना किा.

्ाच कदिशी चौघांनीही सू्ा्वस्ताच्ा िेळांचीही नोंद किा. 
प्रत्ेक रठकािचा सू्योद् आवि सू्ा्वस्ताच्ा िेळे्तला फिक काढा.
हाच प्र्ोग एक मवहन्ानं्ति पुनहा किा. 

कृती ३

जून
सपटेंबर
्ारमि डडसेंबर
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२२ सप्टेंबि ्ते २१ वडसेंबि, हे ्तीन मवहने ्तो पूि्व-पवचिम िेषेच्ा दवक्षिेला उगि्तो.
२२ वडसेंबि ्ते ्ते २१ माच्व, हे ्तीन मवहने सू््व पूि्व-पवचिम िेषेच्ा दवक्षिेला उगि्तो.
२१ माच्वला ्तो बिोबि पूिषेला उगि्तो. 
त्ानं्तिचे सहा मवहने, महिजे २१ माच्व ्ते २१ सप्टेंबि, सू््व पूि्व पवचिम िेषेच्ा उत्िेला उगि्तो.

दर आठरड्याला सयूा्पस्त कोठे हो्तो?
सू््व नेमका कोठे मािळ्तो ्ते जि आपि पावहलं, ्ति आपल्ा लक्षा्त ्ेईल कती ्तो दििोज बिोबि 
पवचिमेला मािळ्त नाही. 
२१ जून ्ते २१ सप्टेंबि, हे ्तीन मवहने ्तो पूि्व-पवचिम कदशेच्ा उत्िेला मािळ्तो.
२१ सप्टेंबिला ्तो बिोबि पवचिमेला मािळ्तो. 
२२ सप्टेंबि ्ते २१ वडसेंबि, हे ्तीन मवहने ्तो पूि्व-पवचिम कदशेच्ा दवक्षिेला मािळ्तो.

कृ्ती ३ ब: त्रचार आत्ण चचचेसाठी प्रश्न.

सू्ा्वस्तानं्ति सू्योद्ाप्िं्तच्ा मधल्ा िेळे्त िात्ी सू््व कोठे जा्तो? 
पहा्ेट ६ च्ा सुमािाला सू््व पूिषेला उगि्तो. कदिसभिा्त हळूहळू अनेक ्तासांचा प्रिास करून ्तो 
पवचिमेला जा्तो. संध्ाकाळी ६ च्ा दिम्ान ्तो पवचिमेला कदसेनासा हो्तो, मािळ्तो.
नं्ति आिखी बऱ्ाच ्तासांनी, दसुऱ्ा कदिशी पहा्ेट सू््व पूिषेला उगि्तो. 
िात्ीच्ािेळी सू्ा्वचं का् हो्तं? सू्ा्वस्तानं्ति ्तो कदसेनासा हो्तो, ्तेवहा ्तो कोठे जा्तो? 

   

कृती ४ 

शाळेसाठीचा प्रकलर 

उभया काठीची सारली 

्ताठ उभ्ा असलेल्ा काठीच्ा सािलीचा अभ्ास किा.
 शाळेचे मैदान ककंिा गच्ी, अशी एखादी सपा्ट जागा वनिडा. 
 कदिसभि ऊन ्ेईल अशा रठकािी एक काठी ्ताठ उभी किा. (दोऱ्ाला दगड बांधून ्त्ाि  
 केलेला िळंबा िापरून काठी सिळ आहे का ्ते ्तपास्ता ्ेईल).
 सकाळी सुमािे १० िाज्ता ्ा काठीच्ा सािलीच्ा ्टोकाशी खडूने खूि किा. पुनहा १०.१५  
 िाज्ता सािलीच्ा ्टोकाशी खूि किा. दपुािी २ िाजेप््वन्त दि १५ वमवन्टांनी अशा खुिा किा. 
 कक्ती िाज्ता सािली सिा्व्त लहान हो्ती? बिोबि १२ िाज्ता कती इ्ति िेळी?

दपुािी १२ िाज्ताची सािली शून् लांबीची हो्ती का? नसेल, ्ति ्तसे का? अन् कोित्ा िेळी सािली 
शून् लांबीची हो्ती का?
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रर्पभर रेगरेगळया त्दरशी कमी्तकमी लांबीचया सारलीची नोंद करणयासाठी रुढील प्रयोग 
करा. 

प्रकलर १ 
दि आठिड्ाला काठीच्ा सिा्व्त लहान सािलीची 
लांबी मोजा.
्ती कोित्ा कदशेला हो्ती?
सािली बिोबि शून् ककंिा अगदी शून्ाजिळ असलेला 
कोि्ता कदिस आहे का?
सिा्व्त छो्टी सािली उत्ि कदशेला असलेला कोि्ता 
कदिस आहे का?
सिा्व्त छो्टी सािली दवक्षि कदशेला असलेला कोि्ता 
कदिस आहे का?
प्रकलर २ –
चािही विज्ान दोस्तांनी एकाच कदिशी हा प्र्ोग करून, आपल्ा नोंदी ि आकडे एकमेकांना मोबाइल 
ककंिा ई-मेलद्ािे कळिा्चे आहे्त.  
सिािंनी एक मी्टि उंचीच्ा काठीची लहाना्त लहान सािली मोजा.
इ्ति विज्ान दोस्तांच्ा वनिीक्षिांशी ्तुलना किा. 
एक मी्टि उंचीच्ा लहाना्त लहान सािलीच्ा नोंदटींमध्े फिक आढळेल कािि ्तुमही आवि ्तुमचे 
दोस्त गोल पृथिीिि िेगिेगळ्ा अक्षांशांिि आहा्त. 

कृती ५ 
त्भनन उंचीचया दोन काठ्यांचया सारलया

वभन्न उंचीच्ा दोन काठ्ा घ्ा. उनहा्त एखाद्ा 
सपा्ट जागी त्ा शेजािी शेजािी ्ताठ उभ्ा किा.
सकाळी साधािि १० िाज्ता ्ा काठ्ांच्ा 
सािल्ांचे वनिीक्षि किा. 
दोनही काठ्ांची उंची आवि त्ांच्ा सािल्ांची 
लांबी मोजा.
प्रत्ेक काठीच्ा उंचीला व्तच्ा सािलीच्ा 
लांबीने भागा. (उंची/सािली)  
दोनही काठ्ांची उंची वभन्न असली ्तिी त्ांचे 
(उंची/सािली) हे गुिोत्ि साधािि्तः सािखेच 

असेल.
हे उंची/सािली गुिोत्ि वस्ि अस्ते. ्ते काठीच्ा उंचीिि अिलंबून नस्ते. 
साधािि एका ्तासानं्ति हाच प्र्ोग पुनहा किा. 
सू््व जसा आकाशा्त जसजसा पुढे सिक्त जाईल ्तस्तसे उंची / सािली गुिोत्ि बदल्त जाईल.
मात्, एका विवशटि िेळी हे गुिोत्ि कोित्ाही उंचीच्ा काठ्ांसाठी सािखेच अस्ते आवि ्ते काठीच्ा 
उंचीनुसाि बदल्त नाही. ्ािरून असे कदस्ते उभ्ा काठ्ा आवि त्ांच्ा सािल्ा ्ांचे समरूप 
वत्कोि बन्ता्त.
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हा प्र्ोग श्तक-दशक-एकक संचा्तील दशकाचे दांडे िापरून केला ्ति अव्तश् सोपा हो्तो. एक दांडा 
जवमनीिि उभा केला कती एक काठी बन्ते. दोन दांडे एकािि एक ठेिून अवधक लांबीची दसुिी काठी 
्त्ाि कि्ता ्े्ते. त्ांच्ा सािल्ा एककाचे ठोकळे िापरून मोज्ता ्े्ता्त. (सोब्तचे छा्ावचत् पहा.)

्तुमच्ा विज्ान दोस्तांसमिे्त हाच प्र्ोग पुनहा करून पहा. 
एकाच विवशटि िेळी सगळ्ांनी आपापल्ा जागी हा प्र्ोग किा. ्तुमची वनिीक्षिे पड्ताळून पहा. एका 
विवशटि िेळी सि्व वमत्ांचे उंची/ सािली हे गुिोत्ि सािखेच आले आहे का्?

कृती ६

इमार्तीरर चढून न जा्ता त््तची उंची मोजा.

जवमनीिि ्ताठ उभ्ा असलेल्ा एखाद्ा काठीचे उंची/ सािली हे गुिोत्ि मोजा.  
इमाि्तीच्ा जवमनीिि पडलेल्ा सािलीची लांबी मोजा.   

काठीच्ा उंची/सािली गुिोत्िाने 
इमाि्तीच्ा सािलीच्ा लांबीला गुिले कती 
आपल्ाला इमाि्तीची उंची वमळेल. इमाि्त 
महिजेच जवमनीिि ्ताठ उभी असलेली 
दसुिी एक काठी आहे असे आपि ्े्े मान्त 
आहो्त. 
आ्ता त्ा इमाि्तीच्ा गच्ीिि जाऊन 
एका दोऱ्ाला दगड बांधून ्तो जवमनीला 
्ेटकेप्िं्त खाली सोडा. दोऱ्ाची लांबी मोजून 
इमाि्तीची उंची वनवचि्त किा.  

्तुमचे आधीचे उत्ि ्ाच्ाशी जुळले का्? 
नसेल, ्ति का नाही? 

्तुमहाला ्तुमची सि्तःची उंची माही्त आहे. 
्तुमच्ा सािलीची लांबी कक्ती ्ेईल? 
एका काठीच्ा उंची/सािली ्ा गुिोत्िािरून गवि्त करून ्ते शोधून काढा. नं्ति ्तुमच्ा सािलीची 
लांबी प्रत्क्ष मोजा. ्तुमचं गवि्त बिोबि हो्तं का? 

्ापुढील काही प्र्ोग किण्ासाठी ्तुमहाला काही साधे सावहत् लागेल. प्रत्ेक प्र्ोगा्त त्ाची मावह्ती 
कदलेली आहे. ‘सूिज जमीन पि’ ्ा दृ् ्प्टांमध्े मुलांनी केलेले हे प्र्ोग दाखिलेले आहे्त. पुढील 
िेबसाइ्टिि ्ा वचत्फती्ती उपलबध आहे्त. 

www.daytimeastronomy.com
www.vigyanprasar.gov.in 
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कृती ७
चेंडूचा माउंट ्तयार करा.

एक पलॅवस्टकचा चेंडू घ्ा. क्टिचा िापि करून वचत्ा्त दाखविल्ाप्रमािे चेंडूिि एक छो्टी वखडकती 
्त्ाि किा. चेंडूमध्े िाळू भिा. त्ामुळे चेंडू जड ि वस्ि होईल. वखडकती ्ेटपने बंद किा.

हा वस्ि चेंडू एखाद्ा ्ोग् आकािाच्ा िा्टीिि / रंूदशा रिंगिि 
ठेिून ्ेटबलािि ककंिा वस्ि पृष्ठभागािि ठेिा. ्तुमचा चेंडूचा माउं्ट 
िापिण्ास ्त्ाि झाला.  

कृती ८

चेंडू-आरशाचा सयू्पदश्पक बनरा आत्ण सयूा्पची 
प्रत््तमा त्मळरा 

चेंडूचा माउं्ट घ्ा. आ्ता एक छो्टा आिसा घ्ा. 
मध्भागी गोल भोक असिािा खाकती िंगाचा कागद 
आिशािि वचक्टिा. वचत्ा्त दाखिल्ाप्रमािे हा 
आिसा चेंडूच्ा माउं्टिि वचक्टिा.

हा सू््वदश्वक एका रिंगिि ठेिून ्तो उनहा्त वस्ि जागी 
ठेिा. असा हा ्त्ाि झाला ‘ चेंडू आिशाचा सू््वदश्वक’.  

्ा सू््वदश्वकाच्ा सहाय्ाने किडसा पाडून सू्ा्वची 
प्रव्तमा वमळिा. सू््वदश्वक अशा कोना्त कफििा कती 
सू्ा्वची प्रव्तमा एखाद्ा अंधाऱ्ा जागी ककंिा अंधािपे्टी्त असलेल्ा पांढऱ्ा कागदाच्ा पडद्ािि 
वमळेल.
चेंडू-आिशाचे पडद्ापासूनचे अं्ति ३०-४० मी्टि इ्तके िाढिा. ्तुमहाला सू्ा्वची मोठी, साधािि ३० 
सेमी व्यासाची िेखीि प्रव्तमा वमळेल.
 
्ा प्रव्तमेचे नी्ट वनिीक्षि किा. ्ती एकाच जागी वस्ि आहे, कती सिक्ते? प्रव्तमा का सिक्ते?
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कोठेही सहज नेणयाजोगी अंधाररेटी बनरा

्तुमच्ा चेंडू-आिशाच्ा सू््वदश्वकाने सू्ा्वची सपटि ि िेखीि प्रव्तमा वमळण्ासाठी, ही प्रव्तमा शक्  
व्त्तक्ा अंधाऱ्ा खोली्त घे्तली पावहजे.
सहजपिे कोठेही नेण्ाजोगी अंधािपे्टी कशी बनिा्ची ्ते पाहू. 
्टीवहीच्ा खोक्ासािखं एक पुठ्ाचं मोठं् खोकं घ्ा. खोक्ाच्ा आ्त एका बाजूिि पांढिा कागद 
वचक्टिा. हा आपला पडदा असेल. 
त्ाच्ा विरुधद बाजूिि साधाििपिे ३०-४० सेमी व्यासाचे गोल भोक पाडा. प्रकाश ककिि ्ा 
भोका्तून आ्त जाऊन सहजपिे पडद्ाप्िं्त पोहच्तील. 
खोक्ाच्ा सि्व बाजू, कोपिे वचक्टपट्ीने अशा प्रकािे बंद किा, कती आपि बनिलेले गोल भोक सोडून 
इ्ति कोठूनही प्रकाश आ्त जािाि नाही.
खोक्ाच्ा आ्तील, पडदा सोडून, इ्ति बाजूना काळा कागद वचक्टिून ही पे्टी आपि अवधक अंधािी 

बनिू शक्तो. अशी ्त्ाि झाली आपली 
सहजपिे नेण्ाजोगी अंधािपे्टी. व्तच्ा 
एका बाजूला आहे पडदा ्ति त्ाच्ा विरुधद 
बाजूला आहे प्रकाश आ्त जाण्ासाठी भोक.
खोक्ाच्ा उिलेल्ा चाि बाजंूपैकती, 
कोित्ाही एका बाजूिि चाकूच्ा सहाय्ाने, 
उघड्ता  झाक्ता ् ेईल अशी एक छो्टी वखडकती 
्त्ाि किा ज्ामधून आपल्ाला पडदा कदसू 
शकेल. 
आपली अंधािपे्टी िापिासाठी ्त्ाि झाली. 
ही पे्टी कोठेही स्ुटलािि ठेिून मैदानाििील 
साि्वजवनक का््वक्मासाठी ्तुमही िापरू 
शकाल. 

कृती १० 

११० का?

सू्ा्वच्ा प्रव्तमेचा व्यास मोजा.
चेंडू- आि््ापासून सू्ा्वची प्रव्तमा घे्तलेल्ा पडद्ाचे अं्ति मोजा. (दोनही अं्तिे मी्टि मध्े मोजा.)
पुढील गुिोत्ि काढा :

चेंडू- आरशयारासनू सयूा्पची प्रत््तमा घे्तलेलया रडद्ाचे अं्तर
--------------------------------------------------------------

सयूा्पचया प्रत््तमेचा वयास

कृती ९
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हे गुिोत्ि जिळपास  ११० इ्तके आहे का? चेंडू-आिशाचे पडद्ापासूनचे अं्ति बदलून हा प्र्ोग पुनहा 
किा.
जास्त अं्तिािरून आपल्ाला मोठी प्रव्तमा वमळ्ते. कमी अं्तिािरून लहान प्रव्तमा वमळ्ते.
ही अं्तिे मोजा आवि ििील प्रमािे अं्ति/व्यास हे गुिोत्ि काढा. आ्तासुधदा हे गुिोत्ि जिळपास  
इ्तकेच वमळ्ते का?
िेगिेगळ्ा िेळी मोजल्ास हे गुिोत्ि बदल्ेत का? 
मवहन्ाभिानं्ति हे गुिोत्ि बदल्ते का?
्तुमच्ा सि्व विज्ान दोस्तांनाही 
हेच गुिोत्ि वमळ्ते का?
चेंडू-आिशाचा सू््वदश्वक िापििे 
ही सू्ा्वची प्रव्तमा वमळिण्ाची 
सिा्व्त सोपी पधद्त आहे. 
सू््वप्रकाशाच्ा प्रखि्तेमुळे ्ते 
शक् हो्ते. 

कृती ११

जादूई आरसा ्तयार करा.

जिा जाडसि काळ्ा कागदाचा १५ सेमी बाजू 
असलेला चौिस घ्ा.

प्रत्ेक कोपऱ्ा्तला ५ सेमी बाजूचा चौिस कापून 
्टाका. मोठ्ा अवधकच्ा वचनहासािखा आकाि 
उिेल.

्ा कागदाच्ा बाहेिील चाि चौिसांमध्े चौिस, 
चांदिी, ि्तु्वळ आवि वत्कोि अशा आकािांची भोके 
कापून घ्ा. 

आिशािि झाकण्ासाठी त्ांचा उप्ोग होईल.
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मधल्ा चौिसा्त ३ सेमी बाजू असलेला चौिसाकृ्ती 
आिसा वचक्टिा. (्तुमच्ाकडील आिसा िेगळ्ा 
मापाचा असेल ्ति त्ाप्रमािा्त कमी-जास्त 
मापाचा चौिस घ्ा).

चौिसाकृ्ती भोकाने आिसा झाकून बाहेि उनहा्त 
धिा. 

्तुमच्ाजिळ उभ्ा असलेल्ा वमत्ाच्ा श्टा्विि 
ककंिा जिळ धिलेल्ा कागदािि आिशाने किडसा 
पाडा (१ मी्टि ककंिा त्ापेक्षा कमी अं्तिािि). 

प्रव्तमा पहा. 

व्तचा आकाि कसा आहे?

इ्ति आकािांची भोके आिशािि धरून प्र्ोग 
किा.

आिशािि चौिस आकािाचे भोक धिले ्ति चौिस 
प्रव्तमा वमळ्ते, वत्कोिी आिशाने वत्कोिी 
आवि ि्तु्वळाकाि आिशाने गोल, चांदिीने 
चांदिीसािखी. ्ा्त निल िा्टण्ासािखे फािसे 
काही नाही.

आ्ता ्ा प्रत्ेक आकािाच्ा आिशाने जिा लांबिि 
असलेल्ा बभं्तीिि (साधाििपिे २० मी्टििि) 
किडसा पाडा. का् कदस्ते? 

निल िा्टले ना?

लांब अं्तिािि किडसा पाडला ्ति कोित्ा 
आकािांच्ा प्रव्तमा वमळ्ता्त?

आिसा चौिस ककंिा वत्कोिी असला ्तिीही जास्त 
अं्तिािि घे्तलेली प्रव्तमा ि्तु्वळाकाि आहे.
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कृती १२
(िात्ीचे खगोलशास्त्र - दिूदश्वकावशिा्)

रारिीचया रेळी एक ्तारा सोडलयास बाकीचया सर्प चांदणया आकाशा्त सरक्ताना त्दस्ता्त.

 मोठ्ा िहीचा ककंिा A4 आकािाचा कागद घ्ा. त्ाची गुंडाळी करून वचक्टपट्ीने ककंिा   
 बडंकाने वचक्टिून घ्ा. नळीचा व्यास २ सेमी पेक्षा लहान असला पावहजे. त्ा्तून पलीकडचे  
 कदसेल इ्तप्त मोठाही.

 फो्टो्त दाखिल्ाप्रमािे ही नळी चेंडूच्ा माउं्टिि वचक्टिा.

 िात्ीच्ा िेळी ्ा नळी्तून कोि्तीही एक चांदिी कदसेल अशा िी्तीने ्ती ठेिा.

 दहा वमवन्टांनी चेंडू ककंिा नळी न हालि्ता पुनहा नळी्तून पहा. चांदिी अजूनही कदस्ते का?  
 नाही, ्ती सिकली. (पृथिी कफिल्ामुळे)

 आ्ता ध्ुि्तािा शोधा आवि ्ा नळी्तून ध्ुि्तािा कदसेल अशा िी्तीने चेंडूचा माउं्ट ि नळी  
 ठेिा. 

 दहा वमवन्टांनी नळी्तून पि्त पहा. ध्ुि्तािा अजूनही कदस्तो का? एक ्तासाने पहा.

 चेंडू नळी न हालि्ता दसुऱ्ा कदिशी नळी्तून पुनहा पहा. ध्ुि्तािा ्ते्ेच आहे का? 
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चचा्प – धु्र्तारा तयाच जागी का त्दस्तो? 

आपि नाट्यरूपा्त हे समजून घेऊ शक्तो.

िगा्वच्ा छ्ताला एका छोट्या दोिीने एक चेंडू 
्टांगा. 

बिोबि चेंडूच्ा खाली जवमनीिि एक खूि किा. 

त्ा खुिेिि उभे िाहून िि चेंडूकडे पहा. 

चेंडू बिोबि डोक्ािि कदसेल. 

आ्ता नजि चेंडूिि ्तशीच ठेिून सि्तःभोि्ती कफरू 
लागा. पा् बिोबि खुिेििच िावहले पावहजे्त. 

खोली्तल्ा इ्ति सि्व गोटिी कफि्ताना कदस्ता्त. 

्तुमच्ा बिोबि डोक्ािि असलेला चेंडू सोडून 
सगळं कफि्ताना कदस्तं. 

पिं्तु ्तुमच्ा कफिण्ाच्ा अक्षाच्ा िेषे्त (्तुमचं 
शिीि) असलेली िस्तू (्तुमच्ा डोक्ाििील चेंडू) 
मात् वस्ि असल्ासािखी कदस्ते.
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कृती १३

मत्हनाभर रोज चंद्ाचे त्नरीषिण करणे.

्तो केवहा त्दस्तो, कोठे त्दस्तो, तयाचा आकार कसा अस्तो?

एक मवहनाभि ककंिा त्ाहून जास्त कदिस िोज कदिसा ि िात्ी चंद्राचे वनिीक्षि किा.
सू्ा्वस्ताच्ा िेळी ्तो कोठे आहे?
सू्योद्ाच्ा िेळी ्तो कोठे आहे?
्तो िोज त्ाच िेळी त्ाच रठकािी कदस्तो का? प्रत्ेक कदिशी का् बदल कदस्तो?
दििोज त्ाचा आकाि पहा. (चंद्राच्ा कला)
िोजची ्तािीख घालून त्ाच्ा आकािाचे वचत् काढा.
चंद्राच्ा पृष्ठभागािि कदसिाऱ्ा गडद-कफक्ा आकािांचे वनिीक्षि सलग काही कदिस किा. त्ांचा 
आकाि, माप आवि जागा बदल्त नाही असे ्तुमच्ा लक्षा्त ्ेईल. चंद्राच्ा चेहऱ्ाििचे का्मसिरूपी 
वचत् असल्ासािखे ्ते कदस्ता्त. 
पृथिीिरून आपल्ाला चंद्राची फक् एकच बाजू कदस्ते. पृथिीििच्ा कोित्ाही भागा्तून, भाि्त, 
जपान, चीन, आकरिका, ्ुिोप, अमेरिका कोठूनही पावहलं ्तिी चंद्राची ्तीच बाजू कदस्ते.
कधीकधी चंद्र सकाळी कदस्तो हे ्तुमच्ा लक्षा्त ्ेईल.
चंद्र कदिसा का कदस्तो? 
‘सू््व कदिसा कदस्तो’ हे विधान बिोबि आहे, पिं्तु ‘चंद्र िात्ी कदस्तो’ हे विधान बिोबि आहे का?
मवहन्ा्तले कक्ती कदिस चंद्र िात्ी कदस्तो?
मवहन्ा्तले कक्ती कदिस ्तो कदिसा कदस्तो?
्तुमच्ा विज्ानदोस्तांना ्तुमची वनिीक्षिे दाखिा. त्ांनाही ्तुमहाला कदसिाऱ्ा आकािाचाच चंद्र 
कदस्तो का? 
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एका त्भंगाचा रंगी्त प्रषेिरक (रंगी्त टी. वही.) ्तयार करा.

दिूच्ा गोटिी जिळ कदसाव्या्त ्ासाठी बभंगे िापरून दिूदश्वक ्त्ाि कि्ता ्े्तो.

दिूदश्वकाचं काम समजािून घेण्ासाठी आपि आधी एका बभंगाचा प्रके्षपक ्त्ाि करू.

साधाििपिे ५० सेमी नाभी् अं्तिाचं बवहि्वक् बभंग घ्ा. सुमािे ५ सेमी ककंिा २ इंच व्यासाचे असेल 
्ति चालेल. ्तुमच्ा शाळे्तील विज्ान प्र्ोगशाळे्त ककंिा विज्ान सावहत्ाच्ा दकुाना्त ्ते वमळेल.

आधी आपि एका खोक्ाची सहज हलि्ता ्ेण्ा्ोगी अंधािपे्टी ्त्ाि केली हो्ती. ्तशीच अंधािपे्टी 
किा्ची आहे, फिक इ्तकाच कती 
समोिच्ा बाजूला मोठे गोल भोक 
पाडण्ाऐिजी छो्ेट भोक पाडा्चे 
आहे.

साधाििपिे ४० सेमी लांबीचे एक 
खोके घ्ा.

त्ाच्ा आ्त एका बाजूला पांढिा 
कागद लािा. हा झाला पडदा. 

्ा पडद्ाच्ा समोिच्ा बाजूला 
एक ष्टकोनी भोक पाडा्चे आहे. 
बभंग बसिलेल्ा पुठ्ठ्ाच्ा 
नळीपेक्षा ककंवच्त जास्त व्यासाचं. 
ही नळी कशी बनिा्ची ्ते आपि 
पाहिाि आहो्त.

रटकोनी त्भंगधारक

्तुमचं बभंग ५ सेमी व्यासाचं आह े
असं मानू. ४ सेमी बाजू असलेले 
दोन ष्टकोनी पुठे् घ्ा. त्ांच्ा 
मध्भागी ४.५ सेमी व्यासाची गोल 
भोके पाडा. ्ा दोन पुठ्ठ्ांच्ा 
मध्े बभंग धरून ्ते एकमेकांना 
वचक्टिून ्टाका.  

कृती १४

जखडकी

षटकोनी जभंगधारक

पडदा

षटकोनी नळी
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त्भंगाची नळी 

दसुिा एक पुठ्ा िापरून एक 
ष्टकोनी नळी ्त्ाि किा. 
्ा नळीच्ा एका ्टोकाला 
्तुमचा ष्टकोनी बभंगधािक 
घट् बसला पावहजे. ्तसेच 
्तुमच्ा अंधािपे्टीला पाडलेल्ा 
ष्टकोनी भोका्त ही नळी 
बिोबि बसली पावहजे. ्ा 
नळीची लांबी साधािि १५ 
सेमी असािी. ष्टकोनाची प्रत्ेक 
बाजू साधािि ४ सेमी. 

खोक्ाच्ा भोका्त नळी अशा प्रकािे बसिा कती बभंग खोक्ाच्ा बाहेिच्ा बाजूला िाहील. 

बभंग बसिलेली नळी खोक्ाच्ा भोका्त आ्त बाहेि सिकि्ता ्ेईल. त्ामुळे पडद्ाचं बभंगापासूनचं 
अं्ति बदल्ता ्ेईल. हे अं्ति नाभी् अं्तिाइ्तकं झालं कती बभंगाच्ा समोिच्ा बाजूच्ा देखाव्याची 
िेखीि प्रव्तमा पडद्ािि कदसेल. ही प्रव्तमा उल्टी असेल. 

आ्ता ष्टकोनी भोक सोडून सि्व बाजंूनी खोके वचक्टपट्ीच्ा सहाय्ाने बंद करून ्टाका. महिजे इ्ति 
कोठूनही प्रकाश आ्त जािाि नाही.

खोक्ा्तली प्रव्तमा पाहण्ासाठी बभंगाच्ा शेजािी एक लहानशी वखडकती किा. 

्तुमचा िंगी्त ्टी. वही. / कॅमेिा ्त्ाि झाला.

खोक्ाच्ा आ्तल्ा सि्व बाजंूना ्तुमही काळा कागद वचक्टिू शकाल. आ्त वज्तका अंधाि असेल व्त्तकती 
सुंदि प्रव्तमा वमळेल.

्तुमच्ा पाठीमागच्ा बाजूला 
बभंग ्ेईल अशा िी्तीने ्तुमचा 
िंगी्त ्टी. वही. खांद्ािि धिा. 
्तुमच्ा भोि्तीचं सगळं जग 
्तुमहाला कदसेल, पि खाली 
डोकं िि पा् केलेलं!
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एका बत्हर्पक्र त्भंगा्ूतन प्रत््तमा

आधीच्ा कृ्ती्त आपि एका बभंगाचा प्रके्षपक (िंगी्त ्टी. वही.) ्त्ाि केला. ्ा्त आपि बभंगाने प्रव्तमा 
घे्तली. ्ती प्रव्तमा उल्टी हो्ती. अशा प्रव्तमेला ‘िास्ति प्रव्तमा’ महि्ता्त. ्ती पडद्ािि घे्ता ्े्ते.
बभंगाचा उप्ोग आपि विशालक महिूनही करू शक्तो. ्तुमच्ा डोळ्ाजिळ एक बवहि्वक् बभंग धिा  
आवि एखाद्ा िस्ूतकडे पहा. ्ती िस्ूत ्तुमहाला उल्टी कदसिाि नाही, पि नुसत्ा डोळ्ांनी कदस्ते 
त्ापेक्षा मोठी कदसेल.
बवहि्वक् बभंग िापिण्ाच्ा ्ा दोन िेगिेगळ्ा पद््ती आहे्त आवि त्ांनी वमळिाऱ्ा प्रव्तमाही दोन 
िेगिेगळ्ा प्रकािच्ा आहे्त.
 
दोन बत्हर्पक्र त्भंगांचया सहाययाने प्रत््तमा

आपल्ा िंगी्त ्टी. वही. च्ा मागच्ा बाजूला एक छो्ंट भोक पाडून छो्ंट बवहि्वक् बभंग व्त्े बसिलं 
्ति का् होईल ्ते पाहू. आ्ता आपि दोन बभंग िापिली आहे्त. का् कदसेल?

मोठी प्रव्तमा कदसेल का? आपल्ा उलट्या ्टी. वही. च्ा 
पडद्ािि बसिलेल्ा बभंगा्तून पाहू. खिेच! उल्टी प्रव्तमा 
कदस्ते. मोठी झालेली. 
आपल्ा उलट्या िंगी्त ्टी. वही. चा खिाखुिा दिूदश्वक 
झाला!
काही अं्तिािि लािलेलं उल्ंट ि्त्वमानपत् आपि िाचू 
शक्तो. दिूदश्वक कसा बनिा्चा ्ते आ्ता ्तुमहाला समजलं. 
पुढच्ा प्र्ोगा्त आपि दोन बभंगांचा खिा दिूदश्वक ्त्ाि 
कििाि आहो्त. 

कृती १६
गॅत्लत्लओसकोर

दिूदश्वक ्त्ाि कििािा गॅवलवलओ हा काही पवहला मािूस 
नवहे. हॉलंडमधील वलपिशे्सािख्ा इ्ति काही जिांनी आधी 
दिूदश्वक बनिला हो्ता. पिं्तु दिूदश्वक आकाशाकडे कफिििािा 
आवि खगोलशास्त्रासाठी िापििािा गॅवलवलओ हा पवहला मािूस 
हो्ता.

हा गॅवलवलओच्ा दिूदश्वकाचा फो्टो आहे. दिूदश्वकाचा सिा्व्त 
महत्िाचा भाग महिजे प्रकावशकती (optics)  - त्ाची बभंगे. 
गॅवलवलओच्ा दिूदश्वकाला दोन बभंगे हो्ती. पुढचं बभंग महिजे 

कृती १५
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पदा््वबभंग आवि मागचं बभंग महिजे नेवत्का. पदा््वबभंगाचं नाभी् अं्ति जास्त अस्तं आवि नेवत्केचं 
नाभी् अं्ति कमी अस्तं.

दोन बभंगं आवि पुठ्ा िापरून ्तुमहीही ्तुमचा सि्तःचा फो्टो्त दाखिल्ासािखा दिूदश्वक ्त्ाि करू 
शकाल. ्ा दिूदश्वकाने ्तुमहाला चंद्राििचे खड्े ि डोंगि पाह्ता ्े्तील.

चेंडूला चाि दोऱ्ा बांधून ्तुमहाला दिूदश्वकासाठीचा चेंडूचा माउं्ट ्त्ाि कि्ता ्ेईल. चेंडूमध्े िाळू 
भिण्ाआधी ्ा दोऱ्ा बांधून घ्ाव्या लाग्तील. दिूदश्वका्तून पाह्ताना ्तो वस्ि ठेिण्ासाठी ्ा 
चेंडूच्ा माउं्टचा उप्ोग किा.

बभंगे वमळिण्ासाठी आवि इ्ति मावह्तीसाठी संपक्व  साधा – 
‘सम्तेसाठी गुिित्ा’ कें द्र, निवनरम्व्ती लरनिंग फाउंडेशन, पुिे – 020 24471040
‘वडसकिि इ्ट’ कें द्र, निवनरम्व्ती एज्ुक्ावल्टी, मुंबई – 022 25786520

कृती १७
साधया दूरदश्पका्ूतन चंद्ाचे त्नरीषिण करणे.

दििोज दि ्तासाला चंद्र आकाशा्त वनिवनिाळ्ा जागी कदस्तो.

साध्ा दिूदश्वकाच्ा सहाय्ाने आपल्ाला चंद्राििचे खड्े ि डोंगि पाह्ता ्े्ता्त. चंद्र जेवहा ्ोड्ा 
मोठ्ा कोिीच्ा आकािा्त अस्तो ्तेवहा हे खड्े फाि सुंदि कदस्ता्त. साधाििपिे च्तु्भीपासून ्ते 
एकादशीप्िं्तचे ७-८ कदिस.
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सयूा्पस्तानं्तर सधंयाकाळचया आकाशा्त साधया दूरदश्पकाने चंद्ाररचे खड्डे राहणयासाठीचा 
सरयोत्तम काळ रुढीलप्रमाणे – 

२०१३ मधये – 
१२ जुलै ्ते १८ जुलै
१० ऑगस्ट ्ते १७ ऑगस्ट 
९ सप्टेंबि ्ते १६ सप्टेंबि
९ ऑक्टोबि ्ते १६ ऑक्टोबि
७ नोवहेंबि ्ते १४ नोवहेंबि
७ वडसेंबि ्ते १४ वडसेंबि

२०१४ मधये –
५ जानेिािी ्ते १३ जानेिािी
४ फेब्ुिािी ्ते ११ फेब्ुिािी
६ माच्व ्ते १३ माच्व 

कृती १८
सयू्पमाला आत्ण सहा ग्रहांची जत्मनीरर 
प्रत््तकृ्ती ्तयार करणे. (ग्रहांची रांगोळी)

इ्े दाखिलेल्ा आकृ्तीसािखे सहा ग्रहांचे ि 
सू््वमालेचे ्तके् ्ा पुस्तकाच्ा पाठीमागे जोडले 
आहे्त. 

ग्रह सू्ा्वभोि्ती कफि्तानाचे त्ांचे स्ान ्ा 
आकृत्ांमध्े कदस्त आहे. सू््व कें द्रस्ानी आहे. 
ग्रहांच्ा कक्षा साधाििपिे ि्तु्वळाकाि आहे्त. 
सि्व ग्रह जिळपास एकाच प्र्तला्त कफि्त आहे्त. 
त्ामुळे ्ा आकृत्ा महिजे सू््वमालेचे बऱ्ापैकती 
जिळचे वचत् आहे. ६ ऑगस्ट २०१३ पासून २ 
फेब्ुिािी २०१४ प्िं्त दि पंधििड्ाचे ६ ग्रहांचे 
सू्ा्वभोि्ती कफि्तानाचे स्ान ्ा ्तकत्ांमध्े 
कदले आहे. 

आ्सॉन धूमके्तूचा आपल्ा सू््वमाले्तील 
प्रिासही ्ा आकृत्ांमध्े दाखिलेला आहे.

दि पंधिा कदिसांनं्तिचे ग्रहांचे स्ान पहा. 
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मैदानािि ककंिा िगा्व्त जवमनीिि ग्रहांच्ा कक्षांची मोठी आकृ्ती (िांगोळी) काढा.

सू््व कें द्रस्ानी ठेिा.

बुधाची कक्षा महिून ६ सेमी वत्ज्ेचे ि्ुत्वळ काढा.

शुक्ाच्ा कके्षची वत्ज्ा ११ सेमी असेल.

पृथिीच्ा कक्षेची वत्ज्ा १५ सेमी.

मंगळाची २३ सेमी.

गुरू ७८ सेमी वत्ज्ेच्ा ि्ुत्वळािि.

आवि शनी १४२ सेमी वत्ज्ेच्ा ि्ुत्वळािि.

जिळ आलेल्ा ्तािखेची आकृ्ती वनिडा. 

त्ा आकृ्तीनुसाि प्रत्ेक ग्रहाच्ा स्ानी एक िंगी्त गो्टी ककंिा चेंडू ठेिा. ग्रहांसाठी िापिलेल्ा गोट्या 
वनिवनिाळ्ा िंगांच्ा असाव्या्त.    

दि १५ कदिसांनी ्तकत्ानुसाि ग्रहांच्ा आवि आ्सॉन धूमके्तूच्ा जागा बदला.
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दर आठरड्याला ग्रहांचे त्नरीषिण करणे.

नुसत्ा डोळ्ांनी आपल्ाला सहा ग्रह पाह्ता ्े्ता्त – बुध, शुक्, पृथिी, मंगळ, 
गुरू, शनी.
िष्व आवि मवहन्ानुसाि काही ग्रह संध्ाकाळच्ा आकाशा्त कदस्ता्त, काही 
पहा्ेटच्ा आकाशा्त कदस्ता्त. काही आठिडे काही ग्रह अवजबा्त कदस्त नाही्त. 
पृथिी, सू््व आवि त्ा ग्रहाचे स्ान ्ानुसाि ग्रह संध्ाकाळी सू्योद्ानं्ति ककंिा 
पहा्ेट सू्योद्ापूिभी कदस्ता्त.
ग्रह जेवहा सू्ा्वच्ा मागे जा्ता्त ककंिा सू्ा्वच्ा समोि ्े्ता्त ्तेवहा काही आठिड े
्ते सू्ा्वच्ा प्रखि्तेमुळे कदस्त नाही्त. 
एखाद्ा कदिशीच्ा ग्रहांच्ा वचत्ा्त, उदा. १४ नोवहेंबि २०१३ च्ा वचत्ा्त, 
पृथिी आवि सू््व जोडिािी िेषा विचािा्त घ्ा. ्ा िेषेच्ा एका बाजूला असलेले 
सि्व ग्रह संध्ाकाळच्ा आकाशा्त कदस्तील आवि िेषेच्ा दसुऱ्ा बाजूचे सि्व ग्रह 
पहा्ेटच्ा आकाशा्त कदस्तील.
एका ठिाविक काळा्त ्तुमहाला प्रत्क्ष आकाशा्त कोि्ते ग्रह कोित्ा िेळी 
कदस्ता्त ्ते पहा. ्तुमच्ा सू््व-ग्रहांच्ा वचत्ािरून का् कदस्ते त्ाच्ाशी ्ाची 
्तुलना किा. 

२०१३ साठीचा ग्रह माग्पदश्पक

बुध – 
पहा्ेटच्ा आकाशा्त – जुलै ्ते ऑगस्ट; संध्ाकाळच्ा आकाशा्त – सप्टेंबि ि 
ऑक्टोबि;
सकाळच्ा आकाशा्त – नोवहेंबि ि वडसेंबि

शुक् – 
संध्ाकाळच्ा आकाशा्त – जुलै ्ते वडसेंबि

पृथिी – 
्ा ग्रहाििच आपि िाह्तो त्ामुळे ्तो आपल्ाला िात्ंकदिस कदस्तच अस्तो.

मंगळ – 
जुलै अखेिीपासून वडसेंबिप्िं्त पहा्ेटच्ा आकाशा्त.

गुरू – 
जुलै मध्ापासून वडसेंबिप्िं्त पहा्ेटच्ा आकाशा्त.

शनी – 
जुलै ्ते सप्टेंबि – संध्ाकाळच्ा आकाशा्त; ऑक्टोबिमध्े ्तो सू्ा्वच्ा पाठीमागे 
जाईल. नोवहेंबि मध्ापासून ्तो पुनहा पहा्ेटच्ा आकाशा्त पुनहा कदसू लागेल.

कृती १९
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साधया दूरदश्पका्ूतन शुक्राचे 
त्नरीषिण करणे.

जुलै २०१३ ्ते वडसेंबि २०१३ 
्ा काळा्त शुक् संध्ाकाळी 
कदसेल.

सोब्तच्ा ्तकत्ांिरून असं 
कदस्तं कती ऑक्टोबि २०१३ ्ते 
वडसेंबि २०१३ हे शुक्ाच्ा कला 
पाहण्ासाठी अनुकूल मवहने 
आहे्त. 

साध्ा दिूदश्वकाने शुक्ाच्ा 
कला पाहिे ही ्तुमच्ा खगोल 
जत्े्तली एक अत्ं्त िोमहष्वक 
गोटि असेल. 

्तुमचा दिूदश्वक कदावच्त 
िि्वविप्न (क्ोमॅर्टक अबिेशन) 
दाखिेल. बभंगामुळे प्रकाश 
विविध िंगांमध्े विभागला 
जा्तो आवि त्ामुळे शुक्ाची 
प्रव्तमा धूसि आवि विरूवप्त 
झालेली कदस्ते.

एका साध्ा पद््तीने िि्वविप्न 
खूपसे कमी कि्ता ्े्ते. 

बभंगािि लाि्ता ्ेईल असं एक 
ि्तु्वळाकाि काड्व ्त्ाि किा. 
त्ाच्ा मध्भागी साधािि १५ 
सेमी व्यासाचं गोल भोक पाडा. 
शुक् पाह्ताना बभंगाच्ा समोि 
हे काड्व धिा. ्ाने िि्वविप्न 
खूपसे कमी झाल्ाचे ्तुमच्ा 
लक्षा्त ्ेईल. ्तुमहाला शुक्ाची 
िेखीि प्रव्तमा वमळेल आवि 
शुक्ाच्ा कला पाह्ता ्े्तील.

कृती २०
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सयूा्पचे त्नरीषिण करणे

सू्ा्वकडे कधीही नुसत्ा डोळ्ांनी ्े्ट पाहा्चे 
नाही. ्तसे केल्ास डोळे जळू शक्ता्त.

डोळ्ांिि सुिवक्ष्त सू््वचषमा लािून आपि 
सू्ा्वकडे पाहू शक्तो. सुिवक्ष्त सू््वचषमा 
सू््वप्रकाशाची प्रखि्ता १ लाख प्टटींनी कमी 
कि्तो. ्तुमचा सू ््वचषमा सुिवक्ष्त आहे ्ाची 
खात्ी करून मगच त्ा्तून सू्ा्वकडे पहा.

कृती २१

सयूा्पची प्रत््तमा घेऊन सयूा्पचे त्नरीषिण करणे

पडद्ािि सू्ा्वची प्रव्तमा घेिे ही सू्ा्वची वनिीक्षिे किण्ाची सियोत्म पद््त आहे. ्तुमच्ा दिूदश्वकाने 
्तुमहाला सू्ा्वची सुंदि, सुसपटि प्रव्तमा कागदािि घे्ता ्ेईल.

दरूदर्शकातनू कधीही सरूा्शकडे पाहू नका. 

्तुमच्ा चेंडूच्ा माउं्टिि 
्तुमही ्त्ाि केलेला दिूदश्वक 
लािा आवि कागदािि सू्ा्वची 
प्रव्तमा घ्ा. िेखीि प्रव्तमा 
वमळेप्िं्त दिूदश्वकाची नळी 
आ्त बाहेि हलिा. सू्ा्वच्ा 
प्रव्तमेिि ्तुमहाला कदावच्त 
काही छो्ेट डाग कदस्तील. ह े
सू््वडाग आहे्त.
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नॅनो सू््वमालेची प्रव्तकृ्ती ्त्ाि किा. 
कक्ती मोठी? कक्ती दिू?

आपली पृथिी गोलाकाि आहे आवि व्तचा व्यास १२७५६ 
ककमी आहे हे आपि शाळे्त वशक्तो. १२७५६ ककमी इ्तके 
मोठे आहे्त कती कलपना किा्ला फाि कठीि. व्तला ्ोडी 
आकंुवच्त करू्ा आवि व्तचा व्यास १००० प्टटींनी कमी 
करू्ा. एक ककलोमी्टिचा एक मी्टि होईल. १००० प्टीने 
आकसलेल्ा व्यासाच्ा ्ा पृथिीला वमलीपृथिी महि्ता 
्ेईल.
वमलीपृथिीचा व्यास १२७५६ मी्टि आहे. महिजे जिळपास 
१३ ककलोमी्टि. हे सुद्ा कलपना किा्ला कठीि आहे. व्तला 
पुनहा आकंुवच्त करू्ा आवि व्यास पुनहा १००० प्टटींनी 
कमी करू्ा. १२००० चे १२ हो्तील.
आ्ता आपली पृथिी मा्क्ोपृथिी झाली. १० लाख प्टटींनी 
आकसलेल्ा व्यासाची. मा्क्ोपृथिीचा व्यास १२.७५६ 
मी्टि हो्तो, महिजे साधाििििे १३ मी्टि.
आ्ता आपि पृथिीचा व्यास आिखी १००० प्टटींनी कमी 
केला ्ति? १ मी्टिचा वमलीमी्टि हो्तो. एका छोट्याशा 
गो्टीएिढा गोल, १२.७५६ वमलीमी्टि व्यासाचा. महिजेच 
१.२७ सेमी व्यासाचा. ही नॅनोपृथिी. ज्ाचा व्यास खऱ्ा 
पृथिीपेक्षा (१००० x १००० x १०००) प्टटींनी महिजेच १ 
अबज प्ट कमी केला आहे अशी पृथिी. 

कृती २२ 
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आपल्ाला इ्ति ग्रहांची मापेही माही्त आहे्त. नॅनो बुध, 
नॅनो शुक् इत्ादी मापेही आपि गवि्ताने काढू शक्तो. नॅनो 
पृथिीचा व्यास काढला त्ाच पद््तीने.

ननॅो सयू्प केरढा आहे?

सू्ा्वचा व्यास १००००००००० प्टटींनी कमी केला ्ति 
आपल्ाला १३९.२ सेमी हा आकडा वमळ्तो. नॅनो सू््व 
१३९ सेमी व्यासाचा आहे. शाळे्तल्ा एखाद्ा मुलाच्ा 
उंची इ्तका.

सोब्तच्ा ्तकत्ा्त नॅनो ग्रहांची मापे कदलेली आहे्त. ्ा्त 
एक अबज प्टीने व्यास कमी केलेला आहे. पवहल्ा स्तंभा्त 
प्रत्ेक नॅनो ग्रहाचा व्यास कदलेला आहे. दसुऱ्ा स्तंभा्त नॅनो 
सू््वमाले्तील नॅनो सू्ा्वपासून ्तो नॅनोग्रह कक्ती दिूिि असेल 
्ते अं्ति कदलेले आहे. 

(नॅनो गुरू हा्ताळून पाह्ताना)
ननॅो सयू्पमालेची प्रत््तकृ्ती ्तयार करणे – 

नॅनोसू््वमालेची प्रव्तकृ्ती ्तीन प्रकािांनी ्त्ाि कि्ता ्ेईल. सू््व हा एक मोठ्ा फुगा असेल (इ्तका 
मोठ्ा फुगा सहजासहजी वमळ्त नाही) ककंिा फलेकसिि छापलेलं वचत् असेल ककंिा एखाद्ा मोठ्ठ्ा 
चादिीिि वशिलेला मोठ्ा वपिळा गोल असेल.
1. पृथिी आवि शुक्ासाठी मिी ककंिा गोट्या; बुध आवि मंगळासाठी मिी; ्ुिेनस, नेपच्ुन, गुरू  
 आवि शनीसाठी पलॅवस्टकचे चेंडू
2. भाज्ा आवि फळे िापरून : बुध – वमिी, मंगळ – िाळलेला वहििा िा्टािा; शुक् आवि पृथिी  
 – बोि; ्ुिेनस आवि नेपच्ून – मोठे बलंबू ककंिा वचककू; शनी – खिबूज; गुरू – गोल कबलंगड  
 ककंिा कोबी.
3. शाडूची मा्ती िापरून सि्व ग्रह ्त्ाि कि्ता ्े्तील.
ग्रहांच्ा प्रव्तकृ्ती ्त्ाि कि्ताना नेमके ि अचूक मोजमाप कििे महत्िाचे आहे. 
मोठ्ा मैदानाच्ा एका ्टोकाला नॅनो सू्ा्वचे पोस्टि ल्टकिा. सू्ा्वपासून सिळ िेषे्त ५८ मी्टि चाल्त 
जा. ्ते्े नॅनो बुध ठेिा. सू्ा्वपासून १०७ मी्टििि नॅनो शुक् ठेिा आवि १५० मी्टििि नॅनो पृथिी ठेिा. 
नॅनो नेपच्ून ठेिा्ला ्तुमहाला ४.५ ककमी चाल्त जािे लागेल! फािच दिू! 
नॅनो पृथिीप्िं्तचे ग्रह ्तिी मांडा.
आ्ता ्तुमहाला लक्षा्त आले का, आपल्ा ग्रहांची मापे आवि अं्तिे कक्ती मोठी आहे्त!
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चंुबकीय लंबकाचा आयसॉन धूमके्ूत – सयूा्पभोर्तीचया प्ररासाची प्रत््तकृ्ती

मध्भागी भोक असलेली चक्तीच्ा आकािाची 
्तीन चंुबके घ्ा. चक्तीचा एक पृष्ठभाग उत्ि 
ध्ुि आवि एक दवक्षि धु्ि असला पावहजे. 

्ा्तील एक चंुबक ्ेटबलािि ठेिा. त्ाच्ा 
भोकािि छो्टासा दगड, गो्टी ककंिा बॉल 
बेअरिंग ठेिा. एका अगदी पा्तळ कापडाच्ा 
बचंधीमध्े त्ाची पुिचुंडी बांधा. बॅंडेजचे 
जाळीदाि कापड ककंिा अस्तिाचे पा्तळ कापड 
चांगले. 

कृती २३

गो्टी-चुंबकाचा लंबक ्त्ाि किा्चा आहे. त्ा्तली 
चंुबकचक्ती जवमनीला समां्ति िावहली पावहजे.

दािाच्ा चौक्टीला ककंिा छ्ता्तल्ा एखाद्ा 
वखळ्ाला हा लंबक दोऱ्ाने ्टांगा. लंबकाचा 
दोिा वज्तका लांब व्त्तके चांगले. चंुबकचक्ती 
जवमनीपासून साधािि १ सेमी उंचीिि जवमनीला 
समां्ति असािी.

उिलेली दोन चंुबके वचक्टपट्ीने जवमनीिि 
वचक्टिा्ची आहे्त. लंबकापासून ५-१० सेमी 
अं्तिािि. लंबका्तील चंुबक आवि जवमनीिि 
वचक्टिलेली चंुबके ्ांच्ा्त आकष्वि असेल अशा 
िी्तीने ्ती ठेिा.  

लंबक मोकळा कफरू शकला पावहजे. आवि जेवहा ्तो 
जवमनीििील चंुबकांच्ा जिळ ्ेईल ्तेवहा ्तो पि्त 
न जा्ता त्ाच जागी ्तिंग्त िावहला पावहजे. अशा 
िी्तीने दोऱ्ाची लांबी कमीजास्त किा. (फो्टो पहा)

चंुबके एकमेकांना वचक्ट्तील इ्तकतीही दोिी लांब 
नको. 

जवमनीििची चंुबके महिजे वस्ि सू््व आहे. लंबकाचा 
चंुबकती् गोळा महिजे कफििािा धूमके्तू आहे. 
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लंबकाला झोका देऊन वनिवनिाळ्ा प्रकािे खेळून 
पहा. सू्ा्वच्ा गुरूतिी् आकष्विाने धूमके्तू 
सू्ा्वजिळ कसा ्े्तो, सू्ा्वभोि्ती चक्कि कशी 
माि्तो ्ते पहा. धूमके्तू सू्ा्वच्ा फािच जिळ गेला 
्ति सू््व त्ाला पकडून खेचून घेईल. हे धूमके्तूच्ा 
िेगाििही अिलंबून आहे.

्ा प्रव्तकृ्ती्त सू््व आवि धूमके्तूमधलं गुरूतिी् 
आकष्वि हे जवमनीििचा वस्ि चंुबक आवि 
ल्टकलेला चंुबक ्ांच्ा्तील चंुबकती् आकष्विाने 
दश्वविलेले आहे.

कृती २४
्ुतमचया खगोलजरेिचा अहराल राठरा.

्तुमचा अहिाल पुढील पत््ांिि पाठिा :
विज्ान प्रसाि
A – 50, इवनस्टट्यूशनल एरि्ा, सेक्टि 62
नो्डा, - 201309, उत्ि प्रदेश, भाि्त.
फोन नंबि – 0120-2404430, 31, 35, 36
फॅकस नंबि - +91-120-2404437
www.vigyanprasar.gov.in

निवनरम्व्ती लरनिंग फाउंडेशन
‘सम्तेसाठी गुिित्ा’ कें द्राच्ा िि
५६४ ब / २ शवनिाि पेठ, िमिबाग चौक
पुिे – ४११०३०
फोन नंबि – 020-24471040
इमेल – navnirmitilearning@gmail.com
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सयू्प सदेंश काड्प

्ा पानाििील काड्व कापून घ्ा. क्टिच्ा साहाय्ाने मधल्ा भागा्तील वनिवनिाळी वचनहे काळजीपूि्वक 
कापून घ्ा. उनहा्त जवमनीजिळ काड्व धिा. काडा्वच्ा सािलीचे वनिीक्षि किा. काडा्वििील वनिवनिाळी 
वचनहे जवमनीिि पडलेली कदस्तील.

आ्ता हळूहळू काड्व जवमनीपासून िििि सू्ा्वच्ा कदशेला न्ा. वज्तकं जास्ती्तजास्त उंच ने्ता ्ेईल 
व्त्तकं. सगळी वचनहे एकसािखी हो्ता्त. ्ते सगळे प्रकाशगोल हो्ता्त. आपल्ा रंूदाििाऱ्ा जािीिांचे 
द्ो्तक. आिखी उंच गेल्ािि ्ते सगळे गोल एकमेकांना सपश्व कि्ता्त. आपली एक्ता, आपलं एकत् 
्ेिं व्यक् किी्त. मानि महिून, धम्ववनिपेक्ष भाि्ताचे नागरिक महिून आवि धरित्ीचे नागरिक महिून 
आपि सगळे मुळा्त एकच असल्ाचं व्यक् किी्त.

हा चमतकाि नाही, ्ति हा एक िैज्ावनक आविषकाि आहे. जवमनीिि कदसिािे प्रकाशगोल महिजे 
सू्ा्वच्ा प्रव्तमा आहे्त. सू््व गोल आहे महिून त्ा गोल आहे्त. महिून काडा्वििच्ा कवि्ते्त ‘अनेक 
वचनहे एक सू््व’ असे आहे. ्ाला वपनहोल प्रोजेकशन ककंिा वपनहोल कॅमेऱ्ाचं ्तत्ि असं महि्ता्त. 

कृती २५

सू््व संदेश

चला एकरि येऊन घडरू अत्धक चांगले जग

अनेक शाळा

अनेक वचनहे

अनेक धम्व

अनेक िंश

अनेक संसकृ्ती

अनेक िाष्टे

अनेक समस्ा

एकच प्र्ोग

एकच सू््व

एकच ईश्वि

एकच मानि

एकच िाष्ट

एकच जग

एक वनधा्वि

तमसो मा जरोततर्शमर
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सहा ग्रह आवि आ्सॉन धूमके्तूचे ऑगस्ट २०१३ ्ते जानेिािी २०१४ प्िं्तचे स्ान

आकृती प्र्ाणात नाही.



६ ऑगस्ट २०१३

सूर्य आणि ग्रहांचे व्ास प्रमािात नाहीत. अंतरे प्रमािात आहेत. 

सूर्य

आरसॉन धूमकेतू शुक्र मंगळ शनी

बुध पृथ्ी गुरू
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२६ ऑगस्ट २०१३

सूर्य आणि ग्रहांचे व्ास प्रमािात नाहीत. अंतरे प्रमािात आहेत. 

सूर्य

आरसॉन धूमकेतू शुक्र मंगळ शनी

बुध पृथ्ी गुरू
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१५ सप्टेंबि २०१३

सूर्य आणि ग्रहांचे व्ास प्रमािात नाहीत. अंतरे प्रमािात आहेत. 

सूर्य

आरसॉन धूमकेतू शुक्र मंगळ शनी

बुध पृथ्ी गुरू
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५ ऑक्टोबि २०१३

सूर्य आणि ग्रहांचे व्ास प्रमािात नाहीत. अंतरे प्रमािात आहेत. 

सूर्य

आरसॉन धूमकेतू शुक्र मंगळ शनी

बुध पृथ्ी गुरू

35



२५ ऑक्टोबि २०१३

सूर्य आणि ग्रहांचे व्ास प्रमािात नाहीत. अंतरे प्रमािात आहेत. 

सूर्य

आरसॉन धूमकेतू शुक्र मंगळ शनी

बुध पृथ्ी गुरू
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१४ नोवहेंबि २०१३

सूर्य आणि ग्रहांचे व्ास प्रमािात नाहीत. अंतरे प्रमािात आहेत. 

सूर्य

आरसॉन धूमकेतू शुक्र मंगळ शनी

बुध पृथ्ी गुरू
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४ वडसेंबि २०१३

सूर्य आणि ग्रहांचे व्ास प्रमािात नाहीत. अंतरे प्रमािात आहेत. 

सूर्य

आरसॉन धूमकेतू शुक्र मंगळ शनी

बुध पृथ्ी गुरू
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२४ वडसेंबि २०१३

सूर्य आणि ग्रहांचे व्ास प्रमािात नाहीत. अंतरे प्रमािात आहेत. 

सूर्य

आरसॉन धूमकेतू शुक्र मंगळ शनी

बुध पृथ्ी गुरू
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१३ जानेिािी २०१४

सूर्य आणि ग्रहांचे व्ास प्रमािात नाहीत. अंतरे प्रमािात आहेत. 

सूर्य

आरसॉन धूमकेतू शुक्र मंगळ शनी

बुध पृथ्ी गुरू
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२ फेबु्िािी २०१४

सूर्य आणि ग्रहांचे व्ास प्रमािात नाहीत. अंतरे प्रमािात आहेत. 

सूर्य

आरसॉन धूमकेतू शुक्र मंगळ शनी

बुध पृथ्ी गुरू

41



धूमके्तूचा माग्व

सू््व आवि ग्रहांचे व्यास प्रमािा्त नाही्त. अं्तिे प्रमािा्त आहे्त. 
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सर्वांस्वठी खगोलश्वस्त्र - एक सुरुवात

आपल्ा सभोि्तालचं जग ही एक िैवश्वक विज्ान प्र्ोगशाळा आहे, 
कोित्ाही देशाला ्त्ाि किा्ला पििडिाि नाही अशी प्र्ोगशाळा! 
्तिीही ्ती जगा्तल्ा प्रत्ेक शाळे्तल्ा प्रत्ेक वशक्षकाला आवि 
प्रत्ेक विद्ाथ्ा्वला मोफ्त उपलबध आहे. जगा्तल्ा अशा सि्व 
छोट्या िैज्ावनकांसाठी आवि खगोलशास्त्रज्ांसाठी हे पुस्तक!  


