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णनिेदन 
 

मराठी साप्रहत्य, संस्कृती, मप्रतहास, कला आरी के्षत्रामध्ये महाराष्ट्रास लाभलेला थोर वारसा 
लता करूा त्यािे संवधधा करण्याच्या दृष्टीाे मराठी भातेत प्रवप्रशष्ट प्रवतयावरील मलूभतू संशोधा, लेखा, 
िकाशा याांा उते्तला रेण्याच्या हेतूाे महाराष्ट्र शासाााे १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रि 
संस्कृती मंडळािी स्थापाा केली. त्यााससार प्रवप्रवध ज्ञााशाखापं्रवतयी मंडळााे आलवर काेक गं्रथ िप्रसद्ध 
केले. तथाप्रप ाव्या यसगधमािे वैप्रशष्ट््यम म्हिले ाव े प्रवज्ञाा आप्रि तंत्रज्ञाा यावर म्हिाव े तसे साप्रहत्य 
मंडळातफे िकाप्रशत झालेले ाव्हते. ज्ञाा आप्रि प्रवज्ञाा हा माावी संस्कृतीिा कप्रवभाज्य आप्रि सातत्यााे 
िगत होिारा घटक आहे. ाव्या यसगािी प्रवज्ञााप्रवतयक भकू मोठी आहे. ससरैवााे एकोप्रिसाव्या व प्रवसाव्या 
शतकात महाराष्ट्रामध्ये काेक संशोधक व वैज्ञाप्राक झाले व होत आहेत. त्यातील काेकाांी राष्ट्रीय व 
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही आपला िभाव पाडलेला आहे. प्रवलक्षि वगेााे िगत होिाऱ्या या ज्ञााशाखेिा 
मराठी भातेमध्ये संरभध गं्रथ उपलब्ध व्हावा या हेतूाे मंडळाच्या मूळ उप्रिष्टाांससार एक तंत्रज्ञााप्रवतयक 
पप्ररपूिध कोश तयार करण्यािा मंडळााे प्रािधय घेतला. 
 

या कोशाच्या प्रसद्धतेिी लबाबरारी मंडळााे मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतरेकडे सोपप्रवली. मराठी प्रवज्ञाा 
पप्ररतर ही महाराष्ट्राला भतूिावह कशी वैज्ञाप्राक ससं्था आहे व ती सातत्यााे आधसप्राक काळाबरोबर 
समातंर वाटिाल करीत राप्रहलेली आहे. पप्ररिामी या संस्थेकडूा मराठी भातेमध्ये प्रवज्ञाा प्रवतयक 
साप्रहत्यािा फार मोठा िसार आलवर िाललेला आहे. पप्ररतरेिी ही पार्श्धभमूी ध्यााी घेता महाराष्ट्र राज्य 
साप्रहत्य आप्रि संस्कृती मंडळााे लेव्हा प्रवज्ञाा आप्रि तंत्रज्ञाा कोश िप्रसद्ध करावयािे ठरप्रवले, तेव्हा 
त्यासाठी मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतर ही एकमेव संस्था डोळ्यासमोर आली. ससरैवााे या कामी मंडळाला 
सवधतऱ्हेिे सहकायध रेण्यािे पप्ररतरेाे मान्य केले. त्यामसळे महाराष्ट्राला, आधसप्राक यसगधमािे ितीक कसे 
प्रवज्ञाा आप्रि तंत्रज्ञाा, कोशरूपााे उपलब्ध करूा रेण्यािे महाा कायध मंडळाला पार पाडता आले यािा 
प्रवशते आांर होतो. या कप्रभाव प्रवज्ञाा आप्रि तंत्रज्ञाा कोशामसळे महाराष्ट्रातील केवळ ज्ञााप्रपपासू 
लोकासंाठी ाव्हे तर ावप्रशप्रक्षत व शहरी भागापासूा रूर कसलेल्या सवधसामान्य लातेसाठी आधसप्राक ज्ञाा-
प्रवज्ञाा संकल्पाा उपलब्ध होऊा महाराष्ट्राच्या वैज्ञाप्राक सासं्कृप्रतकेमध्ये मोलािी भर पडेल कसा 
मंडळािा कध्यक्ष म्हिूा मला प्रवर्श्ास वाटतो. 
 

मराठी भातेमध्ये िथमि िकाप्रशत होिारा व पप्ररश्रमपूवधक प्रसद्धतेला ाेलेला ‘प्रवज्ञाा आप्रि तंत्रज्ञाा 
कोश’ हा बृहत िकल्प केवळ मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतरेच्या सहयोगामसळे मंडळाला पूिध करता आला याबिल 
पप्ररतरेिे मंडळ कृतज्ञ आहे. महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रि ससं्कृती मंडळाच्या या आधसप्राक महाराष्ट्रािी 
गरल भागवण्यािा ियत्ा करिाऱ्या िकल्पािे ज्ञााप्रपपासू महाराष्ट्र कगत्यपूवधक स्वागत करील कशी मला 
आशा आहे. 
 
  मधु मंगेश कर्णिक 

  कध्यक्ष, 
  महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रि संस्कृती मंडळ 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रस्तािना 
 

मराठीमध्ये आतापयंत तयार झालेल्या कोशािंी संख्या ससमारे ८२० आहे. त्यात गं्रथसूिी, 
िप्ररत्रकोश, प्रतथीकोश, लंत्री आप्रि शकावली, प्रारेश पसस्तके, प्रारेप्रशका, वार्षतके व पंिागें, शब्रकोश, 
संख्यासंकेतकोश, ससप्रविारकोश, भौगोप्रलककोश-ग्रामसूिी आप्रि ज्ञााकोश कसे एकूि १२ िकारिे कोश 
आहेत. मराठीतील पप्रहला मराठी-मंग्रली शब्रकोश प्रवल्यम कॅरी याांी १९१० साली तयार केला. 
मराठीतील पप्रहला ज्ञााकोश १८७० साली ‘प्रवद्याकल्पतरु’ या ाावााे िप्रसद्ध झाला. तरी १९२० ते २९ 
सालाच्या ररम्याा डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकराांी िप्रसद्ध केलेला ज्ञााकोश हा मराठीतील महत्त्वािा 
ज्ञााकोश समलला लातो कारि डॉ. केतकर हे मंग्लंडमधूा ज्ञााकोश प्रार्षमतीिे कध्यया करुा आले 
होते. १९६० साली महाराष्ट्र राज्य स्थापा झाल्यावर प्रवर्श्कोश मंडळ स्थापा झाले आप्रि ांतर 
प्रवर्श्कोशािे एकेक खंड िप्रसद्ध होऊ लागले आप्रि आता २००९ साली हा २० खंडािंा िकल्प पूरा झाला. 
मराठीमधील महत्वािे ले प्रवज्ञााकोश तयार झाले त्यात िा. ल. वा. गसलधरािंा ‘गप्रित ज्ञााकोश’, मारुती 
प्रितमपल् लींिा ‘पक्षीकोश’, कशोक महारेव लोशींिा ‘कृती ज्ञााकोश’, ससधाकर भालेराव आप्रि वसतं 
कर्षडले यािंा ‘ससगम प्रवज्ञााकोश’, शकंर गोपाळ प्रभडे यािंा ‘यतं्रालयािा कोश’, प्रमवलर वाटव े आप्रि 
मतरािंा ‘आपली सृष्टी आपले धा’, ससरेशिंद्र वारघडे यािंा ‘भारतीय वन्यिािीकोश’, रा. गो. श्रीखंडे 
यािंा ‘प्रवज्ञााकोश’, मोहा आपटयािंा ‘शतक शोधािें’, पसण्याच्या उन्मेत िकाशाािा ‘संपूिध वप्राता कोश’, 
माधव काप्राटकरािंा ‘गृप्रहिीगाथा’, श्रीराम ओक आप्रि डॉ. लयतं ाारळीकरािंा ‘सृप्रष्टप्रवज्ञाागाथा’, 
मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतरेिे ‘प्रवज्ञाा संकल्पााकोश’ व ‘प्रवज्ञाागं्रथसूिी’, ससरेश ााडकिीिी ‘मराठी 
वैद्यकगं्रथसूिी’ आप्रि राज्य मराठी प्रवकास संस्थेिा ‘वस्त्रकोश’ कसे आहेत. तर साप् ताप्रहक प्रववकेतफे येऊ 
घातलेल्या ‘प्रशल्पकार कोश’ यातील एक खंड ‘प्रवज्ञाा आप्रि तंत्रज्ञाा’ यावर कसिार आहे. कसे म्हितात 
की मराठी भातेत प्रवप्रवध िकारिे आप्रि संख्येाे लेवढे कोश तयार झाले तेवढे कोश कन्य भारतीय भातेत 
क् वप्रिति झाले. ज्ञााकोशाचं्या बाबतीत मराठी भातेिा भारतात िौथा ्रममाकं लागतो. आप्रि कसे कसूाही 
कसे िकतााे लािवले की प्रवज्ञााातील संज्ञा, संकल्पाा, व्यक् ती आप्रि संस्था याचं्यावरील एका कोशािी 
सवधि कभ्यासकाांा मोठी गरल आहे. ाेमकी ही गरल महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य संस्कृती मंडळ आप्रि मराठी 
प्रवज्ञाा पप्ररतरेाे ओळखली आप्रि िस्तसतच्या कोशािी मसहूतधमेढ रोवली गेली. 
 

२००६ सालच्या ऑगस्ट मप्रहन्यात महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रि संस्कृती मंडळािे कध्यक्ष आप्रि 
िप्रसद्ध साप्रहनत्यक श्री. मधू मंगेश कर्षिक यािंा मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतरेकडे प्रारोप आला की मराठी प्रवज्ञाा 
पप्ररतर आप्रि महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रि ससं्कृती मडंळ प्रवज्ञााातील एखारा िकल्प सयंसक् तपिे हाती 
घेईल का? तसे झाल्यास महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रि संस्कृती मंडळ त्यास कथधसहाय्य रेऊ शकेल. 
साप्रहत्य संस्कृती मंडळाच्या कध्यक्षाकंडूाि कसा िस्ताव आल्याांतर त्यावर मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतरेिे 
कायधकते आप्रि महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य ससं्कृती मंडळािे कध्यक्ष श्री. मधू मंगेश कर्षिक याचं्यात ििा 
होऊा प्रवज्ञाा आप्रि तंत्रज्ञााािा कोश मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतरेाे तयार करावा कसे ठरले. ििा झाली आप्रि 
िकल्पास मान्यता प्रमळाली. मग या कोशात कोिकोिते प्रवतय यावते, त्यािे स्वरुप कसे कसाव,े कोि 
कोि शास्त्रज्ञ यासाठी लेखा करु शकतील कशा सवध गोष्टींिी िािपिी झाल्यावर रप्रववार प्ररााकं ११ 
फेब्रसवारी, २००७ रोली २४ तज् ज्ञािंी एक बठैक मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतरेत बोलावली. त्यात या िकल्पािी 
सप्रवस्तर ििा होऊा िकल्प करावा आप्रि त्यासाठी आम्ही काम करु कसे या तज् ज्ञांाी एकमसखााे 
सापं्रगतले. मग त्याि बैठकीपासूा या कोशात १) भौप्रतकी २) रसाया ३) लीव ४) पयावरि ५) 
कप्रभयापं्रत्रकी ६) वैद्यक ७) शतेी ८) खगोल ९) गप्रित १०) पशसरोग ११) वस्त्र १२) भगूभध १३) भगूोल या 



 

अनुक्रमणिका 

प्रवतयातील कोिकोित्या ाोंरी कसाव्यात यावर ििा ससरु झाली. यासाठी पीआयडी (काऊनन्सल ऑफ 
सायपं्रटप्रफक कँड मंडनस्रयल प्ररसिध, ावी प्ररल् लीिे पनब्लकेशा कँड मन्फमेशा प्रडरेक्टोरेट) याांी १९९२ 
साली तयार केलेल्या ‘गोल्डा रझेरी ऑफ सायन्स कडँ टेक्ाॉलॉली’ या कोशािा उपयोग करुा ाोंरीिी 
शीतधके ाक् की केली. शीतधके ाक् की करण्यासाठी तज् ज्ञाचं्या लााेवारी ते एप्रिल, २००७ या काळात पाि 
बैठकी झाल्या. या पाि बैठकीमध्ये ठरलेल्या िार हलार ाोंरींिी शीतधके सवध िोवीस तज् ज्ञांकडे पाठवाू 
यातील कोित्या शीतधकाचं्या ाोंरी ते प्रलहू शकतील ते त्याचं्या संमतीाे ठरल्यावर त्याांी ाोंरी प्रलहायला 
ससरुवात केली. 
 

ाोंरी प्रलप्रहण्यासाठी सवाासमते कसे ठरले की ित्येक ाोंर ही सरासरीाे ५० शब्रािंी कसावी. या 
ाोंरी प्रवज्ञाा प्रवतयक संज्ञा, संकल्पाा, व्यक् ती आप्रि संस्था यापसरत्या मयाप्ररत कसाव्यात. या ाोंरी म्हिले 
त्या प्रवतयावरील पूिध माप्रहती ाव्हे तर ही केवळ तोंड ओळख कसूा कभ्यासूांी त्या प्रवतयातील पसस्तके 
वाििे गरलेिे आहे. यासाठी कोिती पसस्तके वािावीत यािी यारी रेत बसलो कसतो तर त्यासाठी सहल 
५०-१०० पााे लागली कसती. कारि ाोंर लेखकाांी प्रततकी पसस्तके संरभासाठी सहली वापरली आहेत. 
पि प्रवस्तार भयास्तव कशी संरभधसूिी प्ररली ााही. या कोशातील ाोंरी मराठीत कसल्या तरी ित्येक 
ाोंरीिे शीतधक कंसात मंग्रलीत द्याव ेपि ते प्रलप्रहत कसतााा त्यासाठी रेवाागरी प्रलपीि वापरावी. फक् त 
रासायप्राक संज्ञा प्रलप्रहतााा आप्रि कगरी आवश्यक वाटेल तेव्हाि रोमा प्रलपीिा वापर करावा. ाोंरीसाठी 
संस्था प्रावडतााा कगरी आंतरराष्ट्रीय ससं्था कसली तरी िप्रसद्ध संस्थाि घ्याव्यात. राष्ट्रीय आप्रि 
िारेप्रशक संस्था प्रावडतााा हा प्राकत तर ठेवलाि पि एखारी िारेप्रशक ससं्थाही महाराष्ट्रभर काम करत 
कसेल तरि घ्यावी हाही प्राकत ठेवला. व्यक् तींमध्ये त्या िप्रसद्ध व्यनक् त आहेत का - यासाठी ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक प्रवलेते हा प्राकत ठरला पि त्यातही सवधि ााबेल पाप्ररतोप्रतक प्रवलेते घेतले ााहीत कारि 
१९०१ सालापासूा ससरु झालेल्या या पाप्ररतोप्रतकाच्या मााकऱ्यात भौप्रतकी, रसाया आप्रि लीव/वैद्यकीय 
प्रवतयात प्रमळूाि कंरालााे िारश े व्यक् तींिा समावशे झालेला आहे. राष्ट्रीय आप्रि िारेप्रशक स्तरावरील 
व्यक् ती प्रावडतााा ती व्यक् ती भटाागर कथवा कन्य राष्ट्रीय पाप्ररतोप्रतकिाप् त प्रावडली आहे. व्यक् तीिी 
आवश्यक तेवढीि वैयनक् तक माप्रहती प्ररली कसूा त्याचं्या कायाच्या माप्रहतीवर भर प्ररला आहे. व्यक् तींिे 
ााव प्रलप्रहतााा िथम आडााव, मग स्वतःिे आप्रि मग वप्रडलािें ााव प्रलप्रहले आहे. आप्रि मग पसढे कंसात 
त्यािें लन्म आप्रि मसत्यू साल प्रलप्रहले आहे. लन्म आप्रि मसत्यूच्या तारखा प्ररल्या ााहीत. उराहरिाथध रामा, 
िंद्रशखेर वेंकट (१८८८-१९७० ) आप्रि लेथे व्यक् ती हयात आहेत त्या प्रठकािी, उराहरिाथध माशलेकर, 
रघसााथ कांत (१९४३-) कसे प्रलप्रहले आहे. व्यक् तींच्या डॉक्टर, िाध्यापक, सर कशा ज्या उपाधी आहेत 
त्या गाळल्या आहेत. 
 

ाोबले पाप्ररतोतक प्रवलेते शास्त्रज्ञ आप्रि मतर ाााा रेशातील लोकाचं्या ाावािें उच् िार ाीट 
कसावते यासाठी मसंबईच्या भाभा किससंशोधा संस्थेत पूवी काम केलेले भातातज् ज्ञ श्री. कप्रलत भागधव यािंी 
मरत घेतली आहे. ाोबेल पाप्ररतोतक प्रवलेत्यािंी स्वतंत्र यारी प्रवतय आप्रि वतााससार पप्ररप्रशष्ठात प्ररली 
आहे. कोशातील ाोंरी ककार प्रवल्हेरी कसूा त्याचं्या मंग्रली शीतधकािंी यारी पप्ररप्रशष्ठात प्ररली आहे. या 
प्रशवाय महाराष्ट्रातील प्रवद्यापीठे, महाराष्ट्रातील प्रलल्हे आप्रि तालसके, कृती कें दे्र आप्रि वला मापािंी 
कोष्टके पप्ररप्रशष्ठात प्ररली आहेत. ित्येक ाोंरीखाली ती कोिी प्रलप्रहली त्या शास्त्रज्ञािे ााव ा प्रलप्रहता सवध 
ाोंर लेखक शास्त्रज्ञािंी आप्रि कोशासाठी सहाय्य करिाऱ्या सवािी ाावे, पते्त आप्रि छायाप्रिते्र ‘कोशािे 
प्रशल्पकार’ या पप्ररप्रशष्ठात प्ररली आहेत. सपूंिध कोशात शालेय पाठ्यपसस्तकात वापरली लात कसलेली 
पप्ररभाता वापरली कसूा त्यापसढे लरुर तेथे कंसात ििारातील शब्र प्ररला आहे. यामसळे हा कोश शालेय 
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प्रवद्याथी आप्रि ज्याांा ती पप्ररभाता कवगत ााही कशा वयााे मोठ्या कसलेल्या लोकाांाही उपयोगी पडेल. 
पप्ररभातेत ससससत्रता आिण्यासाठी श्रीमती राधा सावतं या प्रावृत्त प्रशप्रक्षकेाे मरत केली कसूा मसप्रद्रत 
शोधाािे काम श्री. प्रमवलर ववेलगकर आप्रि श्रीमती संध्या धसरी याांी केले आहे. मसखपषृ्ठ आप्रि कतंगधत प्रिते्र 
श्री. आप्रसत भाले, श्री. िमोर बािे, श्री. महेंद्र भावसार आप्रि संलय प्रमस्त्री याांी काढली आहेत. त्यासाठी 
त्याांा योग्य प्रिते्र प्रावडूा रेण्यािे काम श्री. िरीप म्हाते्र आप्रि श्री. कलय प्ररवकेर याांी केले. कक्षर 
लसळिी आप्रि डीटीपीिे काम ा कंटाळता श्री. प्रवर्श्ााथ म्हािोळकर याांी केले तर संपूिध िकल्पाच्या 
संयोलाािे काम श्री. श्रीराम वशते्र याांी केले. आम्ही या सवांिे कृतज्ञ आहोत. 
 

या कोशाच्या कामासाठी लागिारे सपूंिध कथधसहाय्य महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रि संस्कृती 
मंडळााे केले कसूा मतरही काेक िकारिी मरत तत्परतेाे मंडळाच्या सप्रिव श्रीमती गौरी रेशमसख याांी 
केली आहे हे कृतज्ञतेाे ामूर करायला हव.े तसेि हे काम मोठ्या भरवशााे मंडळािे कध्यक्ष श्री. मधू मंगेश 
कर्षिक याांी पप्ररतरेवर सोपवले त्यासाठी त्यािेंही आम्ही ऋिी आहोत. हा भरवसा प्रकतपत रास्त ठरला 
हे वािकाांी ठरवायिे आहे. सवध लेखक शास्त्रज्ञाांी ाोंरी तर तत्परतेाे प्रलप्रहल्याि पि परत परत त्या 
रसरुस्त करायच्या आमच्या प्रवांतीस त्याांी वळेोवळेी मााही प्ररल्यामसळे हा कोश मतक्या किूक स्वरुपात 
येऊ शकत आहे. 
 
  डॉ. बाळ फोंडके 
मसंबई -१५ एप्रिल, २००९  अ. पा.ं देशपाडें 
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मागगदशगक सूचना 
 

ित्येक कोशािे स्वरुप वगेवगेळे कसते. त्यााससार त्यािा रिााबधं ठरत कसतो. या कोशािा 
रिााबधं प्राप्रित करताााही व्याकरिाच्या प्रायमािे उल् लंघा ा करता तो वािकाांा कप्रधकतम उपयोगी 
आप्रि ससलभ होईल यािा प्रविार केला गेला आहे. 
 

प्रवज्ञाा  तंत्रज्ञाा कोश कसेि यािे स्वरुप कसल्यामसळे भौप्रतकशास्त्र, रसायाशास्त्र, 
वास्पतीप्रवज्ञाा, िािीप्रवज्ञाा, रेण् वीय लीवशास्त्र, िलााशास्त्र, सूक्ष्मलीवशास्त्र, शतेकी, पशसप्रवज्ञाा, वैद्यक, 
भगूभधशास्त्र, हवामााशास्त्र, सागरप्रवज्ञाा, कशा प्रवज्ञाााच्या सवधि शाखािंा तसेि कप्रभयापं्रत्रकीच्या सवध 
शाखािंा समावशे कोशात केला आहे. गप्रिताप्रवतयीच्या भरपूर ाोंरी कोशात आहेत. 
 

यातील ाोंरी मराठी मसळाक्षराांससार ककारप्रवल्हे रिण्यात आल्या आहेत. परंतस मराठीत कासस्वार, 
लोडाक्षरे, कधधिदं्र प्रकवा ऋकार याचं्यासारखी खास वैप्रशष्ट्ठे्य आहेत. त्यािंाही समावशे केला गेला आहे. 
‘क’ वरील कासस्वारासाठी ‘कं’ हे स्वतंत्र मसळाक्षर कसल्यामसळे ‘कंकगप्रित’ वकवा ‘कंडल’ यासारख्या ाोंरी 
‘कं’ या मसळाक्षराखालीि प्ररल्या आहेत. परंतस ‘आ’ ते ‘औ’ वर कासस्वार कसलेल्या ‘आतंरखंडीय के्षपिासे्र’ 
वकवा ‘मटेंलसटॅ’ यासारख्या ाोंरी त्या त्या मसळाक्षरामंधील ाोंरीत सवात शवेटी प्ररल्या आहेत. लोडाक्षराांी 
ससरु होिाऱ्या ाोंरींिा ्रममही ककारप्रवल्हेि प्ररला आहे. उराहरिाथध, ‘्रममवार संख्या’ यासारख्या ‘्रम’ाे 
ससरू होिाऱ्या ाोंरींांतर ‘क् लथा’ या सारख्या ‘क्ल’ाे ससरू होिाऱ्या ाोंरींाा स्थाा प्रमळाले आहे. 

 
कधधिदं्राचं्या बाबतीत थोडा वगेळा प्रविार केला आहे. ‘क कॅ्सेलरॉड’ सारख्या ‘क ’ॅ ाे ससरु होिाऱ्या 

ाोंरी, ‘ऐ’ांतर प्ररल्या आहेत. तसेि ‘ऑ’ ाे ससरु होिाऱ्या ाोंरी, उराहरिाथध ‘ऑनक्सला’ ‘औ’ ांतर, 
‘कॉख’ सारख्या ‘कॉ’ ाे ससरु होिाऱ्या ाोंरी ‘कौ’ ांतर सापडतील. ‘ऋतूमाा’ सारख्या ‘ऋ’ ाे ससरु 
होिाऱ्या ाोंरीसाठी मोल्सवथधच्या शब्रकोशातील तत्वािा कवलंब केला गेला आहे. त्यााससार या ाोंरी ‘ऊ’ 
ांतर सापडतील. 

 
हा कोश आबालवृद्धाचं्या उपयोगािा कसला तरी शालेय प्रवद्याथी, प्रशक्षक, पालक याचं्याकडूा 

त्यािा लास्ती वापर होण्यािी शक्यता आम्हाला प्ररसते आहे. त्यामसळे शीतधकाचं्या ाोंरींसाठी मराठी 
पप्ररभातेतील शब्रािंाि वापर केला गेला आहे. संज्ञा आप्रि संकल्पाा याचं्यासाठी ले पयायी मराठी शब्र 
शालेय पाठ्यपसस्तकामंध्ये आता रुढ झाले आहेत वकवा लामाासात ििप्रलत आहेत त्यािंाि वापर केला 
आहे. तरीही काही िप्रतशब्र आता बरलले आहेत. उराहरिाथध पिंवीस तीस वतांपूवी ज्याांा प्रपष्टमय 
पराथध कसे म्हित कसत त्याला आता कबकरके कसे ााव प्ररले गेले आहे. िवगे या शब्राऐवली आता त्वरि 
हा शब्र रुढ झाला आहे. कशा वळेी सध्या ििप्रलत कसलेल्या ाावाांतर लसाे ाावही प्ररले गेले आहे. 
उराहरिाथध कबकरके / प्रपष्टमय पराथध वकवा त्वरि / िवगे. तरीही प्रकत्येक वािकाांा मूळ मंग्रली शब्रि 
पप्ररप्रित कसेल. त्याचं्या सोयीसाठी त्याांतर कंसामध्ये मूळ मंग्रली संज्ञाही प्ररली आहे. मात्र ती मंग्रलीतील 
रोमा प्रलपीत ा रेता रेवाागरी प्रलपीति प्ररली आहे, उराहरिाथध त्वरि / िवगे (क ॅनक्सलरेशा). मात्र 
प्रलथे मराठी िप्रतशब्र ा वापरता मूळ मंग्रली संज्ञाि कायम ठेवली आहे, कशा मंग्रली संज्ञा या पप्ररप्रशष्टात 
समाप्रवष्ट केल्या ााहीत. उरा. डीएाए, सनॅ्फोरायवझग वकवा डाऊालोवडग. 
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लरी ही मगं्रली संज्ञा रेवाागरी प्रलपीत प्रलप्रहलेली कसली तरी प्रतिी ्रममवारी ककारप्रवल्हे कसिार 
ााही. त्यामसळे मंग्रली ाावावरूा प्रतच्यावरिी ाोंर कस ठे शोधायिी कसा िश् ा पडेल. त्यािी सोय 
करण्यासाठी कशा सवध मंग्रली ाावािंी ककारप्रवल्हे यारी पप्ररप्रशष्ट-१ मध्ये प्ररली आहे. त्या ाोंरीसमोर 
त्यासाठी कोिता मराठी िप्रतशब्र वापरला आहे यािीही माप्रहती प्ररली आहे. त्या पप्ररप्रशष्टािा वापर करूा 
संबंप्रधत ाोंर सापडू शकेल. 

 
कोशामध्ये वैज्ञाप्राक संस्थािंीही माप्रहती प्ररली आहे. त्याचं्या मूळ मंग्रली ाावािंाि प्रविार शक्यतो 

झाला आहे. तरीही वल्डध हेल्थ ऑरगाायझेशाला लागप्रतक आरोग्य संस्था वकवा ाॅशाल केप्रमकल 
लॅबोरेटरीसाठी राष्ट्रीय रासायप्राक ियोगशाळा ही ाावहेी ििप्रलत झाली आहेत. कशा प्रठकािी मराठी 
ाावाांा िाधान्य प्ररले कसले तरी कंसात मूळ मंग्रली ाावहेी प्ररली आहेत. त्यािंी यारीही पप्ररप्रशष्ट-१ मध्ये 
प्ररली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरच्या सवधि भारतीय वैज्ञाप्राक संस्थािंा समावशे केला आहे. काही स्थाप्राक 
संस्थािंाही, त्यािें महाराष्ट्रातील महत्त्व ध्यााी घेऊा, समावशे केला आहे. प्रवशतेतः कृती 
प्रवद्यापीठासंंबधंीच्या ाोंरी आवलूधा प्ररल्या आहेत. 

 
वैज्ञाप्राकापं्रवतयीच्या संप्रक्षप् त ाोंरीही कोशात आहेत. ाोबेल पसरस्कार िाप् त वैज्ञाप्राकािंा प्रविार 

कोशासाठी केला कसला तरी सवधि ाोबले प्रवलेत्यावंरच्या ाोंरी कोशात ााहीत. पि १९०१ ते २००८ 
पयंतच्या सवध ाोबले प्रवलेत्यािंी यारी पप्ररप्रशष्ट-२ मध्ये प्ररली आहे. त्या व्यप्रतप्ररक् त ज्याांी प्रवज्ञाााच्या 
प्रवकासात मोलािी भर घातली आहे, प्रविारािंी ावीा बैठक रूढ केली आहे कशा न्यटूा, गपॅ्रलप्रलओ 
यासारख्या ाोबलेपूवध वैज्ञाप्राकािंीही माप्रहती कोशात सापडेल. 

 
काेक भारतीय वैज्ञाप्राकापं्रवतयीिी माप्रहतीही कोशात प्ररली आहे. भारतीय वैज्ञाप्राकािंी प्रावड 

करतााा मूलभतू वकवा उपयोप्रलत संशोधाातील योगराााबरोबरि त्या संशोधाािा समालाला उपयोग 
होण्यासाठी िसारप्रवतयक कामप्रगरीिाही प्रविार केला आहे. या योगरााासाठी ज्याांा एफआरएस सारखे 
आंतरराष्ट्रीय सन्माा लाभले वकवा भटाागर सारखे राष्ट्रीय पसरस्कार प्रमळाले त्यािंी प्रावड केली आहे. 
राष्ट्रीय स्तरावरच्या वैज्ञाप्राक संस्थािें संिालकपर ज्या महाराष्ट्रीय वैज्ञाप्राकाांी भतूप्रवले त्यािंीही 
माप्रहती कोशात प्ररली आहे. 

 
या ाोंरींसाठी त्या व्यनक् तिे आडााव िधाा धरले आहे. त्याांतर मग मतर ााव.े उराहरिाथध 

प्रटळक, बाळ रत्तात्रय; शमा, मामोहा; क्यसरी, मारी स्क् लोडोवस्का वकवा न्यूटा, आयझॅक. ाावाांतर 
कंसात त्या व्यनक् तच्या आयसष्ट्य्रममािा आढावा यावा यासाठी लन्मसाल व मृत्यसूालही प्ररले आहे. हयात 
व्यक् तींच्या बाबतीत फक् त लन्मसाल रेऊा मोकळी लागा सोडली आहे. उराहरिाथध, वॉटसा, लेम्स ड्यसई 
(१९२८-). काही व्यक् तींच्या बाबतीत ही साावळी किकू प्रमळिे कप्रठि झाले आहे. कशाचं्या बाबतीत 
कंराले कालखंडािी माप्रहती प्ररली आहे. 

 
प्रकत्येक संज्ञावंरील ाोंरींिे वािा करतााा त्यात मतर कोित्या तरी संजे्ञिा व संकल्पाेिा 

उल् लेख येतो. कशा वळेी त्या रससऱ्या संजे्ञप्रवतयीिी ाोंरही वािल्यास आकला सोपे लाते. त्यामसळे कशा 
पूरक ाोंरींिी माप्रहती शवेटी कंसात प्ररली आहे. उराहरिाथध कपभसू्थाा या ाोंरीच्या शवेटी (पाहा : 
उपभसू्थान) कशी पूरक ाोंरीप्रवतयीिी सूिाा प्ररली आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

पंिवीस ते तीस टक् के ाोंरींसमवते समपधक रसरंगी प्रिते्रही आहेत. ही प्रिते्र शब्रािंी उिीव भरूा 
काढतात व आकलाास मरत करतात. काही ाोंरींसमवते रेखाप्रिते्र आहेत तर काहींच्या, प्रवशतेतः 
वैज्ञाप्राक उपकरिासंोबत छायाप्रिते्र वापरली आहेत. वैज्ञाप्राकािंी शक्यतो छायाप्रिते्रि प्ररली आहेत. 
परंतस, छायाप्रित्रिकलेिा शोध लागण्यापूवीच्या कालखंडातील व्यक् तींिी छायाप्रिते्र प्रमळिे कशक्यि आहे. 
कशा वळेी तैलप्रिते्र वकवा रेखाप्रित्रािंा समावशे केला आहे. परंतस काही ाोंरींबरोबर पूिध रंगीत प्रिते्र कसिे 
आवश्यक वाटले. उराहरिाथध कपस्करिामसळे पाढंऱ्या िकाशािी फोड होऊा त्यातील प्रवप्रवध रंगछटा 
स्पष्ट होतात. या ाोंरीसमवते कृष्ट्िधवल प्रित्र रेिे कथधहीाि आहे. कशा काही ाोंरीसाठी रंगीत प्रिते्र 
वापरली आहेत. मात्र कशी सवध रंगीत प्रिते्र एकप्रत्रत करूा ती वगेळ्या लागी प्ररली आहेत. कशा ाोंरींच्या 
शवेटी ( पाहा रंगीत चित्र) कशी सूिाा आहे. 

 
कोशाच्या शवेटी काही पप्ररप्रशषे्ट आहेत. त्यात सवध ाोबले पसरस्कार, आबेल पसरस्कार, स्टॉकहोम 

लल पसरस्कार प्रवलेते, महाराष्ट्रातील प्रलल्हे आप्रि तालसके, महाराष्ट्रातील कृती प्रवज्ञाा कें द्र, वलामापािी 
कोष्टके व मंग्रली संज्ञािंी ककारप्रवल्हे यारी त्याचं्यासाठी वापरलेल्या मराठी िप्रतशब्रासप्रहत प्ररली आहे. 
पप्ररप्रशष्ट-८ मध्ये कोशाच्या प्रशल्पकारािंा कल्प-पप्ररिय प्ररला आहे. 

 
कोशािा हा रिााबंध ध्यााात घेऊा त्यािा वापर केल्यास वािकाला त्यािा लास्तीतलास्त लाभ 

उठवता येईल ही कपेक्षा आहे. 
 

★ ★ ★ 
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अ 
 
अकायगता (प्लॅस्स्टणसटी) : लवप्रिकता. आवश्यकतेाससार मूळ घाटापेक्षा वगेळा घाट वकवा आकार 
कायमस्वरुपी धारि करण्यािी घा पराथािी क्षमता. आपला मेंरूही कशा िकारिी लवप्रिकता बाळगाू 
आहे. 
 
अणखल भारतीय िैद्यकशास्त्र संस्था, निी णदल् ली (ऑल इणंडया इस्िस्टयूूटट ऑफ मेणडकल सायिसेस - 
एम्स) : ही एक िमसख संस्था आहे. यात वैद्यकीय प्रशक्षि प्ररले लाते आप्रि वैद्यक शास्त्रात संशोधा केले 
लाते. हे एक ाावाललेले रुग्िालयही आहे. 
 

 
 
अगार : सागरी वास्पतीपासूा कगार हा पराथध प्रमळवला लातो. ियोगशाळेत लीवािू व ऊती संवधधाासाठी 
(टीश्यू कल्िर) कगारच्या लेलीिा माध्यम म्हिाू वापर केला लातो. कगारिा उपयोग रंतप्रिप्रकत्सेमध्येही 
केला लातो. 
 

 
 
अस्ननजिय खडक (इस्ननयस रॉक) : ज्वालामसखीतूा बाहेर पडलेल्या तप् तरसामसळे बालेला रगड. 
खोलवर द्रवरुपात कसलेल्या रगडाला, प्रशलारसाला, मगॅ्मा म्हितात. ज्वालामसखीच्या उदे्रकातूा तो 
भपूृष्ठावर आल्याांतर त्याला लाव्हा म्हितात. हा थंड झाला की त्यापासूा कनग्ालन्य खडक तयार 
होतात. बसाल्ट व गॅ्रााईट हे कनग्ालन्य रगडािें िकार आहेत. हवामाा, पाऊस-पाण्यािा मारा यामसळे 
झील होऊा त्यािी माती बाते. (पाहा : गाळीव खडक) 
 
अस्ननबाि (रॉकेट) : हे स्फोटक द्रवााे उडप्रवले लाते. त्यातूा प्रामाि होिाऱ्या ऊलेाे कवकाशयाा वकवा 
तत्सम उपकरिे कवकाशात उडप्रवली लातात. 
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अननी : भारतीय संरक्षि शास्त्रज्ञाांी प्रवकप्रसत केलेल्या लप्रमाीवरूा लप्रमाीवर मारा करू शकिाऱ्या मध्यम 
पल्ल्याच्या के्षपिास्त्रािे ााव ‘कग्ाी’ आहे. २२ मे, १९८९ रोली कग्ाीिी यशस्वी िाििी घेण्यात आली. यात 
टप्प्याचं्या कनग्ाबािािा वापर करण्यात आला कसूा ते २५०० प्रक.मी. रूरवरच्या लक्ष्यािंा वधे घेऊ शकते. 
भारतािे माली राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.ले. कब्रसल कलाम यािंा कग्ाीच्या रिाेत मोठा वाटा होता. सध्या यािा 
कत्याधसप्राक कवतार म्हिाू कग्ाी-४ द्वारे ५ हलार प्रक.मी. कतंरावरील लक्ष्यािा वधे घेण्यास योग्य 
के्षपिास्त्र प्रवकप्रसत करण्यािे ियत्ा ससरू आहेत. (पाहा : पृथ्वी) 
 

 
 
अचानक येिारा जोराचा िारा / िािटळ (स्् िॉल) : किााक लोरात येिारा परंतस हळसहळस आवगे 
ओसरिारा वारा. तो कगरी स्थाप्राक स्वरूपािा गडगडाटी आवाल प्रामाि करिारा कसू शकतो वा मोठ्या 
के्षत्रात ि्रमीवारळासंह आलेला लोरािा वारा कसू शकतो. कशा वावटळीिा वा लोराच्या वाऱ्यािा वगे ५० 
ते १०० प्रकमी िप्रत तास कसू शकतो. (पाहा : ब्युफोर्ट मोजपट्टी) 
 
अिुऊजा (ियुस््लअर एनजी) : किसप्रवखंडा व संप्रमला िप्र्रमयेतूा बाहेर पडिारी ऊला. या िप्र्रमयामंध्ये 
भाग घेिाऱ्या घटकािें वस्तसमाा हे त्यातूा बाहेर पडिाऱ्या घटकापेंक्षा कमी कसते व ााश झालेले वस्तसमाा 
आमास्टामाच्या E = mc२ या प्रायमािमािे ऊलेच्या रूपात बाहेर पडते. ‘E’ ही तयार होिारी ऊला, ‘m’ 
ााश पावलेले वस्तूमाा व ‘c’ हा िकाशािा वगे. लरी ााश पावलेले वस्तसमाा कत्यल्प कसले तरी 
िकाशािा वगे (३ x १०५ प्रक.मी/सेकंर) लास्त कसल्यााे, प्रमळिारी ऊला ही लास्त कसते. रासायप्राक 
िप्र्रमयातूंा प्रमळिाऱ्या ऊलेपेक्षा ााप्रभकीय िप्र्रमयेतील ऊला रहा लाख पटीहूाही लास्त कसते. एक गॅ्रम 
वलााच्या यसरेप्रायम २३५च्या भलंाातूा प्रमळिारी ऊला ही ३ हलार टा कोळशाच्या ज्वलााच्या 
ऊलेएवढी कसते. 
 
अिुऊजा आयोग (अ ॅटॉणमक एनजी कणमशन) : किसऊलेप्रवतयीिी सवध धोरिे ठरप्रवण्यासाठी आप्रि 
त्याप्रवतयक कामावंर लक्ष ठेवण्यासाठी भारत सरकाराे १९४८ साली किसऊला आयोगािी स्थापाा केली. 
या आयोगािे पप्रहले कध्यक्ष डॉ. होमी भाभा होते. किसऊला प्रवभागािे सप्रिव या आयोगािे कध्यक्षपर 
भतूप्रवतात. थेट पंतिधाााशंी संपकात कसलेला हा आयोग भप्रवष्ट्यातली किसऊलेिी मागिी लक्षात घेता 
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कत्यंत महत्त्वािे प्रािधय घेिारा कसल्यामसळे ाामवतं शास्त्रज्ञ आप्रि भारत सरकारिे वप्ररष्ठ कप्रधकारी यािे 
सरस्यपर भतूप्रवतात. 
 
अिुकि (ियुस््लऑिस) : िोटॉा व न्यसरॉा हे रोा िमसख कि सवध किूंमध्ये सापडतात व त्याांा 
एकप्रत्रतरीत्या ‘किसकि’ कसे म्हितात. 
 
अिुक्रमाकं (अ ॅटोणमक नंबर ) : किूतील िोटॉािी संख्या. 
 
अिुगभग कें द्रक (ियुस््लअस) : किूिे संपूिध वस्तसमाा ज्यात साठवलेले कसते, कसा त्यािा गाभा. यात 
िोटॉा व न्यसरॉा कसतात. त्यािी प्रत्रज्या किूच्या प्रत्रज्येपेक्षा १० हलार पट कमी कसते. सवांत हलका कि ू
हायड्रोलािा. याच्या गभात फक् त एक िोटॉा कसतो, तर २३८U या किूच्या गभात ९२ िोटॉन्स व १४६ 
न्यसरॉन्स कसतात. किूिा वस्तसमाा ्रममाकं हा त्यातील न्यसरॉा व िोटॉाच्या एकंरर संख्येएवढा कसतो. 
किूिे सवध वस्तसमाा त्याच्या कें द्रकात कसते. 
 

 
 

 
अिुगभगकें द्र 

 
अिुभट्टी (णरअ ॅ् टर : किसभलंाािी साखळीप्र्रमया प्रायंप्रत्रत स्वरूपात लेथे कायानन्वत ठेवली लाते ती 
संयंत्रिा म्हिले किसभट्टी. यातील िमसख घटक म्हिले १) किसभट्टीिा गाभा : येथे ाैसर्षगक यसरेप्रायम 
(यसरेप्रायम २३८ आप्रि यसरेप्रायम-२३५ यािे ाैसर्षगक प्रमश्रि) वकवा संवर्षधत यसरेप्रायम-२३५, प्लसटोप्रायम- 
२३९ वकवा यसरेप्रायम-२३३ यापकैी एखाद्या किसमंधाात किसभलंा प्र्रमया घडते. २) शीतवक : गाभ्यात 
प्रामाि होिारी ििंड उष्ट्िता वाहूा ाेण्यािे काम करिारे पराथध. साधे पािी, लडपािी (D2O), 
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राबाखाली कसिारे वायू वगैरे. ३) प्रायंत्रि रंड : हे मसख्यतः कॅडप्रमयम, बोरॉा वकवा गडॅोप्रलप्रायमिे 
न्यूरॉाशोतक रंड कसतात. ते किसभट्टीच्या गाभ्यात घातले की किसभलंा प्र्रमया बरं पडते. ते हळूहळू 
गाभ्याबाहेर काढले की मनच्छत पातळीपयंत किसभलंाािी प्र्रमया प्रायपं्रत्रत केली लाते. ४) मंरवाहक : 
किसभलंा प्र्रमयेत प्रामाि झालेल्या न्यूरॉाािंी ऊला खूप लास्त कसल्यामसळे ते आिखी आनण्वक मधंाािे 
प्रवघटा करू शकत ााहीत. परंतस साधे पािी, लड पािी, बोरॉा वकवा गॅ्रफाईड याचं्या साप्रिध्यात, 
न्यूरॉाािंी ऊला कमी होऊा साखळीप्र्रमया िालू राहते. साधे वकवा लडपािी मंरवाहक आप्रि शीतवाहक 
ही रोन्ही कामे करू शकतात. 
 

 
 
अिुिस्तुमान एकक (अ ॅटोणमक मास युणनट - एएमय)ू : या एककािा उपयोग किू व मूलद्रव्य यािें 
वस्तसमाा मोलण्याकप्ररता होतो. हे एकक म्हिले काबधा १२च्या एका कििेू वस्तसमाा भाप्रगले १२, म्हिलेि 
१·६६०३ X १०-२७ प्रक.गॅ्र. एवढे कसते. 
 
अिुसंमीलन / कें द्रकीय संमीलन (ियसू््लअर फ्यजून) : रोा लहाा किू एकत्र येऊा त्यापासूा संपूिध 
ावीा किू बाण्यािी िप्र्रमया. उरा. ड्यसटेप्ररयम (२D) व प्ररशीयम (३T) या हैड्रोलाच्या रोा 
समस्थाप्राकािें एकेक किू एकत्र येऊा त्यापासूा हेप्रलयमिा (४He) एक किू व एक न्यरूॉा तयार 
होतात. या िप्र्रमयेत फार मोठ्या िमािात ऊला बाहेर टाकली लाते. या िप्र्रमयेत भाग घेिाऱ्या रोन्ही 
किूंिे प्रमळूा कसलेले वस्तसमाा त्याच्या संमीलाातूा प्रमळिाऱ्या किूच्या वस्तसमााापेक्षा लास्त कसते व 
ााश पावलेले वस्तसमाा हे ऊलेच्या स्वरूपात बाहेर टाकले लाते. या िकारच्या िप्र्रमया सूयाच्या कंतरंगात 
तसेि मतर ताऱ्यामंध्येही कखंप्रडत िालू कसतात. या तत्त्वावर िालिारी किसभट्टी बाधूंा त्यापासूा 
वीलप्रार्षमती करण्यािे संशोधा लगभर िालू आहे. हायड्रोला बॉम्बमध्येही याि तत्त्वािा उपयोग करतात. 
(पाहा : र्ोकॅमकॅ) 
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अिू (अ ॅटम) : एखाद्या मूलद्रव्यािा त्यािे सवध गसिधमध धारि करिारा सूक्ष्माप्रतसूक्ष्म भाग. लॉा डाल्टा या 
वैज्ञाप्राकाच्या प्रसद्धान्तााससार पराथािे प्रवभाला करत करत आपि पराथाच्या वकवा मलूद्रव्याच्या 
कप्रतसूक्ष्म किूपयंत लाऊ शकतो. किूिे प्रवभाला होऊ शकत ााही कसा समल. किूच्या सकंल्पाेत 
कालपरत्त्व ेबरल होत लाऊा आता मात्र किूच्या कंतगधत रिाेबिलही प्रसद्धान्त िस्थाप्रपत झाले आहेत. 
त्यााससार, ित्येक किूच्या कें द्रस्थााी मोठ्या वस्तसमााािे प्रवद्यसत् धाभाप्ररत किसकें द्र कसूा त्याच्याभोवती 
प्रततक्याि िमािात प्रवद्यसत् ऋिभाप्ररत मलेक्रॉन्स कव्याहतपिे प्रारप्राराळ्या कक्षामंध्ये भ्रमि करीत 
कसतात. मलेक्रॉाच्या कक्षािंी ऊलानस्थती प्रारप्राराळी कसू शकते. एखाद्या किूतील ित्येक मलेक्रॉािी 
संपूिध ओळख िार िकारच्या पसंल (क् वांटम) ककंाांी रशधप्रवता येते. किूिे रासायप्राक गसिधमध किूंतील 
मलेक्रॉाच्या संख्येवरूा ठरतात. ित्येक किूमध्ये प्रलतके ऋिप्रवद्यसत् भाप्ररत मलेक्रॉा कसतात, प्रततकेि 
धाप्रवद्यसत् भाप्ररत िोटॉा किसकें द्रात कसतात. 

 

 
 

अिूचे िस्तुमान (अ ॅटॉणमक िेट) : किूिे सापेक्ष वस्तसमाा. बारा वस्तसमाााकं कसिाऱ्या काबधाच्या 
समस्थाप्राकािे वस्तसमाा बारा कसल्यािे धरूा त्याच्या सापेक्ष हे वस्तसमाा रशधवले लाते. मूलद्रव्याच्या 
किूंतील प्रवप्रवध समस्थाप्राकािंी ाैसर्षगक िमाि लक्षात घेऊा हे वस्तसमाा सरासरीच्या स्वरूपात काढले 
लाते. त्यामसळे किूंिी वस्तसमााे ही बहसधा कपसिांकात रशधवली लातात. उरा. हायड्रोला या मूलद्रव्याच्या 
किूत एक वस्तसमाााकं कसिाऱ्या िमसख समस्थाप्राकाप्रशवाय रोा आप्रि तीा वस्तसमाााकं कसिाऱ्या 
समस्थाप्राकािेंही कल्प कनस्तत्व कसते. या तीाही समस्थाप्राकािें ाैसर्षगक हायड्रोलामधील िमाि 
लक्षात घेता हायड्रोलाच्या किूंिे वस्तसमाा १·००७९४ मतके भरते. 
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अस्विक णहिाळा (अ ॅटॉणमक िंिटर) : किसयसद्धािा एक संभाव्य पप्ररिाम. कसंभव कसलेले लागप्रतक 
पातळीिे किसयसद्ध झाल्यास व शकेडो किसस्फोटापासूा लागलेल्या आगीमसळे धूर व धूळ फार मोठ्या 
िमािात वातावरिात उंि पोहोिू शकेल. यामसळे पृथ्वीवर येिाऱ्या सौरऊलेस कडथळा होऊा तापमााात 
लक्षिीय घट होऊा प्रहवाळा सदृश पप्ररनस्थती प्रामाि होईल व ही पप्ररनस्थती काही मप्रहन्यापासूा काही 
वतांपयंत प्रटकू शकेल. मोठ्या िमािातील ज्वालामसखीिे स्फोट व मोठ्या उल्काचं्या वतावामसळेससद्धा कशी 
पप्ररनस्थती शक्य आहे. 
 
अणतउच् च िारंिारता (्हेरी हाय णरिक् िेिसी - ्हीएचएफ) : प्रवद्यसत् िसबंकीय विधपटातील ३० मेगाहटधझ् ते 
३०० मेगाहटधझध मतक्या वारंवारतेच्या लहरींच्या भागास व्हीएिएफ म्हितात. िामसख्यााे पोलीस प्रबातारी 
संरेशवहा यतं्रिा, रूररशधा, व एफ एम रेप्रडओ सरेंश वहाासाठी या वारंवारतेच्या प्रवद्यसत् िसंबकीय 
लहरींिा वापर केला लातो. (पाहा : युएिएफ) 
 
अणतक्रम िंबदू (इिफ्ले्शन पॉईटं ) : व्रमािे स्वरूप कंतगकलीयेतूा बप्रहगकलीयतेत ज्या वबरूपाशी बरलते 
त्या वबरूला कप्रत्रमम वबरू कसे म्हितात. या वबरूशी व्रमाला काढलेली स्पर्षशका व्रमाला आरपार छेरूा 
लाते. 

 

 
 

अणतनितारा (सुपर नो्हा) : वलारार ताऱ्याचं्या मृत्यूांतर त्याचं्या गाभ्यािे रूपातंर स्वतःच्याि गसरुत्वीय 
आकसं िाामसळे न्यरूॉा ताऱ्यात वकवा कृष्ट्िप्रववरात होते. हे आकसं िा कवपाती स्वरूपािे कसूा त्यात ििडं 
िमािात ऊला प्रामाि होते व मृत्यू पाविारा तारा काही काळ कप्रतशय तेलस्वी होऊा आकाशात तळपू 
लागतो. किााक प्ररसू लागलेला हा तारा ‘कप्रतावतारा’ म्हिूा ओळखला लातो. म.स. १०५४ साली 
प्रिाी व कोप्ररया प्रारीक्षकाांा वृतभ तारकासमहूात प्ररसलेला कप्रतावतारा प्ररवसाससद्धा आकाशात प्ररसू 
शकत होता. 
 
अणतिाधग्यशास्त्र (जेरॉिटॉलॉजी ) : वाधधक्याच्या सवध पलंूैिे कध्यया करिारी प्रवज्ञााशाखा. 
 
अणतिाहकता (सुपरकंडस््ट्हीटी) : एका प्रवप्रशष्ट प्रािायक तापमााास एखाद्या पराथांतूा प्रवद्यसत् कवरोध 
संपूिध ााहीसा होण्यािी कवस्था. या प्रािायक तापमाााला नस्थत्यंतर तापमाा म्हितात. एकरा तापमाा 
नस्थत्यंतर तापमाााच्या खाली गेले की कवरोध शनू्य होतो आप्रि कोित्याही िकारिी उष्ट्िता प्रामाि ा 
करता त्या पराथातूा प्रवद्यसत िवाह सहल िवाहीत होतो. यािा शोध १९११ साली हामके कॅमरवलग ओन्स 
याांी लावला. 
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अणतस्थूलता (ओबेणसटी) : उंिीच्या तसलाेत िमािाबाहेर वला कसण्यािी नस्थती. उंिीबरहसकस म योग्य 
वला रशधविारा तक् ता व्यक् तीिी प्रारोगी कवस्था राखवतो. तक् त्यातील योग्य वलाापेक्षा १०% पयंत 
कप्रधक वला कसिाऱ्या व्यक् तींाा लाडलूड म्हितात. ज्यािें वला तक्यातील वलाापेक्षा १०% ते ३०% 
ाी कप्रधक कसते त्याांा स्थूल वकवा लठ्ठ माातात. परंतस ज्यािें वला ३०% हूाही कप्रधक कसते त्या 
कप्रतस्थूल गटात मोडतात. िरबीच्या कप्रतरेकामसळे त्याांा मधसमेह, व हृरयािे प्रवकार होण्यािा धोका खूप 
लास्त कसतो. 
 
अतींणद्रय संिेदन (ए्स्रा सेिसरी परसेप्शन) : आपल्या पंिज्ञााेंप्रद्रयािंा (ााक, काा, डोळे, लीभ, 
त्विा); (गंध, ध्वाी, िकाश, िव, स्पशध) वापर ा करताही ज्ञााािी रेवािघेवाि म्हिले कवतप्रद्रय 
संवरेााच्या सत्यासत्यतेबाबत प्रविारवतंामंध्ये एकमत ााही. कारि, आलवर झालेल्या ियोगामंध्ये 
कवतप्रद्रय संवरेााच्या सत्यतेिा रावा प्राप्रित वैज्ञाप्राक प्राकतावंर प्रसद्ध होऊ शकलेला ााही. 
 
अत्यल्प (इस्िफणनटेणसमल) : १) ज्या िलपरािी केवल वकमत लहाा लहाा होत लाते मतकी की प्रकतीही 
लहाा पर घेतले तरी त्यापेक्षाही ले िलपर लहाा होते ते कत्यल्प िलपर २) ज्या िलपरािी वकमत 
शून्योपगामी - शून्याित लाते - ते िलपर  
 
अत्याणधस्िनी गती (हायपरसॉणनक स्पीड) : एखाद्या द्रवातूा एखारा पराथध वाहतााा त्यािी गती ध्वाीच्या 
गतीपेक्षा लेव्हा पािपटींतूा कप्रधक कसते तेव्हा प्रतला कत्याप्रधस्वाी गती म्हितात. 
 
अत्युत्तजेना (हायपरसेस्िसणट्हीटी) : एखारे औतध वकवा मतर पराथापोटी शरीराच्या िप्रतकारयंत्रिेकडूा 
झालेली कप्रतरेकी िप्रतप्र्रमया. ही शरीराला घातक कसते व िसंगी लीवघेिीही ठरू शकते. पेशींच्या 
पातळीवर होिाऱ्या ज्या िप्र्रमयापंोटी ही िप्रतप्र्रमया उद्भवते त्याचं्यावरूा या िप्रतप्र्रमयेिे िार वगध कनल्पले 
आहेत. क लॅली हीही याि िकारिी िप्रतप्र्रमया कसते. 
 
अणदश (स्केलर) : केवळ पप्ररमािाच्या सहाय्यााे पूिधपिे व्यक् त करता येिारी प्रववप्रक्षत प्ररशा ासलेली 
भौप्रतकराशी. वस्तसमाा, आकारमाा, घाता, वळे, िाल, कायध या कप्ररश राशी आहेत. कप्ररश राशींिी 
बेरील वकवा वलाबाकी कंकगप्रितािे प्रायम वापरूा करता येते. (पाहा : व्हेक्र्र) 
 
अधःशे्चतक (हायपोथॅलॅमस) : मेंरूच्या तळािा एक भाग. तो शरीराच्या सवधसामान्य हालिाली प्रायप्रमत 
करतो. उरा. तापमाा, र्श्ासोच्छछ वास, झोप, तहाा, भकू, आप्रि भावाा. ही गं्रथी ‘प्ररप्रलवझग’ हामकन्् 
तयार करते. ज्यामसळे पी्यमसटरी गं्रथीच्या हामकन्सिे प्रायमा होते. व्हॅसोिोप्रसा, ऑनक्सटॉप्रसा आप्रि 
सोमटॅोस्टॅटीा हे हॉमकास पि या गं्रथीत तयार होतात. ते पी्यमसटरीमध्ये साठवले लातात. व्हॅसोिोप्रसा हे 
लघवीतूा लािाऱ्या पाण्यािे िमाि कमी करते, ऑनक्सप्रसटॉप्रसा प्रस्त्रयामंध्ये िसूप्रतिी प्र्रमया व स्ताात 
तयार होिारे रूध यावंर प्रायमा करते आप्रि सोमटॅोस्टॅप्रटा शरीराच्या वाढीला लागिाऱ्या ग्रोथ हॉमकािे 
स्त्रावोत्पारा कमी करते. ही गं्रथी स्वयंिप्रलत मज् लारज् लू संस्थेिे पि प्रायमा करते. (पाहा : मेंदू) 
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अणधिास (हॅबीटॅट) : वास्पती आप्रि िािी याचं्या लाती त्याांा योग्य कशा पयावरिाच्या भागात राहतात, 
फोफावतात. कशा योग्य िरेशाला त्या-त्या लीवलातीिा कप्रधवास म्हितात. कप्रधवासात त्या लीवाांा 
त्याचं्या पसंतीिे कि प्रमळते. कप्रधवासातील महत्त्वािे घटक म्हिले तापमाा, पािी, िकाश आप्रि 
कििकार हे होत. 
 
अणधिृ् कगं्रंथी (अ ॅणननल गं्रंथी) : कशा रोा गं्रथी मूत्रवपडाच्या वरील बालूला कसतात. ‘क पॅ्रड्रालीा’ हा 
स्त्राव या गं्रथीतूा येतो. त्याच्यामसळे ियापियािी प्र्रमया वाढते, रक् तराबावर व हृरयाच्या कामावर यािा 
पप्ररिाम होतो. (पाहा : एंडोक्राईन ग्लॅन्ड स) 
 

 
 
अणधस्तर (एणपणथलीयम) : पेशींिे एकावर एक रिलेले थर कसलेली ऊती. त्विेवरील एप्रपडर्षमस ही ऊती 
पेशींच्या ५-६ थरािंी बालेली कसते. सवात बाहेरील थरात मृतपेशी कसतात. या पेशी ऊा, पाऊस, वारा, 
थंडी यापासूा आपले रक्षि करतात. मसखातील आतला भाग, किाप्रलका, र्श्ासाप्रलका यावरील 
एप्रपप्रथलीयम प्रिकट बसळबसळीत स्त्राव तयार करतात. फस प्फस से व पिाससं्थेतील लठर, लहाा व मोठ्या 
आतड्याचं्या आतील कस्तर एप्रपप्रथलीयमिे बालेले कसते. 
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अणधहषगता (अ ॅलजी) : एखाद्या गोष्टीिी तीव्र प्रवप्र्रमयाशीलता येिे कथवा वावडे कसिे. ही कप्रधहतधता १) 
किातील पराथध : उरा. वागें, कळू, काही मासे, २) औतधे : पेप्राप्रसलीा, क नॅस्परीा, ३) प्रवत : मधमाशी, 
भसगंा, िसाधाे, पसष्ट्पपरागकि मत्यारींमसळे येते. ााक वाहिे, कंगावर पसरळ उठिे, िक् कर येिे, र्श्ास 
घ्यायला त्रास पडिे कशी प्रिन्हे प्ररसतात. पेशींमधील प्रहस्टॅप्रमन्स रक् तात उतरली की कप्रधहतधता प्रामाि 
होते. नस्टरॉमड स, प्रहस्टॅप्रमाप्रवरोधक औतधे हे वावडेपि प्रायपं्रत्रत करते. (पाहा : अत्युते्तजना) 
 
अनंत संच (इस्िफनाइट सेट) : कांत घटक संख्यािंा सिं. उरा. धापूिांकी संख्या संि {1, 2, 3, ....} 
 
अनंत (इस्िफणनटी) : कांत म्हिले कंत ासलेला. गप्रितात पूिांक संख्या (१, २, ३ ...) प्रकती आहेत? या 
िश्ाािे उत्तर ‘त्या कांत आहेत’ कसे आपि रेतो. कोितीही मोठी संख्या हे त्यािे उत्तर होऊ शकत ााही, 
कारि त्यापसढेही एक प्रमळूा पसढिा पूिांक सागंता येतो. ज्याच्या वाढीला वकवा प्रवस्ताराला शवेट ााही 
त्याला कांत म्हितात. मनंग्लश गप्रिततज् ज्ञ वॉप्रलस (१६१६-१७०३) यााे कांतत्व रशधप्रविारे ∞ हे प्रिन्ह 
िथम वापरले. क/ख या गसिोत्तरात ‘क’ नस्थर ठेवाू ‘ख’िी वकमत कमी करत गेले तर गसिोत्तरािे मूल्य 
मोठे होत लाईल. लर ‘ख’ शून्याित (शनू्याच्या लास्तीत लास्त लवळ) कसेल तर गसिोत्तरािे मूल्य 
कांताित लाईल. गप्रितीभातेतील हे ख ⟶ ० तर क/ख ⟶ ∞ कसे प्रलप्रहतात. 
 
अनंतोपगा (अ ॅणझम्प्टोोट) : एखाद्या व्रमाला कांत कंतरावर स्पशध करते ती रेता कांतोपगा. सोबतच्या 
आकृती टाकिेत क मध्ये x = -a ही वलयािी तर आकृती टाकिे ब मध्ये X आप्रि Y कक्ष लंब आपास्ताच्या 
कांत कंतरावरील स्पर्षशका म्हिूा त्या कांतोपगा. 
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अनइिटरपे्टोड पॉिर सप्लाय (युपीएस) : संगिक व रूरसंरेशवहा यतं्रिेत व्यत्यय ा येता प्रवलेिा पसरवठा 
आवश्यक कसतो. त्यासाठी वील पसरवठा िालू कसतााा बंर झाला तर आपोआप वील पसरवठा ससरू होिारी 
यंत्रिा कसते प्रतला प्रवााव्यत्यय प्रवलपसरवठा कसे म्हितात. यासाठी लस्त - आम्ल यािंी बॅटरी वापरतात. 
 
अनािृत्त अतंराळ (ओपन इटंरिल) : ज्या कंतराळात िल टोकाच्या वकमती घेत ााही ते. उरा. : २ ते ५ 
कंतराळात टोकाच्या २ व ५ वगळूा ररम्यााच्या वकमती घेतो तो. ितीकात २ < ✕ < ५ वकवा गोल कंसााे 
(२, ५) तो राखवण्यािा िघात आहे. संख्या रेतेवर २ व ५ भोवती पोकळ गोल केले की त्या वगळल्यािा 
कधध होतो. 
 

लसे :   
 
अणनधायग रुप िंकिा अथगहीन रुप (इनणडटर्णमनेट फॉमग) : गप्रिताच्या कलाशास्त्र (कॅलक्यसलस) आप्रि मतर 
शाखात कप्राधायध रूप हे एक बीलगप्रितीय रूप कसूा ते सीमेच्या (प्रलप्रमट स) स्वरुपात प्रमळते. ते ००, % 
कशा स्वरुपात व्यक् त केले लाते. यालाि कथधहीा रूपही म्हितात. 
 
अणनधायग समीकरि (इनणडटर्णमनेट इ् िशेन) : ज्यािी मूळे कांत ते. लसे x+२y = ३ कारि x, y च्या 
कांत प्रकमती या समीकरिािी पूतधता करतात. मूळे फक् त पूिांकी संख्या ही कट कसतााा त्याांा 
डायोफंटस समीकरिे म्हितात. बक्षाली हस्तप्रलप्रखताच्या काळापासूा भास्करािायांपयंतच्या बऱ्याि 
िािीा गप्रितज्ञाांी कस ट्टकािें िश् ा, वगधिकृप्रत या ाावाखाली या लातीिी समीकरिे सोडवली होती. 
 
अणनणश्चत समाकलन (इनडेणफनेट इणंटगे्रंशन) : व्याख्येाससार प्ररलेल्या f(x) फलावर समाकलाािी प्र्रमया 
केल्यावर ले रससरे फल ∮(x) येते त्यािा प्रवकला f(x) मतका आला पाप्रहले. म्हिले d/dx [f(x)] = 
f(x) या कटीिी पूतधता एकापेक्षा कप्रधक उत्तराकंडूा संभवते. 
 
उरा. ∫2xdx = x2 = x2+3 = x2-5 (ii) कारि या ित्येकािा प्रवकलल 2x. फक् त नस्थराकंात बरल. 
म्हिूा f(x) िे समाकला व्यापक रुपात ∫f(x)dx = ∮(x) + c प्रलप्रहण्यािा संकेत आहे. c नस्थराकंािी 
वकमत कप्राप्रित म्हिूा या संबंध िप्र्रमयेस कप्राप्रित समाकला म्हितात. 
 
अणनणश्चतता तत्त्ि (अनसटगनटी णप्रस्िसपल) : एखाद्या मूलकिािी नस्थती आप्रि त्या किािा संवगे 
(वस्तसमाा x वगे) एकाि प्रववप्रक्षत क्षिी तंतोतंत मापिे ही तत्त्वतः कसंभव बाब आहे. आपि किािी नस्थती 
लरी मापू शकलो ााही तरी वस्तसमाा x गती एका प्रववप्रक्षत क्षिी तंतोतंत मापू शकतो. तथाप्रप ही रोन्ही 
मापिे मात्र शक्य ााही. या वैज्ञाप्राक तत्त्वािी लािीव १९२७ मध्ये हामझेाबगध या वैज्ञाप्राकाला झाली. 
किािी नस्थती आप्रि किािे वस्तसमाा x गती या रोा बाबींच्या मापाातं प्लाकंच्या नस्थराकंामतकी 
कप्राप्रितता केव्हाही, कस ठेही, कधीही मापा केले तरी राहािारि. ही कप्रावायध गोष्ट आहे. पूंल भौप्रतकीच्या 
के्षत्रात या तत्त्वाच्या योग्य लािीवमेसळे एक मौप्रलक तत्त्व समलले आहे. 
 
अनीिंलग : कोित्याही पराथाच्या प्रवतळवबरूपेक्षा थोड्या कमी तापमााापयंत तापवाू ांतर कप्रतशय 
सावकाशपिे थंड करण्यािी प्र्रमया. त्यामसळे पराथाच्या रेिूंच्या व्यवस्थेतील त्रसटी वकवा ताितिाव ााहीसे 
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होऊा मलबसती येते. कािेच्या वस्तंूाा लोड प्ररल्याांतर काीवलग ा केल्यास त्या तडकण्यािी शक्यता 
कसते. धातंूिे िसरि-आकसं िा एकसारखे व्हाव ेम्हिाू त्याचं्या लोडािेंही काीवलग करतात. 
 
अनुकूलन (अ ॅडेपे्टोशन) : उत््रमातंीच्या ओघात शारीप्ररक गसिधमािी ाैसर्षगक प्रावड होऊा तो सलीव 
बरललेल्या पयावरिात प्रटकूा राहण्यास कप्रधक सक्षम होण्यािी िप्र्रमया. हे गसिधमध लासकामंध्ये आपाततः 
होिाऱ्या बरलापंोटीि आलेले कसतात. हे बरल त्वप्ररत एका प्रपढीत प्ररसतात कसे ााही, पि कसे बरल 
त्या लीवाला फायद्यािे कसतील, तर तो लीव त्या बरललेल्या पप्ररनस्थतीत लगू शकतो. त्यािीि वशंावळ 
फोफावते. याि िप्र्रमयेतूा कालातंरााे ावीा िलाती उरयाला येते. 
 
अनुणचत अपूिांक (इम्प्रॉपर रॅिक्शन) : (पाहा : अपूर्णांक) 
 
अनुभिणसद्ध पद्धत (एम्पीणरकल मेथड) : शकेडो वतांच्या कासभवावरूा तकध संगत कासमाा काढूा त्याला 
प्रसद्धातंािे रुप रेण्यािी पद्धती. ही आखीवरेखीव ियोगामंधील प्रारीक्षिावंर आधाप्ररत पद्धतीपेक्षा वगेळी 
आहे. परंतस लेव्हा िायोप्रगक प्रारीक्षिे उपलब्ध ासतात वकवा ियोग करिे कप्रतशय कवघड कसते तेव्हा या 
पद्धतीवर प्रवसंबाव ेलागते. कासभवप्रसद्ध पद्धतीतूा माडंले गेलेले काेक प्रसद्धातं पसढे िायोप्रगक प्रारीक्षिाचं्या 
कसोटीवरही खरे ठरले आहेत. 
 
अनुराग : ‘क डॅव्हान्स्ड न्यूमेप्ररकल प्ररसिध क ॅन्ड क ॅाॅप्रलप्रसस ग्रसप’ या ाावाच्या मंग्रली आद्याक्षरावंरूा या 
संस्थेिे ााव तयार झालेले आहे. संरक्षि मंत्रालयाच्या संशोधा प्रवभागाच्या, डीआरडीओच्या, कखत्यारीत 
ही संस्था येते. या ससं्थेाेही एक ससपरकॉम्प्यसटर बावलेला आहे. 
 
अनुराधा : म.स. १९८५ मध्ये स्पेसलॅब (कतंरीक्ष ियोगशाळा) ियोग करण्यात आले. त्यातील एका 
कंतरीक्षयााात मसंबईच्या टाटा मूलभतू संशोधा ससं्थेतल्या वैज्ञाप्राकाांी प्रवकप्रसत केलेले कासराधा ाावािे 
५० प्रकलो वलाािे उपकरि वैप्रर्श्क प्रकरिािंा कभ्यास करण्यासाठी ठेवले होते. 
 
अनुिंशशास्त्र (जेनेणट्स) : सलीवाचं्या एका प्रपढीपासूा पसढील प्रपढीपयंत आासवपं्रशक गसिधमध प्राष्ठेाे कसे 
पोिवले लातात यािे कध्यया करिारी प्रवज्ञााशाखा. गे्रगोर मेन्डेलाे या शाखेिी मसहूतधमेढ रोवली. 
 
अनैस्च्छक स्नाय ू(इन ्हॉलंटरी मसल) : शरीरात काही स्ाायू ऐनच्छक कसतात. आपल्या माात येईल तसे 
हे रेतापं्रकत स्ाायू हलव ूशकतो. काही स्ाायूंवर आपला ताबा ासतो. ते त्यािें काम सतत करत कसतात. 
कसे करेतापं्रकत स्ाायू हृरयात, आतड्यात कसतात. या स्ाायूंवर स्वायत्त िेतासंस्थेिे प्रायंत्रि कसते. 
 
अन्न ि शेती संघटना (एफएओ - फाओ) : लगातूा उपासमारीिे उच् िाटा करण्याच्या उिेशााे संयसक् त 
राष्ट्राांी १९४५ साली स्थापा केलेली प्रवशते घटक संस्था. फाओिे मसख्य कायालय रोम येथे आहे. 
िारेप्रशक कायालये वगेवगेळ्या रेशात कसूा भारतात ावी प्ररल् ली येथे उपिारेप्रशक कायालय आहे. 
 
अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) : खाद्य पराथध, तसेि औतधाच्या शसद्धता आप्रि भेसळीवर करडी 
ालर ठेविारे, ‘शासकीय कि व औतध िशासा’. कोित्याही खाद्य पराथातील व औतधातील भेसळ 
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तपासण्यािी कथवा उत्पाराािा रला योग्य आहे, यािी खातरलमा करण्यािी कामप्रगरी कि व औतध 
प्रारीक्षक (फूड क ॅण्ड ड्रग मन्स्पेक्टर) बलावत कसतात. 
 
अन्नउष्ट्माकं (कॅलरी) : कोित्याही िकारिे एक प्रकलोगॅ्रम किािे पिा झाल्यााे माावी शरीराला 
प्रमळिारी उष्ट्िता वकवा ऊला कॅलरी कथवा प्रकलोकॅलरी या एककात मोलतात. 
 
अन्नचक्र (फूड सायकल) : एका प्रवप्रशष्ट पप्ररसरातल्या सवध िकारच्या कि साखळ्या एकत्र येऊा किि्रम 
वकवा किलाळे तयार होते.  
 
अन्नजाळे (फूड िेब) : एकाि पप्ररसंस्थेत एकापेक्षा लास्त किसाखळ्या कसू शकतात. या साखळ्या 
एकमेकातं गसतंल्या गेल्यास किलाळे तयार होते. किलाळींतील एखाद्या घटकास मला झाल्यास त्यािा 
पप्ररिाम किलाळ्यावर होण्यािी भीती कसते. 
 
अन्ननणलका (फूड पाईप) : पृष्ठवशंी िाण्यामंधील तोंडातील िावलेला किािा लाळप्रमप्रश्रत घास 
लठरापयंत पोिविारा कवयव. ही स्ाायूंिी एक लाबंलिक ाळीि कसते. या ाळीच्या वभतीतील स्ाायूिें 
आलटूा पालटूा आकसं िा आप्रि िसरि होते आप्रि त्यामसळे किाप्रलकेतूा किपराथध पसढे ढकलले 
लातात. 
 
अन्नप्रणक्रया (फूड प्रोसेिंसग) : कि पराथावर, त्यािें गसिधमध ा बरलता, प्रव्रमीमूल्य वाढवण्याच्या 
िप्र्रमयेला कििप्र्रमया म्हितात. भारतात काेक किपराथध कसे आहेत की ते त्या त्या मोसमात येतात. ते 
खराब ा होता वतधभर प्रमळावते यासाठी त्याचं्यावर िप्र्रमया केली लाते. उरा. आबंा. आंबा मतर वळेी 
खायला प्रमळावा यासाठी, त्यािा रस काढूा तो साठवला लातो, लोििे, मसराबंा, आंबापोळी आप्रि फोडी 
प्रवप्रशष्ट तापमााात आप्रि माध्यमात साठवाू वतधभर पाप्रहले त्यावळेी खाल् ले लातात. हीि पद्धत काेक 
किपराथांच्या बाबतीत करूा त्यािे मूल्यवधधा केले लाते. फळे, भाज्या, मासं-मासे, रसध आप्रि रसग्धलन्य 
पराथध, किपराथांिे पीठ करिे - ही त्यािी काही उराहरिे. 
 

 
 

अन्नणिणकरि प्रणक्रया (फूड इरॅणडएशन) : गमॅा प्रकरिात कसिाऱ्या ििंड भेरक शक् तीिा वापर किातील 
प्रकडे, कळी, बसरशी व मतर रोगलंतंूिा ााश करण्यासाठी केला लातो. या िप्र्रमयेसाठी वापरल्या लािाऱ्या 



 

अनुक्रमणिका 

कोबाल्ट ६० या प्रकरिोत्सारी पराथाशी किािा ित्यक्ष संबंध येत ााही. किपराथध प्रकरिोत्सारी बात 
ााहीत. त्यात कोितेही रासायप्राक बरल कथवा प्रवतारी पराथािा उद भव होत ााही. रेशातील भाभा 
किससंशोधा कें द्राबरोबर काेक प्रवरेशी सशंोधाावरूा प्रसद्ध झाले आहे की, गमॅा प्रकरिािा वापर करूा 
प्रवकप्ररत केलेले किपराथध खाण्यास ससरप्रक्षत कसतात. प्रवप्रकरिामसळे किािा रंग, स्वार, गंध यातं फरक 
होत ााही. या िप्र्रमयेद्वारे कारें, बटाटे याांा मोड ा येऊ रेिे, धान्य, कडधान्य, ससकामेवा, ससकी फळे 
यातंील कीटकािंा ााश करिे, मसाले, ताली फळे यािें प्रालंतसकीकरि करिे, मत्यारी गोष्टी साध्य करता 
येतात. पराथध खूपकाळ प्रटकप्रवता येतात. 
 
अन्नसाखळी (फूड चेन) : सलीव िाण्यािंी एक साखळी कसते. त्या साखळीतील पप्रहला सरस्य (िािी) 
पसढील साखळी सरस्यािे कि कसते. साखळीतील ित्येक पसढील सरस्य मागील सरस्यावंर लगत कसूा 
त्यापासूा ऊला प्रमळवतो. तोि ्रमम पसढे लारी राहतो. किसाखळीच्या पायथ्याशी प्रहरवे तृि / झाडे 
कसतात. त्याचं्यावर बाकीिे िािी कवलंबाू कसतात. 
 

 
 

अििस्त (पॅराबोला) : ज्या व्रमावरील ित्येक वबरूिे त्या व्रमाच्या ााभीपासूािे कतंर आप्रि त्या वबरूिे 
प्रायतरेतेपासूािे लंबातंर ाेहमी समाा कसते, त्या व्रमाला ‘कन्वस्त’ कसे म्हितात. वतसधळाकृती पाया 
कसलेल्या शकूंिा प्रशरोवबरू आप्रि पाया यामंधूा लािाऱ्या रेतेला समातंर कसिाऱ्या, पि प्रशरोवबरूतूा ा 
लािाऱ्या ितलााे त्या शकूंस छेरले कसता प्रमळिारा छेरव्रम हा कन्वस्त कसतो. 
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(प्रायतरेता फम // ‘य’ कक्ष, ‘ख’ आरंभवबरू, ‘ा’ ााभी, ‘पफ ⊥ फम, पफ = पा, ‘प’ हा ‘कखग’ 
व्रमावरील वबरू. कखग हा कन्वस्त आहे.) 
 

कन्वस्ताच्या आकाराच्या परावतधकाच्या ााभीच्या प्रठकािी प्ररवा ठेवला कसता, परावर्षतत होिारे 
प्रकरि समातंर कसतात आप्रि रूरवर लातात; यामसळे रूरवर िकाशझोत टाकण्यासाठी मोटारीच्या प्ररव्यात 
त्यािा वापर करतात. 
 
अपकें द्रीय पंप (सेरीफ्युगल पंप) : पािी उंिीवर ाेण्यासाठी वकवा रूरवर ाेण्यासाठी या यंत्रामध्ये राब 
प्रामाि केला लातो. गोल प्रफरिाऱ्या राडंीवर काेक तबकड्या लावलेल्या कसतात. कें द्रावर लावलेल्या 
ाळीत वरील यंत्रात प्रफरत्या तबकड्याचं्या प्रफरण्यामसळे राब प्रामाि होतो व ाळीतूा आलेले पािी राबााे 
बाहेर फेकले लाते. यंत्रातील तबकड्या प्रफरण्यािी प्र्रमया पेरोल वकवा प्रडझेल मंप्रलामध्ये होते. 
 

 
 

अपघटन / पृथ् करि (णडसोणसएशन) : रेिूिी वकवा किूंिी रोा कथवा कप्रधक शकलातं प्रवभागिी. 
संयसगातील घटक मूलद्रव्ये वगेळी करण्याच्या पद्धतीला ‘पृथक् करि’ म्हितात. 
 
अपघटनी पदाथग (इले्रोलाइट) : वील वाहूा ाेऊ शकिारा द्रव पराथध कथवा द्रावि. 
 
अपद्र्यभरि (डोिंपग) : एखाद्या पराथाच्या वाहकतेत बरल करण्याच्या हेतूाे त्या पराथात सूक्ष्म 
िमािात मतर काही किसरेिूंिा कंतभाव करण्यािी िप्र्रमया. या िप्र्रमयेिा ियोग सामान्यतः कधधवाहक व 
कप्रतवाहकाचं्या प्रार्षमतीमध्ये केला लातो. 
 
अपभूस्थान (अ ॅपजी) : िदं्राच्या वकवा कृप्रत्रम उपग्रहाच्या पृथ्वीभोवतालच्या कके्षवरील पृथ्वीपासूािा 
सवांत रूरिा वबरू. कपभसू्थााी िंद्र कसतााा, त्यािे पथृ्वीपासूािे कंतर ससमारे ४ लाख ५ हलार ५०० 
प्रकलोमीटर मतके कसते. (पाहा : उपभसू्थान) 
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अपमाजगके (णडटजंट) : पराथािा पृष्ठभाग मलमसक् त करण्यास पाण्याला सहाय्य ठरिारा पराथध. साबि हा 
पूवापार वापरण्यात येिारा कपमालधक. परंतस वास्पती तेल वकवा िरबी याचं्या कमतरतेमसळे साबिािी 
लागा रासायप्राक कप्रभप्र्रमयेतूा तयार होिाऱ्या माावप्रार्षमत संप्रश् लष्ट कपमालधकााे घेतली. म.स. १९३० 
साली नस्ाग्ध पराथांपासूा बाप्रवलेल्या कल्कोहोलपासूा साबिासारखा गसिधमध कसिारा पराथध म्हिलेि 
सरफेल क ॅनक्टव्ह एलंट (सरफॅक्टंट) वकवा सपं्रश् लष्ट कपमालधके. कपमालधक द्राविात उराप्रसा कसल्यााे 
माध्यम आम्ल वकवा कल्कलाईा कसले तरी प्रामूधला क्षमता तीि राहते. 
 
अपणरमेय संख्या (इरॅशनल नंबर) : ली सखं्या रोा पूिांकाचं्या गसिोत्तरात व्यक् त करता येत ााही. ती 
 
१ ) बैप्रलक कपप्ररमेय : ज्या बैप्रलक समीकरिाच्या उकलीत येतात त्या. लसे x2-2=0 वरूा x = ±√2  
 
२ ) बीलातील संख्या : ज्या बैप्रलक ासतात पि कपप्ररमेय कसतात त्या. लसे π, e 
 
अपरूपे / अपरूपता (अ ॅलॉरॉपी) : एकाि मलूद्रव्यािें प्रारप्राराळे किू प्रभि भौप्रतक गसिधमािे परंतस समाा 
रासायप्राक गसिधमािे कसतात. त्याांा त्या मलूद्रव्यािी कपरूपे कसे म्हितात आप्रि त्या मूलद्रव्यातील या 
गसिधमाला कपरूपता कसे म्हितात. मूलद्रव्यािी लडिघडि होतााा बाह्य वातावरि, तापमाा, राब 
मत्यारी गोष्टींिा पप्ररिाम होऊा कपरुपे तयार होतात. तसेि ही कपरूपे परस्परापंासूा तयार करता 
येतात. उरा. फॉस्फरस या मूलद्रव्यािी प्रपवळा फॉस्फरस आप्रि ताबंडा फॉस्फरस ही कपरूपे आहेत. 
 
अपितगन (णररॅिक्शन) : िकाश वकवा रेप्रडओच्या प्रवद्यसत् िसबंकीय ऊला लहरी वगेवगेळ्या माध्यमातूा 
लातााा गती बरलामसळे प्ररशा बरलतात त्याला कपवतधा म्हितात. 
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अपसूयगस्थान (अ ॅपहेणलयन) : ग्रह, लघसग्रह वकवा धूमकेतूच्या सूयाभोवतालच्या कके्षवरील सूयापासूािा 
सवांत रूरिा वबरू. पृथ्वी या वबरूवर ४ लसलैच्या ससमारास येते. या वळेी प्रतिे सूयापासूािे कंतर ससमारे 
१५·२१ कोटी प्रकलोमीटर मतके कसते. (पाहा : उपसूयटस्थान) 
 
अपस्करि (णडस्पशगन) : एखाद्या माध्यमात सूक्ष्म किािें मतस्ततः प्रवखसरिे. िकाशाच्या िारिातील सवध 
घटक प्रारप्राराळे करण्यािी िप्र्रमया. उरा. एखाद्या िकाशस्रोतातील प्रारप्राराळे प्रकरिघटक कािेच्या 
लोलकातूा िवास केल्यावर लोलकातूा बाहेर पडतााा प्रारप्राराळ्या कोाात प्रवखसरले लातात. कािेच्या 
लोलकातूा िवास करिाऱ्या पाढंऱ्या िकाशािे आपल्या घटक रंगात पृथक् करि होिारी िप्र्रमया. 

 

 
अपस्करि 

 
अपस्मार / फेफरे (एणपलेप् सी) : मेंरूतूा प्ररल्या लािाऱ्या कसाधारि िकारच्या िेतापेशीय संरेशामसळे 
बेशसद्ध होिे आप्रि आकडी येण्यासारख्या लक्षिासंप्रहत वारंवार ित्ययास येिारा एक मेंरूप्रवकार. मेंरूला 
लन्मापासूा धक् का बसलेला कसल्यास वा ासकसाा पोहोिले कसल्यास, एखारे ्यमसमर, वा कन्य िकारिी 
मला उद भवल्यास कपस्मारािे झटके येतात. मेंरूला तात्पसरता स्वरुपात रक् तिवाह ा झाल्यासरेखील 
एखारा रोग उद भवाू फेफरे येऊ शकते. 
 
अपारंपणरक ऊजा (नॉन कि्हेशनल एनजी) : कोळसा, खप्रालतेले यासारख्या पारंपप्ररक 
मंधाावं्यप्रतप्ररक् त ऊलास्रोतािें मतर पयाय. यात पवाऊला, सौरऊला, भगूभीय उष्ट्िता, बायोगसॅ व 
लैप्रवक मधंाे मत्यारींिा समावशे होतो. (पाहा : पवनिक् की) 
 
अपारदशगक (ओपेक) : िकाशािे संपूिध शोति करूा त्याला आरपार लाऊ ा रेिारा पराथध. उरा. धातूिा 
पत्रा, लाकूड वगैरे. ओपपॅ्रसटी हा कपाररशधकतेिा गसिधमध. 
 
अपास्त (हायपरबोला) : हा एक भौप्रमप्रतक व्रमयसग्म आहे. या व्रमावरील कोित्याही वबरूिे त्याच्या 
ााभीपासूिे कंतर आप्रि त्यािे एका प्रायत रेतेपासूािे लंबातंर यािें गसिोत्तर ाेहमी नस्थर कसते आप्रि ते 
एकापेक्षा लास्त कसते. वतसधळाकृती पाया कसलेल्या शकूंच्या रोन्ही शाखाांा छेरील कशा ितलााे शकूंला 
छेरल्यास प्रमळिारा छेरव्रम कपास्त कसतो. (पाहा : शाकंव) 
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अपूिांश (मणँटस्सा) : सामान्यतः एखाद्या संख्येिा लॉगपॅ्रररम रशासं प्रिन्हयसक् त आकड्यात प्रलप्रहला 
लातो. उरा. २०० या संख्येिा लॉगपॅ्रररम २·३०१० (िार रशाशं प्रिन्हापंयंत) कसा प्रलप्रहला लाईल. 
यािाि कथध, १०िा २·३०१० वा घात = २००. लॉगपॅ्रररममध्ये रोा स्पष्ट प्रवभाग आहेत : १) पूिांक (येथे 
२) व २) रशाशं प्रिन्हापलीकडील कंक (येथे ३०१०). कशा लॉगपॅ्रररमच्या रशाशं प्रिन्हापलीकडील 
संख्येला कपूिांश म्हटले लाते (येथे ३०१०). (पाहा : कॅरेक्र्चरस्स्र्क) 
 
अपूिांक (रॅिक्शन) : रोा संख्यािें गसिोत्तर प्रलप्रहतात ते वकवा एका संख्येस रससरीाे भागूा येतो तो. लसे 
४/५·५ ाे ४ ला भागूा हा कपूिांक आला. येथे ४ कंश, ५ छेर व छेर कंशापेक्षा मोठा. तो उप्रित कपूिांक. 
मात्र ११/७ सारख्या कंश छेरापेक्षा मोठा तो कासप्रित कपूिांक. सामान्य ााव व्यवहारी कपूिांक. मात्र ४/५ 
मध्ये ५ ाे ४ ला भागूा ४/५ = ०·८ काढला लातो तो रशाशं कपूिांक. रशाशं कपूिांकात एकाशं, रशाशं, 
शताशं... कसे छेर येतात. लसे ३/८ = ०·३७५ मध्ये ३/१० + ७/१०० + ५/१००० मात्र कधीकधी भाग 
तसटत ााही तो आवती रशाशं होतो. 
 
लसे १/३ = ०·३३३ ..... ०·३· वकवा ७/११ = ०·६३६३ .... = ०·०६३· 

 
अपूिांकाचा गुिाकार (मस्ल्टस्प्लकेशन ऑफ रॅिक्शन ) : कपूिांकािा गसिाकार करतााा सवध कंशािंा 
गसिाकार करूा त्यास सवध छेराचं्या गसिाकारााे भागाव.े उरा. १/२ x ३/५ x ७/११ = १x३ x७/२x५x११ = 
२१/११० 
 
अपृष्ठिशंीय (इि्हटेबे्रट स) : पाठीिा किा वकवा मिके ासलेले िािी. कप्रमबा, स्पलं, लेली प्रफश, कळ्या 
गोगलगायी माशा, स्टारप्रफश तसेि समसद्रातले काेक छोटे छोटे लीव यासंारखे िािी लगातले लवळलवळ 
९५ टक् के िािी कपृष्ठवशंीय आहेत. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
अपेणक्षत मूल्य (ए्स्पे्टेड ्हॅल्य)ू : आकडेमोडीांतर येिारे िप्रलत पप्ररमािािे लास्तीतलास्त मूल्य. लर 
x िलाच्या x1, x2, ... xn या पृथक वकमतींच्या संगत संभाव्यता p1, p2, ... pn कसतील तर, कपेप्रक्षत मूल्य 
E(x) = p1x1+p2x2+.... +pnxn, मात्र x संतत िल व f(x) संभाव्यता घाता फल 
 

 
 
अपोलो कायगक्रम : कमेप्ररकेच्या ‘ाासा’ या कतंराळ सशंोधा संस्थेाे १९६० आप्रि १९७० या रशकातं 
माावाला िदं्रावर पाठवण्याच्या हेतूाे राबवलेला कायध्रमम. या कायध्रममाच्या कंतगधत ‘कपोलो’ ९ आप्रि १० 
या याााांी कंतराळवीराांा घेऊा िंद्राला फक् त िरप्रक्षिा घातल्या, तर ‘कपोलो’ ११, १२, १४, १५, १६ 
आप्रि १७ या सहा मोप्रहमातं कंतराळवीर िंद्रावर ित्यक्ष उतरले. ‘कपोलो’ कायध्रममाद्वारे एकूि बारा 
कंतराळवीराांा िदं्रावर उतरण्यािी सधंी प्रमळाली. म.स. १९६९ सालच्या लसलै मप्रहन्यातील ‘कपोलो-११’ 
या मोप्रहमेतूा िदं्रावर माावािे िथमि परावतरि झाले. 
 
अपोलोणनयस ऑफ पेगा (इ.पू. २६२-१९० ) : यसनक् लड ांतर यााे भपू्रमतीत खूप भर घातली. शाकंव 
(कॉप्राक्स) पसस्तकात त्यााे काेक िमोयािें पद्धतशीर प्रववरि केले आहे. शकूंिे प्रभि िकारे छेर घेऊा 
लंबवतसधळ (मप्रलप् स), कन्वस्त (पॅराबोला) व आपास्त (हायपरबोला) हे व्रम प्रमळतात, कसे त्यााे 
राखवले. कंसातील ााव ेत्यााेि ससिवलेली आहेत. 
 
अपोहन (डायणॅलसीस) : रोन्ही मूत्रवपडे प्राकामी झाल्यावर कृप्रत्रम मूत्रवपडाकंरवी करूा घेतली लािारी 
रक् तशसद्धीकरिािी िप्र्रमया. ही िप्र्रमया कधधपारगम्य पडद्यातूा केली लाते. या पडद्यातूा स्फप्रटकयसक् त 
पराथध लाऊ शकतात; पि कोलामड पराथांाा कडथळा केला लातो. पेप्ररटोप्राकल डायॅप्रलसीसमध्ये 
आंत्रावरिािा उपयोग कधधपारगम्य पडद्यासारखा होतो, तर प्रहमोडायपॅ्रलसीसमध्ये कशसद्ध रक् तवाप्रहाीशी हे 
यंत्र लोडूा शसद्ध झालेले रक् त ाीलेद्वारे पसन्हा शरीरात सोडण्यात येते. 
 
अप्रकट उष्ट्िता (लेटंट हीट) : ाैसर्षगकपिे पराथध घा (स्थायू), द्रव वकवा वायू नस्थतीत लरी आढळत 
कसले तरी उष्ट्ितेाे त्यािे एका कवस्थेतूा रससऱ्या कवस्थेत रूपातंर करता येते. कवस्थातंर होतााा 
उष्ट्माऊला पराथाच्या किसरेिूतील कतंर बरलण्यास वापरली लाते. मात्र या ऊलेमसळे किसरेिूंिे तापमाा 
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बरलत ााही म्हिूा त्यािी ाोंर तापमापीवर होत ााही. कशा उष्ट्माऊलेला किकट उष्ट्मा कसे म्हितात. 
पाण्यािी वाफ होतााा रर गॅ्रम पाण्यास ५४० कॅलरी उष्ट्मा पसरवला लातो. त्यावळेेस पाण्यािे आप्रि तयार 
होिाऱ्या वाफेिे तापमाा १०० कंश सेनल्सकसि कसते. 
 
अबजाशं तंत्रज्ञान (नॅनोटे्नॉलॉजी) : उपयोप्रलत प्रवज्ञााािी आप्रि तंत्रज्ञााािी एक शाखा. प्रासगात तयार 
होिाऱ्या पराथांिी बाधंिी किसरेिूंच्या स्तरावर होत कसते. यािी व्याप् ती साधारितः एका मीटरच्या 
कब्लाशंामतकी म्हिलेि एका ाॅाोमीटरमतकी कसते. या प्रासगाच्या िप्र्रमयािंी ाक् कल करत मनच्छत 
तसेि उपयसक् त पराथांिी, उपकरिािंी बाधंिी करण्याप्रवतयीिे संशोधा व उत्पारा या 
प्रवज्ञााशाखेकंतगधत होते. प्रवज्ञाााच्या लवळलवळ सवधि शाखािंा सहभाग या आंतरशाखीय तंत्रज्ञााात 
होतो. काेक पराथांिे या स्तरावरिे गसिधमध व प्रवप्रवध िप्र्रमयामंधील त्यािंी भपू्रमका वगेळी कसते. त्यािाही 
फायरा उठवण्यािा ियत्ा या तंत्रज्ञााात केला लातो. 
 
अबदुल कलाम, ए पी जे (१९३१-) : भारतीय के्षपिास्त्रािें लाक कसलेले कप्रभयतें. भारताच्या कंतराळ 
संशोधा संस्थेत कायधरत कसतााा काेक कनग्ाबािािंी प्रार्षमती त्याचं्या ाेतृत्वाखालीि केली गेली. त्याि 
कासभवािा वापर त्याांी भारताच्या संरक्षि संशोधा प्रवभागािी सूते्र हाती घेतल्याांतर के्षपिास्त्राचं्या 
प्रार्षमतीसाठी केला. पृथ्वी, कग्ाी, आकाश, प्रत्रशूळ आप्रि ााग कशी के्षपिासे्र त्याांी प्रामाि केली. 
लप्रमाीवरूा लप्रमाीवर, लप्रमाीवरूा आकाशात, तसेि समसद्रावरूाही मारा करिाऱ्या या के्षपिास्त्रािी 
मलल पाि हलार प्रकलोमीटरपयंत वाढवण्यािीही कामप्रगरी त्याांी केली आहे. ले तंत्रज्ञाा कोिी मतराांा 
बहाल करत ााही वकवा ते कोठूाही प्रवकत घेता येत ााही कशा तंत्रज्ञााािी सपूंिध स्वरेशी घडि करण्यात 
त्यािंा पसढाकार होता. आपि तयार केलेल्या कनग्ाबािाच्या क्षमतेबिल त्याांा मतका आत्मप्रवर्श्ास होता 
की त्यािे ित्यक्ष िके्षपिही त्यााी रूररशधावर केले होते. भारताला २०२० पयंत महासत्ता बावण्यािे स्वप्ा 
त्याांी पाप्रहले आहे. त्यासाठी रेशााे करावयाच्या कामप्रगरीिा तपशीलवार िस्तावही त्याांी तयार केलेला 
आहे. भारतरत्ा हा रेशातला सवकच् ि बहसमाा त्याांा प्ररला गेला आहे. २००२-२००७ या काळात त्याांी 
भारतािे राष्ट्रपतीपर भतूप्रवले होते. 
 

 
 
अबदुस सलाम (१९२६-१९९६) : मूलभतू किामंधील ‘कमकस वत’ आप्रि ‘प्रवद्यसत् िसंबकीय’ परस्पर 
प्र्रमयापं्रवतयीच्या एकत्रीत प्रसद्धातं माडंिीतील योगरााासाठी त्याांा मतर रोा शास्त्रज्ञाबंरोबर १९७९ साली 
ाोबले पाप्ररतोप्रतक रेण्यात आले. १९५४ साली ते कें प्रब्रल प्रवद्यापीठात व्याख्याते म्हिूा रुलू झाले. त्याांी 
सैद्धापं्रतक भौप्रतकशास्त्रात संशोधाास वाव रेण्यासाठी मटलीतील प्रत्रएस्त येथे आंतरराष्ट्रीय सैद्धापं्रतक 
भौप्रतकशास्त्र कें द्रािी स्थापाा १९६४ साली केली. १९९४ सालापयंत ते या कें द्रािे सिंालक होते. त्याचं्या 
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मृत्यूांतर १९९७ साली त्यािें ााव या कें द्राला रेण्यात आले. १९७४ सालापयंत ते पाप्रकस्तााातील 
वैज्ञाप्राक िशासा आप्रि संस्थाशंी लोडलेले होते. 
 

 
 

अभयारवय (सिॅ्च्युअरी) : लंगलातील वास्पती आप्रि वन्य पशसपक्ष्याांा संरक्षि रेण्यासाठी शासाााे 
राखीव ठेवलेले वा. रेशात कशी ससमारे रोाश े तर महाराष्ट्रात ३५ कभयारण्ये आहेत. याि राखीव 
वाके्षत्रात व्याघ्र िकल्प आहेत तसेि राष्ट्रीय उद्यााेही आहेत; महाराष्ट्रातील भीमाशकंर, मयसरेर्श्र, 
रेहेकस री आप्रि कारंला सोहोल, ाािलिे माळढोक पक्षी कभयारण्य, बीड प्रलल्ह्यात ाायगाविे मोरािें, 
ााप्रशकलवळ ाारूंर येथील कभयारण्ये िख्यात आहेत. व्याघ्र िकल्प ताडोबा, पेंि, ावगेावबाधं आप्रि 
मेळघाट येथे आहेत. वसधसरसगध प्रलल्ह्यात मालवि येथे सागरी कभयारण्य आहे. भारतातील िप्रसद्ध 
कभयारण्यातं, आसाममध्ये काझीरंगा येथे गेंड्यासाठीिे तसेि मरसमलाई आप्रि बारंीपूर येथे हत्तींसाठीिी 
कभयारण्य आहेत. 
 
अणभनील णिस्थापन (बलू णशफ् ट) : कवरक् त प्रवस्थापााच्या उलट िकार. यात प्रवद्यसतिसंबकीय लहरींच्या 
विधपटातील रेता या कमी तरंगलाबंीच्या प्ररशाेे सरकलेल्या प्ररसतात. ज्या स्रोतािा विधपट घेतला लात 
आहे तो स्रोत लर प्रारीक्षकाच्या सापेक्ष लवळ येत कसला तर त्याच्या विधपटात कशा िकारिे प्रवस्थापा 
घडूा येते. तसेि वाढत्या गसरुत्वाकतधिाच्या प्ररशाेे िवास करिाऱ्या प्रवद्यसत् िसबंकीय लहरींच्याबाबतीतही हा 
पप्ररिाम घडूा येतो. (पाहा : अवरक् त चवस्थापन) 
 
अणभशोष (इिफाकग शन) : पयाप् त रक् तपसरवठ्याच्या कभावी झालेला एखाद्या कवयवातील सूक्ष्म भागािा 
ााश. तो भाग यापोटी मृत पावला आहे कसेि समलले लाते. हा रोत कोित्याही कवयवात उद भवण्यािी 
शक्यता कसली तरी हृरयाच्या उतीत उद भवलेला कप्रभशोत लीवघेिाही ठरू शकत कसल्यामसळे त्याकडेि 
बहसताशंी लक्ष कें प्रद्रत केले लाते. त्याला हृरयप्रवकारािा झटका कसे म्हितात. रक् तवाप्रहाीत िरबी 
साठल्यााे झालेल्या कोंडीमसळे ही प्रवकृती उद भवते. (पाहा : खंचडत रक् तपुरवाा) 
 
अणभसरि (कि्हे्शन ) : माध्यमाच्या सहभागातूा होिारी ऊलेच्या पप्ररवहाािी िप्र्रमया. कप्रभसरिाच्या 
वळेी माध्यमातील किही िवाही होतात. त्यािंा उष्ट्ि भागाकडूा थंड भागाकडे व परत उलट प्ररशाेे कसा 
ि्रमाकार िवास होतो. हे खास करूा द्रव आप्रि वाय ू यामध्ये आढळते. पािी तापवायला ठेवले वकवा 
बफािा खडा पाण्यात टाकला तर ही प्र्रमया घडतााा आपि पाहतो. ही प्र्रमया वहा प्र्रमयेपेक्षा ललर होते. 
 
अभ्यकंर, कृष्ट्िा दामोदर (१९२८-२००७ ) :  आंतरराष्ट्रीय मान्यता िाप् त खगोलभौप्रतकीतज्ञ, हैद्राबार 
येथील उस्माप्राया प्रवद्यापीठामध्ये खगोलशास्त्र प्रवभागिमसख. प्रालाप्रमया व लापाल वधेशाळािें संिालक. 
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प्रवद्यापीठ कासराा आयोगातफे सन्माााीय िाध्यापक. प्रवप्रवध पसरस्काराांी सन्मााीत. बायारी तारे, 
सौरडाग व सौरिभामंडळ यावर त्याांी मौप्रलक संशोधा केले आहे. खगोलप्रवज्ञााावर आधाप्ररत स्तोते्र, 
‘बेलािे पाा’ हा कप्रवता सगं्रह आप्रि वैप्ररक व सैद्धानन्तक खगोलशास्त्रावरील पसस्तके त्याांी प्रलप्रहली 
आहेत. खगोलशास्त्रािे िगत कध्यया कें द्र व क ॅस्रॉाॉप्रमकल सोसायटी ऑफ मंप्रडया या संस्थािंी स्थापाा 
त्याांी केली. 
 

 
 
अभ्यकंर, श्रीराम (१९३०-) : बैप्रलक भपू्रमतीच्या के्षत्रात आंतरराष्ट्रीय कीती प्रमळविाऱ्या कभ्यकंराचं्या 
वप्रडलाांी बालपिी केलेल्या गप्रिती ससं्कारामंसळे त्याांी स्वयंभवृूत्तीाे ज्ञााालधा करूा कॉलेलच्या रससऱ्या 
वताति परव्यसत्तर पातळीिे गप्रित आत्मसात केले. 
 
हावधडध प्रवद्यापीठातील संशोधा मागधरशधक डॉ. झप्ररस्की याांी सोडप्रवलेल्या गहा िश् ाांिी व्यापक उकल 
करूा कभ्यंकराांी लागप्रतक वतसधळात ााव प्रमळवले. तसेि गेली ४० वत ेकमेप्ररकेतील पड्यूध प्रवद्यापीठात 
त्याांी गप्रिताच्या सैद्धापं्रतक व उपयोप्रलत शाखातं मूलभतू संशोधा केलेले आहे. त्याचं्या ाावावर 
आलपयंत १७६ शोध प्राबंध आप्रि ११ गं्रथ आहेत. बीलभपू्रमतीत प्राष्ट्पि होिारी समीकरिे सोडप्रवण्यािा 
उगम भास्करािायांच्या गं्रथात सापडतो, कसा त्यािंा रावा आहे. 
 

 
 
अभ्रक (मायका) : सोप्रडयम, पोटॅप्रशयम, कॅनल्शयम, क लॅ्यसप्रमप्रायम, मगॅ्ाेप्रशयम, लोखंड आप्रि प्रलप्रथयम 
या धातंूच्या, प्रवप्रशष्ट िमािात सयंोग पावलेल्या प्रसप्रलकेट गटाचं्या खप्रालाांा कभ्रके म्हितात. यािे 
वैप्रशष्ट्ठ्य कसे की ही खप्राले काेक थरयसक् त स्वरूपात आढळतात. हे पातळ थर कलग रेखील करता 
येतात. ते कािेसारखे प्रातळ पाररशधक, लवप्रिक, मलबूत, उष्ट्िता आप्रि वीलरोधक कसल्यामसळे काेक 
वील उपकरिात प्रारोधक म्हिूा वापरतात. भारतात प्रबहार, आंध्रिरेश आप्रि रालस्थााात कभ्रकाच्या 
खािी आहेत. कृप्रत्रमप्ररत्याही कभ्रक तयार करतात, तेि सध्या लास्त वापरले लाते. 
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अणभ्रका (नेबयुला) : कप्रभ्रका रोा िकारच्या कसतात. यातंला एक िकार हा िकाप्रशत कसूा या कप्रभ्रका 
‘तेलोमेघ’ या ाावााे ओळखल्या लातात. कप्रभ्रकाचं्या िकाशहीा िकाराला ‘कृष्ट्िमेघ’ म्हटले लाते. रोन्ही 
िकारच्या कप्रभ्रका या धूळ आप्रि वायू यापंासूा तयार झालेल्या कसतात. काही तेलोमेघ ताऱ्याकंडिा 
िकाश शोताू घेऊा तो पसाः वगेळ्या लहरलाबंीच्या स्वरूपात उत्सर्षलत करतात, तर काही तेलोमेघ हे 
आलूबालूच्या ताऱ्याकंडच्या िकाशािे प्रवप्रकरि घडवतात. मृग तारकासमूहातल्या ‘एम ४२’ या ाावााे 
ओळखल्या लािाऱ्या तेलोमेघासारखे काही तेलोमेघ ही ताऱ्यािंी लन्मस्थााे आहेत, तर वृतभ 
तारकासमूहातल्या खेकड्याच्या आकाराच्या (एम १) या तेलोमेघासारखे काही तेलोमेघ हे ताऱ्याच्या 
मृत्यूांतर प्रवखसरलेले वायू आहेत. कृष्ट्िमेघातील वायू आप्रि धसळीिे िमाि मोठे कसल्यामसळे प्रतथे िकाशािे 
मोठ्या िमािात कवशोति होते. पप्ररिामी, िकाशहीा कसिारे हे कृष्ट्िमेघ पार्श्धभमूीवरील ताऱ्याांाही 
झाकूा टाकतात. 
 

 
 
अमाईड : कमोप्रायाच्या (NH3) रेिूतील एक हैड्रोला किू प्रवस्थाप्रपत करूा त्याऐवली एक क ॅप्रसल गट 
(RCO-) िप्रतयोप्रलत केल्यास RCO-NH2 हे सवधसाधारि सूत्र कसलेली कमाईड संयसगे वकवा क्षार 
प्रमळतात. -CO-NH2 हा कमाईड गट आहे. त्यात काबधा-ऑनक्सला प्रद्वबधं कसतो. कमाईड् िे, 
िाथप्रमक, प्रद्वतीयक आप्रि तृतीयक कसे िकार होतात. 
 
अमाईिस : ाायरोला हा मध्यवती घटक कसिारी काबधाी संयसगे. कृप्रत्रम रंग तयार करण्यासाठी व काही 
औतधे तयार करण्यासाठी कमाईन्स उपयोगात आितात. उरा. क्लोरफेप्रारामाईा - क लॅलीसाठी, 
सरीसाठी. 
 
अमायलेज : एक िकारिे प्रवतंिक (एन्झामम) ते स्टािध वकवा संयसक् त शकध रेिे रूपातंर ग्लसकोलमध्ये करते. 
वास्पतीत सापडते ते प्रबटा कमायलेल, िाण्यात कल्फा कमायलेल. त्याचं्या लाळेत आप्रि स्वारसरसामध्ये 
सापडते. माल्ट फळातील प्रबटा कमायलेल फळे पक् व करण्यासाठी प्रकण्वा िप्र्रमयेसाठी वापरले लाते. 
 
अणमनो आम्ल (अणमनो अ ॅणसड) : िप्रथा बाविारा मसख्य घटक. कप्रमाो आम्लाच्या रासायप्राक गसिधमावर 
िप्रथाािंी लैप्रवक िप्र्रमया कवलंबूा कसते. िपापिय प्र्रमयेतील मसख्य घटक प्रवप्रशष्ट िप्रथाातं प्रकती आप्रि 
कोिते कप्रमाो आम्ल तयार करतात. त्यावरि िप्रथाािंी कायधशक् ती कवलंबाू कसते. कप्रमाो आम्ल 
िप्रथाातं ज्या ्रममााे रिलेले कसतात त्यावरही िप्रथाािें गसिधमध कवलंबूा कसतात. एकूि वीस िकारिी 
कप्रमाो आम्ले कसतात. १) कलकााईा, २) कर्षलााईा, ३) क सॅ्पॅरालीा, ४) क सॅ्पार्षटक आम्ल, ५) 



 

अनुक्रमणिका 

प्रसस्टीा, ६) ग्लसटाप्रमक आम्ल, ७) ग्लसटामाईा, ८) ग्लायसीा, ९) प्रहस्टीडीा, १०) आयसोल्यससीा, ११) 
ल्यससीा, १२) लायसीा, १३) प्रमप्रथओााईा, १४) फेप्राल कलकााईा, १५) िोलीा, १६) प्रसरीा, १७) 
प्रिओााईा, १८) प्ररप् टोफॅा, १९) टायरोसीा, २०) व्हॅलीा 
 

 
 

यातले १, ३, ४, ५, ६, ७, ८, १५, आप्रि १६, १९ मासष्ट्यिािी शरीरात प्रामाि करू शकतात. 
बाकीिे किपराथातूा द्याव ेलागतात. कत्यंत आवश्यक कशी रहा कप्रमाो आम्ल आहेत. ती २, ९, १०, ११, 
१२, १३, १४, १७, १८ आप्रि २० या ्रममाकंािी आहेत. 
 

मासष्ट्य िाण्यािे शरीर लास्तीिी कप्रमाो आम्ले शरीरात साठव ू शकत ााही, त्यामसळे रोलच्या 
किातूाि आपल्याला ते द्याव ेलागतात. कन्यथा िप्रथाािंी कमतरता भासते आप्रि त्यामसळे काेक प्रवकार 
संभवतात. 
 
अणमबा : िाथप्रमक स्वरूपािा एकपेशी िािी. हप्ररतद्रव्य ासल्यामसळे पप्ररसरातील किकिावंरि यािी 
उपलीप्रवका कसते. कप्रमबाला एक ठराप्रवक आकार ासतो. आपल्यातील पेशीद्रव्यि पसढेमागे करूा हा 
किकिाचं्या शोधात प्रफरतो. साध्या पेशीप्रवभालाााे कप्रमबािे ावप्रामाि वकवा िलाा होते. (पाहा : 
आचदजीवसंघ) 
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अमोणनया (NH3) : िािी, वास्पती याचं्या कवशतेातील िप्रथााचं्या कपघटाााे हा वायू तयार होतो. तसेि 
िाण्याचं्या उत्सगामध्येही हा वायू कसतो. ियोगशाळेत तयार करण्यासाठी प्रवरी गेलेला िसाा व ावसागर 
यािें ३:२ या िमािात प्रमश्रि तापवतात. 
 
रगहीा, उग्रवासािा, हवपेेक्षा हलका, पाण्यात कप्रतद्राविीय कसूा. सहल द्रवरूप करता येिारा वाय ू
आहे. खते तयार करण्यास उत्तम द्रावक म्हिूा आप्रि शीतकरिासाठी यािा वापर करतात. 
 
अमोणनया ्लॉक : कमोप्राआिा (NH3) रेिू उते्तप्रलत होऊा तो किूकपिे २०·९ माय्रमोसेकंरात परत 
मूळपरावर येतो. या गसिधमािा वापर करूा हे घड्याळ तयार केले आहे. कमोप्राआिा रेिू, २३८७० हट धझ 
हीि किूक वारंवाप्ररता कसलेले प्रवद्यसत् िसंबकीय तरंग, संवारी गसिधमााससार शोताू उते्तप्रलत होतो. (पाहा : 
आस्ववक घड्याळ - सीझीयम घड्याळ) 
 
आयनारंभिंबदू (सॉस्ल्टस) : सूयाच्या आकाशातील सापेक्ष मागावरील (आयप्राक वृत्तावरील) सवांत 
उत्तरेकडील वबरूस रप्रक्षिायाारंभवबरू तर रप्रक्षिेकडील वबरूस उत्तरायिारंभवबरू कसे म्हटले लाते. सूयध 
रप्रक्षिायाारंभवबरूवर प्ररााकं २१ लूाच्या ससमारास आप्रि उत्तरायिारंभवबरूवर २२ प्रडसेंबरच्या ससमारास 
येतो. सूयध रप्रक्षिायाारंभवबरूवर येतो त्या प्ररवशी उत्तर गोलाधात सवांत मोठा प्ररवस आप्रि सवांत लहाा 
रात्र कसते. याउलट, सूयध उत्तरायिारंभवबरूवर येतो त्या प्ररवशी उत्तर गोलाधात सवांत लहाा प्ररवस 
आप्रि सवांत मोठी रात्र कसते. रप्रक्षि गोलाधातील पप्ररनस्थती याउलट कसते. 
 
अयुस्् लडीय भूणमती (नॉन युस््लणडयन जॉमेरी) : ‘प्ररलेल्या रेतेला बाह्य वबरूतूा एक व एकि समातंर 
रेता काढता येते’  यसनक्लडच्या या स्वयपं्रसद्धातंात बरल करूा त्या वबरूतूा रोा समातंर रेता काढता 
येतात. कसे ससधाप्ररत स्वयपं्रसद्ध घेऊा हंगेरीिा लॉा बोल्याई (१८०२-१८६० ) व रप्रशयािा लोबोिे व्हस्की 
(१७९३-१८५६) या रोा संशोधकाांी ली स्वतंत्रपिे िस्थाप्रपत (१९२३) केली ती ही भपू्रमती. तेव्हा 
यसनक्लडच्या भपू्रमतीतील तत्व े- िमेये या भपू्रमतीत सत्य ठरत ााहीत. 
 
अरगॉन (Ar) : आवतधसारिीत गि्रममातं १८ हा प्रानष्ट््रमय रालवायू वकवा रसमीळ वाय ूआहे. याला ाैसर्षगक 
समस्थाप्राके आप्रि प्रकरिोत्सारी समस्थाप्राके आहेत. हा वायू िथम म.स. १८९४ साली प्रवल्यम रॅम्से याांी 
प्रमळवला. रंग, वास रप्रहत वायू प्रानष्ट््रमय आहे. प्रवद्यसत रीपामध्ये राब प्रायंत्रि आप्रि तारेिे ऑनक्सप्रडकरि 
होऊ ाये म्हिाू प्रवद्यसत वनेल्डंग करतााा मलेक्रोडभोवती संरक्षक कवि म्हिूा, कासस्फस रक (फ्लोरसट) 
आप्रि िरीप् त (माकन्डेन्स्ड) प्ररव्यामध्येही करगॉा वापरतात. 
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अरिंिद कुमार (१९४३-) :  प्रवज्ञााप्रशक्षि या के्षत्रात मोलािी कामप्रगरी करिारे भौप्रतकशास्त्रज्ञ. होमी भाभा 
प्रवज्ञाा प्रशक्षि कें द्र (एिबीसीएसई) या ससं्थेिे १९९४-२००८ या काळात संिालक. प्रवज्ञाा व गप्रित 
प्रवतयाचं्या ऑप्रलनम्पयाड स्पधांकप्ररता प्रवद्याथी तयार करण्यािे काम ते १९९७ पासूा करत आले. 
 

 
 
अणरयमान (रेणडयन मेझर) : वृत्तीय ििालीत कोाािे माा. एस. आय. पद्धतीत कोाािे एकक. 
प्रत्रज्येमतक्या लाबंीच्या वतसधळकंसााे कें द्राशी केलेला कोा लो कंराले ५७·३ कंश कसतो. 
 
अरेणनऊस, स्िािते ऑगस्ट (१८५९-१९२७) : स्वीप्रडश भौप्रतकरसायातज्ज्ञ. प्रवद्यसत् प्रवघटााबिलच्या 
महत्त्वपूिध कायाबिल त्याांा १९०३ साली रसायाातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले होते. एखाद्या द्राविात 
एखारा क्षार प्रवरघळला कसेल तर त्यािे धा आप्रि ऋिभारीत आयन्समध्ये रूपातंर होते व त्या द्राविातूा 
प्रवद्यसत् शक् तीिे वहा होते. प्रवद्यसत् प्रवघटा या शोधािंा मलेक्रोप्लेवटग, क ॅाोडायवझग यासारख्या कामासाठी 
उपयोग होतो. 
 
अगग : सी.ली.एस. (सेंप्रटमीटर - गॅ्रम - सेकंर) मापापद्धतीतील कायध वकवा ऊलामापाािे एकक. एक 
डामा बलाच्या प्र्रमयेमसळे वस्तूिे बलाच्या प्ररशाेे एक सेंप्रटमीटर प्रवस्थापा होत कसल्यास घडूा आलेले 
कायध एक कगध होय. सध्या हे एकक ििप्रलत ााही. एस. आय. मापापद्धतीत कायध वकवा ऊलामापाािे 
एकक ज्यूल = १०७ कगध. 
 
अधगआयकूाळ (हाफ लाईफ) : प्रकरिोत्सारी समस्थाप्राकािंा कप्रवरत ऱ्हास होत कसतो. एखाद्या 
प्रकरिोत्सारी समस्थाप्राकाचं्या मसळच्या किूंिी संख्या प्राम्मी होण्याकप्ररता लागिाऱ्या काळास कधध 
आयकूाळ कसे म्हितात. ित्येक प्रकरिोत्सारी पराथािा कधध आयूकाळ हा वगेवगेळा कसतो. उरा. २३५U 
िा ७१ कोटी ३० लाख वत े आहे तर ६०Co िा ५ वत े आप्रि १३१Ⅰ िा ८ प्ररवस. कधध आयू काळ हा 
किसगभातील रिाेवर कवलंबूा कसतो. त्यामसळेि त्यावरील राब वकवा तापमाा याचं्यामसळे तो बरलत 
ााही. 
 
अधगधातू (मेटॅलॉइट) : कधी धातू तर कधी कधातू कसे गसिधमध राखप्रविारी मलूद्रव्ये. बोरॉा, प्रसप्रलकॉा, 
लमेप्रायम, आसेप्राक, सेलेप्रायम आप्रि टेल्यसप्ररयम प्रवद्यसत् कधधवाहकही आहेत आप्रि त्यािें ऑक्साईड 
उभयधमी, म्हिले आम्ल आप्रि कल्कली कसे रोन्ही गसिधमध राखप्रवतात. 
 
अधगपारिाहक पटल (सेमी परणमएबल मेंबे्रन) : प्ररशा वकवा रसायााचं्या रेिूंिे आकारमाा यााससार 
द्रव्याचं्या वहाावर मयारा घालिारे पटल. पेशीिे बाह्य आवरि हे कधधपारवाहक आहे. या पटलातूा काही 
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द्रव्ये सहल आत येतात काही द्रव्ये येऊ शकत ााहीत. तसेि आतला पेशीरस बाहेर लाऊ शकत ााही. पि 
टाकाऊ पराथािे उत्सलधा होते. 
 
अधगिाहक (सेमी कंड्टर) : प्रवद्यसत् वाहकता व प्रवद्यसत् रोधकता या रोा प्रवरुद्ध टोकाच्या गसिधमांमधली 
कवस्था कसिारे पराथध. तापमाा वाढले की कधधवाहकािा प्रवद्यसत् रोध कमी होतो. प्रसप्रलकॉा, लमेप्रायम, 
सेलेप्रायम, मंप्रलयम क ॅनण्टमोाामड, लेड टेल्यसरामड वगरेै कधधवाहक पराथध कत्यतं उपयोगी ठरले आहेत. 
कधधवाहक पराथांत रोा िकार प्ररसतात. उिे (n) िकारच्या कधधवाहकातं प्रवद्यसत् िवाह मलेक्रॉाकरवी 
वाहतो या उलट कप्रधक (p) िकारच्या कधधवाहकातं मात्र प्रवद्यसत् िवाह पॉप्रझरॉा वकवा ‘प्रछद्रा’ करवी 
होतो. आधसप्राक तंत्रज्ञाा कधधवाहकाचं्या वापराप्रशवाय कशक्य समलले पाप्रहले. (पाहा : ट्रास्न्झस्र्र) 
 
अधगसुत्री णिभाजन (मेओणसस) : साधारितः शरीरािी वृद्धी आप्रि प्रवकास होण्यासाठी पेशींिे प्रवभाला 
होते ते सूत्रीप्रवभाला. कधधसूत्री प्रवभाला हे वलगी िलाााशी प्रागप्रडत आहे. काही कप्रवकप्रसत एकपेशी 
लीवािंा कपवार वगळता बहसतेक सवध लीवामंध्ये ित्येक पेशींत गसिसूत्राचं्या लोड्या कसतात कशा पेशींाा 
प्रद्वगसिी पेशी म्हितात. मासष्ट्याच्या सवध शरीर पेशीमध्ये गसिसूत्राचं्या तेवीस लोड्या आहेत. म्हिले २६ 
गसिसूते्र, वलगी िलाााच्या प्र्रमयेत पसंबील आप्रि स्त्रीबीलाच्या प्रार्षमताच्या वळेेस पेशीिे कधधसूत्री प्रवभाला 
होते. संपूिध प्र्रमया रोा भागात होते. पप्रहल्या भागात पेशी प्रवभालााच्या वळेेस गसिसूत्राचं्या लोड्यामंधील 
गसिसूते्र एकमेकापंासूा प्रवलग होतात आप्रि त्यातील एकेक संि रोा पेशीत वाटले लातात. म्हिलेि या 
ाव्या रोा पेशीत गसिसूत्रािंी संख्या मूळपेशीपेक्षा कधी होते. पि या पेशींिे लगेि सूत्रीप्रवभाला पद्धतीाे 
पसन्हा प्रवभाला होते. त्यामसळे कधधसूत्री प्रवभाला पद्धतीत एका मूळ म्हिले मातृपेशीपासूा िार पेशी तयार 
होतात आप्रि गसिसूत्रािंी सखं्या मूळ पेशीतील संख्येपेक्षा प्राम्मी होते. या पद्धतीाे पसंबील कथवा पसंयसग्मक व 
स्त्रीबील कथवा स्त्रीयसग्मक तयार होते. माावाच्या बाबतीत याांाि शस्रमपेशी आप्रि कडंपेशी म्हितात. ले 
कास्रममे पसरुत आप्रि स्त्रीच्या लााकंगात तयार होतात. एका लोडीतील रोा गसिसूते्र प्रवलग होण्यापूवी 
त्यातील काही भागािंी करलाबरलससद्धा होऊ शकते. (पाहा : पेशी चवभाजन, मायर्ोचसस) 
 
अबुगद (यूूटमर) : कबसधर ही कपसामान्य सूल आहे. प्रवकृत पेशीलालाच्या वृद्धीबाबत ही संज्ञा वापरली लाते. 
कबसधर हे प्रारुपद्रवी कसू शकते वकवा घातक कसू शकते. प्रारुपद्रवी कबसधर सबधं पेशीलाल व्यापत ााही 
वकवा प्रवके्षपि करत ााही. घातक कबसधर पेशीलाल व्यापते व ाष्ट करते, ते लवळच्या पेशीलालात पसरते व 
रूरच्या पेशीलालात रक् तवाप्रहन्या आप्रि रसवाप्रहन्यावंाटे प्रवके्षप्रपत होते. प्रारुपद्रवी कबसधर एकरा काढल्यावर 
सहसा परत वाढत ााही. 
 
अबुगदजनुके (ऑिकोजेिस) : प्रायंत्रि ससटल्यामसळे ककध रोगािी लागि तसेि प्रवकास याचं्यात सहभागी 
होिारी लासके. एरवी ससप् तावस्थेत कसलेली ही लासके कायानन्वत झाल्यामसळे शरीरात ककध रोगास पोतक 
वातावरि तयार होते. यािंा शोध मायकेल प्रबशप व हॅरॉल्ड व्हामसधस याांी लावला. 
 
अबुगदणिज्ञान (ऑिकॉलॉजी) : ककध रोगािी कारिे, उत्पत्ती, प्राराा, उपिार व ककध रोग िप्रतबधं मत्यारी 
प्रवतयािें कध्यया व संशोधा करिारी वैद्यकशास्त्रािी शाखा. 
 
अली, सलीम (१८९६-१९८७) : भारतामध्ये पक्षीप्रारीक्षि आप्रि कभ्यास यािंी गोडी प्रामाि करिारे 
लगिप्रसद्ध पक्षीतज्ज्ञ आप्रि प्रासगध - कभ्यासक. मसबंईच्या एका व्यापारी कस टस ंबात लन्म; पि व्यापार-
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उद्योगातं रस ा घेता, त्याांी पक्ष्यािंी वागिूक, स्थलातंर यािंा लन्मभर कभ्यास केला, काेक पसस्तके 
प्रलप्रहली. ‘फॉल ऑफ ए स्परॅो’ या त्याचं्या पसस्तकााे त्याांा लगन्मान्यता प्ररली. भारत सरकाराे १९७६ 
साली त्याांा पद्मप्रवभतूि रेऊा गौरप्रवले. १८८३ साली स्थापा झालेल्या बॉम्बे ाॅिरल प्रहस्री सोसायटी 
या ससं्थेला डॉ. सलीम कली याचं्या कायामसळे रेशात िप्रसद्धी आप्रि आतंरराष्ट्रीय ख्याती प्रमळाली. 

 

 
 
अलैं णगक प्रजनन (असे्चुअल णरप्रॉड्शन) : केवळ पेशीप्रवभालााच्या वकवा कप्रलकासदृश कंगकाच्या 
सस्यमा होण्याच्या िप्र्रमयेतूा होिारी िलाा िप्र्रमया. या सलीवाचं्या िलातींमध्ये वलगभेर कनस्तत्वात 
ासतो. काही वास्पतींमध्ये फस टव्याच्या िप्र्रमयेतूाही िलाा होते. कशा कलैं प्रगक िलाााला वाास्पप्रतक 
िलाा म्हितात. 
 
अल  -ख्यारज्मी, अबु अबदुल् ला मुहमद इ.मुसा (७८३-८५०) : शून्यासप्रहत स्थााीय वकमतीाससार कंक 
पद्धती वहरसस्थााात प्रामाि झाली म्हिाू ख्वारज्मीाे करबी भातेतील आपल्या कंकगप्रिताच्या पसस्तकास 
‘प्रहसाब-म-वहर’ ााव प्ररले. यािे लॅप्रटा भातातंर यसरोपात गेल्यावर ही पद्धती ‘कल्गोप्ररज्म’ वकवा 
‘कल्गोप्ररथ्म’ - आलच्या कथााे ाव्हे - म्हिूा ओळखली लाऊ लागली. तर ‘प्रकताब-कलछ-लब्र’ या त्याच्या 
बीलगप्रिताच्या लॅप्रटा आवृत्तीवरूा यसरोपात प्रवतयास ‘कलछ प्रलब्रा’ म्हिू लागले. भारतीय प्रसद्धातं 
गं्रथावरूा त्यााे ज्योप्रतत व प्रत्रकोिप्रमतीय कोष्टके बावली होती. ख्वारज्मीाे बगरार प्रवद्यापीठात गं्रथपाल 
म्हिूा तर बगरार वधेशाळेत वधे घेण्यािे कायध केल्यािे आढळते. 
 
अल्कधमी द्रािि (बेणसक सोल्युशन) : आम्लाबंरोबर रासायप्राक प्र्रमया होऊा पािी व क्षार प्रामाि 
करिारे द्रावि. यात -OH आया कसतात. लाल प्रलटमसिा रंग प्राळा होतो. सामू ७ पेक्षा लास्त कसते. 
 
अल्कली : पाण्यात प्रवरघळिाऱ्या तीव्र आम्लारींाा कल्कली कसे म्हितात. कल्कली क्षरिकारी कसूा 
आम्लाशंी कप्रभप्र्रमया करूा क्षार व पािी तयार करतात. कल्कलीमध्ये ताबंडा प्रलटमस कागर प्राळा होतो. 
कॉनस्टक सोडा वकवा सोप्रडयम हायड्रॉक्सामड (NaOH) हे कल्कलीिे पप्ररियािे उराहरि आहे. (पाहा : 
आम्ल) 
 
अल्कली धातू (अल्कलाईन मेटल्स) : धातसमूलद्रव्यामंध्ये ले मृरू धातू कत्यतं प्र्रमयाशील कसतात आप्रि 
ज्यािंी ऑक्सामडे पाण्यात प्रवरघळूा कल्कली तयार होतात, कशा धातंूच्या गटाला कल्कली धातूगट कसे 
म्हितात. प्रलप्रथयम, सोप्रडयम, पोटॅप्रशकम, रुप्रबप्रडयम, प्रसप्रझयम आप्रि फँ्रप्रसयम ही कल्कली गटातील 
घटक मूलद्रव्ये आहेत. 
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अल्कलॉईड : काही वास्पती आप्रि िािी याांी प्रामाि केलेली, स्फप्रटकमय संयसगे. सायप्ररक, मपॅ्रलक, 
आप्रि सनक्सप्राक या काबधाी आम्लािें ाायरोलायसक् त क्षार. प्राकोटीा, कफू, कोकेा, क रॅोपीा, मॉफीा, 
नक् वाीा हे महत्त्वािे कल्कलॉईड आहेत. नक् वाीा मलेप्ररयावर िभावी औतध आहे. रसःखप्रावारक आप्रि 
शल्यप्र्रमया करताांा भलू रेण्यासाठी वापर. कॉफीमधील कॅफीा आप्रि िहामधील टॅाीा मात्र मािसाांा 
तरतरी आितात. 
 
अल्कोहोल : हायड्रॉनक्सल गि कसिाऱ्या काबधाी संयसगािंा गट. सवधसाधारि सूत्र R-OH, प्रमथाॅॉल 
CH3OH आप्रि मथाॅॉल C2H5OH हे मोठ्या िमािावर वापरले लािारे कल्कोहोल आहेत. िाथप्रमक, 
प्रद्वतीयक आप्रि तृतीयक कसे कल्कोहोलिे िकार आहेत. त्यािंी सवधसाधारि सूते्र कास्रममे R-CH2OH, 
R2-CHOH आप्रि R3-COH कशी कसतात. कल्कोहोल गटािी काही संयसगे, मतर काबधाी सयंसगाचं्या 
संश् लेतिासाठी कच् िा माल म्हिूा वापरतात. उरा. रंग, रसायाे आप्रि प्लॅनस्टक उद्योग. 
 
अल्रा हाय णरिक् ििेसी (यएूचएफ) : प्रवद्यसत् िसंबकीय विधपटातील ३०० मेगाहटधस ते ३ प्रगगाहटधझ या 
के्षत्रातील वारंवारता कत्यसच् ि वारंवारता म्हिूा ओळखली लाते. (मेगाहटधझ = १०६ हटधझध तर प्रगगाहटधझ 
= १०९ हटधझ). टेप्रलनव्हला, रडार, के्षपिास्त्र ििाली, प्रबातारी हवतूेा हवते व लप्रमाीवरूा हवते 
संरेशवहााच्या कायांत या लहरींिा वापर होतो. 
 
अल्रासोनोग्रंाफी : आवालाहूा तोकड्या लहरींिा उपयोग वैद्यकशास्त्रात रोगप्रिप्रकत्सेसाठी होतो. 
आयोाामझ ा होिाऱ्या वृत्तीमसळे (लक्षिामंसळे) या लहरींिा पसन्हा पसन्हा प्रिप्रकत्सेसाठी वापर होऊ शकतो. 
यासाठी १ ते १० मेगाहट झध वारंवाप्ररतेच्या लहरी वापरल्यामसळे सशक् त पेशींाा बाधा उत्पन् ा होत ााही. 
तोकड्या आवालापलीकडे ठोके/लहरी रोगप्रिप्रकत्सेच्या वळेी शरीरातूा लातात व त्यािा काही भाग 
परावर्षतत होतो. ज्या िमािात या लहरी सामान्य आप्रि प्रवतम (क ॅबाॉमधल) पेशी सिंातूा (प्रटश्य)ू 
परावर्षतत होतात, त्यावरूा प्राराा करता येते. या प्रिप्रकत्सेमसळे स्ता, यकृत, मेंरू आप्रि मतर कवयवातंील 
ककध रोगािे प्राराा करता येते. गभाशयातील गभािी लागा, हृरयािे कायध, तसेि एखारी शरीरातील स्थूल 
प्रवतमता यािेपि प्राराा या परीके्षाे होऊ शकते. 
 
अस्ल्डहाईड : (R-CHO) : िाथप्रमक कल्कोहोलच्या ऑनक्सप्रडकरिातूा प्रमळिाऱ्या व R-CHO हे 
सवधसाधारि सूत्र कसलेल्या काबधाी संयसगािंा गट. फॉमानल्डहाईड (HCHO) आप्रि क ॅप्रसटानल्डहाईड 
(CH3CHO) हे खूप वापरले लातात. पॉप्रलमर उद्योगात, कच् िामाल म्हिूा प्रारप्राराळे कनल्डहाईड 
वापरतात. लैप्रवक ामसाे लता करण्यासाठी फॉमानल्डहाईड वापरतात. 
 
अल्पपोषी (ऑणलगोरोणफक) : खतद्रव्ये कमी िमािात कसलेले पािी. खोल तलाव, समसद्र यातं 
ाायरोला, फॉस्फरस आरी फारि कमी िमािात कसल्यामसळे तेथे प्लँक्टा, शवैाल यािंी पैरास कमी 
होते. पप्ररिामी, कशा पाण्यात मासे वा मतर ललिरही माफक िमािाति सापडतात. 
 
अल्फा णकरि (अल्फा रेज) : प्रकरिोत्सारी मलूद्रव्यातूा उत्सर्षलत होिारा एक कि. हा प्रवद्यसतभारधारीत 
हेप्रलयम आयाि (४He++) कसतो. हे कि फार रूरवर लाऊ शकत ााहीत व पातळ कागरही त्याला 
कटकाव करू शकतो. 
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अल्फा ऱ्हास (अल्फा डीके) : प्रकरिोत्सारी समस्थाप्राकातूा कल्फा प्रकरि बाहेर टाकण्यािी किसगभीय 
िप्र्रमया. या िप्र्रमयेतूा तयार होिाऱ्या ावीा समस्थाप्राकािे किस्रममाकं २ ाे कमी कसतो व त्यािा 
‘वस्तसमाााकं’ ४ ाे कमी कसते. 
 
अळी (लािा) : कीटकाच्या लीवाि्रमाच्या संरभात कळी म्हिले लीवाि्रमातील एक कवस्था वकवा 
टप्पा. कंड्यातूा िथम बाहेर पडते ती कळी. पसढच्या प्रवकासासाठी प्रतला पसष्ट्कळ किऊलेिी आवश्यकता 
कसते. त्यामसळे ती भलतीि खाराड कसते. पसढिी कवस्था म्हिले कोत. फस लपाखरू, रेशीम प्रकडा यािें 
कोत सहल प्ररसतात. यातूा पसढे पूिध प्रवकप्रसत कीटक प्राघतात. थोडक्यात म्हिले कळी ही कस ठल्याही 
गोष्टीिी कप्रवकप्रसत कवस्था. 

 

 
 
अिकाश–काळ : कल्बटध आईन्स्टामा याांी आपल्या सापेक्षतेच्या प्रसद्धान्ताद्वारे ससिवलेली कवकाश आप्रि 
काळ याचं्या सम्मीलाातूा प्रामाि झालेली सकंल्पाा. आईन्स्टामा याांी कवकाश आप्रि काळ या रोन्ही 
संकल्पाा प्रारपेक्ष ाव्हे तर प्रारीक्षकाच्या संरभााससार सापेक्ष मााल्या. मात्र कवकाश आप्रि काळ यािें 
एकप्रत्रकरि करूा त्यातूा प्रामाि होिारी कवकाश-कालािी सकंल्पाा मात्र आमन्स्टामा याांी प्रारपेक्ष 
मााली. 
 
अिकाणशका (ल्युमेन) : भौतिकशास्त्र : िकाशाच्या भासमाा रीप् तीिे एकक. प्रारप्राराळ्या तरंगलहरींिा 
िकाश ग्रहि करण्यािी डोळ्यािंी क्षमता वगेवगेळी कसते. प्रतिा प्रविार ल्यसमेाच्या मापाात केला लातो. 
 
शरीररचनाशास्त्र (तितिऑलॉिी) : रक् त वकवा प्रलम्फ यासारखे द्रवरूप वकवा हवसेारखे वायसरूप 
शरीररस वाहतात कशा प्रारप्राराळ्या कवयवामंधील पोकळ्या. उरा. रक् तवाप्रहन्यामंधील पोकळीतूा रक् त 
वाहते. कन् ा ाप्रलकेतूा कन् ा पोटात लाते. 
 
अिटु (थायरॉइड गं्रंथी ) : र्श्ासाप्रलकेच्या रोन्ही बालूला कसलेली गं्रथी. यातूा रोा हामकािे स्त्राव 
उत्पन् ा होतात. आयोप्रडायसक् त थायरॉक् सीा आप्रि थायरोसीा. हे ियापियािे िमाि प्रायंप्रत्रत करूा 
शरीरातील वाढ आप्रि कायध यावंर पप्ररिाम करते. शरीरातील आयोप्रडा हे थायरॉमडमध्येि साठलेले 
कसते. थायरॉक्सीा ासल्यास शरीरािी आप्रि बसद्धीिी वाढ हळूहळू होते, आप्रि लर यािे िमाि लास्त 
झाले; तर शीघ्रकोप आढळतो. (पाहा : गलगंड) 
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अिगत कोन (अगँल ऑफ णडपे्रशन) : समला लप्रमाीवर ब या प्रठकािी कसलेल्या वस्तूकडे ममारतीच्या 
गच् िीवर ‘क’ या प्रठकािी कसलेली व्यक् ती पाहत कसेल आप्रि ‘कक’ ही ‘क’ मधूा लािारी प्रक्षतील समातंर 
रेता कसेल तर त्या व्यक् तीला आपली ालर ∠ककब मधूा वळवावी लागेल. ∠ककब हा ‘क’ पासूा 
पाहताांा ‘ब’ या प्रठकािच्या वस्तूिा कवात कोा आहे, कसे म्हटले लाते. 

 

 
 
अिमूळ (सर् गस) : पप्ररमेय संख्येिे कोित्याही कोटीिे मूळ पप्ररमेय संख्या ासेल तर प्रतला कवमूळ संख्या 
वकवा केवळ कवमूळ म्हितात. उरा. √२, ∛९. कवमूळ संख्या कसण्यासाठी ती (क) पप्ररमेय संख्येिे मूळ 
(ब) कपप्ररमेय कसली पाप्रहले. 
 
अियि (फॅ्टसग) : एकापेक्षा कप्रधक पूिांकािंा गसिाकार करूा लो पूिांक प्रमळतो, त्यािे हे सवध पूिांक 
कवयव होत. लसे : १२ = २x६ = २×२×३ = ४×३ = १२×१ ते धा-ऋि ही कसू शकतात. थोडक्यात, 
ज्या सखं्येाे प्ररलेल्या संख्येस पूिध भाग लातो, तो कवयव. बैप्रलक राशीच्या बाबतीत हाि प्राकत आहे. 
उरा. 2x2-3x+1=(2x-1) (x-1) येथे 2x2-3x+1, 2x-1 आप्रि x-1 ाे प्रवभाज्य. या िप्र्रमयेस कवयवीकरि 
म्हितात. 
 
अियि प्रमेय (फॅ्टर णथअरम) : x-a हा बहसपरी f(x) िा कवयव आहे. या कटीिी तेव्हाि पूतधता होते, 
लेव्हा बहसपरीत x बरल a घालूा f(a) = 0 होते. तो हा गसिधमध. उराहरिाथध f(x) = x2-3x + 2  
= (x-1) (x-2) वरूा f(2) = 22-3×2+2=4-6+2=0  
म्हिूा x2-3x+2 िा x-2 कवयव आहे. 
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अियिाचंी उत्पत्ती (ऑरगनो जेनेणसस) : गभांकस राच्या वाढीमध्ये कवयव प्रार्षमती हा महत्त्वािा कायध्रमम 
कसतो. ावीा कवयव एक्टोडमध, प्रमसोडमध व एन्डोडमध या तीा थरापंासूा बातात. एन्डोडमधपासूा फस प्फस से, 
थायरॉमड व स्वारसवपडािी प्रार्षमती होते, प्रमसोडमधपासूा हृरयािे स्ाायू, हाडाशंी प्रागप्रडत कसलेले स्ााय,ू 
मूत्रवपड, ताबंड्या रक् तपेशी तयार होतात तर एक्टोडमधपासूा त्विा, मेंरू, मज् लारज् लू, मेलॅाोसामट स या 
ऊतींिी उत्पत्ती होते. 
 
अिर् त णकरिे (इिरिका रेड) : म.स. १७९९ मध्ये मनंग्लश कवकाश संशोधक प्रवल्यम हतधल याांी दृश्य 
िकाश विधपंक् तीमधील ताबंड्या विाच्या पलीकडे कसलेल्या, कदृश्य आप्रि उष्ट्ि कशा प्रवद्यसतिसंबकीय 
िारिािंा शोध लावला. ही िारिे ताबंड्या विाच्या पलीकडे कसल्यााे त्याांा कवरक् त प्रकरिे म्हितात. 
यािंी भेराा क्षमता लास्त कसल्यााे ती धसके, धूसर िकाश, कंधार याांा भेरूा आरपार लाऊ शकतात. सवध 
उबरार गरम पराथातूा कवरक् त प्रकरिे बाहेर उत्सर्षलत होतात तर ही प्रकरिे ज्या पराथांवर आरळतात 
तेथे उष्ट्िता प्रामाि करतात. म्हिूाि मन्फ्रारेड लामट स रंग उद्योग, कापड उद्योग, छपाई उद्योग येथेही 
मोठ्या िमािात वापरतात. 
 
अिर् त णिस्थापन (रेड णशफ्ट) : प्रवद्यसतिसबंकीय स्रोताकडूा येिाऱ्या प्रवद्यसतिसंबकीय लहरींच्या 
विधपिातील रेतािें वाढत्या तरंगलाबंीकडे होिारे प्रवस्थापा. हे प्रवस्थापा वगेवगेळ्या कारिामंसळे होऊ 
शकते. यातले एक कारि म्हिले स्रोतािे प्राप्ररक्षकाच्या सापेक्ष रूर लािे. स्रोताच्या या सापेक्ष रूर 
लाण्यामसळे होिाऱ्या प्रवस्थापाािे िमाि हे स्रोताच्या सापेक्ष गतीवर कवलंबूा कसते. प्रवश् वाच्या िसरिािा 
शोध हा रीर्षघकाचं्या विधपटातील रेताचं्या कप्रभरक् त प्रवस्थापाामसळेि लागला. (पाहा : अचभनील 
चवस्थापन) 
 
अिरोधतापक (ऑटो्ले्ह) : शस्त्रप्र्रमयेसाठी वापरण्यात येिारे उपकरि, बँडेल, पेशीसंवधधाासाठी 
वापरण्यात येिारी कािेिी भाडंी, पोतकद्रव्ये वगैरेच्या प्रालंतसकीकरिासाठी वापरण्यात येिारे िेशर 
कस करसारखे उपकरि. यात वाफेिा राब प्रामाि केला लाऊा उकळत्या पाण्याच्या तापमााापेक्षा कप्रधक 
उष्ट्िता प्रामाि केली लाते. कप्रधक राबाखालील उष्ट्ि वाफेमसळे प्रालंतसकीकरि होण्यास मरत होते. 
 
अिस्िनी (सबसॉणनक) : ध्वप्राच्या गतीपेक्षा खूपि कमी कसलेली गती. सबसॉप्राक उड्डािे शून्य गती ते 
ध्वाीच्या गतीच्या ८५ टक् के मतक्या गतीाे होतात. (कोरड्या हवते शून्य कंश सेनल्सकस तापमाााला 
ध्वाीिी गती रर सेकंराला ३३२ मीटर मतकी कसते.) 
 
अणिभाज्य संख्या (प्राईम नंबसग) : ज्या धापूिांकी संख्येस १ वकवा तो स्वतः याप्रशवाय रससरे कवयव ााहीत 
कसा पूिांक. यातूा बहसधा १ वगळला लातो. उरा. २, ३, ५, ७, ११ ..... मत्यारी कप्रवभाज्य संख्या होत. 
त्या कांत आहेत. 
 
अिॅ्स : ‘एकरबोाध वॉप्रांग क ॅण्ड कंरोल प्रसनस्टम’ या मंग्रली ाावाच्या शब्रातंील आद्याक्षराांी प्रसद्ध 
झालेला शब्र. या मलेक्रॉप्राक ििालीिा उपयोग प्रकतीही कमी कगर लास्त उंिीवरूा उडिाऱ्या शतू्रच्या 
प्रवमााािंा पप्ररिामकाकर वधे घेण्यासाठी केला लाऊ शकतो. यात शत्रूवर पाळत ठेविाऱ्या प्रवमााावंर 
रडार बसप्रवलेले कसतात. (पाहा : रडार) 
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अ्य् त फल (इस्म्प्लणसट फं्शन) : ज्या फलात एकापेक्षा कप्रधक िले येतात ते. लसे : 2y2 + xy - x2 = 
0 व्यापकरुप, f(x, y) = 0 कधीकधी f(x, y) = 0 हे y=f(x) िमािे व्यक् त फलरुपात माडंता येते. 
 
अशनी (णमणटऑराइट) : उल्काांा कारिीभतू ठरिारे काही कश्म वलारार कसतात. हे मोठे कश्मखंड 
वातावरिात प्रशरल्यावर ाष्ट ा होता पृथ्वीच्या पृष्ठभागापयंत पोहोितात. लप्रमाीपयंत पोहोिू शकलेल्या 
कशा कश्मखडाांा ‘कशाी’ म्हटले लाते. काही कशाींमध्ये लोह वकवा प्रसप्रलकॉा हे मूलद्रव्य मोठ्या 
िमािात आढळते. काही कशाींिे लघसग्रह, िंद्र वकवा मंगळ याचं्याशीही रासायप्राक साधम्यध आढळते. 
कशाीच्या आघातात ििंड प्रवध्वसं घडूा येऊ शकतो. म.स. १९०८ साली रप्रशयातील टस ंगसस्का ारीलवळ 
झालेला ििंड स्फोट हा ससमारे ३० मीटर आकाराच्या कशाीमसळे झाला कसावा. या स्फोटामसळे लवळलवळ 
रोा हलार िौरस प्रकलोमीटर मतक्या मोठ्या के्षत्रफळातले लंगल ाष्ट झाले. आलच्या मध्य कमेप्ररकेच्या 
पप्ररसरात साडेसहा कोटी वतांपूवी कोसळलेल्या एका पधंरा प्रकलोमीटर आकाराच्या कशाीमसळे 
डायाोसॉसध हे पृथ्वीतलावरूा पूिधपिे ाष्ट झाल्यािे मााले लाते. (पाहा : चववरे, पृथ्वीवरील) 

 

 
 
अश्मािरि (णलथोस्स्फअर) : पृथ्वीवरील रगड-मातीच्या घटकाला कश्मावरि कशी संज्ञा आहे. वातावरि 
आप्रि ललावरि याचं्या सगंतीत रगड प्रझलतात, माती तयार होते, लप्रमाीिी झील व भर होते. 
सलीवाचं्या साप्रिध्यातही रगडातं बरल घडतो, लसे झाडाचं्या मसळामंसळे रगडािी झील होते आप्रि माती 
तयार होते. (पाहा : वातावरर्ण, जलावरर्ण) 
 
अश्मीभिन (पेणरणफकेशन) : वास्पती आप्रि िािी यािें मृतरेह लप्रमाीखाली रीघधकाळपयंत गाडलेले 
राप्रहल्यास ते हळूहळू कस लत लातात आप्रि कस लिाऱ्या पेशींिी लागा मातीिे कि घेतात. संपूिध कस लूा 
ााहीशा झालेल्या झाडािी वा रेहािी लागा त्याि िमािात आप्रि त्याि आकारात मातीच्या किाांी 
घेतल्यााे त्या झाडािा/िाण्यािा आकार त्या मातीस येतो. लप्रमाीच्या राबाखाली बरीि वत े राप्रहल्यााे 
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मातीिा रगड झालेला कसतो, पि तो कोित्या लीवािा कश्मीभतू कवशते आहे हे ओळखता येते. 
कश्मीभवाास लाखो वत ेलागतात. 
 
अश्वश् ती (हॉसग पॉिर) :  हे यापं्रत्रक शनक् तमापाािे एकक आहे. पाण्याच्या पंपािी शक् ती या एककात 
मोलतात. ही संज्ञा लेम्स वॉट याांी उपयोगात आिली. िागंल्या सशक् त घोड्यावंर ियोग करूा हे एकक 
ठरप्रवले गेले. हे मूल्य सवधसाधारि घोडा प्ररवसभरात करू शकिाऱ्या कायाच्या सरासरी वगेापेक्षा ससमारे 
५० टक् के लास्त आहे. एक मेप्ररक कर्श्शक् ती म्हिले रर सेकंरात ७५ मीटर - प्रकलोगॅ्रम मतके होिारे 
कायध वकवा ७३६ वॉट स शक् ती. 
 
अष्टक (ऑ्टे्ह) : किूच्या रिाेतील एक महत्त्वािे तत्त्व. मलेक्रॉाच्या भ्रमिकके्षतील आठ 
मलेक्रॉन्साी पूिध होिारे व म्हिूा किूंाा स्थैयध आििारे कष्टक. उरासीा वायूपंकैी प्रहप्रलयम वगळता, 
मतर सवध वायसरूप मलूद्रव्ये उरा. प्रायॉा, झेाॉा वगैरेंच्या किूरिाेत कष्टकााे पूिध व नस्थर कसलेल्या 
कक्षा कसतात. 
 
अष्टक (ऑ्टँट) : प्रत्रप्रमती कातेशीय प्रारेशक पद्धतीत तीा कक्षाांी – X, Y, Z axes – कवकाशािे 
प्रवभाला करूा येिारे ित्येक के्षत्र. X, Y, Z कक्ष धा कसतााा प्रमळतो तो पप्रहला कष्टक मत्यारी. 
 
अष्टभुजाकृती / अष्टकोन (ऑ्टॅगॉन) : आठ बालू व आठ कोा कसिारी बहसभसलाकृती. सवध बालू सारख्या 
लाबंीच्या आप्रि सवध कोा सारख्या मापािे कसतील तर तो सससम कष्टकोा होतो. त्यािा ित्येक कोा १३५ 
कंश मापािा कसतो. 
 
अष्टेकर, अभय (१९४९-) : कमेप्ररकेतील ‘मनन्स्ट्ूयमट फॉर गॅ्रनव्हटेशा कडँ री कॉसमॉस’ या 
खगोलभौप्रतकशास्त्र आप्रि गसरुत्वाकतधिासबंंधी संशोधा करिाऱ्या संस्थेिे संिालक. महाराष्ट्रातील प्रशरपूर 
येथे लन्मलेल्या कभय कष्टेकरािें महाप्रवद्यालयीा प्रशक्षि मसंबईत झाले. त्याांी आपल्या संशोधााला 
कमेप्ररकेतील प्रशकॅगो प्रवद्यापीठातूा ससरुवात केली. 
 
सापेक्षतावार आप्रि पसंलवाराला एकत्र आििाऱ्या पसंलकीय गसरुत्वाकतधिाच्या के्षत्रात कभय कष्टेकराांी 
केलेली कामप्रगरी लक्षिीय ठरली आहे. प्रलथे व्यापक सापेक्षतावाराच्या मयारा स्पष्ट होतात कशा कत्यतं 
घा स्वरूपातल्या पराथांशी प्रागडीत पप्ररनस्थतीत कष्टकेराांी प्रवकसीत केलेल्या प्रसद्धातंािा वापर करता 
येतो. प्रवर्श्प्रार्षमतीांतरच्या काही क्षिाचं्या काळात कशी पप्ररनस्थती प्रामाि झाली होती. या प्रसद्धान्ताद्वारे 
महास्फोटाच्या कगोररच्या नस्थतीिाही प्रविार करिे शक्य झाले आहे. या प्रसद्धातंात वापरल्या गेलेल्या 
िल राशींाा कष्टेकराचं्या ााव ेओळखले लाते. कष्टकेराांी कृष्ट्िप्रववराच्या प्राकटच्या पप्ररनस्थतीलाही हा 
प्रसद्धान्त लागू केला आहे. प्रवप्रवध ख्यातााम संस्थातूंा माार परे भतूविारे कष्टेकर हे काेक लगन्मान्य 
प्रायतकाप्रलकाचं्या सपंारााशीही संबंप्रधत आहेत. 
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असंक्रमी बदल (अ ॅणडयाबॅणटक चेंजेस) : मयाप्ररत ििालीत उष्ट्िता उत्सलधा वकवा शोति ा होता, 
झालेले बरल. उरा. प्रफ्रलच्या आतील भागातील ताबं्याच्या गोलाकार ाळ्यात, उच् ि राबामसळे द्रवरूप 
झालेल्या वायूंिे, आकनस्मक िसरि झाल्यास, त्या वायूिें तापमाा खूप कमी होते आप्रि प्रफ्रलमधील पराथध 
थंड होतात. या उलट वायूिंा राब एकाएकी वाढवल्यास, वायूिे रेिू एकमेकालवळ आिले लातात आप्रि 
लास्तीिी उष्ट्िता बाहेर पडते. म्हिूाि सायकलच्या ्ूयमबमध्ये हवा भरतााा पपं तापतो. 
 
असम युनमफलन (अणनसोगॅमी) : कसमाा यसग्मकाचं्या मीलाातूा होिारी लैं प्रगक िलाािप्र्रमया. 
शवैालासंारख्या िाथप्रमक कवस्थेतील वास्पतींमधील लैं प्रगक िलाा प्र्रमयेत रोन्ही यसग्मक समाा आप्रि 
स्वयंिल कसतात. ारयसग्मक आप्रि मारीयसग्मक यातं फरक ासतो. यास समयसग्मफला म्हिले 
‘आयसोगमॅी’ म्हितात. 
 
असमा (इनइ् िॉणलटी) : सममूल्य ासिाऱ्या रोा परातील संबधं समााता प्रिन्हाऐवली, < म्हिले 
‘च्यापेक्षा कमी’ आप्रि > ‘च्या पेक्षा लास्त’ या कसमाातेच्या िप्रतकाांी राखप्रवला लातो. लसे ८<११ वकवा 
१७>९. कधी कधी गप्रितीििेत x≤a वकवा x≥a कशी ितीकेही येतात. ती कास्रममे ‘च्यापेक्षा कमी वकवा 
समाा’ आप्रि ‘च्यापेक्षा लास्त वकवा समाा’ कशी वािली लातात. 
 
असूत्री पेशीणिभाजन (अमायटॉणसस) : माता पेशीच्या कें द्रकातील लासकीय घटक व गसिसूते्र यािंी 
कन्यापेशींमध्ये प्रभििमािात वाटिी करिारे पेशीप्रवभाला. 
 
अस्स्थबंधन (णलगॅमेिट) : साधं्यातील रोा हाडाांा एकत्र लोडिारे तंतसमय पेशीलाल. हे कप्रतशय मलबतू 
कसते, तसेि लविीकही कसते. त्यामसळे साधं्याला हालिाल व स्थैयध येते. यािे तंतू एकमेकाांा समातंर 
कसतात. साधं्यावंर वडेावाकडा राब पडल्यास वकवा वडेीवाकडी हालिाल झाल्यास हे तंतू खेिले लाऊा 
त्यातूा द्राव बाहेर पडतो व साधं्यास सूल येते. या पेशींाा रक् तपसरवठा तसा कमी कसल्यामसळे लिक 
भरल्यास कनस्थबधंा पूवधवत होण्यासाठी खूप वळे लागतो. 
 
अस्स्थभिन : भ्रिूाच्या सहाव्या-सातव्या आठवड्यापासूा कनस्थभवााला ससरुवात होऊा िौढत्वात िालू 
राहते. रोा िकार १) अिंःपटली : हाडाचं्या लागी कसलेल्या पटलात कॅनल्शयमप्राके्षप होतो. उरा. सपाट 
कनस्थडोक्याच्या कवटीतील म. २) अिंःकस्थि अस्थिभवन : कस िािे कनस्थभवा. िथम कानस्थलाक पेशी 
काशाभकस िािी प्रार्षमती करातत. त्या कस च्यात कनस्थलाक पेशी कॅनल्शकय टाकूा कनस्थभवा करतात. 
उरा. हातापायातील लाबं हाडे. वयाच्या १८ - २०व्या वतांपयंत हाडाच्या टोकामधील कप्रधवधध भागातूा 
हाडािंी वाढ होते. त्याांतर वाढ थाबंते. 
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अस्स्थमज् जा (बोनमॅरो) : रक् तातील ताबंड्या व पाढंऱ्या पेशींिी प्रार्षमती करिारा हाडाचं्या पोकळीतील 
लापशीसारखी ऊती. ॲप्राप्रमया रोगात रक् तपेशी प्रामाि कायात कडथळा येतो तर रक् ताच्या ककध रोगामध्ये 
(ल्यसकेप्रमया) रक् तपेशींिी कप्राबधं वाढ होते. या रोगािें किूक प्राराा कनस्थमज् लांिा ामसाा घेऊा 
करण्यात येते. ल्यसकेप्रमयावर कनस्थमज् लारोपिािा उपिारही केला लातो. 

 

 
 
अस्स्थरोग णचणकत्सा (आथोपीणड्स ) : या वैद्यकीय शास्त्रात हाडाांा होिाऱ्या लखमा, रोग व व्यंग यािें 
प्राराा व उपिार केले लातात. 
 
अस्फणटकी (अ ॅमॉरफस) : स्फप्रटकमय ासलेले कोितेही सयंसग वकवा पराथध. उरा. मेि वकवा काि. कशा 
संयसगाांा ठरावीक स्वरूप वकवा आकार ासतो. काही भसकटीमय सयंसगाांा कस्फप्रटकी समलतात. परंतस 
भसकटीिे बारीक कि काेक स्फप्रटकाांी बालेले कसतात. उरा. गॅ्रफाईटिी भसकटी. 
 
अस्त्र (िपेन) : के्षपिास्त्राच्या पसढील टोकाच्या भागातं सामान्यतः कस्त्र बसवलेले कसते. स्फोटक 
रसायााांी भरलेले कस्त्र कायानन्वत करण्यािी यंत्रिा काळलीपूवधक हाताळावी लागते. 
 
अक्ष (अ ॅस््सस) : प्रलच्या भोवती एखारी आकृती टाकिे समप्रमत कसते ती. ज्या एका रेतेभोवती एखारा 
व्रम कथवा वस्तू भ्रमि करते ती. आलेख काढतााा वकवा ितल भपू्रमतीत प्रारेशाकं ठरवण्यासाठी 
एकमेकीस  काटकोाात छेरिाऱ्या ज्या रोा संरभध रेता घेतल्या लातात त्या – त्यातील आडवी ती X कक्ष, 
उभी ती Y कक्ष. रोा कथवा तीा ितले लेथे छेरतात त्या रेतेला कक्ष म्हितात. तसेि शकूंच्या पायािे कें द्र 
व प्रशरोवबरू याांा साधंिारी रेता ही शकूंिा कक्षि कसते. प्रववृत्त वकवा लंब वतसधळािे बृहराक्ष (मेलर 
क नॅक्सस), लघसकक्ष (मायार क ॅनक्सस) कसतात. 
 
अक्षाचें रुपातंरि (चेंज ऑफ अ ॅस््सस - रािस्फॉमेशन ऑफ अ ॅस््सस) : १) आप्ररवबरू 0 ऐवली 0' (a,b) 
हा ावा आप्ररवबरू घेऊा X'-Y' हे ाव ेकक्ष लसन्या X-Y कक्षाांा समातंर काढूा P(x,y) वबरू ाव्या कक्षाच्या 
संरभात (x', y') घेतल्यावर x, y प्रारेशक x', y', a, b मध्ये तर x', y' हे x, y, a, b मध्ये व्यक् त करूा 
मूळकक्ष पद्धतीतील वबरूपथािे (रेता, व्रमािा) समीकरि ाव्या कक्ष पद्धतीत ससलभ करूा पसढील 
कृत्यातील गसतंागसतं टाळिे हा रुपातंरिािा हेतू आहे. 
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२) रससऱ्या पद्धतीत आप्ररवबरू 0 भोवती θ कोाात लसन्या कक्षाशी कललेला ावा कक्ष काढूा x, y हे x', y', 
cosθ, sinθ मध्ये तर x', y' हे x, y, cosθ, sinθ मध्ये व्यक् त करता येतात. 
 
अक्षाशं (लॅणटयूूटड) : पृथ्वीच्या गोलावर एखाद्या प्रठकािािी ाेमकी लागा सागंण्यासाठी वापरण्यात 
येिाऱ्या काल्पप्राक रेतापंकैी एक. प्रवतसववृत्ताला शनू्य कक्षाशं मााूा त्याला समातंर कसे उत्तरेकडील 
ध्रसवापयंतिे कक्षाशं ० ते ९० कंश उत्तर, तर रप्रक्षिेकडील ध्रसवापयंतिे कक्षाशं ० ते ९० कंश रप्रक्षि मााले 
गेले आहेत. मसंबई कंराले १९ कंश उत्तरेला आहे. २३·५ कंश उत्तरेच्या कक्षाशंाला ककध वृत्त म्हितात. (पाहा 
: रेखाशं) 
 
अज्ञात (अननोन) : ज्यािी वकमत माहीत ााही कसे पर. उरा. ३ क्ष + ५ = १७ समीकरिात ‘क्ष’ हे कज्ञात 
पर आहे. 
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आ 
 
आइनस्टाइन, अल्बटग (१८७९-१९५५) : प्रवख्यात लमधा–कमेप्ररका भौप्रतकशास्त्रज्ञ. आमास्टामा याांी 
आपल्या सवधसाधारि (१९०५) आप्रि व्यापक (१९१६) सापेक्षतावाराद्वारे ििप्रलत गप्रतशास्त्राला आप्रि 
गसरुत्वाकतधिाच्या प्रसद्धातंाला वगेळे स्वरूप प्ररले. सवधसाधारि सापेक्षतावारााससार वस्तूिे गप्रतप्रवतयक 
तसेि वस्तसमााप्रवतयक गसिधमध हे वस्तूिी प्राप्ररक्षकाच्या सापेक्ष ली गती कसेल त्यावर कवलंबूा कसल्यािे 
त्याांी राखवाू प्ररले. यातूाि पराथािे वस्तसमाा व ऊला हे घटक आंतररूपातंरिीय कसल्यािे स्पष्ट 
झाले. हा प्राष्ट्कतध किसप्रवज्ञाााच्या प्रवकासातील कप्रतशय महत्त्वािा टप्पा ठरला. आमास्टामा याांी 
व्यापक सापेक्षतावाराद्वारे गसरुत्वाकतधिाच्या िकाशप्रकरिावंर होत कसलेल्या पप्ररिामािे गप्रित माडंले 
तसेि ग्रहगप्रितातील त्रसटीही रूर केल्या. आपल्या या सापेक्षतावारावर आधारलेली प्रवश् वािी िारूपेही 
आईन्स्टाईा याांी ससिवली होती. आमास्टामा यािें ाावं मसख्यत्वकेरूा सापेक्षतावाराशी प्रागडीत कसले 
तरी त्याांी िकाशप्रवद्यसत पप्ररिाम, पराथांिी प्रवप्रशष्ट ऊष्ट्िता, द्रवातल्या वा वायसतल्या रेिूंिी गती कशा 
काेक के्षत्रातंवरही ठसा उमटवला आहे. यातल्या म.स. १९०५ साली सारर केलेल्या िकाशप्रवद्यसत 
पप्ररिामावंरील शोधप्राबधंााे पूंलवारािा पाया मलबतू होण्यात महत्त्वािी भपू्रमका बलावली. या कायासाठी 
त्याांा म.स. १९२१ साली ाोबेल पाप्ररतोप्रतक रेण्यात आले. प्रवप्रवध िकारच्या बलािें एकप्रत्रकरि करूा ते 
त्यािें स्पष्टीकरि एकाि िारूपाद्वारे रेण्यािाही आईन्स्टाईा याांी ियत्ा केला होता. (पाहा : अवकाश-
काळ; सापेक्षतावाद, सवटसाधारर्ण; सापेक्षतावाद, व्यापक) 

 

 
 
आईकमान, णक्रस्स्तआन (१८५८-१९३०) : मंडोाेप्रशयामध्ये संशोधा करतााा पॉप्रलश केलेला तारूंळ 
खाल्ल्यााे ‘बपे्ररबेरी’ हा रोग होतो आप्रि पॉप्रलश ा केलेल्या तारंळाच्या सेवाााे त्यावर मात करता येते हे 
राखवाू रेिाऱ्या ाेररलँडच्या आईकमाा याांा फे्रडप्ररक हॉपप्रकन्स याचं्यासमवते १९२९ सालिा 
वैद्यकशास्त्रातला ाोबले पसरस्कार प्ररला गेला होता. पॉप्रलश करतााा तारंळाच्या बाह्य आवरिात 
कसलेल्या बी-१ लीवासत्त्वािा ााश होतो हे ांतर मतराांी राखवाू प्ररल्यामसळे कित्यक्षपिे त्या 
लीवासत्त्वाच्या शोधालाही आईकमाा यािें संशोधा कारिीभतू झाले होते. 
 
आईनस्टाईणनयम् (Es) : किस्रममाकं ९९ िे माावप्रार्षमत मूलद्रव्य. प्रसबोगध, प्रघरॅसो व थॉमसा याांी यािा 
शोध हायड्रोला बॉम्बच्या राखेिे प्रवश् लेति करूा लावला. Pu व Cm याचं्यावर किसभट्टीत न्यूरॉािा मारा 
करूा तसेि सायक्लोराािा वापर करूा यािी प्रार्षमती करतात. 
 
आईिथोिन, णिल्येम (१८६०-१९२७ ) : सेमारंग, लावा या मन्डोाेप्रशयातील बेटावर लन्मलेल्या 
ाेरलंडच्या शास्त्रज्ञाला मलेक्रोकार्षडओगॅ्रम (हृरयाच्या स्पंराााें उत्पि होिाऱ्या प्रवद्यसत् लहरींिी ाोंर) 
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मसीलीिी यंत्रिा शोधूा काढण्यासाठी १९२४ सालिे वैद्यकीयशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक रेण्यात 
आला. आल हृरयरोगाच्या उपिारात मसीली महत्त्वािा मााला लातो. 
 
आकाश : लप्रमाीवरूा हवते मारा करिारे के्षपिास्त्र. भारतीय संरक्षि वैज्ञाप्राकाांी हे प्रवकप्रसत केले आहे. 
(पाहा : अग्नी, पृथ्वी) 
 
आकाशगंगा (णमल्की िे) : आपला सूयध प्रलिा घटक आहे ती रीर्षघका. आकाशगंगेतल्या एकूि ताऱ्यािंी 
संख्या शभंर कब्लाचं्या आसपास कसावी. आकाशगंगेिे एकूि वस्तसमाा हे ससमारे २०० कब्ल सूयांच्या 
एकप्रत्रत वस्तसमाााएवढे कसाव.े आकाशगंगा ही सर्षपलाकृती कसूा प्रतिा व्यास ससमारे १,००,००० 
िकाशवत े मतका आहे. आकाशगंगेच्या कें द्राशी ििंड वस्तसमााािे एखारे कृष्ट्िप्रववर कसण्यािी शक्यता 
शास्त्रज्ञाांी व्यक् त केली आहे. आपल्या आकाशगंगेला रोा उपरीर्षघकाही कसूा त्याांा ‘मगेॅलाािे मेघ’ 
म्हिूा ओळखले लाते. आकाशगंगा ही स्वतः प्रतसाहूंा कप्रधक रीर्षघकाचं्या ‘स्थाप्राक समूह’ म्हिाू 
ओळखल्या लािाऱ्या एका समूहािी सभासर आहे. ‘स्थाप्राक समूह’ म्हिूा ओळखल्या लािाऱ्या एका 
समूहािी सभासर आहे. आकाशगंगेच्या कें द्रापासूा ससमारे २६ हलार ५०० िकाशवत े मतक्या कंतरावर 
कसलेला आपला सूयध हा आकाशगंगेच्या कें द्राभोवती सेकंराला कडीिश ेप्रकलोमीटर या वगेााे िरप्रक्षिा 
घालीत आहे. ही िरप्रक्षिा पूिध करण्यास सूयाला ससमारे २५ कोटी वतांिा काळ लागतो. (पाहा : दीर्घघका; 
मगेॅलॅनिे मेघ) 
 
आकंुचक र् तदाब (णसस्टॉणलक बलड पे्रशर) : लेव्हा ाीलय हृतकक्षी आकसं िा पावते, तेव्हा 
रक् तवाप्रहन्यातं प्रामाि होिारा सवांत लास्त राब म्हिले आकसं िक रक्तराब. सामान्यपिे तरुिातं हा 
११०-१२० प्रम.मी. (पारा) कसतो. तरुिीत व प्रात्य व्यायाम करिाऱ्यातं हा राब १० प्रम.मी. कमी कसतो. 
१०० ते १४० प्रम.मी. सामान्य समलतात. मााप्रसक तािामसळे हा राब वाढू शकतो. (पाहा : डायास्र्ॉचलक 
ब्लड पे्रशर) 
 
आघाती पोटशूळ ि हृदयािरिदाह (रोमॅणटक रेणट्युलोपेणरकाडायणटस) : गायी-बैलाचं्या पोटात 
कावधााााे प्रगळल्या लािाऱ्या प्रखळ्यासारख्या टोकरार वस्तंूमसळे उद्भविारा हा एक मलािकार आहे. 
संबंप्रधत टोकरार वस्तू लठराच्या रेप्रटक्यसलम िभागामध्ये कडकूा, कालातंरााे प्रभप्रत्तका छेरूा, पप्रहल्यारंा 
उररावरिराहास कारिीभतू होते. त्याांतर ती छातीपोटाला प्रवभागिाऱ्या डायफ्रामलाही छेरूा लगत 
कसलेल्या हृरयापयंतही मला करत, लेथे लाईल तेथे िराह प्रामाि करते व पप्ररिामी रोगग्रस्त लाावर 
मृत्यूमसखी पडते. 
 
आघारकर, शंकर पुरुषोत्तम (१८८४-१९६० ) : भारतीय वास्पती शास्त्रज्ञ. त्याांी वास्पप्रतशास्त्राबरोबर 
िाप्रिशास्त्र, भगूभधशास्त्र यािंाही कभ्यास केला. त्याांी मसबंई आप्रि कोलकाता येथे महाप्रवद्यालय पातळीवर 
कध्यापा केले. ‘भारतीय कोरडवाहू भागात उगविाऱ्या वास्पतींिा स्विसार व त्यािें मूळ स्थाा’ या 
प्रवतयावर संशोधा करूा त्याांी बर्षला प्रवद्यापीठािी डॉक्टरेट प्रमळवली, तसेि आंबा, केळी, भातािे पीक 
मत्यारींप्रवतयी संशोधाही केले. १९४६ साली वास्पती शास्त्राच्या प्रवशते कध्ययाासाठी त्याांी पसिे येथे 
‘महाराष्ट्र कसोप्रसएशा फॉर कनल्टव्हेशा ऑफ सायन्सेस’ ही संस्था स्थापा केली. आता ही ससं्था 
‘आघारकर प्ररसिध मनन्स्ट्ूयमट’ या ाावााे ओळखली लाते आप्रि येथे मतर शास्त्रािेंही संशोधा िालते. 
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आचारनीती शास्त्र (इथॉलॉजी) : माावासह सवध िाण्यातंील परस्पर संबधं तसेि वतधिसकीिा कभ्यास 
करिारी प्रवज्ञााशाखा. १९७३िे लीवशास्त्रातील ाोबेल पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे प्राकोलास प्रटाबगेा आप्रि 
कोन्राड लॉरेन्झ याांी या प्रवज्ञााशाखेला महत्त्व िाप् त करूा प्ररले. 
 
आच्छादन (मल्च) : उन्हाळ्यात प्रपकाचं्या ओळीतील मोकळ्या लागेत उसािे पािट, पालापािोळा, 
हरभरा, गहू, सोयाबीा मत्यारी प्रपकािंा भसूा टाकूा लमीा झाकण्यात येते. यालाि ‘आच्छारा’ 
म्हितात. ाैसर्षगक आच्छारााऐवली प्लॅनस्टक कापडािाही वापर केला लातो. आच्छारा वापरल्यामसळे 
लप्रमाीत ओल प्रटकूा राहते. यािा पप्ररिाम म्हिाू प्रपकाांा पािी कमी द्याव ेलागते. लप्रमाीतूा तिािे बी 
उगवत ााही. उगवलेि, तर कंकस राांा सूयधिकाश ा प्रमळाल्यााे ते मरतात. कशा िकारे, तिािेही प्रायंत्रि 
होते. 
 
आजगािकर, श्रीधर शातंाराम (१९०७-१९९४) : मधसमेहतज्ज्ञ, संशोधक आप्रि प्रवज्ञाा िसारक. 
‘डायबपे्रटक कसोप्रसएशा ऑफ मपं्रडया’ आप्रि ‘मंप्रडया डायबपे्रटक कसोप्रसएशा’ या रोा संस्थािंी त्याांी 
स्थापाा केली. मसंबईत खास मधसमेहींसाठीिे भारतातील एकमेव रहेला हॉनस्पटल त्याांी ससरू केले. 
 
आज्ञािली (प्रोग्रंाम) : संगिकाला प्रवप्रशष्ट कामप्रगरी करावयाला लावण्यासाठी द्यावयाच्या सूिाािें 
एकसधं सकंला. एका कथााे हे त्याला प्ररलेले आरेशि कसतात. संगिकािा वापर करिाऱ्यााे आपल्या 
उप्रिष्टािंी माप्रहती या सूिाादं्वारे प्ररलेली कसली तरी प्रतिे रूपातंर संगिकाला समलेल आप्रि सोपवलेली 
कामप्रगरी पार पाडिे शक्य होईल कशा भातेत कराव ेलागते. कशा काेक भाता आल ििप्रलत आहेत. काही 
आज्ञावली आल बालारात उपलब्ध आहेत. सवधसामान्य वापरकत्यांसाठी त्या उपयोगी ठरतात. पि उच् ि 
रलािी काही कामप्रगरी करावयािी झाल्यास कशा आज्ञावलींिी खास प्रार्षमती तज्ज्ञाकंडूा करूा घ्यावी 
लागते. (पाहा : हाडटवअेर) 
 
आस्विक घड्याळ (अ ॅटॉणमक ्लॉक) : प्रवप्रशष्ट काळाांतर, किूतील वकवा रेिूतील घडिाऱ्या किकू 
पप्ररिामािंा उरा. ठराप्रवक ऊला शोताू उते्तप्रलत होिे आप्रि ठरावीक काळाांतर प्रततकीि ऊला 
उत्सर्षलत करूा परत मूळ नस्थतीत येिे, या गसिधमांिा वापर करूा किूक कालमापा करिारे उपकरि. 
(पाहा : अमोचनया घड्याळ -सीचझयम घड्याळ) 
 
आदशग िाय ू(आयणडयल गॅस) : वायसपं्रवतयी संशोधा करूा िाल्सध, बॉमल, क वॅ्होगाड्रो मत्यारी शास्त्रज्ञाांी 
वायूंिे काही प्रायम ठरप्रवले. हे प्रायम यथाथधपिे पाळिाऱ्या सवध वायूांा ‘आरशधवाय’ू (आयप्रडयल गसॅ) 
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कसे म्हितात. वायूंच्या किसरेिूंमध्ये आंतररेण्वीय कवकाश द्रव, स्थायपेूक्षा लास्त कसते. तर आकतधि बल 
शून्य मााले लाते. त्यामसळेि वायूिे किूरेिू ित्यास्थता (मलॉनस्टक) गसिधमध रशधप्रवतात. 
 
आणदकें द्रकी : लीप्रवतािी ससरुवात ३ वतांपूवी प्रामाि झालेल्या एका पेशीपासूा झाली कसे मााले लाते. 
उत््रमातंीतील या पेशीत बरल झाले. आल त्याांा आप्ररकें द्रकी कसे संबोधले लाते. त्या पेशीगटात सवध 
तऱ्हेिे लीवािू (बॅक्टेप्ररया) मोडतात. हे लीव गोलाकार वकवा लाबंट कसतात व पेशी आवरिाभोवती 
टिक प्रभप्रत्तका (सेल वॉल) कसते. आप्ररकें द्रकीिी गसिसूत्र कें द्रकात वसत ााहीत. गसिसूत्र, आरएाए व 
िप्रथाे पेशीललात तरंगतात. आप्ररकें द्रकी तंतसकप्रिका, गॉल्गी, लयकाप्रयका मत्यारी पेशीकिािंा कभाव 
कसतो. (पाहा : यूकॅचरसोट स) 
 
आणदजीिसघं (प्रोटोझोआ) : कोितीही प्रवप्रशष्ट रिाा ासलेले कप्रमबासारखे िाथप्रमक कवस्थेतले 
आप्ररसलीव. हे एकपेशीय कसले तरी पेशीललािा तात्पसरता प्रवस्तार करूा त्यातूा ते किपराथध पेशीत 
घेतात व पेशीला ाको कसलेले घातक पराथध पेशी -बाहेर सोडतात. तसेि ससडोपोड -ाकली -पाय, 
प्रसप्रलया, कशाप्रभक (फ्लॅलल) यासारखी साधाे वापरूा आप्ररलीवसंघ स्थलातंर करतात. 
 
आणदिंबदू / आरंभिंबदू (ओणरजन) : कातेशीय प्रारेशक पद्धतीत X-Y कक्ष प्रलथे, समला O पाशी छेरतात 
तो वबरू. या वबरूच्या ठायी प्रारेशकाचं्या वकमती शून्य मााल्या लातात. म्हिले 0 (0,0). मतर वबरूच्या x 
आप्रि y प्रारेशकािंी त्या वबरूपासूा कक्षाचं्या समातंर प्ररशाेे कंतरे मोलली लातात. 
 
आणदम जीियुग (पॅणलओझोइक) : भगूभीय कालखंडातील आलपासूा ५७ कोटी ते साधारि २२·५कोटी 
वतांपूवीिा कालखंड. (पाहा : भगूभीय कालखंड) 
 
आणदमानि (होमो इरे्टस) : आधसप्राक मााव आप्रि वाार िािी याचं्या ररम्याािी उत््रमातंीिी पायरी. 
शरीराशी काटकोाात कसलेल्या पावलावर सरळ उभे राहू शकिारा आप्रि सरळ, समोर, रूरवर पाहू 
शकिारा पप्रहला मााव. यािी उत्पत्ती ससमारे रहा ते बारा लाख वतांपूवी पूवध आप्रफ्रका-मारागास्कर येथील 
गवताळ िरेशात झाली कसावी कसे मााले लाते. 
 
आदेश (सबस्स्टयूूटशन ) : समीकरिािी उकल कथवा समाकला करण्यासाठी मूळ िला ऐवली 
त्याच्याशी सबंंध लोडिारा ावा िल घेऊा मूळ समीकरि कथवा समाकला ससलभ करण्याच्या कृतीस 
आरेश पद्धती म्हितात. उरा. x + y = 3 (i) व 2x + y = 4 (ii) यािंी उकल करण्यासाठी (i) वरूा 
y=3-x हा आरेश घेऊा तो (ii) मध्ये घातल्यावर y िा लोप होऊा x िी वकमत प्रमळते. 
 

वकवा ∫ 
2x dx समाकलाात t = x2 + 1 हा आरेश घेऊा 

∫ 
dt  

x2 + 1 t  
हे ावीा िलातील समाकला िमाप्रित सूत्रात रुपातंरीत झाल्यााे ससलभ होते. 
 
आदेश पद्धतीने समाकल (इणंटगे्रंशन बाय सबस्स्टयूूटशन) : मूळिल x कप्ररता ाव ेिल t मध्ये कसा आरेश 
घ्यावयािा की t मध्ये येिारे फल िमाि सूत्रात कथवा समाकलास सोपे होईल. 
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लेिेकरूा िौकोाी कंसात t िे फल येईल. 
 
आद्य नमुना (प्रोटोटाइप) : एखाद्या वस्तूिे उत्पारा ससरू करण्यापूवी प्रतिी िाििी घेण्यासाठी तयार 
केलेली िप्रतकृती. िािण्यामंधील प्रारीक्षिाांससार प्रतच्यात आवश्यक ससधारिा करूा त्या वस्तूिे मोठ्या 
िमािावरील उत्पारा ससरू होते. 
 
आधार सामग्रंी (डेटा) : पक्ष - प्ररलेली माप्रहती सखं्याशास्त्रात ती सखं्यात्मक कसते. 
 
आनुिंणशक िंकिा जनुकीय भाषा (जेनेणटक कोड) : डीएाएच्या रेिूंमध्ये साकेंप्रतक रूपात साठवलेल्या 
आासवपं्रशक गसिधमांच्या माप्रहतीिे कासरूप िप्रथाामंध्ये रूपातंर करण्याच्या प्रायमािंा संि. डीएाएिे घटक 
केवळ िार तर िप्रथाािें घटक कसलेली कप्रमाो आम्ले वीस आहेत. त्यामसळे एकावळेी डीएाएच्या 
साखळीवरील सलग तीा घटक प्रमळूा एक कोडॉा होतो. त्यािे रूपातंर एका प्रवप्रशष्ट कप्रमाो आम्लात 
याि प्रायमाांससार होते. कशा घटकाचं्या लोडिीतूा िप्रथाािे उत्पारा होऊा आासवपं्रशक गसिधमांिे 
िकटीकरि साध्य होते. 
 
आियाजी, माणरया जाएताना (आननेसी) (१७१८ - १७९९) : गप्रिती प्रवश् लेतिावर रोा खंड प्रलप्रहल्यामसळे 
ही मटालीया गप्रिती यसरोपात िप्रसद्ध झाली. फमााे काढलेले हे y2 = 4a2(2a-x)/x, समीकरि ज्या 
व्रमािे तो ‘प्रवच् ऑफ आग्ाेसी’ प्रतच्या ाावााे ओळखला लातो. 

 

 
 
आणप िनस्पती (एणपफाइट) : मतर वास्पतींच्या आधारााे पि परोपलीवी ासिाऱ्या वास्पती. 
िकाशसंश् लेतिाच्या िप्र्रमयेतूा त्या स्वतःिे कि-पािी याबाबतीत स्वतंत्र कसतात. ऑर्षकडसारख्या काही 
वास्पती आबंा वकवा तत्सम रससऱ्या मोठ्या वृक्षाचं्या फादं्यावंर वाढतात. फादं्यािंा त्या फक् त आधार घेतात. 
बाकी कि-पािी याबाबतीत त्या स्वतंत्र कसतात. 
 
आबेल पाणरतोणषक : ाॉवेच्या प्रवज्ञाा आप्रि वाङ मय ककारमीकडूा २००३ सालापासूा ख्यातााम 
गप्रिततज् ज्ञ ाील्स आबले (१८०२ - १८२९ ) याच्या ाावााे गप्रितात प्रवशते संशोधा ाैपूण्य राखविाऱ्या 
गप्रितज् ज्ञास प्ररला लािारा लागप्रतक स्वरुपािा पसरस्कार. या पसरस्काराच्या प्रवलेत्यास सन्माा प्रिन्ह व ८ 
लाख १६ हलार डॉलसध म्हिले लवळलवळ ४ कोटी रुपयािंी रोख रक् कम रेऊा गौरवले लाते. 
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आभासी पद (सुडोपोणडयम) :  पेशींमध्ये एका लागेपासूा रससऱ्या लागी हलिे वकवा लंतंूाा प्रगळूा त्यािंा 
सहंार करिे या प्र्रमया करण्यासाठी पृष्ठभागावर टाकलेला पेशीललािा छोटासा पखंासारखा खंड. 
पेशीललातील क नॅक्टा या िप्रथाामसळे पेशीललाच्या भागािी सूक्ष्म फडफड होते. हा भाग संसगध करिाऱ्या 
लंतंूाा आत ओढूा घेतो व तेथूा पसढे त्यािंा लायसोसोम्समधील प्रवकरादं्वारे ााश होतो. 
 
अभासी प्रणतमा (्हचुगअल आकृती टाकिे) : आरशाच्या वकवा वभगाच्या सहाय्यााे वस्तंूच्या िप्रतमा प्रामाि 
होऊ शकतात. िप्रतमापंकैी ज्या िप्रतमा पडद्यावर घेिे शक्य होत ााही, कशा िप्रतमाांा आभासी िप्रतमा 
म्हितात. 
 
आभासी सत्य (्हचुगअल णरयणॅलटी ) : संगिकाच्या मरतीाे प्रामाि केलेल्या कनल्पत वातावरिाच्या 
आभासी रसप्रायेत वावरू रेिारे तंत्रज्ञाा. यात मसख्यत्व े संगिकाच्या पडद्यावर सारर केलेल्या दृश्य 
माध्यमातूा हा सपंकध  साधला लातो. पि काही आभासी सत्याच्या आप्रवष्ट्कारामंध्ये ध्वाी वकवा स्पशध या 
संवरेाादं्वारेही मािसाच्या मेंरूला संरेश पाठवले लातात. प्रवमाा वकवा कंतराळयाा िालवण्यािे िप्रशक्षि 
रेण्यासाठी या ििालीिा मोठ्या िमािावर वापर केला लातो. तसे िप्रशक्षि रेिाऱ्या यंत्रसामग्रीला 
प्रसम्यसलेटर कसे म्हितात. 

 

 
 

 
आभासी सत्य 

 
आभासी उिमाद (हॅल्युसीनेशन) : यामध्ये एखाद्या रोगािा खोटा भास होतो. ही मााप्रसक प्रवकृती आहे. 
यात मााप्रसक व शारीप्ररक प्रिन्हे प्ररसतात; पि ती मपं्रद्रयाशी प्रागप्रडत ासतात. यािंा उगम रोग्याच्या 
माातील ससप् त भावााशंी कसतो; पि उिेश मात्र काहीतरी साधण्याकडे कसतो. यात काही वळेा स्मपृ्रतभ्रंश 
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होतो, तर कधी एखारा हात-पाय एकाएकी लसळा पडतो; पि त्यािा िेताससं्थेशी संबधं ासतो. 
प्रहपो्ेरमटीसाे यािे िथम प्रारीक्षि केले; पि त्यााे गभाशयाशी त्यािा संबधं लोडला. कारि, हा उन्मार 
बऱ्याि वळेा प्रस्त्रयातं आढळतो. माासोपिार, औतधे व समंोहा याांी यासाठी उपिार केला लातो. ाक् की 
कारि कलूा कळलेले ााही. (पाहा : भास) 
 
आमाशं (णडसेिरी) : आमाशं हा रोग कप्रमबा वकवा प्रशगेला प्रडसेंटेप्ररए या लंतंूच्या संसगामसळे होतो. या 
रोगात आतड्याांा सूल येते व पोटात रसखूा वारंवार शौिास होते. शौिात बसळबसळीत श् लेष्ट्म वकवा रक् त 
कसते. वैयनक् तक स्वच्छता ा बाळगल्यास आमाशंािी लागि लवळच्या व्यक् तीस होऊ शकते. 
 
आम्ल (अ ॅणसड ): द्राविामध्ये प्रवरघळताि ली रसायाे आयाीभवा प्र्रमयेाे धा प्रवद्यसत िभाप्ररत 
हायड्रोलािे आयन्स H+वकवा िोटॉा प्रामाि करतात, त्याांा आम्ल कसे म्हितात. आम्लािे 
आम्लारीमसळे उराप्रसाीकरि होऊा क्षार तयार होतात. आम्लाच्या आयाीभवााच्या िमािााससार त्यािी 
िबलता ठरप्रवतात. (पाहा : अल्कली) 
 
आम्लिषा (अ ॅणसड रेन) : पावसािे थेंब आकाशातूा लप्रमाीकडे येत कसतााा हवतेील वायू व धसप्रलकि 
त्यात प्रमसळतात. सल्फर आप्रि ाायरोला यािंी ऑनक्सलाबरोबरिी संयसगे हवते कसल्यास ती 
पावसाच्या पाण्यात प्रवरघळतात आप्रि ते पािी आम्लयसक् त होते. आम्लवतावामसळे लप्रमाीिा कस कमी 
होतो. झाडाचं्या पााातंील हप्ररतद्रव्यािा ााश होतो, िाण्याचं्या आरोग्यास बाधा होते. आम्लवता ारी-
तलावात पोहोिल्यावर पाण्यातील माशािंा लीव लातो. साधारि पावसािे आम्लमूल्य सामस (पीएि) 
सातच्या लवळपास कसते, तर आम्लवतावािे मूल्य पािपेक्षाही कमी कसते. या वायूंिी प्रार्षमती करिारे 
वायू कारखान्याचं्या पप्ररसरात लास्त िमािात कसल्यााे, त्या भागात आम्लवता होण्यािी शक्यता लास्त 
कसते. 
 
आम्लणिम्लता पणरिाम / सामु (पीएच स्केल) : ० ते १४ या माते्रत पराथामधील हैड्रोला आयाािंी मात्रा 
व त्याद्वारे त्यािी आम्लप्रवम्लता राखप्रविारे पप्ररिाम. शसद्ध पािी उरासीा कसल्यााे त्यािी आम्लप्रवम्लता 
७ कसते. खालील पप्ररिाम आम्लात तर ७ वरील मात्रा प्रवम्लता रशधप्रवते. 
 
आयआयएसईआर (आयझेर) : मूलभतू प्रवज्ञााािे उच् ि प्रशक्षि रेिाऱ्यारलेरार संस्था प्रामाि करण्याच्या 
उिेशााे केन्द्र सरकाराे पसढाकार घेऊा स्थापा केलेल्या संस्थािंी माप्रलका. या ससं्थामध्ये भौप्रतकशास्त्र, 
रसायाशास्त्र, लीवशास्त्र आप्रि गप्रित या प्रवतयामंध्ये आयआयटीच्या धतीवर बारावीांतर पाि वतांाी थेट 
एमएससी परवीपयंतिे एकप्रत्रत पद्धतीिे प्रशक्षि रेण्यात येते. तसेि त्या पसढील परव्यासंाठी संशोधा 
करण्यािीही सोय संस्थामध्ये आहे. या स्वायत्त संस्था कसूा त्याांा कप्रभमत प्रवद्यापीठािंा रला रेण्यात 
आला आहे. सध्या पसिे, कोलकाता आप्रि मोहाली येथे कशा संस्था कायधरत आहेत. परंतस २००८ सालच्या 
कथधसंकल्पात आिखी तीा संस्था स्थापा करण्यािा प्रािधय घेण्यात आला आहे. 
 
आयत (रे्टँगल) : ज्या िौकोाािा ित्येक कोा काटकोा कसतो, कसा िौकोा. आयताच्या संमसख 
प्रशरोवबरंूाा लोडिाऱ्या रेताांा ‘आयतािे किध’ म्हितात. आयतािे किध एकरूप कसूा परस्पराांा 
रसभागतात. आयताच्या िारही बालंूच्या लाबंीच्या बेरलेला ‘आयतािी पप्ररप्रमती’ कसे म्हितात. आयताच्या 
काटकोा करिाऱ्या लगतच्या रोा बालंूच्या लाबंीच्या गसिाकारााे आयतािे के्षत्रफळ प्रमळते. 
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आयन (आयन) : किूमध्ये ऋििभारीत मलेक्रॉािी संख्या धािभारीत िोटॉाच्या संख्येएवढीि 
कसल्यााे मूळ किू प्रवद्यसत् िभारीत दृष्ट््यमा उराप्रसा कसतो. परंतस वायूमध्ये प्रवद्यसत प्रठिगी पडली वकवा 
पराथातूा ऊलायसक् त प्रवद्यसत् िभारीत कि वाहत कसतील तर किू प्रवद्यसत् िभारीत होतात. कशा 
प्रवद्यसत् िभारीत किू कथवा किसंच्या गटाला आया म्हितात. 
 
आयन णिणनमय (आयन ए्सचेंज) : काही ककाबधाी आप्रि काबधाी आयप्राक संयसगे आप्रि आयप्राक सयंसगे 
प्रवरघळली आहेत कसे द्रावि, यािंा संपकध  आल्यास, स्थायूतील काही आया प्रवस्थाप्रपत होऊा द्राविात 
लातात आप्रि द्राविातील काही आया प्रवस्थाप्रपत होऊा द्राविात लातात आप्रि द्राविातील काही आया 
स्थायतू नस्थर होतात. एकूि प्रवद्यसत् भार मात्र कायम राहतो. उरा. प्रझयोलामट (क ॅल्यसप्रमप्रायम, सोप्रडयम 
वकवा कॅनल्शयमिे संयसक् त प्रसप्रलकेट) स्तंभातूा रसष्ट्फेा पािी पाठप्रवल्यास, त्या पाण्यातील कॅनल्शयम आप्रि 
मगॅ्ाेप्रशयम आया, प्रझयोलामटवर शोतले लाऊा, प्रझयोलामटिे सोप्रडयम आया पाण्यात लाऊा ते ससफेा 
होते. ललाशयािें पािी शसद्धीकरिासाठी ही िप्र्रमया मोठ्या िमािावर वापरतात. 
 
आयनाबंर (आयनोस्स्फअर) : पृथ्वीच्या वातावरिािे स्तर पाडलेले आहेत. मध्याबंराच्या बाहेरील आवरि 
म्हिलेि आयााबंर होय. यात मूलद्रव्ये ही आया स्वरूपात कसतात. तसेि त्यात मसक् त मलेक्रॉन्सही 
कसतात. सूयधप्रकरिातील लंबूपार प्रकरिामंसळे आयााबंरात आयाीभवा िप्र्रमया घडूा येते आप्रि पराथािे 
मसक् त आयन्स आप्रि मलेक्रॉन्स तयार होतात. मलेक्रॉन्समसळे रेप्रडओ तरंगािे परावतधा होते. भतूलावरूा 
या आवरिात रेप्रडओ लहरींिे संरेश पाठप्रवले लातात. त्यािें परावतधा होऊा रूररूरच्या रेप्रडओकें द्रािे 
कायध्रमम आपि ऐकू शकतो. माावप्रार्षमत कृप्रत्रम उपग्रह या आवरिाति पृथ्वीभोवती प्रफरते ठेवले लातात 
वकवा वगेवगेळ्या उंिीवर नस्थर ठेवले लातात. (पाहा : स्ट्रॅर्ोस्स्फअर) 
 
आयणनक बंध (आयणनक बॉिड) : एका कििेू काही मलेक्रॉा रससऱ्या किूच्या कके्षत गेले तर मलेक्रॉा 
रेिारा किू धाप्रवद्यसत् भाप्ररत होतो आप्रि घेिारा किू ऋिप्रवद्यसत् भाप्ररत होतो. त्यामसळे मलेक्रोस्टॅप्रटक बल 
प्रामाि होऊा आयप्राक बंध प्रामाि होतो. द्राविात हे रोा आया स्वतंत्रपिे राहू शकतात. आयप्राक बधं 
मसख्यतः ककाबधाी क्षारात प्रामाि होतो. (पाहा : रासायचनक बधं ) 
 
आयणनकिृत्ता (इस््लणप्टोक ) : पृथ्वी ही सूयाभोवती िरप्रक्षिा घालीत कसली तरी पृथ्वीवरच्या प्रारीक्षकाला 
सूयध हा पृथ्वीच्या िरप्रक्षिा घालीत कसल्यािे भासते. या सापेक्ष िरप्रक्षिेमसळे पृथ्वीवरूा पाहतााा 
वतधभराच्या कालखंडात सूयध हा ताऱ्याचं्या पार्श्धभमूीवर वतसधळाकार मागााे सरकतााा प्ररसतो. सूयािा 
आकाशातला हा मागध रशधविाऱ्या काल्पप्राक रेतेला ‘आयप्राकवृत्त’ म्हितात. आयप्राकवृत्तािे वतसधळ हे 
वैतसप्रवकवृत्ताच्या वतसधळाशी २३·५ कंशािंा कोा करते. (पाहा : वैषुचवकवृत्त) 
 
आयनीभिन (आयनायझेशन) : कोित्याही मौलािा उरासीा किू, त्यातील एक मलेक्रॉा गमावाू वकवा 
प्रमळवाू, धा वकवा ऋि वीलभाप्ररत होऊा त्यािा आया प्रामाि होण्यािी प्र्रमया. रासायप्राक प्र्रमयेमसळे, 
पोलर प्रवद्रावात प्रवद्राव्य पराथध प्रवरघळल्यामसळे वकवा िखर िारिािा मारा करूा आयाीभवा घडू शकते. 
या िप्र्रमयेत एका किूकडूा रससऱ्या किकूडे मलेक्रॉािी रेवािघेवाि होते. 
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आयनीभिन िचगस् (आयनायझेशन पोटेस्िशयल) : मौलाच्या किूतूा वकवा संयसगातील एखाद्या किूतूा 
एक मलेक्रॉा बाहेर ढकलूा धाभाप्ररत आया प्रामाि करण्यासाठी लागिारी प्रकमाा ऊला म्हिले त्या 
किूिे आयाीभवा विध् . 
 
आयर्णिन, स्टीफन रॉबटग (१९६२ - २००६ ) : ्रमॉकोडायल हन्टर या टोपि ाावााे िप्रसद्ध झालेला 
ऑस्रेप्रलयातील तरुि प्रासगधरक्षक. वयाच्या ावव्या वतापासूा त्यााे सससरींिा शोध घ्यायला ससरुवात 
केली होती. रूररशधावरील त्यािे प्रासगध, िािी व त्यािें रक्षि यापं्रवतयीिे कायध्रमम लोकप्रिय झाले. 
याधाडसी संशोधकािे समसद्रातील धोकारायक लीवावंरच्या कायध्रममािे प्रित्रि करत कसतााा नस्टंग रे 
माशाच्या शपेटीच्या तडाख्यााे प्राधा झाले. 

 

 
 
आयलेट स ऑफ लँगरहॅिस : रक् तातील साखरेिे प्रायंत्रि करिाऱ्या कंतस्त्रवािंी प्रार्षमती करिाऱ्या 
स्वारसवपडातील गोलाकार पेशींिा समूह. यातील कल्फा पेशी ग्लसकॅगॉािे तर प्रबटापेशी मन्ससप्रलािे 
उत्पारा करतात. लमधा शरीररिाा शास्त्रज्ञ लँगरहॅन्स याांी १८६९ मध्ये या पेशी शोधूा काढल्या. (पाहा : 
स्वादुपपड) 
 
आयसोटोतनक : समाा रसाकतधि राब कसलेले द्रावि. समाा रेण्वीय तीव्रता कसल्यााे कसे आढळते. 
रसाकतधिामसळे ही द्राविे काहीही कप्रधक प्रमळवत ााहीत कगर काहीही गमावत ााहीत. माावी रक् त आप्रि 
०·९ टक् के प्रमठािे द्रावि ही उत्तम उराहरिे. रोन्हीमध्ये समाा रसाकतधि कसल्यााे ती एकमेकातं 
रसाकतधि प्र्रमयेद्वारे प्रमसळत ााहीत. 
 
आयसोटोिस : ज्याचं्या किसगभातली न्यरूॉािी सखं्या समाा कसते कसे वगेवगेळ्या मूलद्रव्यािें 
समस्थाप्राक उरा. १४C, १५N, १६Oकाबधा, ाायरोला आप्रि ऑनक्सला या तीा वगेवगेळ्या 
मूलद्रव्याचं्या या समस्थाप्राकामंध्ये ८ न्यरूॉा आहेत. 
 
आयसोबार : हवामााशास्त्र : समराबरेता एखाद्या िरेशातील ाकाशावर हविेा समाा राब कसिाऱ्या 
वबरंूाा लोडिारी रेता. यािा उपयोग हवामााातील बरलािंा कंराल करण्यासाठी होतो. प्रमप्रलबार हे 
एकक हविेा राब मोलण्याकप्ररता वापरतात व समसद्रसपाटीस सामान्यपिे हविेा राब ७६० मी. बार एवढा 
कसतो. 
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भौचतकशास्त्र : ज्याचं्या किसभारािंी मात्रा सारखी कसते कसे वगेवगेळ्या मूलद्रव्यािें समस्थाप्राक. उरा. 
१४C, १४N, १४O काबधा, ाायरोला व ऑनक्सला या तीा वगेवगेळ्या मूलद्रव्याचं्या या समस्थाप्राकामंध्ये 
किसभार एकसारखाि म्हिले १४ आहे. 
 
आयाम (अ ॅस्म्प्लयूूटड) : लंबकाच्या एका आंरोलाामध्ये मध्यवबरूपासूािे सवांत लास्त कंतर. 
ध्वप्रालहरींच्या आयामाच्या िमािात ध्वाीिी तीव्रता कसते. 
 
आयाम संस्कारि / णिरुपि (अ ॅस्म्प्लयूूटड मॉड्यलेुशन ) : रेप्रडओ िके्षपिामध्ये ध्वाीलहरी वाहक -
लहरींवरूा वाहूा ाेल्या लातात. वाहकलहरींत रोा घटक कसतात. लहरींिी उंिी म्हिले ताकर आप्रि 
लहरींिी वारंवारता. क ॅनम्प्ल्यमसड (उंिी) मॉड्यसलेशामध्ये लहरींच्या उंिीवर संस्कारि करूा ताकर 
वाढवली लाते. मात्र वारंवारता बरलत ााही. 

 

 
 
आयुका (इटंर युणन्हर्णसटी सेंटर फॉर अ ॅस्रोनॉमी अडँ अ ॅस्रोणफणज्स) : प्रवद्यापीठ कासराा आयोगााे 
पसण्यात लयंत ाारळीकराचं्या संिालकपराखाली १९८८ साली स्थापा केलेली स्वायत्त 
संस्था.खगोलप्रवज्ञाााच्या सवध शाखामंध्ये मूलभतू संशोधा, कध्यापा करण्यासाठी रेशातील 
प्रवद्यापीठामंधील संशोधकाांा ससप्रवधा पसरप्रवण्यािे काम ही संस्था करते. संस्थेमध्ये आंतरराष्ट्रीय रलािे 
स्वतंत्र संशोधाही होते. सवधसामान्य लातेमध्ये खगोलशास्त्रािी आवड प्रामाि करण्यासाठीही प्रवप्रवध 
उप्रमम संस्थेमध्ये राबवले लातात. 
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आयुिेद : रोगप्राराा व उपिार यासाठी वापरली लािारी िािीा पारंपप्ररक भारतीय वैद्यकीय ििाली. हा 
कथवधवरेािा भाग कसूा या आरोग्य पद्धतीिा उगम वरेकालीा कसल्यािे मााण्यात येते. या पद्धतीाससार 
रोग वकवा व्याधी यािें एकि मूलभतू कारि शोधूा त्यावर उपिार करण्याऐवली संपूिध शरीरातील 
घटकामंधील हरवलेले सतंसला त्यास कारिीभतू आहे या सकंल्पाेाससार उपिार करण्यात येतात. या 
उपिार पद्धतीत वास्पती, रासायप्राक मूलद्रव्ये तसेि िाप्रिल घटकािंा वापर करण्यात येतो. यािा आता 
लगभर मोठ्या िमािावर ििार होत आहे. 
 
आयोडीन (I) : ५३ किस्रममाकंािे हॅलोला गटातले प्रवप्रशष्ट वासािे मलूद्रव्य हे काळसर द्रव्य घारूपात 
आढळते. पि सहलपिे हवते उडूा लाभंळ्या रंगािे वायसरूप धारि करते. रंग तयार करण्यासाठी, क्षार व 
रसायाे उत्पाप्ररत करण्यासाठी, औतधे बाप्रवण्यासाठी ते वापरतात. 
 
आरआरएल (णरजनल णरसचग लॅबोरेटरी) : या काऊनन्सल ऑफ सायपं्रटप्रफक क ॅण्ड मंडनस्रकल प्ररसिध 
(सीएसआयआर) या िमसख संस्थेच्या शाखा आहेत. लम्मूमध्ये १९५७, लोरहाटमध्ये १९५९, भसवाेश् वरमध्ये 
१९६४, प्रत्रवेंद्रमध्ये १९७६ व भोपाळमध्ये १९८१ साली आरआरएलच्या शाखा ससरू झाल्या आहेत. या 
संस्थाांी आपापल्या भागात शास्त्रीय संशोधा व माप्रहती गोळा करिे हा उिेश ठेवला. लम्मू शाखेाे ससगधंी व 
औतधी वास्पतींच्या वाढीत बरीि ससधारिा केली. ियोग शाळेाे पोटॅप्रशकम व बोरॅक्सच्या ककध  काढण्याच्या 
पद्धती शोधूा काढल्या. लोरहट शाखेाे रगडी कोळसा, काबधा, प्रसमेंट आप्रि कागर याचं्या औद्योप्रगक 
उत्पारााच्या पद्धती प्रामाि केल्या. तसेि या शाखेाे औतधी आप्रि ससगधंी वास्पतींिा ककध  आप्रि तेल 
काढण्याच्या पद्धती शोधूा काढल्या. त्या उत्तर-पूवध िरेशात बऱ्याि िमािात वापरल्या लातात. भसवाेर्श्र 
शाखेाे शतेीशास्त्र व रसायाशास्त्रावर आधाप्ररत औद्योप्रगक उत्पाराात पसढे पाऊल टाकले आहे. प्रत्रवेंद्रम 
शाखेाे प्रपकािंी कापिी झाल्यावर मसाले तसेि पामतेल याचं्या औद्योप्रगक पातळीवरील प्रार्षमतीच्या 
पद्धती वाढप्रवल्या. भोपाळ शाखेाे प्रमश्रधातू व यतं्राचं्या प्रारप्राराळ्या भागाचं्या प्रार्षमतीच्या पद्धती 
वाढप्रवल्या. बाधंकामाला लागिाऱ्या वस्तंूच्या प्रार्षमतीच्या पद्धती प्रामाि केल्या. 
 
आरएनए (रायबो ियसू््लक आम्ल ) : पेशीमधील रससऱ्या ्रममाकंािे महत्त्व कसलेले न्यूनक्लक आम्ल. 
रायबोल शकध रा, फॉस्फेटिे रेिू आप्रि ग्वाप्राा, सायटोप्रसा, क डेॅप्राा व यसरॅप्रसल या िार घटकापंैकी एक. 
याचं्या संयसगातूा या न्यनूक्लक आम्लाच्या साखळीतील एक कडी तयार होते. कशा काेक कड्याचं्या 
लोडिीतूा आरएाएिा महारेिू तयार होतो. त्याचं्या कायधििालीाससार त्यािें तीा िकार आहेत. 

 
१) रायबोझोमल आरएाए (rRNA) रायबोझोमिा घटक कसलेला आरएाएिा रेिू. २) मेसेन्लर आरएाए 
(mRNA). पेशीकें द्रातील लासकामंधील कथात डीएाएच्या साखळीवरील संरेश िप्रथाािंी प्रार्षमती 
करिाऱ्या रायबोझोमपयंत वाहूा ाेिारा रूत रेिू व ३) रान्सफर आरएाए (tRNA) रूत आरएाएवरील 
संरेशााससार घटक कप्रमाो आम्लाांा रायबोझोमपयंत आिाू त्याचं्या लोडिीस सहाय्य करिारा रेिू. 
यापकैी ित्येकािा रिााबधं वगेवगेळा कसतो. (पाहा : डीएनए) 
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आरएनए इटंरणफअरिस / आरएनए-आय : किसकें द्रातील लासकधारी डीएाएवरील घटकाचं्या ्रममवारीिे 
िप्रतवबब धारि करिारे रूत. आरएाएिे रेिू ती माप्रहती िप्रथाािें उत्पारा करिाऱ्या किसकें द्राबाहेरील 
रायबोझोम या उपागंाकडे पोहोिवतात. त्या आरएाएच्या कामात बाधा आिूा िप्रथाािें उत्पारा बरं 
करूा लासकािे काम बंर करण्यािे तंत्र. लर कृप्रत्रमप्ररत्या रोा धाग्यािा एमआरएाएिा रेिू बावाू 
पेशींमध्ये घातला तर काही प्रवकाराचं्या मरतीाे तो आपल्या समाा कसिाऱ्या एक धाग्याच्या 
एमआरएाएिा पूिधपिे ााश करतो व या लासकािे काम ठप्प करतो. हे तंत्र वापरूा एड स, तसेि 
कॅन्सरसारखे रसधधर रोग बरे करण्यािे संशोधा लगभर िालू आहे व त्यास यश प्रमळत आहे. 
 
आर. डी. ए्स : कत्यंत स्फोटक पराथध. पाढंरा, स्फप्रटकमय स्वरुपािा रसाया टी. एा. टी. 
(रायाायरोटोल्वीा) पेक्षा रीडपट लास्त स्फोटक त्यािे रासायप्राक ााव सायक्लोााईट कसूा 
रायाायरोरायमेप्रथलीा रायकमाईा हे त्यािे रिाात्मक स्वरूप आहे. 
 
आरसा (णमरर) : उत्तम, स्वच्छ, गसळगसळीत, पाररशधक सपाट कािेच्या पृष्ठभागावर िकिकीत परावतधक 
पराथािा थर प्ररल्यास त्या पृष्ठभागावरूा िकाशािे परावतधा होते आप्रि सपाट आरसा तयार होतो. (पाहा 
: अंतवटक्र आरसा, बचहवटक्र आरसा ) 
 
आणरयन : यसरोप्रपका कवकाश संस्था (यसरोप्रपया स्पेस एलन्सी ) या व्यापारी कवकाश कंपाीिे उपग्रह 
िके्षपियाा. भारतािे मन्सटॅ माप्रलकेतील काेक उपग्रह याि आप्ररया कनग्ाबािाांी कके्षत िस्थाप्रपत केले 
आहेत. 
 
आरोपि (रािसफ्लाटेंशन) : ऊती वकवा कवयव रोपि. त्विेिे आरोपि, मूत्रवपड आरोपि, तसेि 
कॉर्षाया आरोपि हे आल सरसकट केले लािारे आरोपि होय. ऊती/ स्ाायू यािंी ओळख हे या तंत्रातले 
मसख्य कस्त्र आहे. त्यामसळे रोा वगेवगेळ्या ऊती/ स्ाायू एकमेकाांा सामावाू घेतात वकवा ााही हे त्यावरूा 
कळते. ओळखरेख ासिारे स्ाायू / ऊती आरोपि स्वीकृत करत ााहीत, शरीर त्याांा ााकारते. 
 
आरोही (्लायम्बर) : ाालूक वलेी पोथॉससारख्या आगंतसक मसळाचं्या सहाय्यााे वकवा कृष्ट्िकमळाच्या 
ससत्रासारख्या प्रवप्रशष्ट कवयवााे कन्य वास्पती / वृक्ष वकवा कस ठल्याही आधारावर िढिाऱ्या वास्पती. काही 
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वलेींाा सूत्रासारखे ( टेन्ड्रील) कंग ासते. पि संपूिध वलेि आधार वृक्ष वकवा फारंीला नस्िगंसारखे वटेोळे 
करीत वर िढते, कशा वलेींला ट वायार म्हितात. 
 
आर्णकणमडीज (इ. पू. २८७ - २१७ ) : गप्रिताच्या शसद्ध व उपयोप्रलत शाखा तसेि भौप्रतकशास्त्रातील त्याच्या 
योगरााामसळे त्यास श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ म्हटले लाते. त्यााे ∏िी वकमत ३·१४०८ आप्रि ३·१४२९ ररम्याा काढली 
होती. प्रसप्रसलीच्या हायरो रालाच्या ससविध मसकस टातील भेसळीिा शोध घेतााा, त्यािे ‘द्रवात बसडवलेल्या 
पराथािे आकारमाा त्यााे बालूस सारलेल्या द्रवाच्या आकारमााामतके कसते,’ हे आर्षकप्रमडील तत्त्व 
िस्थाप्रपत झाले. तरफ, प्रवप्रहरीतूा पािी काढण्यािा आर्षकप्रमडील स््ूरम, वैज्ञाप्राक क्लूप्त्या वापरूा 
शत्रूपासूा रक्षि करायिी साधाे ही त्यािी व्यवहारोपयोगी यंते्र. मेझरमेंट ऑफ सकध ल्स, फ्लोवटग बॉडील 
ऑा नस्फकसध कँड प्रसलेंडसध ही त्यािंी पसस्तके कसल्यािे उल् लेख सापडतात. पायाच्या व्यासामतक्या 
उंिीच्या वृत्तप्रित्तीत तेवढ्याि व्यासािा गोल आंतर्षलप्रखत केलेली आकृती टाकिे त्याच्या समाधीवर 
कोरलेली आहे. 

 

 
 

आकाशातले ग्रह, सूयध व िदं्र याचं्या हालिाली राखविाऱ्या तारागंिाच्या िप्रतकृतीिी प्रार्षमती 
केली. 
 
आर्णकणमणडजचे तत्त्ि (आर्णकणमणडज णप्रस्िसपल) : आर्षकप्रमप्रडलाे तंरगिाऱ्या पराथाप्रवतयी प्रायम माडंला. 
कोिताही स्थायूपराथध द्रवात कंशतः कथवा पूिधतः बसडप्रवल्यास आपल्या आकारमाााएवढा द्रव प्रवस्थाप्रपत 
करतो, या प्रवस्थाप्रपत द्रवािे वला द्रवात बसडप्रवलेल्या पराथाच्या वलााएवढे कसते. तसेि पराथध द्रवात 
बसडप्रवताि त्याच्या वलाात घट येते. ही घट त्यााे प्रवस्थाप्रपत केलेल्या द्रवाच्या वलााएवढी कसते. 
त्यामसळेि पराथध द्रवात बसडेल का तरंगेल हे सागंता येते. पराथध द्रवात बसडप्रवताि त्याच्या वलाात येिारी 
ही घट पराथावर द्रवााे लावलेल्या प् लावी बलामसळे कसते आप्रि आभासी कसते. 
 
आस््टगक सकग ल : ६६ कंश उत्तर कक्षाशंापलीकडील उत्तर ध्रसवापयंतिा िरेश. रप्रक्षिेकडील कशाि 
िरेशास कटंानक्टधक सकध ल म्हितात. उत्तर धृवीय िरेश बफाच्छाप्ररत कसूा िामसख्यााे सागरी आहे. ाॉवे, 
स्वीडा, प्रफालंड, डेन्माकध , कलास्का, रप्रशया, ग्रीालंड व आईसलंड या रेशातील भभूाग या िरेशात 
कंतभूधत होतो. या िरेशात कत्यंत तसरळक लोकवस्ती कसूा येथील सागरात व्हेल, सील व वॉलरस हे मासे 
आढळतात तर लप्रमाीवर कत्यंत तसरळक वास्पती कसूा रेाप्रडकर हा हप्ररिासारखा िािी आढळतो. 
ग्लोबल वॉर्षमगमसळे धृवीय िरेशातील बफध  प्रवतळल्यामसळे या िरेशाच्या कनस्तत्वास धोका प्रामाि झाला 
आहे. 
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आद्रगता (हु्यणमणडटी ) : हवतेील बाष्ट्पाच्या िमािास आद्रधता म्हितात. वाढत्या तापमाााबरोबर हविेी बाष्ट्प 
धरूा ठेवण्यािी क्षमताही वाढते. उष्ट्ि, रमट हवमेसळे घाम व थकवा लास्त येतो. हवतेील ित्यक्ष बाष्ट्प 
आद्रधता रशधवते आप्रि त्याि हवते लास्तीत लास्त माव ूशकेल मतके बाष्ट्प याचं्या गसिोत्तरास सापेक्ष आद्रधता 
म्हितात. कोरडा (ड्राय बल्ब) आप्रि ओला (वटे बल्ब) तापमापक एकाि वळेी वापरूा सापेक्ष आद्रधतेिे 
मापा करतात आप्रि टक्क्यामंध्ये माडंतात. 
 
आद्रगता शोषक (डेणसकेटर) : एखाद्या पराथातील वकवा वस्तूतील आद्रधता शोताू घेऊा तो पराथध / वस्तू 
आद्रधता प्रवरहीत करिारे झाकि कसलेले कािेिे भाडें. या भाडं्यात तळाला कॅनल्शकम क्लोराईड वकवा 
तत्सम आद्रधता शोताू घेिारा रासायप्राक पराथध ठेवलेला कसतो. प्रवशतेतः काही यंत्रािें बारीक ससटे भाग 
आद्रधतामसक् त कसावते यासाठी हे कािेिे भाडें त्या त्या सयंसगामधील /रासायप्राक पराथातील आद्रधता शोताू 
घेण्यासाठी ठेवलेलेकसते. काही वळेेस ते भाडें हवा प्रवरहीत करण्यासाठी त्यातली हवा, उष्ट्िता, पंपाद्वारे 
खेिूा घेण्यािी व्यवस्थाही केलेली कसते. 

 

 
 
आबो्हायरस : डास वगैरे कीटकारी सधंीपार िाण्याचं्या माध्यमातूा ज्यािंा िसार होतो कसे प्रवतािू. 
पीतज्वर, डेंग्य,ू मेंरूज्वर मत्यारी रोग या आरबोव्हायरसमसळे होतात. 
 
आमगस्रॉँग, नील (१९३० -) : िंद्रावर पाऊल ठेविारा पप्रहला मााव. ‘कपोलो-११’ या ‘ाासा’ाे 
आखलेल्या कमेप्ररका मोप्रहमेद्वारे प्ररााकं २० लसलै, १९६९ रोली ाील आमधस्रॉँग आप्रि एडवीा क नॅल्ड्रा या 
रोघाांी यशस्वी िदं्रावतरि केले. (पाहा : अपोलो कायटक्रम) 
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आमेचर : लप्रात्रामधला एक महत्त्वािा भाग. िसंबकीय के्षत्र आप्रि लप्रात्र प्रफरण्यािी प्ररशा याला लंब 
राहील कसा आमेिर हा वाहक कसतो. म्हिूाि आमेिर िसंबकीय के्षत्राला छेरूा लािारा प्रवद्यसतिवाह 
वाहूा ाेतो आप्रि प्रवद्यसतिभावा बल तयार करतो. प्रफरिाऱ्या यंत्रात आधसिे (टॉकध ) तयार करतो वकवा ा 
प्रफरिाऱ्या यंत्रात बल प्रामाि करतो. 
 
आयगभट्ट (४७६ - ५५० ) : भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ, गप्रिततज्ज्ञ. त्यािें सवांत मोठे योगराा म्हिले 
‘आयधभटीय’ हा गं्रथ. कंकाांा व्यक् त करण्यासाठी मसळाक्षरािंा वापर करण्यािी पद्धत, वगधमूळ आप्रि 
घामूळ काढण्यासाठीिे प्रायम, प्रत्रकोिप्रमतीतील साईा तक् ते आप्रि ग्रहीय िलाािी (हालिाल) 
कावस्ताकार वकवा कपव्यस्ताकार िारुपे मत्यारी संकल्पाा तेव्हा त्यााे या गं्रथात माडंल्या. भारतीय 
खगोलशास्त्रात सवधिथम त्यााेि पृथ्वीच्या पप्ररवलाािी (स्वतः भोवती प्रफरण्यािी) संकल्पाा माडूंा 
आकाशातील ताऱ्यािंा िवास पूवेकडे का होतो यािे स्पप्रष्टकरि प्ररले. त्यााे पायिे (∏) लास्तीतलास्त 
किूक मूल्य ३·१४१६ प्ररले. 
 
उपग्रंह (सेटलाइट) : भारतीय बाावटीिा पप्रहला उपग्रह. हा रप्रशया कग्ाीबािाच्या सहाय्यााे एप्रिल 
१९७५ साली कवकाशात िके्षपीत करण्यात आला. 

 

 
 
आसेणनक : (As) : ३३ किस्रममाकंािे प्रपवळा, काळा आप्रि करडा कशी ३ स्फप्रटक रुपे कसलेले मूलद्रव्य. 
करडा िकार सवात नस्थर आहे. आसेप्राक, प्रवत म्हिूा मप्रतहासातरेखील कस िप्रसद्ध आहे. कीटकााशकातं 
आसेप्राकिी संयसगे प्रमसळतात. कधधवाहकात डोवपग एलन्ट म्हिूा वापरतात. 
 
आलेख (ग्रंाफ) : रोा िलािंा परस्पराशंी कसलेला सबंंध राखविारे प्रित्र. तो प्रितारण्यासाठी 
एकमेकाशंी काटकोाात छेरिारे कक्ष घेऊा िलाचं्या सबंंधावरूा x-y च्या वकमतीिे कोष्टक तयार कराव े
लागते. त्यावरूा आलेख पत्रावर वबरू स्थापूा ते सरळ रेतेाे कथवा मसक् तहस्त व्रमााे लोडले की प्रमळतो 



 

अनुक्रमणिका 

तो आलेख. एक सामाप्रयक समीकरिे आलेखााे सोडविे म्हिले रोा रेताचं्या छेरा वबरूच्या 
प्रारेशाकंाच्या - x,y च्यावकमती. 
 
आल्डेर, कुटग (१९०२ ते १९५८) : लमधा सेंप्रद्रय रसायातज्ज्ञ. डील्स संश् लेति या िप्र्रमयेसाठी १९५० 
साली त्याांी ओटो डील्ससह रसायाातले ाोबेल पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रवले होते. या िप्र्रमयेला ‘डील्स-
आल्डेर’ िी िप्र्रमया कसेही संबोप्रधले लाते. या िप्र्रमयेद्वारे ि्रमीय स्वरुपाच्या नक्लष्ट रासायप्राक संयसगािंी 
प्रार्षमती करता येते. प्रवप्रवध िकारिे कापूर, रंग, औतधे, कीटकााशके, कृप्रत्रम रबर, प्लानस्टक तयार 
करण्यासाठी ही मूल्यवाा िप्र्रमया उपयोगी पडते. 
 
आळतेकर, णिश्वनाथ अनंत (१९२५ -१९८९ ) : धातसशास्त्रज्ञ. ाॅशाल मेटॅलर्षलकल लॅबोरेटरी, 
लमशरेपूरिे सिंालक. ‘मलमेाामट सँड क्लोप्रराेशा’ आप्रि ‘मलेक्रीकल थमधल वझक स्मेनल्टंग’ या रोा 
प्रवतयातं प्रवशते संशोधा. प्रवज्ञाा िसारक. 
 
आळशी डोळा (असँ्बलयोणपया ) : डोळा वापरात ा आल्यााे होिारा दृष्टी ऱ्हास. डोळ्यािे बाह्यरूप 
ाेहमीिमािेि कसते, पि त्या डोळ्यााे कगरी भसरकट प्ररसते वकवा प्ररसत ााही. एकाि डोळ्याला िष्ट्मा 
लागिे, एका डोळ्यािा िष्ट्म्यािा ांबर खूप लास्त कसिे, डोळ्यात प्रतरळेपिा कसिे ही कारिे. 
दृप्रष्टपटलावर पडिारी िप्रतमा कस्पष्ट कसल्यामसळे मेंरू ती स्वीकाप्ररत ााही. सातत्यााे कसे घडल्यााे तो 
डोळा ‘आळशी’ होतो. प्रत्रप्रमती दृष्टी होत ााही. प्रारोगी डोळ्याला पट्टी लावाू बंर करिे व ‘आळशी’ 
डोळ्याला ‘बघण्यासाठी’ उते्तप्रलत करिे हा पप्ररिामकारक उपाय आहे. प्राराा लेवढे लवकर होईल 
तेवढी ससधारिा लवकर.  
 
आितग गती (णपणरऑणडक मोशन ): हालिाल करिाऱ्या एखाद्या लंबकाला वकवा नस्िगंला लर एखारा िेंडू 
कडकवला तर तो लसा प्रफरेल त्याला प्रायप्रमत कालबद्ध हालिाल म्हिलेि आवतध गती म्हिता येईल. 
कशी हालिाल ही त्याच्या मध्यवबरूभोवती रोन्ही बालूला समिमािातकसते. कशी समिमािातील 
हालिाल एकाि प्ररशाेे होिारी कथवा रोा वकवा तीा एकप्ररशीय हालिालींिी कसू शकते. एकाि प्ररशाेे 
होिाऱ्या हालिालीतील त्वरि, हालिाऱ्या वस्तंूच्या कंतराच्या िमािात कसते. कशा हालिालीला 
वारंवारता म्हितात. 
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आितग सारिी (णपणरऑणडक टेबल) : (पप्ररप्रशष्ट) रासायप्राक मौलािंी, िढत्या किस्रममाकंााससार (िोटॉा 
ांबर) ओळी आप्रि स्तंभाच्या स्वरूपात, कशाप्ररतीाे माडंिी केली आहे की, साधारिपिे प्रमळलेलसळते 
गसिधमध कसलेली मूलद्रव्ये एकाि स्तंभात येतील. कशाप्ररतीाे सवध मूलद्रव्ये, गट (स्तंभ) आप्रि आवतधाे 
(ओळी) कसलेल्या सारिीत माडंता येतात. सारिीिी मूळ संकल्पाा, रप्रशया रसायाशास्त्रज्ञ प्ररप्रमत्री 
मेन्डेलीव्ह याांी १८६९ च्या ससमारास िस्थाप्रपत केली. आवती सारिीिी ७ आवतधाे आहेत. पप्रहली ३ 
लघसआवतधाे आहेत तर ांतरिी ४ रीघध आवतधाे आहेत कारि त्यात रानन्झशा मूलद्रव्यािंा समावशे आहे. 
आताच्या ससधाप्ररत आवतीसारिीत १ ते १८ गट आहेत. १ ला गट कल्कली धातंूिा, १७ वा गट हॅलोलािा 
आप्रि १८ वा गट प्राष्ट््रमीय वायूंिा आहे. 
 

 
आितग सारिी 

 
आितगनी फल (णपणरअ ॅणडक फं्शन): ठराप्रवक कतंराळाांतर ज्या फलािे मूल्य पसाःपसन्हा तेि येत ते. सवध 
प्रत्रकोिप्रमतीय फले आवतधाी आहेत. 
 
आिती दशाशं (णरकिंरग डेणसमल) : (पाहा : दशाशं अपूर्णांक) 
 
आिाज / ध्िनी : कस ठल्याही काावश्यक ध्वाीस आवाल कसे म्हितात. ध्वाी ही लहरींच्या रूपााे सं्रमप्रमत 
होिारी एक िकारिी ऊला आहे. कप्रधक माते्रतील ध्वाीच्या आघातामसळे व्यक् तीवर त्यािे रसष्ट्पप्ररिाम 
प्ररसूा येतात. कप्रधक माते्रतील आवालामसळे व्यक् ती प्रिडप्रिडी बाूा त्यािा शरीर, मज् लाससं्था तसेि 
श्रविक्षमतेवर घातक पप्ररिाम होतो. आवालामसळे मज् लापेशींवर होिाऱ्या पप्ररिामािसळे काााच्या 
पडद्यावरही त्यािा वाईट पप्ररिाम होतो. आवालामसळे आतड्यातील त्विा तसेि मेंरूस सूल येऊा 
रक् तवाप्रहन्याही आकसं प्रित होतात. माावी आरोग्यास घातक ठरिाऱ्या पातळीवरील ध्वाीस ध्वाी िरूति 
कसे म्हितात. ध्वाीिी पातळी डेप्रसबल या माते्रत मोलण्यात येते. (पाहा : प्रदूषर्ण, डेचसबल) 
 
रैांप्ररा लीवाातील प्रवप्रभि प्र्रमयादं्वारे प्रामाि होिाऱ्या ध्वाीिी पातळी खालीलपामािे कसते- 
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ध्िनी आिाजाची पातळी (डेणसबल्समध्ये) 

कंतप्ररक्ष रॉकेट २०० 
प्रवमाा १०० ते २०० 

रस्ता खोरण्यािे यंत्र १०० 

रस्त्यावरील रॅप्रफक ९० 
रेकॉडध प्लेयर ७० 

संभाति ४० ते ६० 

घरातील वातावरि ३० 

कस लबसल २० 
पााािंी सळसळ १० 
 
आिृत्त अतंराळ (्लोज्ड इटंर्हल) : प्ररलेल्या रोा संख्या व त्याचं्या ररम्यााच्या संख्या यािंा संि. 
उरा. २ वकवा २ पेक्षा मोठ्या व ५ वकवा ५ पेक्षा लहाा वास्तव संख्यािंा सिं हा आवृत्त कंतराळ. तो िौकोाी 
कंसााे [२, ५] राखवला लातो. संख्या रेतेवर 
 

 
 
२ व ५ च्या लागी भरीव गोल करूा हा कंतराळ राखवता येतो. 
 
आिृत्तबीजी िनस्पती (अणंजओस्पमग) : सपसष्ट्प वास्पतींिा एक वगध; पि यातं बी हे फळात झाकलेले 
कसते. आंबा, पेरू वगैरे. परंतस, प्रिाार, रेवरारसारख्या वास्पतींत बी दृश्य कसते म्हिाू त्याांा 
काावृत्तप्रबली वास्पती म्हितात. 
 
आिेग (इम्पल्स) : कप्रतशय थोडा वळे कायध करिाऱ्या बलाच्या सकंल्पाेला ‘आवगे’ कसे म्हितात. बलािे 
पप्ररिाम आप्रि वळे याचं्या गसिाकाराला आवगे म्हितात. संवगेातील बरल यामसळे मोलता येतो. ही एक 
सप्ररश राशी आहे. त्यािे एकक न्यटूा सेकंर वकवा प्रक. गॅ्र. मीटर / सेकंर कसे आहे. 
 
आणशयाई राखाडी ढग (एणशयन ब्राऊन ्लाउड) : एरोसोल्स रूपातल्या सूक्ष्म िरूतकाांी बालेला 
मंडोाेप्रशयापासूा भारतापयंतच्या िरेशातील वातावरिातील एक घाराट थर. कवकाशातूा पाप्रहल्यास 
तो पृथ्वीवर पडलेल्या एखाद्या तपप्रकरी राखाडी डागासारखा प्ररसतो. तो स्वच्छ सूयधिकाश लप्रमाीपयंत 
पोहिण्यामध्ये बाधा आितो. 
 
आसन्न (अप्रॉस््झमेट) : लेव्हा किूक वकमत सागंिे कशक्य कसते वकवा आवश्यक ासते त्यावळेी त्या 
प्रकमतीच्या लवळ लािारी वकमत. उरा. √ २ िे रशाशंरुपात उत्तर सागंतााा आवश्यकतेाससार १·४, 
१·४१, १·४१४… कसे कप्रधकाप्रधक लवळ लािारे उत्तर प्ररले लाते. यातली कोितीही वकमत किूक म्हिता 
येिार ााही. या सवध आसि प्रकमती आहेत. 
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आसाम णिज्ञान लेखक संस्था (आसाम सायिस रायटसग असोणसएशन) : आसामी आप्रि मंग्रली या 
भातामंधूा प्रवज्ञाा िसारािे कायध करिारी १९९९ साली लोरहाट येथे स्थापा झालेली स्वयंसेवी संस्था. 
 
आसाम णिज्ञान संस्था (आसाम सायिस सोसायटी) : १९५३ साली गोहत्ती येथे स्थापा झालेल्या या 
संस्थेच्या आसाम राज्यात १२० शाखा कसूा शाळा, महाप्रवद्यालये आप्रि समालात लाऊा मंग्रली आप्रि 
आसामीत त्याचं्यातफे प्रवज्ञााप्रवतयावर भातिे, ििा, पप्ररसंवार, पप्ररतरा, िकल्प, प्रशप्रबरे, िरशधा, लाथा, 
िप्रशक्षि प्रशप्रबरे, कंधश्रद्धा प्रामूधलाािे कायध्रमम, प्रवज्ञाा मंडळे, प्रवज्ञाा माप्रसके, पसस्तके, प्राबंध आप्रि 
प्रवज्ञाा कथा -स्पधा भरवाू प्रवज्ञाा -िसार केला लातो. 
 
आणसमो्ह, आयझॅक (१९२० -१९९२): कमेप्ररकेत स्थाप्रयक झालेले मूळिे रप्रशया प्रवज्ञाालेखक. 
बायोकेप्रमनस्रिे िाध्यापक. प्रवज्ञाा लोकप्रिय करण्यासाठी बालप्रवज्ञाा, प्रवज्ञााािा मप्रतहास, प्रवज्ञााकथा, 
माप्रहतीपर लप्रलत प्रवज्ञाा, कशा काेक माध्यमामंधूा भरघोस लेखा केले. त्यािंी ३०० हूा कप्रधक पसस्तके 
िकाप्रशत झाली आहेत. ाेब्यूला व ह्यसगो पसरस्कार प्रवलेते. ‘रोबो’, ‘फाउण्डेशा प्ररलॉली’ आप्रि ‘री गॉड 
रेमसेल्वले’ या त्याचं्या गाललेल्या साप्रहत्यकृती होत. 
 
आंतरकोन (इणंटणरअर अगँल) : ितलआकृती टाकिेत रोा बालंूाी समाप्रवष्ट केलेला कोा. समभसल 
प्रत्रकोिािा आंतरकोा ६०° तर सससम तटकोाािा १२०° 
 
आंतरखंड (इटंरसेप्टो) : एका रेतेाे रससऱ्या रेतेिा छेरलेला भाग लसे : रेतेाे x - कक्षावर आप्ररवबरू Oपासूा 
A पयंत छेरलेले कतंर हा xआंतरखंड. तसेि OB हा Y-आंतरखंड 

 

 
 
आंतरखंडीय के्षपिासे्र (इटंर काँणटनेंटल बॅलास्स्टक णमझाईल्स) : एका खंडातूा रससऱ्या खंडातल्या 
स्थााापयंत पोहोिाू मारा करिारे के्षपिास्त्र. हे साडेपाि हलार प्रकलोमीटर कंतरापयंत लाऊ शकते. 
आनण्वक शस्त्रासंाठी खास उपयसक् त के्षपिासे्र लप्रमाीवरूा, पािबसडीवरूा सोडता येतात. 
 
आंतरजाती पशू (इटंरस्पेसीज ) : रोा वगेवगेळ्या िलातीतील ार व मारीच्या संकरातूा लन्माला आलेले 
पशू. वाघ व वसह याचं्या सकंरातूा ‘लायगर’ वकवा ‘टायगॉा’ ाावािे आंतरिलाती पशू प्रामाि केले गेले 
आहेत. गाढव व घोडी याचं्या ाैसर्षगक संकरातूा खेिर प्रामाि होतो. 
 
आंतरनेत्रीय िंभग (इरंाऑ्यलूर लेिस) : मोतीवबरूिी शस्त्रप्र्रमया केल्यावर कृप्रत्रम वभग ाैसर्षगक वभगाच्या 
प्रठकािी बसवतात. पॉप्रलप्रमथामल प्रमथामल क ॅ्रमलेट या पराथांपासूा हे वभग बावले लाते. हल् ली मतरही 
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पराथांपासूा ही वभगे बावली लातात. ही वभगे रासायप्राकदृष्ट््यमा उरासीा कसल्यााे शरीर त्यािंा त्याग 
करीत ााही. (पाहा : मोतीपबदू) 
 
आंतरपृष्ठ (इटंरफेज):  
 
इले्रॉणन्स : एकाि मलेक्रॉप्राक ििालीतील रोा भागामंधील समाा सीमारेता. 
 
रसायनशास्त्र : रसायाामधील रोा िावस्थाांा (फेल ) कलग करिारा पृष्ठभाग. उराहरिाथध घाता वकवा 
प्रवष्ट्यंप्ररता (नव्हस्कॉप्रसटी) कशा एखाद्या गसिधमामधील फरकामसळे कलग होिाऱ्या रोा द्रवपराथांमधील 
सीमा. पािी व तेल एकत्र केल्यास ते एकमेकापंासूा वगेवगेळेि राहतात. त्याचं्यामधील सीमा म्हिले 
आंतरपृष्ठि. 
 
आंतरमशागत (इटंर णटलेज ऑपरेशन): शतेात पीक उभे कसतााा त्याच्या बाल्यकवस्थेत रोपाचं्या 
मसळालवळ हवा खेळती रहावी, मसळाचं्या योग्य वाढीसाठी लप्रमाीत ओलावा प्रटकूा राहावा, ती भससभसशीत, 
तिप्रवरहीत रहावी आप्रि मसळाांा मातीिा आधार प्रमळावा म्हिूा शतेीिी ली कामे केली लातात, त्याांा 
‘आंतर मशागत’ म्हितात. प्रवरळिी, कोळपिी, वारिी - खसरपिी, खारंिी म. कामािा समावशे यात 
होतो. 
 
आंतरराष्ट्रीय िार रेषा (इटंरनॅशनल डेट लाइन) : उत्तर व रप्रक्षि ध्रसवाांा लोडिारी, कालमापााच्या 
दृष्टीाे आवश्यक कसिारी, काल्पप्राक रेता. ही रेता पॅप्रसप्रफक महासागरातूा लाते. ही रेता लप्रमाीवरूा ा 
लाता, फक् त समसद्रात कसण्यािी व्यावहाप्ररक गरल भागवण्यासाठी हा मागधबरल केला गेला आहे. या 
रेतेच्या पप्रिमेकडील आप्रि पूवेकडील वारात वकवा प्ररााकंात एका प्ररवसािा फरक कसतो. ही रेता लर 
पूवेकडूा पप्रिमेकडे ओलाडंली, तर आपल्याला आपले घड्याळ एक प्ररवस पसढे कराव ेलागते. याउलट, 
लर ही रेता पप्रिमेकडूा पूवेच्या प्ररशाेे ओलाडंली, तर आपले घड्याळ एक प्ररवस मागे न्याव ेलागते. 
(पाहा : रेखावृत्त प्रमार्णवळे) 

 

 
 
आंतरराष्ट्रीय अिुऊजा संस्था (आयएइए) : हे नव्हएिा या ऑनस्रयातील शहरात आहे व यसाोिे एक कंग 
म्हिूा ते काम करते. यािी स्थापाा १९५७ साली झाली. शातंतेसाठी किसऊलेिा उपयोग करिाऱ्या 
संशोधाास मरत करिे तसेि रोा रेशातील किसऊला सहकार करारावंर रेखरेख ठेविे हे महत्त्वािे कायध 
या ससं्थेद्वारे केले लाते. 
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आंतरराष्ट्रीय एकक पद्धती (एस आय युणनट ) : वैज्ञाप्राक एककासंंबधंी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सवधत्र 
सवधमान्य झालेली पद्धती. ही मीटर -प्रकलोगॅ्रम-सेकंर (एमकेएस) मधूा प्रवकप्रसत झालेली ससधाप्ररत आप्रि 
सससंगत एकक पद्धती आहे. या पद्धतीत मीटर (m), प्रकलोगॅ्रम (Kg), सेकंर (s), क नॅम्पकर (A), 
केनल्व्हा (K), मोल (mol) कँडेला (cd) कशी सात मलू एकके प्ररली आहेत. कोा मापाासाठी रेप्रडका 
आप्रि स्टेरेप्रडका कशी रोा पूरक एकके प्ररली आहेत. साप्रधत एककांमध्ये वापरली लािारी प्रवशते ाामे 
आप्रि प्रिन्हे पसढीलिमािे आहेत. हट धझ (Hz), न्यटूा (N), ज्यूल (J), वॉट (W), कूलॉम्ब (C), व्होल्ट 
(V), फॅरड (F), ओहम (Ω), वबेर (Wb), टेस्ला (T), हेन्री (H), ल्यसमा (lm), लक्स (lx), पास्कल 
(Pa), सीमेन्स (S), बेक् वरेल (Bq), प्रसव्हटध (Sv) आप्रि गे्र (Gr). 
 
आंतरिेशन (इटंरपोलेशन): प्ररलेल्या कंतरालाररम्याा फलािी कंराले प्रकमत काढण्यािी रीत. 
कंतराळात पडिारी, पि ा प्ररलेली, वकमत आप्रर वबरूपासूा Y कक्षावर मोलूा, तेथूा Xकक्षाला समातंर 
काढलेली रेता आलेखास छेरिाऱ्या वबरूतूा X कक्षावर लंब काढूा y िी वकमत काढण्यािी िप्र्रमया. 
 
आंतर्णलणखत ितुगळ (इनसकग ल) : आकृती टाकिेच्या आत काढलेले व प्रतच्या सवध बालंूाा स्पशध करिारे 
वतसधळ. प्रत्रकोिाच्या प्रतन्ही आंतककाािंा संपात वबरू -आतंकें द्र -कें द्र व त्यापासूा बालूवर काढलेला लंब ही 
प्रत्रज्या घेऊा काढलेले वतसधळ प्रत्रकोिास आतंर्षलप्रखत करते. 
 
आंत्रपुच्छदह (अ ॅपेंणडसायणटस) : क ॅपेंप्रडक्स कथवा आतं्रपसच्छ हा भाग लहाा आतडे व मोठे आतडे याचं्या 
लोडिीलवळ एखाद्या छो्यमा शपेटासारखा कसतो. त्यािी लाबंी १० ते १५ सें. मी. कसते. एका बालूाे ते 
मोठ्या आतड्यात उघडते व रससरी बालू बंर कसते. मािसात आंत्रपसच्छ हा प्रारुपयोगी व कवशतेात्मक 
कवयव आहे. पोटात उलव्या बालूला खालच्या कोपऱ्यात आंत्रपसच्छ कसते. यािा राह झाला की त्यावर 
सूल येते व पोटात एकाएकी रसखू लागते. उल्यमाही होऊ लागतात. तातडीाे शस्त्रप्र्रमया केली ााही तर 
आंत्रपसच्छ फस टण्यािी शक्यता कसते. 
 
आंणशक अपूिांक (पाशगल रॅिक्शिस) : ज्या कपूिांकािी बेरील कथवा वलाबाकी उप्रित कपूिांक येते त्या 
ित्येकास आपं्रशक कपूिांक म्हितात. 
 

 
 
आंणशक णिकलज (पाशगल डेणर्हेणट्ह): काेक िलािें फल कसताांा त्यातील एकेक िल स्विल घेऊा 
त्या त्यावळेी बाकी िले नस्थर मााूा प्रावडलेल्या िलासबंधीिे काढलेले फलािे प्रवकलल. 
 



 

अनुक्रमणिका 

: ज्या प्रवकलक समीकरिात फलािे प्रभि िलासंबधंीिे आंप्रशक प्रवकलल येतात. ते 
 

 
 
आंणशक अपूिांक काढून समाकल (इणंटगे्रंशन बाय पाशगल रॅिक्शन) : प्ररलेल्या कपूिांकातील छेरास 
काससरूा बीलगप्रितााे आपं्रशक कपूिांक पाडूा समाकला करिे. 
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इ 
 
इ-कोलाय : लाबंोड्या आकारािा, हालिाल करिारा प्रलवािू. यातं १·३ प्रम. प्रम. लाबंीिा एकि डीएाए 
कसल्यामसळे मॉप्रलक्यसलर लासकशास्त्र आप्रि लासक-कप्रभयापं्रत्रकी कभ्यासातं यािा सतत वापर केला लातो. 
आतड्यातं प्रावास कसल्यााे, हा प्रवष्ठेवाटे पाण्यात प्रमसळला लातो आप्रि आप्रतसार, कॉलरा यासंारख्या 
साथींिा िारसभाव होतो. पाण्याच्या शसद्धतेच्या तपासिीतील महत्त्वािा प्राकत. प्रपण्याच्या पाण्यात ित्येक 
प्रमप्रललीटरमध्ये हे लीवािू पािपेक्षा लास्त कसू ायेत. 

 

 
 
इ-चौपाळ : िौपाळ म्हिले गावकऱ्यािें फस रसतीच्या वळेी एकप्रत्रत भेटण्यािे प्रठकाि. माप्रहती व 
तंत्रज्ञाााच्या यसगात, शतेकऱ्याांा संगिकाद्वारे कृप्रततंत्रज्ञाा व बालारहाटासंबधंी माप्रहती उपलब्ध करूा 
रेण्यासाठी आय. टी. सी. प्रल. या कंपाीाे म-िौपाल ाावािी बेवसामट उभारली आहे. छोटामोठा 
उत्पारक आप्रि उपभोक् ता यािंा सरळ संवार या माध्यमाद्वारे घडू शकतो. शतेीसाठी लागिारी सामग्री, 
लागवडीिे तंत्रज्ञाा आप्रि शतेमालािी प्रव्रमीही शतेकरी या कें द्रामाफध त कोिाही मध्यस्थापं्रशवाय करू 
शकतो. 
 
इ-मेल : मलेक्रॉप्राक मेल. संगिकािा वापर करूा मतराांा संरेश पाठवण्यािी व्यवस्था. कशा िकारिे 
पत्र मलकूर, प्रिते्र, प्रित्रफीत आप्रि ध्वप्राफीत यापंकैी एक वकवा कप्रधक माध्यमािें प्रमळूा बालेले कसू 
शकते. ज्याला कसे पत्र पाठवले लाते, त्याच्या संगिकावरील पत्राचं्या पेटीत ते पडूा राहते. त्याच्या 
मच्छेाससार ते त्याच्या संगिकाच्या स्मृप्रतकोशात साठवाू ठेवले लाऊ शकते वकवा त्यािी कागरावर 
मसद्रिितही घेतली लाऊ शकते. एकाि वळेी काेकाांा कसे पत्र पाठप्रवण्यािी सोयही उपलब्ध आहे. 
आलकाल पोस्टातूा पाठवण्याऐवली ‘म-मेल’िा वापर करण्यािी िथा वाढते आहे. त्याि 
संगिकििालीिा उपयोग करूा कशा पत्रािे उत्तरही तेथल्यातेथेि पाठवले लाऊ शकते. 
 
इओणसनोणफल्स : एक िकारच्या पाढंऱ्या पेशी यात खडबडीत (धान्यासारखे) रािे मओसीाच्या रंगााे 
रंगतात म्हिाू त्याांा ‘मओप्रसााप्रफल्स’ म्हितात. सवधसामान्यः मािसाच्या रक् तातील शभंर पाढंऱ्या पेशींत 
१ ते ४ मओप्रसाोप्रफल. कसतात. यािें िमाि यापेक्षा वाढल्यास ‘मओप्रसाोप्रफप्रलआ’ ही नस्थती होते, यामसळे 
र्श्ास घेताांा रम लागतो वकवा रमा होतो. (पाहा : पाढंऱ्या पेशी) 
 
इओसीन कालखंड (इओसीन इरा) : साधारिपिे ६·५ कोटी वतांपूवी ससरू होऊा तीा कोटी वत े
प्रटकलेला कालखंड. यसरोप आप्रि ग्रीालँडपयंत उष्ट्ि कप्रटबधंािे हवामाा, राट लंगले, रप्रक्षि भारतात 
लाव्हािे थर पसरिे, काेक िकारिी फस लझाडे आप्रि आलच्यासारख्या कीटकािंी उत्पत्ती या कालखंडात 
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झाली. सागरातं व्हेल मासे तर लप्रमाीवर गसरे, घोडे, गेंडा यािंी प्रार्षमती झाली. डायाोसॉरसारख्या ििंड 
िाण्यािंा कस्त झाला; पि मगर, कासव े हे सरपटिारे िािी कनस्तत्वात आले. म्याामारच्या लंगलातं 
प्रगब्बा माकडे यािंी उत्पत्ती झाली. (पाहा : भगूभीय कालखंड) 
 
इ्थयाॅलॅाजी: िािीशास्त्रािीएकशाखायातफक्तमत्स्यारीवगातीलिाण्यािंाकभ्यासकेलालातो. 
 
म्रमीसटॅ (मंटराॅशाल ्रमॉप प्ररसिध मनन्स्ट्ूयमट फॉर प्रर सेमी क ॅप्ररड रॉप्रपक्स) : मसख्यत्व े कोरडवाहू 
लप्रमाीतील प्रपकापं्रवतयी संशोधा करिारी आंध्रिरेशातील पटािेरू येथील खालगी संस्था. ती 
आंतरराष्ट्रीय कृती संशोधा ससं्थेिी सल् लागार आहे. कांतपूर (आधं्रिरेश), भवााीसागर 
(ताप्रमळााडू).ग्वाल्हेर (मध्यिरेश) आप्रि प्रहस्सार (हप्ररयािा) येथे संस्थेिी उपकें दे्र आहेत. पप्रिम 
आप्रफ्रकेच्या साहेप्रलयाके्षत्रातही एक संशोधा कें द्र आहे. मप्र्रमसटॅाे शेंगरािा, ज्वारी, बालरी, तसेि काेक 
कडधान्याचं्या ससधाप्ररत लाती प्रवकप्रसत केल्या आहेत. 

 

 
 
इिग्रंाम, ्हरनॉन मार्णटन (१९२४ -२००६) : लमधाीत लन्मलेले कमेप्ररकाप्रावासी लीवशास्त्रज्ञ. लासकामंध्ये 
उत्पप्ररवतधा झाले की, त्या लासकातील माप्रहतीिमािे तयार होिाऱ्या िप्रथााचं्या रिाेत बरल होतो. 
कप्रमाो आम्लाचं्या साखळीतूा ते िप्रथा तयार होत कसल्यााे त्यातील एका कप्रमाो आम्लाऐवली रससरेि 
साखळीत गसफंले लाते आप्रि कशा तऱ्हेाे ते िप्रथा रूप्रतत होऊा आपले काम करू शकत ााही हे मन्ग्राम 
याांीि िथम राखवाू प्ररले. प्रसकल सेल क ॅप्राप्रमया हा एक िकारिा पाडंसरोग हेमोग्लोप्रबा या िप्रथााच्या 
घटकामंधील ग्लसटाप्रमक क ॅप्रसड या कप्रमाो आम्लाच्या लागी व्हॅप्रलािी स्थापाा झाल्यामसळे उद भवतो हेही 
त्याांीि िथम राखवाू प्ररले. या संशोधाामसळे वैद्यकशास्त्रात एक वैिाप्ररक ्रमातंीि घडूा आली. 
 
इणडपस मनोधारिा (इणडपस सायकॉलॉजी) : ही एक माोप्रवकृती आहे. यात मसलाला आईप्रवतयी लैं प्रगक 
आकतधि व ससप् त वासाा प्रामाि होतात. िसंगी तो वप्रडलािंा दे्वतही करतो. ग्रीक पसरािातील मप्रडपस या 
आईशी लग्ा केलेल्या व्यनक् तरेखेवरूा हे ााव पडले. 
 
इथेनॉल (C2H5OH) : रंगहीा द्रवरूप मथामल कल्कोहोल. पािी, मेथाॅॉल, क्लोरोफामध आप्रि क ॅप्रसटोा 
यातं ते प्रवरघळते. मारक पेये तयार करण्यासाठी, प्रालसंतकीकरिासाठी तसेि मधंा म्हिूा त्यािा वापर 
होतो. कप्रतसेवाािा िेता ससं्थेवर प्रवपप्ररत पप्ररिाम होतो. औद्योप्रगक के्षत्रात यािा द्रावि म्हिाू तसेि 
सौंरयधिसाधाे, िप्रतबधंक पराथध, स्फोटके म. तयार करण्यासाठी वापर होतो. (पाहा : अल्कोहोल) 
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इनसटॅ (इणंडयन नॅशनल सटेॅलाइट णसस्स्टम) : कंतप्ररक्ष प्रवभाग, रूरसंिार प्रवभाग, भारतीय हवामााशास्त्र 
प्रवभाग, आकाशवािी, रूररशधा या सवांिा सहभाग कसलेली बहसउिेशीय योलाा म. स. १९८३ 
सालापासूा कनस्तत्वात आलेल्या या योलाेकंतगधत भारतीय कंतराळ संशोधा संघटाेाे भनूस्थर उपग्रहािंी 
माप्रलका प्रवकप्रसत केली आहे. या उपग्रहािंी िमसख उप्रिष्टे रूरसंपकध , रूरप्रित्रवािी िके्षपि, 
हवामााप्रवतयक माप्रहती पसरविे ही आहेत. सकंटकाळात धोक्याच्या सूिाा रेण्यािी आप्रि 
आपप्रत्तग्रस्ताचं्या ससटकेसाठी उपग्रहाद्वारे योग्य ती मरत पसरवण्यािी लबाबरारीही या उपग्रहावंर सोपवली 
गेली आहे. ‘मासटॅ’ उपग्रह हे शकै्षप्रिक के्षत्रातही मोलािी कामप्रगरी बलावत आहेत. (पाहा : भसू्स्थर 
उपग्रह) 

 

 
 
इनॅस्िशओमर :(पाहा : ऑचिकल आयसोमर) 
 
इिटरफेरॉन : शरीराच्या ाैसर्षगक रोगिप्रतकारििालीिी क्षमता वाढप्रवण्याच्या कामात मरत करिाऱ्या 
िप्रथाािंा एक िकार. शरीरातील प्रवतािूंिी सखं्यावृद्धी थाबंप्रवण्यासाठी ाैसर्षगक मारक पेशींाा उद्यसक् त 
करिे, प्रलम्फपेशींमध्ये आवश्यक बरल घडप्रविे यासारखी कामे ही िप्रथाे करतात यािें कृप्रत्रम उत्पारा 
करूा त्यािंा औतधासंारखा वापरही आता होत आहे. 
 
इिफ्लुएिझा : एक प्रवतािलून्य रोग. यामध्ये ााक, घसा, फस प्फस से यावर प्रवपरीत पप्ररिाम होऊा रोग्यास 
सरी, खोकला, ताप, डोकेरसखी कंगरसखी मत्यारीिा त्रास होतो. प्रवताििूा िसार रोग्यािा खोकला, वशक 
यातूा बाहेर पडिाऱ्या सूक्ष्म थेंबातूा होतो. त्यामसळे हा रोग िटका पसरतो व त्यािी साथ लगभर पसरू 
शकते. पक्षातील एि५एा१ हा प्रवतािू बरलूा तो मािसात लाऊा कप्रतशय हाप्राकारक फ्लूिी साथ 
लगभर पसरवण्यािी शक्यता सध्या प्रामाि झाल्यााे या प्रवतयावर काेक रेशात संशोधा िालू आहे. 
 
इिसुलीन (दीप् तीप्रितगक) : रक् तातील साखरेिे प्रायमा करिारा, स्वारसवपडात प्रामाि होिारा एक 
िप्रथारूपी कंतस्त्राव. साखरेिे वाढलेले िमाि तो कमी करतो. यािे शरीरातील िमाि कमी झाल्यास 
मधसमेहािा त्रास होतो. (पाहा : मधुमेह) 
 
इस्िस्टयूूटट ऑफ ियसू्् लअर मेणडसन अ ॅवड अलाईड सायिसेस (आयएनएमएएस) : प्रडफें स प्ररसिध कँड 
डेव्हलपमेंट ऑगधाायझेशाच्या कखत्याप्ररतील ही संस्था प्ररल् ली येथे १९५८ साली स्थापा झाली. येथे रोग 
प्राराा आप्रि औतधोपिारात किसऔतध प्रवज्ञाा के्षत्रातील रेप्रडओ आयसोटोप्स आप्रि प्रवप्रकरि तंत्रज्ञाा 
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वापरतात. प्रवप्रकरिापासूा संरक्षि प्रमळवण्यासाठी लागिारी उपकरिे, रूरप्रायंत्रक उपकरिे आप्रि मतर 
साधाे बावण्यािे ियत्ाही संस्थेत होतात. 
 
इस्िस्टयूूटट ऑफ णजनॉणम्स अ ॅवड इणंटगे्रंणट्ह बायॉलॉजी (आयजीआयबी ) : कें द्र सरकारच्या 
सीएसआयआराे हे कें द्र १९६६ साली प्ररल् लीला स्थापा केले. लीवशास्त्रातील संशोधाासाठी लागिाऱ्या 
मोठ्या िमािावरील रसायााचं्या उत्पारा पद्धतीिे िमाप्रिकरि या संस्थेाे केले. हे कें द्र प्रवशसद्ध रसायाे 
आप्रि प्रवतंिके बावते आप्रि प्रवकते. र्श्ासप्रवकारािें प्राराा करण्यासाठी िप्रतक्षम क्षमतेिी उपपत्ती 
प्रवकप्रसत केली. 
 
इिरिकारेड ऑस्रॉनॉणमकल सटेॅलाइट (इरास) : सपूंिध आकाशातल्या कवरक् त प्रकरिाचं्या स्रोतािें सवेक्षि 
करण्यासाठी कमेप्ररका, ाेररलँड आप्रि मंग्लंड या रेशाचं्या संयसक् त िकल्पाकतंगधत कंतराळात सोडण्यात 
आलेला उपग्रह. रहा मप्रहाे कालावधी कसलेल्या या मोप्रहमेत, मरासाे लवळलवळ कठ्ठयाण्िव टक् के 
आकाश आपल्या ालरेखालूा घातले आप्रिससमारे साडेतीा लक्ष कवरक् त स्रोतािंी ाोंर केली. या 
सवेक्षिात मरासाे ग्रहािें लन्मस्थाा कसू शकिारे ताऱ्याभंोवतालिे धसळीिे ढग न्याहाळले, आकाशगंगेच्या 
कें द्रािे सप्रवस्तर प्रारीक्षि केले, रोा हलाराहूंा कप्रधक लघसग्रह कभ्यासले, तसेि ताऱ्याांा लन्म रेत 
कसलेल्या हलारो रीर्षघकािंा वधे घेतला. याबरोबर, या उपग्रहााे सहा धूमकेतंूिा शोधही लावला. 
 
इम्युनो सपे्रशन : शरीरािी कंगभतू रोगिप्रतकारक्षमता राबूा टाकण्यािी िप्र्रमया. काही औतधे, संिेरके, 
क्ष-प्रकरि, गामा-प्रकरि वकवा एिआयव्हीसारखे प्रवताि ूहा पप्ररिाम घडवाू आितात. त्यामसळे शरीरात 
रबा धरूा बसलेले संप्रधसाधू रोगलंतू उसळी घेऊ शकतात. कवयवारोपिािी शस्त्रप्र्रमया यशस्वी 
होण्यासाठी मात्र कशा िप्र्रमयेिी आवश्यकता कसते. कन्यथा रोपि केलेला कवयव परकीय आहे हे 
ओळखूा रोगिप्रतकारशक् ती तो ााकारते. 
 
इम्युनोअ सेॅ : शरीराच्या ाैसर्षगक रोगिप्रतकारििालीतील क ॅनन्टलीा व क नॅन्टबॉडी या रोा िप्रथाामंधील 
कप्रतप्रवप्रशष्ट (स्पेप्रसप्रफक) िप्र्रमयेच्या गसिधमांिा वापर करूा केली लािारी परीक्षा. कोित्याही िप्रथााच्या 
उपनस्थतीिी प्रार्षववार ओळख पटवण्यािी क्षमता या परीक्षाििालीत आहे. त्यामसळे एड ससारख्या रोगािी 
लागि झाली आहे की ााही यािे प्राराा करता येते. 
 
इयत्तीकरि (कॅणलबे्रशन) : वला, आकारमाा, लाबंी, रंुरी, उंिी, तापमाा, घाता यािें मापा केले लाते. 
ते मापा किूक व्हाव ेव त्यात त्रसटी कसू ाये यासाठी मापा करण्यासाठी वापरण्यात येिाऱ्या उपकरिािे 
िमाप्रित उपकरिासोबत तसलाात्मक मोलमाप केले लाते. िमाप्रित उपकरि व ामसाा उपकरिात 
कसलेला फरक रसरूस्ती म्हिूा ाोंरप्रवला लातो आप्रि त्या उपकरिााे वास्तप्रवक मापा करतात. 
 
इराटोस्थेनीसची चाळिी (णस्ह ऑफ इराटोस्थेणनस) : मराटोस्थेाीस ग्रीक प्रवद्वाा, गप्रिती तत्वज्ञ व 
भगूोलतज् ज्ञ. कथेन्समध्ये कध्यया. भगूोल, गप्रित, तत्त्वज्ञाा, कालगिाा आप्रि वाङ मय यावरील त्यािे 
बरेिसे लेखा कालौघात ााहीसे झाले. त्याला पृथ्वी व सूयािी गती यािंी ओळख होती. तरी त्यााे 
खगोलशास्त्रािा फारसा कभ्यास केला ााही. कप्रवभाज्य संख्या काढण्यासाठी त्यााे ‘मराटोस्थेाीसिी 
िाळिी’ शोधले ते कसे. 
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१ ते १०० पयंतिे सगळे पूिांक प्रलहूा त्या मयारेत त्याच्या प्ररतीत क) िथम २ सोडूा सवध सम संख्यावंर 
काट मारा ब) उरलेल्या पैकी ित्येक संयसक् त संख्येवर काटमारा कसे सापं्रगतले आहे. कशा रीतीाे १ ते १०० 
मध्ये फक् त २५ कप्रवभाज्य सखं्या येतात. कारि त्यातूा १ वगळलेला कसतो. 
 
इणरणडयम : (Ir) :क. ्रम. ७७, िकाकिारा कत्यंत कठीि पाढंरा धातू. यािे गसिधमध प्लॅप्रटाम धातूशी 
लसळतात. त्यामसळे प्रासगात प्लॅप्रटामच्या खप्रालात आढळते. प्लॅप्रटाम आप्रि ऑनस्मयम धातंूबरोबर 
प्रमश्रधातू होतात. उच् ि प्रवतळवबरू कसल्यामसळे उच् ि तापमाााच्या वीलभट्टया वा मसशी, प्रवमााािे स्पाकध  
प्लग, वगैरेत वापरतात. पूवी फाऊंटापेााचं्या प्राफािंी रीघधकाळ ा प्रझलिारी टोके बाप्रवण्यासाठी 
वापप्ररत कसत. 
 
इरी (इटंनॅशनल राइस णससचग इस्िस्टयूूटट-आयआरआरआय) : आप्रशया खंडातील सवांत मोठी, प्रवाा-
ाफा-तत्त्वावर काम करिारी, सावधभौम आतंरराष्ट्रीय भात संशोधा संस्था. संस्थेच्या लॉसबेमाोस, मप्राला 
प्रफप्रलप्रपन्स येथील मसख्यालयात २५२ हेक् टर िायोप्रगक के्षत्रासह कद्ययावतियोगशाळा, िप्रशक्षि ससप्रवधािंी 
सोय आहे. आप्रशया आप्रि आप्रफ्रका खंडातील १४ रेशामंध्ये संस्थेिे कायध िालते. या प्रठकािी 
भातशतेीसंबंधी संशोधा व िप्रशक्षिािे कायध केले लाते. हप्ररत्रमातंीला हातभार लाविाऱ्या भाताच्या बसटक्या 
लातींिी प्रार्षमती येथेि झाली. 

 

 
 
इर्णबयम : (Er) :६८ किस्रममाकंािा लॅाथाॅॉमड (रसमीळ मृरा) गटातील िकाकिारा मऊ धातू. 
न्यूरॉाशोतक म्हिूा किसगभीय तंत्रज्ञााात त्यािा वापर होतो. याच्यापासूा लेझरही बाप्रवतात. 
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इले्रॉन : (c) : म. स. १८९७ मध्ये सर ले. ले. थॉम्सा याांी किूच्या तीा मूलभतू घटकापंैकी 
प्रवद्यसत् दृष्ट््यमा ऋि िभारीत कसलेला हा घटक म्हिलेि मलेक्रॉा शोधूा काढला. मलेक्रॉा ‘c’ या संजे्ञाे 
रशधप्रवतात. आप्रि ते ऋििभारािें मलूभतू एकक मााले लाते. मलेक्रॉावर १·६ x १०-१९ कूलोम एवढा 
ऋििभार कसतो. Ç िे वस्तसमाा ०·०००५४८५९ μ (९·१०९१ x १०-३१ प्रकलोग्रम) म्हिलेि हायड्रोला 
किूच्या १/१८३६ व्या भागाएवढे कसते. किूमध्ये ऋि िभारीत मलेक्रॉा व धाभारीत िोरॉा यािंी संख्या 
समाा कसल्यााे किू प्रवद्यसतिभाप्ररतदृष्ट््यमा उराप्रसा कसतो. मलेक्रॉा प्रारप्राराळ्या भ्रमिकक्षामंध्ये किू 
कें द्राभोवती भ्रमि करतात. 
 
इले्रॉन शोषि (इले्रॉन कॅप्चर) : प्रकरिोत्साप्ररतेच्या प्रबटा ऱ्हासया िप्र्रमयेिे एक रूप. या िप्र्रमयेतील 
कनस्थर समस्थाप्राकािा किसगभध त्याच्या बाहेरील कके्षतील मलेक्रॉा शोताू घेतो. िोटॉाशी त्यािी लोड 
होऊा त्यािे रूपातंर न्यरूॉामध्ये होते. त्यामसळे िोरॉािी संख्या एकााे कमी तर न्यूरॉािी एकााे वाढते. 
पप्ररिामी त्या समस्थाप्राकािे रूपातंर त्याच्यापेक्षा एकााे लास्त किस्रममाकं कसलेल्या पि तेवढाि 
किसभार कसलेल्या रससऱ्या मूलद्रव्याच्या समस्थाप्राकामध्ये होते. मलेक्रॉा शोताू घेतल्यावर त्या 
समस्थाप्राकातूा क्ष-प्रकरि बाहेर पडतात. (पाहा : चबर्ा ऱ्हास) 
 
इले्रॉन ्होल्ट : कप्रत सूक्ष्म ऊलेिे मापा करण्यासाठी वापरले लािारे एकक. ज्या वळेेस एक मलेक्रॉा 
एक व्होल्ट या प्रवद्यसत राबामसळे िवपे्रगत होतो, त्या वळेेस त्याला प्रमळिारी ऊला ही एक मलेक्रॉा व्होल्ट 
मााली लाते. १ eV =१·६०२१ x १०-१९ ज्यूल 
 
इले्रॉन सूक्ष्मदशगक यतं्र (इले्रॉन मायक्रोस्कोप) : मलेक्रॉािा उपयोग करूा बावलेल्या सूक्ष्मरशधक 
यंत्रामसळे एखाद्या वस्तूिी िप्रतमा हलार ते तीा लाख पटीाे वाढवाू पाहता येते. यामसळे पेशीतील सूक्ष्म 
पराथधरेखील प्ररसू शकतात. 

 

 
 
इले्रॉन अ ॅणफणनटी : कि ू वकवा रेििूी बाहेरूा मलेक्रॉा स्वीकारण्यािी क्षमता. त्यामसळे ऋिभाप्ररत 
आयािी प्रार्षमती होऊ शकते. 
 
इले्रॉनच्या कक्षा (इले्रॉन शेल): (पाहा : अर्णू) 
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इले्रॉणन्स : प्रवज्ञाा व तंत्रज्ञााािी एक शाखा. प्रावात नस्थती वायू आप्रि कधधससवाहक (सेमीकंडक्टसध) 
पराथातूा मलेक् रॉन्सिा िवाह लात कसतााा होिाऱ्या िप्र्रमयाचं्या कध्ययााशी संबपं्रधत प्रवज्ञााशाखा. सवध 
प्रवद्यसत् उपकरिे वापरण्यासाठी प्रवद्यसत् ऊलेिी गरल कसते. परंतस प्रावात नस्थती, वाय ूव कधधससवाहकामधूा 
मलेक्रॉन्स कसे प्रफरतात यावर कवलंबूा कसलेल्या उपकरिाांा मलेक्रॉप्राक उपकरिे कसे म्हितात. 
 
इलॅस्टोमेर : ाैसर्षगक वकवा कृप्रत्रम कवस्थेत कसिारा रबर. हा तािाू सोडल्यावर पूवध कवस्थेत राहतो. 
रबरासारखे प्लॅनस्टकससद्धा कसेि कसते. 
 
इल्मेनाईट : टायटॅप्रायम या धातूिे एक महत्त्वािे खप्राल. ते FeTio2 या संयसगाच्या रूपात कसते. कनग्ाल 
खडकामंध्ये ते मोठ्या िमािात प्रमळते. भारतात केरळच्या समसद्रप्रकााऱ्यावरच्या वाळूत ते सापडते.  
 
इसब (एस््झमा) : एक िकारिा त्विारोग. क ॅलली, मााप्रसक ताि ही िमसख कारिे. ससरुवातीस त्विा 
लाल होते, पसरळ उठते व खपल्या धरतात. काही वळेा कोरड्या त्विेिे थर साठतात  व खूप कंर ससटते. 
त्विेिी िप्रतकारशक् ती कमी झाल्यामसळे लंतससंसगध, बसरशीसंसगध होतो व मसब प्रपकते.  
 
इस्टमन, जॉजग (१८५४ -१९३२) : कमेप्ररका संशोधा व उद्योलक. त्याांी प्रित्रीकरिासाठी लागिारा 
प्रफल्मरोल व सहल वापरता येण्यालोगा कॅमेरा तयार करूा छायािकाशप्रित्रीकरिात ्रमातंी केली. १८८० 
मध्ये मस्टमा कोडॅक कंपाीिी स्थापाा करूा त्याांी प्रिप्रत्रकरिासाठी कोरड्या प्लेट सिी प्रार्षमती केली. 
 
इटंरनॅशनल काऊस्िसल ऑफ सायणंटणफक युणनयिस (आयसीएसय)ू : १९१९ साली पॅप्ररस, फ्रान्स येथे या 
संस्थेिी स्थापाा झाली. पि आलिे या ससं्थेिे हे ााव प्रतला १९३१ साली प्रमळाले. प्रवज्ञाााच्या सवध 
शाखातं लगभर ले काम िालते त्यािे समन्वया करण्यािे काम ही संस्था करते. १९५७ साली या संस्थेाे 
लाहीर केलेले आंतरराष्ट्रीय भू-भौप्रतकी वतध लगभर सालरे करण्यात आले. या संस्थेला लगभरातील १७ 
आंतरराष्ट्रीय वैज्ञाप्राक ससं्था आप्रि बऱ्याि राष्ट्रीय प्रवज्ञाा संस्था लोडल्या गेल्या आहेत. 

 

 
 
इटंरनॅशनल राईस णरसचग इस्िस्टयूूटट (आयआरआरआय) : तारंळावर संशोधा करिारी ही संस्था १९६० 
साली प्रफप्रलपाईन्स रेशातील मप्राला येथे स्थापा झाली. फोडध आप्रि रॉकफेलर फाऊंडेशााे ही संस्था 
स्थापा केली. कन्सल्टेप्रटव्ह ग्रसप फॉर मटंराॅशाल क ॅग्रीकल्िर प्ररसिध या ससं्थेच्या मरतीाे ाा ाफा ाा 
तोटा या तत्त्वावर िालिाऱ्या पंधरा संस्थापंैकी ही एक आहे. रसष्ट्काळ आप्रि तारंळावर पडिाऱ्या रोगाला 
तोंड रेिाऱ्या लाती प्रामाि करण्यािा ियत्ा येथे होत आहे. ही ससं्था कीडप्रायतं्रि आप्रि भससभसशीत 
लप्रमाीत टाकलेल्या खतािंी कायधक्षमता वाढवण्यासंबधंीच्या प्रवतयावरील संशोधा हाती घेते. 
 
इटंरनॅशनल ऑरगानायझेशन फॉर स्टँडडायझेशन (आयएसओ) : १५७ रेश सहभागी कसलेल्या या 
संस्थेिे कायालय नस्वत्झलंडमधील प्रलाेव्हा येथे आहे. १९४७ साली स्थापा झालेल्या या संस्थेाे आलवर 
१६,५०० मााके तयार केली आहेत. यात शतेी, बाधंकामे मत्यारींपासूा माप्रहती तंत्रज्ञााापयंतिे सवध प्रवतय 
आले. प्रवकसाशील रेशात वापरली लािारी मााके आप्रि औद्योप्रगकदृष्ट््यमा पसढारलेली राष्ट्रे यातील 
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फरक प्राघाू लावा म्हिूा प्रवकसाशील राष्ट्रासंाठी एका खास सप्रमतीिी स्थापाा केली. आयएसओिी 
मााके कोित्याही रेशाला बधंाकारक ासतात पि मागधरशधक कसतात. 
 
इटंरल्युणकन : शरीरातील प्रवप्रशष्ठ रक् तपेशींद्वारे प्रामाि केल्या लािाऱ्या शकध रायसक् त िप्रथा घटकाांा 
मंटरल्यसप्रका कसे म्हितात. माावी शरीरातील रोगिप्रतकारक शक् ती प्रटकवाू ठेवण्यात मटंरल्यसप्रका 
महत्त्वािी भपू्रमका प्राभावतो. मटंरल्यसप्रका िप्रतवपडादं्वारे रक् तातील लप्रसकािूंिी प्रार्षमती 
होते.मटंरल्यसप्रकन्स एक िकारे वाढीसाठी उपयसक् त कसिाऱ्या संिेरकािें कायध करतात. 
 
इणंटगे्रंटेड सर्णकट (आयसी) : काेक रानन्झस्टर आप्रि कॅपॅप्रसटरिे प्रमळूा बालेले गसंतागसंतीिे मलेक्रॉप्राक 
मंडल (सर्षकट). पोस्टाच्या प्रतप्रकटापेक्षाही लहाा कसलेल्या आयताकृती प्रसप्रलकॉा िकतीवर ते 
बसवण्यात आलेले कसले. संगिकामंधील सूक्ष्म मलेक्रॉप्राकी ्रमातंीिी ही गसरुप्रकल् ली आहे. कशा 
आयसींिा वापर सेलफोा, रेप्रडओ सेट स, टीव्ही सेट स, कॉम्प्यसटसध, आय पॉड कशा काेक कत्याधसप्राक 
उपकरिातं केला लातो. (पाहा : चसचलकॉन चिप) 
 
इटेंलसटॅ : उपग्रहामंाफध त रूरसंपकध सेवा रेिारी प्रवप्रवध रेशाचं्या सहभागातूा म.स. १९६४ साली ससरू 
झालेली लगातली सवांत मोठी संघटाा, आल आपल्या पिासाहूंा कप्रधक उपग्रह आप्रि सहाश े
भसू्थााकामंाफध त लवळलवळ रीडश ेरेशाांा ही संघटाा आपली सेवा पसरवीत आहे. 
 
इडंस्स्रयल टॉस््सकॉलॉजी णरसचग सेंटर (आयटीआरसी) : सीएसआयआरच्या कखत्याप्ररतीतील संशोधा 
संस्था. १९६५ साली लखाौला स्थापा झाली. औद्योप्रगक कामगाराांा आप्रि शतेमलसराांाहोिारे ले साथीिे 
आप्रि व्यावसाप्रयक रोग आहेत त्यािे प्रायोलाबद्ध सवेक्षि करूा तसेि औद्योप्रगक आप्रि पयावरिात 
आढळिाऱ्या रसायाािंी तपासिी करूा त्याच्यातूा सभंाविाऱ्या धोक्यािे प्राराा करिे ही कामे संस्था 
करते. कृप्रत्रम रंग-रसायाे, कि प्रवतारी व्हायला कारिीभतू कसिारी रसायाे, लड धातू (प्रशसे, पारा 
मत्यारी) कीटकााशके आप्रि खप्राल पराथांिी धूळ कशा ज्या गोष्टी उद्योगधंद्यात वापरतात त्यािंा कभ्यास 
ही संस्था करते. या कभ्यासातूा प्रवतबाधा कमी करिे, त्यावर प्रायंत्रि ठेविे आप्रि पयावरिािे िरूति 
कमी करिे यासाठी काही उपकरिे बाविे हा हेतू आहे. गंगा शसद्धीकरि, प्रपण्यासाठी स्वच्छ पािी आप्रि 
खाद्य तेले कशा कें द्र सरकारच्या तीा योलाातं ही संस्था काम करते. 

 

 
 
इणंडयन रोर् स काँगे्रंस (आयआरसी) : भारतभर महामागध बाधंण्यासाठी ही संस्था प्रडसेंबर, १९३४ मध्ये 
स्थापा करण्यात आली. रस्ते, पूल या संबपं्रधिे बाधंकाम तंत्रज्ञाा, त्याच्या आर्षथक बाबी, रस्त्यािंी 
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रेखभाल, बाधंकामासाठी लागिारे प्रसमेंट, खडी, डाबंर म. सारखे पराथध आप्रि यंत्रसामग्री, कशा 
बाधंकामासाठी कसिारे कायरे, धोरिे, करपद्धती या सवांवर संशोधा, प्रवकास, ििा, माप्रहतीिे आराा 
िराा मत्यारी करिारी ही संस्था आहे. 
 
इणंडयन इस्िस्टयूूटट ऑफ एज्युकेशन (आयआयइ) : प्रशक्षितज्ज्ञ ले. पी. ााईक याांी तळागाळातील 
मसलापंयंत प्रशक्षि पोहोिवण्यासाठी १९४८ साली या ससं्थेिी स्थापाा मसंबईत केली. ांतर ही संस्था पसण्यात 
गेली. संस्था प्रशक्षिाच्या सामाप्रलक, सासं्कृप्रतक, रालकीय, आर्षथक आप्रि आरोग्य मतक्या प्रवप्रवध शाखात 
काम करते. कभ्यास्रमम िालप्रविे, ििा पप्ररसंवार आयोप्रलत करिे, पसस्तके छापिे कसे प्रारप्राराळे 
कायध्रमम ससं्था राबवते. 
 
इणंडयन रेअर अथगस (आयआरइ) : १९५० साली स्थापा झालेली किसऊला प्रवभागाच्या कखत्याप्ररतील 
स्वायत्त ससं्था. रेकर कथध खप्रालािंा शोध घेऊा, त्यािें शसद्धीकरि करिे व त्यांच्या उपयोगावर संशोधा 
कायध या ससं्थेत िालते. ससरुवातीच्या काळात यसरेप्रायम व थोप्ररयम यािें त्याचं्या खप्रालातूा शसद्ध 
करण्याच्या रासायप्राक िप्र्रमयािें संशोधाही या संस्थेत करण्यात आले. 
 
इणंडयन इस्िस्टयूूटट ऑफ केणमकल बायॉलॉजी (आयआयसीबी) : भारत सरकारच्या सीएसआयआर या 
संस्थेच्या कखत्यारीतील लीवरसाया शास्त्रातील संशोधा संस्था. १९५६ साली कोलकाता येथे स्थापाा 
झाली.सूक्ष्मलीवशास्त्र, लीवरसाया, औतधशास्त्र, ितीरक्षाप्रवज्ञाा शास्त्र आप्रि लीवतंत्रज्ञाा या शास्त्रातील 
संशोधाही या संस्थेत होते. परोपलीवी लंतू, लीवाि ू आप्रि प्रवतािूंमसळे उद भविाऱ्या रोग प्रारााािी 
उपकरिे ही संस्था प्रवकप्रसत करत आहे. मलेप्ररया, काळा आलार आप्रि कॉलरा होऊ ाये यासाठी तोंडााे 
घेण्यािी लस बावण्यािे ियत्ा या संस्थेत िालू आहेत. 

 

 
 
इणंडयन ्हेटनगरी णरसचग इस्िस्टयूूटट (आय्हीआरआय) : आयसीएआरच्या कप्रधपत्याखालील ही संस्था. 
१८८९ साली मझतागरला स्थापा झाली त्यावळेी प्रतिे ााव मंपेप्ररकल बॅक्टेप्ररऑलॉप्रलक लॅबोरेटरी कसे 
होते. भारताला स्वातंत्र्य प्रमळाल्यावर १९४७ मध्ये प्रतला सध्यािे ाावप्रमळाले. ही ससं्था पशसवैद्यकशास्त्रात 
संशोधा करूा पशसआरोग्य ससधारिे, त्यािंी पैरास वाढविे आप्रि संरक्षि करिे यावर काम करते. 
पशूसंाठी लागिाऱ्या सवध पराथांिे उत्पारा करिे आप्रि त्याचं्या मााकात एकवाक्यता आिण्यािे काम ही 
संस्था करते. मेंढ्या, कोंबड्या याचं्यासाठी काही लशी संस्थेाे तयार केल्या आहेत. 
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इणंडयन असोणसएशन फॉर द कस्ल्टिेशन ऑफ सायिस (आयएसीएस) : महेंद्रलाल सरकार याांी ही 
संस्था १८६७ साली कोलकाता येथे स्थापा केली. सरकार याांी ही एक प्रशक्षिसंस्था म्हिूा प्रतिी 
स्थापाा केली. पसढे सर सी. व्ही. रामा याांी प्रतला संशोधा ससं्थेिे स्वरूप प्ररले. सी. व्ही. रामा याांी 
िकाशाच्या प्रवप्रकरिािा शोध या संस्थेत काम करूा लावला आप्रि त्यासाठी त्याांी १९३० साली 
भौप्रतकीमधील ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले. के. एस. कृष्ट्िा, याांी स्फप्रटक िसबंकत्वावरिे महत्त्वािे काम 
येथेि केले. भौप्रतकी, रसाया, गप्रित आप्रि िसंबकशास्त्र यावर येथे संशोधा केले लाते. 

 

 
 
इणंडयन णिमेन सायणंटस्ट असोणसएशन (इिसा) : ही ससं्था १९७३ साली मसंबईत स्थापा झाली. भारतभर 
त्याचं्या ककरा शाखा कसूा संगिक, िप्रशक्षि प्रशक्षकािें िप्रशक्षि, प्राधूधर िसली वापरण्यासाठी ग्रामीि 
मप्रहलािें िप्रशक्षि, िौढ प्रशक्षि, वैज्ञाप्राक दृप्रष्टकोाािा िसार, सवेक्षिे, वािाालय िालप्रविे आप्रि काम 
करिाऱ्या प्रस्त्रयासंाठी वसतीगृहे िालप्रविे ही कामे संस्था करते. 
 
इणंडयन असोणसएशन ऑफ णफणज्स णटचसग (आयएपीटी) : भौप्रतकी प्रवतयातल्या कध्यापकािंी संघटाा. 
मसंबई येथील होमी भाभा प्रवज्ञाा प्रशक्षि कें द्राच्या सहकायााे ररवती भौप्रतकी ऑप्रलनम्पयाड या स्पधेसाठी 
प्रवद्याथ्यांिी प्रावड व तयारी करूा घेतात. २००५ हे वतध भौप्रतकीवतध लाहीर करण्यात आले होते. या वतात 
काेक कायध्रमम घेतले होते. 
 
इणंडयन इस्िस्टयूूटट ऑफ टे्नॉलॉजी (आयआयटी) : १९५१ ते ६१ या काळात मसंबई, काापूर, खरगपूर, 
िेिई आप्रि प्ररल् ली या प्रठकािी प्रवज्ञाा आप्रि तंत्रज्ञााातील परवी, परव्यसत्तर आप्रि पीएि.डी. िे उच् ि 
प्रशक्षि रेण्यासाठी संस्था स्थापा झाल्या. त्याांतर कप्रलकडच्या काळात संस्थेिी कें दे्र खडकी, गोहत्ती 
आप्रि मतर सात प्रठकािी ससरू झाली कथवा लवकरिससरू होिार आहेत. या संस्थेतील उच् ि रलाच्या 
संशोधाामसळे संस्थेतील वैज्ञाप्राकाांी लगभरात ााव प्रमळवले आहे. या संस्थेिे ित्येक कें द्र हे कप्रभमत 
प्रवद्यापीठाच्या रलािे आहे. 
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इणंडयन सायिस रायटसग असोणसएशन (आयएसडबल्यएू-इस्िा) : प्रवज्ञाा लोकाप्रभमसख करण्यासाठी 
प्रारप्राराळ्या भारतीय भातामंधूा तसेि मंग्रलीमधूा लेखा करिाऱ्या लेखकािंी प्ररल् ली येथील संस्था. 
 
इणंडयन इस्िस्टयूूटट ऑफ सायिस (आयआयएससी) : बंगलोरच्या या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या प्रवज्ञाा 
संस्थेिी स्थापा १९०९ साली लमशरेली टाटा याांी केली. प्रतला १९९० च्या ससमारास प्रवद्यापीठािा रला 
रेण्यात आला कसूा संस्थेत सध्या ३७ प्रवभाग कायधरत आहेत. भौप्रतकी, गप्रित,हाय एाली प्रफप्रलक्स, 
्रमायोलेप्राक तंत्रज्ञाा, प्रारंतर प्रशक्षि, एकरोस्पेस मपं्रलप्राकवरग, बायोकोप्रमस्री, एाएमआर प्ररसिध सेंटर, 
मकलॉप्रलकल सायन्स म. प्रवभाग त्यात आहेत. परव्यसत्तर प्रशक्षि व सशंोधाािीही सोय येथे आहे. या 
संस्थेच्या मरतीाे वडू प्रडनस्टलेशा, मसेनन्शकल ऑईल्स, साडंपाण्यािा वापर, पप्ररनस्थतीकी आप्रि 
पयावरि म. काेक प्रवतयावंर उद्योगधंरे वा िकल्प ससरू झाले आहेत. 

 

 
 
इणंडयम : (In) : क. ्रम. ४९, िकिकीत पाढंरा रसमीळ ारम धातू. वझक ब्लेंड या खप्रालात आढळतो हा 
हवते वकवा पाण्यात गलंत ााही. प्रवद्यसतप्रवलेपा आप्रि रंतवैद्यकात यािा वापर होतो. धातूिे उपयोग फार 
ासले तरी ते महत्त्वािे आहेत.शसद्ध लमेप्रायम आप्रि प्रसप्रलकॉामध्ये मपं्रडयम डोवपग करूा कधधवाहक 
प्रामाि होतात. 
 
इणंदरा गाधंी अिुसंशोधन कें द्र (आयजीसीएआर) : फास्ट ब्रीडर िकारच्या किसभट्टीिे तंत्रज्ञाा प्रवकप्रसत 
करण्याच्या उिेशााे मद्रासशहरालवळ कल्पकम येथे स्थापा झालेली किसऊला प्रवभागािी घटक संस्था. 
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संपूिध स्वरेशी तंत्रज्ञााावर आधाप्ररत िायोप्रगक तसेि ऊला उत्पारा करिाऱ्या किसभट्टयािंी बाधंिी 
संस्थेाे केली आहे. 

 

 
 
इणंदरा गाधंी राष्ट्रीय मु् त णिद्यापीठ, निी णदल् ली (इननू) : पारंपप्ररक उच्  ि प्रशक्षिापासूा वपं्रित 
राप्रहलेल्या व्यनक् तंाा उपग्रह रळिवळि तंत्रज्ञााािा, रेप्रडओ, रूरप्रित्रवािी, मंटराेटिा मोठ्या िमािात 
वापर करूा रूरस्थ पद्धतीाे प्रशक्षि रेिारे, १९८५ साली स्थापा झालेले राष्ट्रीय स्तरावरिे प्रवद्यापीठ. 
व्यवस्थापाशास्त्राबरोबर काेक िकारिे व्यावसाप्रयक कभ्यास्रमम रेखील प्रवद्यापीठाद्वारे िालप्रवले लातात. 
या प्रवद्यापीठािी प्रवद्याथी सखं्या लगात कशा िकारच्याि ाव्हे तर एकूिि सवध िकारच्या प्रवद्यापीठात 
सवाप्रधक आहे. 
 
इदं्रधनुष्ट्य (रेनबो) : सूयधप्रकरिािें आकाशातील लोलकासारख्या पावसाच्या थेंबातूा लातााा पृथक् करि 
झाल्यााे िकट होिारा आप्रवष्ट्कार. सूयधप्रकरिामंध्ये सामावलेल्या सात रंगािें रशधा यातूा घडते. 
वगेवगेळ्या रंगाचं्या िकाशलहरींिी तरंगलाबंी वगेवगेळी कसल्यामसळे त्यािंी व्रमीभवाािी मात्राही 
वगेवगेळी होते व त्यापोटीि ते रंग वगेवगेळे प्ररसतात. (पाहा : अपस्करर्ण) 
 
इधंन (फ्यअूल) : कनग्ाबािाला गप्रत रेण्यासाठी वापरण्यात येिारे मंधा. हे मंधा ज्वालाग्राही आप्रि 
ऑनक्सडीकरक कशा रोा घटकािें प्रमश्रि कसते. या रोन्ही घटक पराथांिे स्वरूप द्रव वकवा घा यापकैी 
कोितेही कसू शकते. िप्र्रमया केलेले केरोप्रसा, द्रवरूप हायड्रोला वकवा मोाोमेप्रथल हायड्राझामा, 
डायमेप्रथल हायड्राझामा या सारखे पराथध मंधााच्या प्रमश्रिातले द्रवरूपी ज्वालाग्राही घटक म्हिूा 
वापरले लातात. हायड्रॉनक्स–टर्षमाेटेड–पॉप्रलब्यसटाडाईा, पॉप्रलब्यसटाडाईा  क पॅ्र्रमलोाायराईल 
वकवा  क लॅ्यसप्रमाीयमच्या भसकटीसारखे पराथध घास्वरूपातले ज्वालाग्राही घटक म्हिूा वापरले लातात. 
द्रवरूपी ऑनक्सप्रडकारक घटकातं द्रवरूप ऑनक्सलािा, तर घारूप ऑनक्सप्रडकारक 
घटकातं  क लॅ्यसप्रमप्रायम परक्लोरेट या पराथांिा समावशे होतो. 
 
इधंन सेल (फ्युएल सेल जणनत्र) : रासायप्राक ऊलेिे प्रवद्यसत् ऊलेत पप्ररवतधा करण्याच्या तंत्रावर 
आधारलेले उपकरि. यातं मंधााच्या ऑनक्सलाशी ज्वलािप्र्रमयेतूा प्रामाि झालेल्या ऊलेिे थेट 
प्रवद्यसत् ऊलेत रूपातंर होते. प्रवद्यसत् भार प्राघूा गेलेला प्रवद्यसत् घट ( क कॅ्यसमसलेटर) पसाः प्रवद्यसत् भाप्ररत 
करण्यासाठी प्रवद्यसत् ऊलास्रोताला लोडावा लागतो, तर मंधा लप्रात्र (फ्यसएल सेल) भाप्ररत करण्यास 
मंधाािा पसरवठा करावा लागतो. मधंा लप्रात्रािे एक साधे रूप म्हिले ‘हायड्रोला’ आप्रि ‘ऑनक्सला’ या 
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वायूंिे रासायप्राक संयसग बाण्याच्या िप्र्रमया कायानन्वत करिे. यासाठी प्रवप्रशष्ट िकारिे मलेक्रोड वापरूा 
केलेली उपकरिािी रिाा उपयसक् त ठरते. 

 

 
 
इधंन शेती (बायो फ्युअल फाणमंग) : कखाद्य वास्पती तेलापासूा ‘मस्टरीप्रफकेशा’ पद्धतीाे वास्पतील 
बायोप्रडझेल तयार करता येते. पयायी मधंा म्हिाू बायोप्रडझेलिा उपयोग सध्या ििारात आहे. त्यामसळे 
खप्रालतेलािा वापर कमी होऊा प्रडझेलच्या ज्वलाापासूा बाहेर पडिाऱ्या वायूमसळे होिारे िरूतिही कमी 
होईल. या तेल प्रार्षमतीसाठी ज्या प्रबया लागतात त्यासाठी रताज्योत (लरोपा), करंल कशा वास्पतींच्या 
लागवडीिी लरुरी आहे. या लागवडीसि ‘मधंाशतेी’ कसे संबोप्रधले लाते. भारत सरकारच्या १४३० कोटी 
रुपयाच्या िकल्पातंगधत ८ राज्यातं, ससमारे ४ लाख हेक्टर के्षत्रावर रताज्योतिी लागवड ‘पथरशी िकल्प’ 
म्हिूा केली. 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

उ 
 
उकल : (पाहा : मूळ) 
 
उत्क्रातंी (इ्होल्युशन) : एकपेशीय सूक्ष्मलीवापंासूा ससरुवात होऊा आल लगात प्ररसिारी प्रवलक्षि 
वैप्रवध्यााे ाटलेली सलीवसषृ्टी कशी उगम पावली हे प्रवतर करिारे तत्त्व. यािा प्रसद्धातं िाल्सध डार्षवााे 
माडंला. ावीा प्रपढी लन्माला येत कसतााा त्यापकैी काही लीवाचं्या आासवपं्रशक गसिधमांमध्ये प्रासगधतःि 
काही बरल होत कसतात. या लासकामंधील बरलापंकैी ले बरलत्या पयावरिात तग धरूा राहायला 
मरत करतात त्यािंी वाढ व कशा तऱ्हेाे हळूहळू एक ावीा िलाती उरयाला येते. प्रासगध करत कसलेली 
ही प्रावड, ाैसर्षगक प्रावड हा उत््रमातंीिा पाया आहे. 
 
उत्कें द्रता (ए्सेिरीणसटी) : ित्येक घा पराथाला तीा प्ररशाचं्या संरभात एक कें द्रवबरू कसतो. कोिताही 
बाहेरूा लावलेला लोर या कें द्र वबरूतूा लात ासेल तर त्या प्ररशाेे कसलेल्या कें द्र वबरूपासूाच्या कतंराला 
एक्सेंप्ररप्रसटी म्हितात. या तत्त्वािा उपयोग वस्तू कें द्रवबरू भोवती गोल प्रफरप्रवण्यास उपयोगात आितात. 
 
उच् च तापमापनयतं्र (पायरोमीटर) : सामान्यतः प्रारप्राराळ्या िकारच्या भट्ट्यमामंधील तापमाा खूपि 
उच् ि कसते. उरा. लोखंड, पोलार, ताबं,े प्रपतळ प्रवतळप्रवण्यासाठी वापरलेल्या भट्ट्यमा, सोााराकंडील 
मसशी, काि बाप्रवण्यासाठीच्या भट्ट्यमा. सामान्य तापमाा मापा तापमापीच्या साहाय्यााे करता येते. 
तथाप्रप, उच् ि तापमाा (उरा. ५००-७०० कंश सेनल्सकसपेक्षा लास्त) मापााकप्ररता प्राराळे तंत्र प्रवकप्रसत 
कराव ेलागले. उच् ि तापमाप्रात भट्ट्यमामधूा िकाश व िकाशसदृश िारि उत्सर्षलत होते. या िारिािें 
मोलमाप उच् ि तापमाा मापा तंत्रााे केले लाते. 
 
उडती तबकडी (यएूफओ) : आकाशात प्ररसिाऱ्या काोळखी वस्तंूाा (काआयडेंटीफाईड फ्लामंग 
ऑब्लेक्ट ) उडती तबकडी म्हिण्यात येते. या रहस्यमय तबकड्या मोठाल्या फस ग्याच्या, वकवा ढगाच्या 
तसेि ििंड वगेााे पळिाऱ्या कग् ाीबािाच्या रूपात प्ररसल्यािा रावा आहे. कलूाही या घटाा 
शास्रोक् तप्ररत्या प्रसद्ध झालेल्या ााहीत. 
 
उतकतापन णचणकत्सा (डायाथमी) : उच् ि कंपासंख्येच्या प्रवद्यसत् िवाहााे शरीरातील कवयवात वाढीव 
उष्ट्िता उत्पि करण्यािा उपिार. एका मशीाच्या सहाय्यााे हे काम केले लाते. या मशीाला रोा वायसध 
लोडलेल्या कसतात व रससऱ्या टोकाला वायसधाा पॅड लोडलेले कसते. या पॅडमधूा सूक्ष्मलहरी शरीरातील 
पेशीलालाांा ऊब रेण्यास पसरेशी, पि कपाय होिार ााही मतकी उष्ट्िता रेतात. साधेंरसखी, स्ाायसरसखी, 
वरेाामसक् तीसाठी डायथमी उपयोगी पडते. 
 
उत्कलनाकं (बॉईिंलग पॉईटं) :  हा एक तापमाारशधक कंक कसूा, सामान्य वातावरिीय राबात ज्या 
नस्थर तापमाााला द्रवपराथध उकळतो त्या तापमाााला त्या द्रवािा उत्कलावबरू म्हितात. द्रवाच्या 
पृष्ठभागावरील राबािा उत्कलााकंावर पप्ररिाम होतो. द्रवपृष्ठावरील राब वाढप्रवताि उत्कलााकं वाढतो 
आप्रि राब कमी करताि उत्कलााकं कमी होतो. 
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उत्पणरितगन (म्युटेशन) : पेशीतील कासवपं्रशक नस्थतीतील किााक आप्रि कप्रवर्श्साीय बरलाला 
उत्पप्ररवतधा म्हितात. त्या बरल झालेल्या पेशीच्या वतधाात आप्रि प्ररसण्यात (बाह्य आकार) मतर सवध 
साधारि पेशीपेक्षा बरल लािवतो, वगेवगेळे प्ररसूा येते. उत्पप्ररवतधा ाैसर्षगकप्ररत्या घडू शकते, मात्र 
त्यािंा वगे खूप कमी कसतो. उत्पप्ररवतधाािा वगे, काही रासायप्राक पराथामसळे वकवा िारिाांी वाढवता 
येतो वकवा वाढतो. बहसतेक उत्पप्ररवतधाे धोकारायक कसतात. कगरी क् वप्रित िसंगी ते फायरेशीर 
ठरल्यािे आढळले आहे. फायरेशीर उत्पप्ररवतधा त्या सलीवािी कायधक्षमता वाढवते. फायरेशीर 
उत्पप्ररवतधा प्रावड पद्धतीाे प्रपकािंी वाढ करण्यात वकवा आवश्यक ते िािी प्रामाि करण्यात करता येते. 
 
उत्फुलन (एफ्लोरेसेिस) : हवशेी संबधं आल्यावर कंतगधत रासायप्राक प्र्रमयेमसळे पराथातील पाण्यािा ााश 
होऊा पराथाच्या पृष्ठभागावर स्फप्रटकरूप कि लमा होण्याच्या िप्र्रमयेला ‘उत्फस ला’ कसे म्हितात. 
बाधंकामाच्या प्रवटेच्या परीक्षिात पृष्ठभागावर काही वळेा क्षारकि लमा झालेले आढळतात. कशी वीट 
प्राष्ट्कृष्ट समलली लाते. 
 
उदगािकर, भालचंद्र माधि (१९२७-) : प्रवज्ञााप्रशक्षि ििालीत मूलभतू बरल घडवाू आििारे भारतीय 
भौप्रतकशास्त्रज्ञ. मसबंईच्या टाटा मनन्स्ट्ूयमट ऑफ फंडामेंटल प्ररसिध (टी आयएफ आर) मध्ये मलूकि 
भौप्रतकीत संशोधा केले. प्रवद्यापीठीय कभ्यास्रममात त्यांाी बरल केले. शालेय आप्रि खालच्या आर्षथक 
स्तरातील प्रवद्याथ्यांिे प्रवज्ञाा प्रशक्षि ससधारण्यासाठी त्याचं्या िेरिेाे होमी भाभा प्रवज्ञाा प्रशक्षि कें द्रािी 
स्थापाा झाली. मसंबई प्रवद्यापीठात भौप्रतकी प्रवभाग स्थापा करण्यात त्याांी पसढाकार घेतला. लगात 
किसयसद्ध होऊ ाये त्यासाठी स्थापा झालेल्या पग्वाश सप्रमतीत २० वत ेकाम केले. सप्रमतीिे कध्यक्ष लोसेफ 
रॉटब्लॅट आप्रि कायधकाप्ररिी सप्रमती याांा १९९५ सालिा शातंतेिा ाोबेल पसरस्कार प्रवभागूा प्रमळाला तेव्हा 
उरगावकर कायधकाप्ररिीिे सभासर होते. भारत सरकारच्या प्रायोला मंडळावर आप्रि प्रवद्यापीठ कासराा 
मंडळावर प्रवज्ञाा प्रशक्षिािे सल् लागार म्हिाूही काम केले. 

 

 
 
उदगािकर, जयतं भालचंद्र (१९६०-) : भटाागर पसरस्कार प्रमळप्रविारे बंगलोर येथील ाॅशाल सेंटर 
ऑफ बायॉलॉप्रलकल सायन्सेसमध्ये िाध्यापक कसिारे आप्रि संशोधा करिारे भारतीय 
लीवभौप्रतकशास्त्रज्ञ. 
 
उदरिेष्टि (पेणरटोणनयम) : हे शरीरातील सवांत मोठे रसपटल (सीरस मेंबे्रा) कसूा हे उररपोकळीला 
आतूा कस्तर व आतील मंप्रद्रयाांा आवरि या िकारे रोा स्तरािें कसते. रोा स्तरातं थोडासा द्राव कसतो; 
त्यामसळे आतड्यािंी हालिाल व्यवनस्थत होते. ललोररात या स्तरामध्ये खूप ‘पािी’ साठते. उररातील 
मंप्रद्रयावंर स्तर गसंडाळलेला कसतो, त्यात रक् तवाप्रहन्या, लप्रसकावाप्रहन्या व िेतातंतू कसतात. मोठ्या 
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आतड्याभंोवती गसंडाळलेल्या स्तरात िरबी खूप कसते. सवध मंप्रद्रयाांा आधार रेिे हा रसपटलािा मसख्य 
उिेश आहे. 

 

 
 
उद्दीपन (ए्सायटेशन) : एखाद्या ििालीतील ऊलेत झालेली वाढ. त्यामसळे पप्ररिामस्वरूप ििाली मूळ 
ऊलेच्या नस्थतींतूा कप्रधक ऊलेच्या नस्थतीत लाऊ शकते. उरा. किूच्या कंतरंगातील एखाद्या 
मलेक्रॉाला कशी वाढीव ऊला प्रमळाली, तर तो वरच्या कके्षत प्रफरू लागतो. 

 

 
 
उध्दरि (रे्लेमेशन) : वापरात ासलेली वस्तू वापरण्यायोग्य करण्यािी िप्र्रमया. सामान्यतः पप्रडक 
लप्रमाी वकवा प्रकाारपट्टीच्या लप्रमाी भमूीउध्ररिाद्वारे वापरण्यायोग्य केल्या लातात. पि त्यामसळे 
पयावरि प्रवतयक काेक समस्या प्रामाि होऊ शकतात. 
 
उद्धरिक्षमता (बॉयिसी) : एखाद्या द्रवमाध्यमात तरंगिाऱ्या कगर बसडालेल्या पराथाला ऊध्वध प्ररशलेा 
उिलिारे बल म्हिलेि उद्धरिक्षमता. या बलािंा शोध आर्षकप्रमडील या मप्रतहासकालीा ग्रीक 
वैज्ञाप्राकााे लावला. उद्धरिक्षमतेिी मात्रा द्रवातील पराथांच्या आकारमाााएवढ्या द्रवाच्या 
वस्तसमााामतकी कसते हा आर्षकप्रमडीलिा प्रसद्धान्त. त्यािा वापर करूा पराथांिी घाता मापता येते. 
 
उद्यम माणसक : उद्यम माप्रसक १९१९ साली ाागपूरला पत्रकार  क डॅव्होकेट माधव पाध्ये याांी संपाप्ररत 
केले. १९३१ पासूा पसढे श्री. प्रव. ाा. वाडेगावकर आप्रि त्याचं्या पत्ाी श्रीमती कासूया वाडेगावकर याांी ते 
िालप्रवले. रेशात छोटे आप्रि मोठे उद्योगधंरे वाढावेत, प्रवद्याथी, गृप्रहिी, शतेकरी, ाागप्ररक या सवांाा 
उपयोगी पडेल कसे वैज्ञाप्राक व व्यावहाप्ररक मागधरशधाािे उपयसक् त साप्रहत्य छापूा याव े म्हिूा उद्यमाे 
ियत्ा केले. १९४५ पासूा उद्यम वहरी भातेतूाही िप्रसद्ध होऊ लागला. उद्यमतफे उपयसक् त कशा काेक 
पसस्तकािें िकाशाही झाले आहे. उद्यम माप्रसक आता बरं पडलेले आहे. 
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उन्नत कोन (अगँल ऑफ इले्हेशन) : समला आकाशातील ‘ब’ या प्रठकािी कसलेल्या झाडाच्या 
शेंड्याकडे लप्रमाीवर ‘क’ या प्रठकािी कसलेली व्यक् ती पाहत कसेल आप्रि ‘कक’ ही ‘क’ या वबरूतूा 
लािारी प्रक्षप्रतल समातंर रेता कसेल, तर त्या व्यक् तीला आपली ालर ∠ककब मधूा वळवावी लागेल. 
∠ककब हा ‘क’ पासूा पाहतााा ‘ब’ या प्रठकािी कसलेल्या झाडाच्या शेंड्यािा उित कोा आहे, कसे 
म्हटले लाते.(पाहा : अवनत कोन) 

 

 
 
उिमाद (णहस्टेणरया ) : एक मााप्रसक प्रवकृती. यात व्यक् तीच्या भावाा उंिावतात. प्रविार व कृती यािंी 
गती वाढते. मोठेपिाच्या भ्रामक कल्पाा मूळ धरतात. ही एक िकारिी उिीपाप्रवकृती आहे. 
 
उिहाळी /गरम पावयाचा िर उडिारा झरा (णगझसग) : उष्ट्िोरकािा ाैसर्षगक फवारा. लवळपास एका 
प्राप्रित कालावधीांतर, पृथ्वीच्या पोटातूा कडकलेले उष्ट्ि पािी कथवा वाफ बाहेर टाकिारा ाैसर्षगक 
झरा वा कारंला. 
 
उपग्रंह - नैसर्णगक : एखाद्या मोठ्या आकाराच्या खगोलीय वस्तूभोवती प्रफरिारी लहाा आकारािी वस्तू. 
ही वस्तू ाैसर्षगक कसू शकते वकवा कृप्रत्रमही कसू शकते. आपल्या ग्रहमालेत बसध व शस्रम वगळता मतर सवध 
ग्रहाांा स्वतःिे ाैसर्षगक उपग्रह कसूा कशा एकूि उपग्रहािंी संख्या ही एकश ेसाठहूा कप्रधक आहे. (पाहा 
: उपग्रह, कृचत्रम; लघुग्रह) 
 
उपग्रंह-कृणत्रम (सटेॅलाइट -आर्णटणफणशयल ) : कृप्रत्रम उपग्रह हे माावप्रार्षमत कसूा ते ाैसर्षगक 
उपग्रहािमािेि त्या ग्रहाभोवती िरप्रक्षिा घालीत कसतात. प्रवप्रवध उिेशााे सोडलेल्या या कृप्रत्रम उपग्रहािें 
कंतराळभ्रमि हे माावसप्रहत वा माावरप्रहत कसू शकते. आलच्या घडीला पृथ्वीभोवती आठशहूेा कप्रधक 
कृप्रत्रम उपग्रह प्रफरत आहे. यािा वापर रळिवळि, हवामााािे कंराल वतधविे, ाैसर्षगक साधा संपत्तीिा 
शोध, वगैरे काेक ाागरी व लष्ट्करी उप्रिष्टासंाठी केला लातो. (पाहा : उपग्रह, नैसर्घगक) 
 
उपछाया (पेनंब्रा) : एखाद्या मोठ्या आकाराच्या तेलस्वी वस्तूकडूा येिारे िकाशप्रकरि लर छो्यमा 
आकाराच्या वस्तूाे कडवले, तर छो्यमा वस्तूच्या गडर सावलीभोवती (िछायेभोवती) प्रफकट सावली 
पडलेली प्ररसते. याप्रफकट सावलीला ‘उपछाया’ म्हितात. िछायेत उभ्या कसलेल्या प्रारीक्षकास ही 
तेलस्वी वस्तू या छो्यमा वस्तूमसळे पूिधपिे झाकलेली प्ररसत कसली तरी उपछायेत उभ्या कसलेल्या 
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प्रारीक्षकास तेलस्वी वस्तू ही पूिध झाकली गेलेली ा प्ररसता, कंशतः झाकली गेलेली प्ररसते. (पाहा : 
प्रछाया)  

 

 
 
उपप्रमेय (करोलरी) -उपणसद्धातं : स्वतंत्रपिे प्रसद्ध करण्यािी गरल ााही, पि प्रसद्ध केलेल्या मूळ 
िमेयावरूा ले प्राष्ट्कतध काढता येतात ते. 
 
उपभूस्थान (पेरीजी) : िंद्राच्या वकवा कृप्रत्रम उपग्रहाच्या पृथ्वीभोवतालच्या कके्षवरील पृथ्वीपासूािा 
सवात लवळिा वबरू. उपभसू्थााी िंद्र कसतााा त्यािे पथृ्वीपासूािे कंतर ससमारे ३,६३,३०० प्रकलोमीटर 
मतके कसते. (पाहा : अपभसू्थान) 
 
उपयोणजत गणित (अ ॅप्लाईड मॅथेमॅणट्स) : गप्रितातील तत्त्व,े सूते्र, िमेये यािंा उपयोग प्रवज्ञाााच्या 
भौप्रतकी, रसाया, लैप्रवक, कप्रभयापं्रत्रकी मत्यारी ज्ञााशाखातूंा मोठ्या िमािावर केला लातो ते, तसेि 
सवेक्षि, प्रशल्पशास्त्र, ाौकाायाशास्त्र आप्रि मतर शासे्र यात यसनक्लडीय भपू्रमतीिा उपयोग केला लातो ते 
आप्रि याप्रमकीत वगे, त्वरि, गती, बल येतात ते फार काय कथधशास्त्रात ह्या गप्रितीय रीती वापरल्या 
लातात, ते सगळे उपयोप्रलत गप्रित. (पाहा : शुद्ध गचर्णत) 
 
उपसूयगस्थान (पेरीहेणलयन) : ग्रह, लघसग्रह वकवा धूमकेतूच्या सूयाभोवतालच्या कके्षवरील सूयापासूािा 
सवात लवळिा वबरू. पृथ्वी या वबरूवर ४ लााेवारीच्या ससमारास येते. यावळेी प्रतिे सूयापासूािे कंतर ससमारे 
१४·७१ कोटी प्रकलोमीटर मतके कसते. (पाहा : अपसूयटस्थान) 
 
उबििीयतं्र (इि्युबेटर) : कृप्रत्रम पद्धतीाे कंडी ऊबप्रवण्यासाठी वापरले लािारे यंत्र. या यंत्रात 
थमकस्टॅटद्वारे प्रवप्रशष्ट तापमाा प्रटकवाू ठेवता येऊ शकते. ियोगशाळेत लीवािूिंी वाढ करण्यासाठी तसेि 
प्रवतंिकािा कभ्यास करण्यासाठीही या यंत्रािा वापर िामसख्यााे केला लातो. कपसऱ्या प्ररवसांच्या 
लन्मलेल्या तसेि वला कमी कसलेल्या बालताांा मन्क्यसबेटरमध्ये ठेवण्यात येते. 
 
उबिवयाची णक्रया (हॅिंचग) : ाैसर्षगकप्ररत्या वकवा कृप्रत्रम तऱ्हेाे पोतक वातावरि तयार करूा सलीवािंी 
वाढ करण्यािी िप्र्रमया. उरा. ियोगशाळेत लीवािूिंी योग्य वाढ होण्यासाठी प्रवप्रशष्ट तापमाा, 
ऑनक्सलािे िमाि, आद्रधता यािंी लरुर कसते तर पक्षािी कंडी पंखाखंाली धरूा कोंबडी त्याचं्या 
वाढीसाठी लागिारी उष्ट्िता पसरवते. ियोगशाळेत लीवािूंच्या संवधधाासाठी वकवा कंडी उबवण्यासाठी 
माक्यसबटेर हे उपकरि वापरतात. 
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उभयचरिगग (अ ॅस्म्फणबया) : पाठीिा किा कसलेल्या, लप्रमाीवर वास्तव्य करण्याऱ्या िाण्यािंा वगध उरा. 
बेडूक, सरडा. पप्रहले पषृ्ठवशंी िािी ते. लप्रमाीवर समहूााे कसतात आप्रि पाण्यात, तसेि लप्रमाीवरपि 
लगतात. या िाण्यािंी प्रपल् ले बहसताशंी पूिध वाढ होईपयंत पाण्यात लगतात व वाढतात. सवध ललस्थलवासी 
िािी थंड रक् तािे कसतात व त्याांा र्श्साासाठी हवा लागते. 
 
उभयजीिी िनस्पती (अ ॅस्म्फबायोस) : काही वास्पतीससद्धा तळ्याच्या काठी, पाण्यात वाढतात, पि 
तळ्यातील पािी आटले तरी लप्रमाीवर तग धरूा राहतात. याांा उभयलीवी वास्पती कसे म्हितात. 
 
उभयिंलगी (हेमा रिकोडाइट) : ार व मारी या रोन्ही वलगाच्या गं्रथी कसिारे सलीव. बहसतेक िािी एक 
वलगी -म्हिले ार कथवा मारी -कसतात. परंतस काही िािी व काेक वास्पतींमध्ये रोन्ही वलगाचं्या गं्रथी 
कसतात. कशा िाण्यामंध्ये कंडबील व शस्रमबील वगेवगेळ्या वळेेस प्रवकप्रसत होत कसल्यााे त्यािें 
आत्ममीला, सेल्फ फर्षटलायझेशा होत ााही. 
 
उभयाग्रं, शंृग्रंाग्रं िंबदू (कस्प) : व्रमाच्या कसंततेमसळे तीक्ष्ि वबरू तयार होतो तो. उरा. 
 
उमरखय्याम (इ. स. ११०० च्या सुमारास) : लो उमरखय्यास रुबायाकार म्हिूा लगिप्रसद्ध झाला त्यााे 
गप्रिताच्या प्रवकासात महत्त्वािे योगराा केलेले आढळते. त्यााे आपल्या बीलगप्रिताच्या पसस्तकात प्रद्वपर 
िमेयाच्या प्रवविेाात घाताकंाच्या धापूिांक प्रकमतीिा व्यापक िमािात उपयोग केल्यािे प्ररसूा येते. 
तसेि या पसस्तकात प्रत्रघातीय (घा) समीकरिािी व्यापक ििा करतााा त्यााे त्या समीकरिािी भपू्रमतीय 
उकलही केलेली आहे. त्यााे एक ाव े पंिागं केले होते. पि ते फारसे िालले ााही. मस्फााच्या 
ससलतााााे त्यास आपला सहाय्यक म्हिूा प्रावडूा वधेशाळेत काम करण्यािी सधंी प्ररली. त्यामसळे ती 
वधेशाळा ससधारण्यास व तेथे व्यनक् तगत वधेकायध करण्यास त्याला वाव प्रमळाला. 
 
उध्िगमंडल (स्रॅटोस्स्फअर) : पृथ्वीच्या वातावरिातील उध्वधमंडलावरील ससमारे ५० प्रक. मी. पयंतच्या 
वातावरिािा थर. यातील तापमाा शून्य कंश सेनल्सकस मतके कमी कसते. (पाहा : वातावरर्ण) 
 
उलटा प्रणतसाद (णनगेणट्ह फीडबॅक) : ‘कारि’ आप्रि ‘पप्ररिाम’ याचं्या परस्परातील प्रायंत्रिातूा प्रामाि 
झालेला िप्रतसार. लेव्हा पप्ररिाम, कारिावर प्रायतं्रि ठेवतो त्यावळेी उलटा िप्रतसार प्रामाि होतो. लर 
पप्ररिामाचं्या िप्रतसारामंसळे कारिािंा िभाव कमी झाला तर तो ऋि म्हिले उलटा िप्रतसार, प्रागेप्रटव्ह 
फीडबकॅ होतो. खोलीतील तापमााााे प्रारेप्रशत मयारा गाठताि वाताासकूला यतं्र बंर करिारी यंत्रिा 
याि तत्त्वााससार काम करते. 
 
उलटी अकंमोजिी (काउवट डाउन) : एखारी पूवधप्रायोप्रलत घटाा घडण्यापूवी लो वळे उरला कसेल, 
त्यािी मोलिी. लसा काळ पसढे लाईल, तसा उरलेला वळे कमी होत कसल्यामसळे या मोलिीतूा 
रशधवलेल्या वळेेत घट होत कसते. कंतराळयाााच्या उड्डािाकगोररही या पद्धतीिा वापर केला लातो. 
 
उणलणसस : सूयािी प्रारीक्षिे करण्यासाठी ६ ऑक्टोबर, १९९० रोली ाासा आप्रि यसरोपीय कंतराळ 
संस्थेच्या सयंसक् त सहभागााे सोडलेले कंतराळयाा. सूयाच्या ध्रसवीय िरेशािें प्रारीक्षि करिारे उप्रलप्रसस हे 
पप्रहलेि याा होते. 
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उल्का (णमणटऑर) : कंतराळातल्या कश् मकिाचं्या पृथ्वीच्या वातावरिातील िवशेामसळे रात्रीच्या आकाशात 
प्ररसिारी तेलस्वी रेता. उल्केिे रशधा घडविारा सवधसाधारि कश् म हा काही प्रमप्रलगॅ्रम वलााच्या किाच्या 
स्वरूपात कसतो. पथृ्वीच्या सूयधिरप्रक्षिेच्या मागात येिारे कंतराळातले हे कश् मकि सेकंराला ५०-६० 
प्रकलोमीटर वगेााे पृथ्वीच्या वातावरिात प्रशरतात, वातावरिाशी होिाऱ्या घतधिामसळे तापतात आप्रि 
िकाप्रशत होऊा आपल्याला रशधा रेतात. या वळेी प्रामाि झालेल्या हलारो कशंाचं्या तापमााामसळे 
सवधसाधारि कि हे लप्रमाीपासूा ससमारे सत्तर प्रकलोमीटर उंिीवर कसताााि ाष्ट होतात. पृथ्वीच्या 
वातावरिात प्रशरिाऱ्या लहाा–मोठ्या सवध आकाराच्या कश् मािंी रोलिी संख्या काही कब्लातं कसावी 
आप्रि त्यािें एकप्रत्रत वला हे प्रकत्येक टाातं कसाव.े (पाहा : उल्कावषाव, अशनी) 
 
उल्कािषाि (णमणटऑर शॉिर ) : एखाद्या रात्री ाससत्या डोळ्याांा प्ररसिाऱ्या उल्कािंी संख्या ताशी पाि-
सहावरूा प्रकत्येक पटींाी वाढते. कशा घटाेला ‘उल्कावताव’ कसे संबोधले लाते. तीव्र स्वरूपाच्या 
उल्कावतावात तासाला शभंराहूा कप्रधक उल्कािें रशधा होऊ शकते. उल्कावताव हे बऱ्याि वळेा 
वगेवगेळ्या धूमकेतंूशी प्रागप्रडत कसतात. धूमकेतू पसढे प्राघूा गेल्यावर आपल्या शपेटीद्वारे त्यााे मागे 
सोडलेले धूप्रलकि पृथ्वीच्या संपकात आल्यावर उल्कावताव घडूा येतो. उराहरिाथध, ररवती प्ररााकं १२ 
ऑगस्टच्या ससमारास ययाती तारकासमूहातूा होिारा तीव्र स्वरूपािा उल्कावताव हा ‘नस्वफ्ट-टूटल’ या 
धूमकेतूमसळे होतो. प्ररााकं २१ ऑक्टोबरच्या ससमारास मृग तारकासमूहातूा होिारा मध्यम तीव्रतेिा 
उल्कावताव हा ‘हॅली’च्या धूमकेतूमसळे होतो. ‘टेंपेल-टूटल’ या धूमकेतूमसळे रर तेहेतील वतांाी वसह 
तारकासमूहातूा सतरा ाोव्हेंबरच्या ससमारास होिारा उल्कावताव मतका तीव्र कसतो, की काही वळेा 
उल्कािंी संख्या ताशी हलाराच्यापसढे लाऊ शकते. 
 
उष्ट्ि कणटबंधीय िैद्यक संस्था (स्कूल ऑफ रॉणपकल मेणडणसन) : उष्ट्ि कप्रटबंधीय वैद्यक संस्था. १९२१ 
साली कोलकाता येथे स्थापा करण्यात आली. सर प्रलओााडध रॉलसध याांा या ससं्थेच्या स्थापाेिे श्रये 
लाते. आलही संस्था पप्रिम बंगाल सरकारच्या ताब्यात आहे. उष्ट्ि कप्रटबंधीय रोगािें संशोधा मथे िालते. 
प्रशवाय परव्यसत्तर प्रवद्याथ्यांाा मथे िप्रशक्षि प्ररले लाते आप्रि कोलकाता प्रवद्यापीठाशी ती संलग्ा आहे. या 
संस्थेिा मसख्य उिेश उष्ट्ि कप्रटबंधीय िरेशातील रोगाशंी संबपं्रधत संशोधा करिे, तसेि या रोगाप्रवतयी 
वैद्यकतज्ज्ञाांा सल् ला रेिे, ते करत कसलेल्या कायात मरत करिे हा होय. 
 
उष्ट्ि कणटबंधाचा प्रदेश (रॉणप्स) : पृथ्वीवरील प्रवतसववृत्ताच्या उत्तर-रप्रक्षि बालूस २३·५ कंश रेखाशंाच्या 
(उत्तरेस ककध वृत्त आप्रि रप्रक्षिेस मकरवृत्त याचं्या) ररम्याािा िरेश. या िरेशािे तापमाा २५ कंश 
सेनल्सकसच्या आसपास कसते. येथे लीववैप्रवध्य मोठ्या िमािावर कसूा सवध धान्यिकारािंा उगम येथेि 
झालेला आहे. भारतात ककध वृत्त कहमराबार ते कोलकाता या शहरालंवळूा लाते, म्हिलेि या रेतेच्या 
रप्रक्षिेिा प्रद्वपकल्पािा भाग या िरेशात येतो. 
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उष्ट्िता (हीट) : ऊलेिा एक महत्त्वािा िकार. रासायप्राक कप्रभप्र्रमया, प्रवद्यसतधारा, कें द्रकीय कप्रभप्र्रमया 
यापासूा उष्ट्ितेिी प्रार्षमती होते. सूयध हा पृथ्वीला प्रमळिाऱ्या उष्ट्ितेिा सवात मोठा स्रोत आहे. या 
व्यप्रतप्ररक् त खप्राल मधंाािे ज्वला करूा वकवा प्रवद्यसतऊलेिे रुपातंर करूा उष्ट्िता प्रामाि करता येते. 
 
उष्ट्िता एकक (कॅलरी) : मापााच्या सीलीएस पद्धतीत उष्ट्िता ऊला मोलण्यािे एकक. एक एकक 
वातावरिािा राब कसतााा एक गॅ्रम पाण्यािे तापमाा १४·५ कंश सेनल्सकस ते १५·५ कंश सेनल्सकस या 
कंशातूा वाढप्रवण्यासाठी पसरप्रवल्या लािाऱ्या उष्ट्ितेला एक कॅलरी उष्ट्िता कसे म्हितात. (१ कॅलरी = 
४·१८६८ ज्यूल्स) 
 
उष्ट्ितामापक (थमोणमटर) : शरीरातील, वातावरिातील वकवा द्रव्यातील उष्ट्िता मोलण्यािे साधा. यात 
बहसधा पाऱ्यािा वापर केला लातो. पि, आता मलेक्रॉप्राक मापयंते्रही प्रवकप्रसत झाली आहेत. मोलमाप 
बहसधा सेनल्सकस वकवा फॅरन्हामट या एककामंध्ये होते. 
 
उष्ट्ितेची उलटापालट (थमगल इि्हजगन) : सामान्यतः गरम हवा हलकी कसल्यााे वर उिलली लाते. 
पृथ्वीच्या पृष्ठभागालवळ त्यामााााे थंड हविेे आवरि कसते. गरम हवा वर लािे आप्रि थंड हवा लप्रमाीवर 
येिे यामसळे स्थाप्राक िमािावर वाराही प्रामाि होतो. काही कपवारात्मक पप्ररनस्थतीत मात्र उलट घडते. 
शहरी व औद्योप्रगक के्षत्रातंील गरम हववेर उंिीवरील थंड हविेे आवरि पडते आप्रि गरम हवा उंि लाऊ 
शकत ााही. कशा वळेी त्या भागातं कसह्य उकाडा लािवतो. िरूतिामसळे धसरके तयार होते. कशी गरम, 
रमट, रूप्रतत हवा आरोग्यास घातक ठरते. 

 

 
 
उष्ट्ितेचे बेट (हीट आयलँड ) : औद्योप्रगकरि आप्रि ाागरीकरि यामंसळे कोित्याही लागेिे ाैसर्षगक रूप 
बरलूा तेथे मोठ्या िमािावर बाधंकाम आप्रि ऊलेिा वापर प्ररसतो. त्यामसळे स्थाप्राक तापमाा वाढते. 
मध्यरात्रीच्या ससमारास सूयधिकाशाबरोबर येिारी उष्ट्िता थाबंली कसली तरी स्थाप्राक तापमाा 
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सभोवतालच्या िरेशापेक्षा लास्त कसलेले लािवते. कशा लागा म्हिले उष्ट्ितेिी बेटे. पसिे शहरातील 
उष्ट्ितेच्या बेटािें गेल्या रशकात केलेले आलेखा हे या रेशातील एक उराहरि रेता येईल. 
 
उष्ट्मा किच (हीट शील्ड) : पृथ्वीवरूा कंतराळात लातााा वकवा कतंराळातूा पृथ्वीवर परतण्यािी 
उपग्रहािी िप्र्रमया ससरू होते, तेव्हा पृथ्वीच्या वातावरिात प्रशरल्याांतर घतधिापोटी त्याांा मोठ्या िमािात 
उष्ट्िता ऊलेला तोंड द्याव ेलागते. त्या उष्ट्ितेपासूा सरंक्षि होण्यासाठी ही उष्ट्मा कविे वापरली लातात. 
ही उष्ट्मा-कविे गॅ्रफामट, प्रसरॅप्रमक्स यासंारख्या उष्ट्ितारोधक पराथांपासूा तयार केली लातात. 
 
उष्ट्मा रासायणनक अणभणक्रया (थमो केणमकल णरअ ॅ्शन) : ित्येक रासायप्राक बरलात वकवा कप्रभप्र्रमयेत 
ऊलाबरल होतो. रासायप्राक कप्रभप्र्रमया होतााा कप्रभप्र्रमयाकारकामंधील बंध तसटतात आप्रि 
उत्पाप्ररतामंध्ये ावीा बंध तयार होतात. बधं तसटिे आप्रि बंध तयार होिे यात उष्ट्िता बरल होतो. कशा 
रासायप्राक कप्रभप्र्रमयाांा ‘उष्ट्मा रासायप्राक कप्रभप्र्रमया’ कसे म्हितात. 
 
उष्ट्मा गणतशास्त्र (थमोडायनॅणम्स) : ऊलेिे रुपातंर एका िकारातूा रससऱ्यात होण्याशी संबंधीत शास्त्र. 
प्रवशतेतः उष्ट्िता आप्रि यापं्रत्रक ऊलेिे एकातूा रससऱ्यात रूपातंर होण्यािे शास्त्र. उष्ट्मागप्रतशास्त्रािे तीा 
मूलभतू प्रायम आहेत. पप्रहल्या प्रायमााससार ऊला प्रामाि वा ाष्ट करता येत ााही. फक् त ती एका 
िकारातूा रससऱ्यात रुपातंप्ररत करता येते. रससऱ्या प्रायमााससार उष्ट्िता शीत वस्तूकडूा उष्ट्ि वस्तूकडे 
सहलपिे लाऊ शकत ााही. प्रतसऱ्या प्रायमााससार कगरी समसिीत स्फटीकलन्य घापराथािे तापमाा 
क बॅ्सोल्यसट प्रझरोिा पोहितााा त्यािी एन्रोपी शनू्यालवळ पोहोिते. 
 
उष्ट्माग्रंाही अणभणक्रया (एिडोथर्णमक णरअ ॅ्शन) : ज्या रासायप्राक कप्रभप्र्रमयेच्या, बंध तोड-लोड िप्र्रमयेत 
एकूि शोतली लािारी उष्ट्िता, बाहेर पडिाऱ्या उष्ट्ितेपेक्षा लास्त कसते तेव्हा प्रतला ‘उष्ट्माग्राही 
कप्रभप्र्रमया’ कसे म्हितात. 
 
उरा. पोटॅप्रशयम क्लोरेटला उष्ट्िता प्ररल्यास ऑनक्सला मसक् त होतो. उष्ट्िता लास्त शोतली लाते. (पाहा : 
उष्मादायी अचभचक्रया) 
 
उष्ट्माघात (सनस्रोक) : वातावरिातील तापमाा व सापेक्ष आद्रधता लेव्हा िमािाबाहेर वाढते, तेव्हा 
शरीरािे तापमाा वाढू लागते. शरीरातील वाताासकूला यंत्रिा प्रबघडते. त्विा कोरडी पडते, भास होऊ 
लागतात, स्ाायू ताठरतात, बसबसळे रंुरावतात. तापमाा वाढते. बेशसद्धावस्था येते व ताबडतोब उपाययोलाा 
ा केल्यास मूत्यू ओढवतो. 
 
रोग्याला ताबडतोब सावलीत हलवाव,े वारा घालावा, साधारि गार पाण्यााे कंग पससूा काढाव;े पाण्याच्या 
घड्या डोक्यावर, कपाळावर व सबंध कंगावर ठेवाव्यात. रोगी शसद्धीवर कसला तर तोंडावाटे मीठ व साखर 
घातलेले गार पािी प्रपण्यास द्याव.े शरीरािे तापमाा ३९ कंश सेनल्सकसपयंतखाली आिाव.े 
 
लर रोगी बेशसद्ध कसेल, तर प्रशरेवाटे सलाईा रेतात. काही वळेा उष्ट्माघातािा मेंरूवर कायमस्वरूपी 
पप्ररिाम होतो. वृद्धाांा उष्ट्िाघात पटका होतो. तरुिाांा कशा हवते व्यायाम केल्यास उष्ट्माघात होतो. 
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उष्ट्मादायी अणभणक्रया (ए्सोथर्णमक णरअ ॅ्शन) : ज्या रासायप्राक कप्रभप्र्रमयेच्या, बंध तोड-लोड िप्र्रमयेत 
शोतल्या लािाऱ्या उष्ट्ितेपेक्षा एकूि बाहेर पडिारी, उष्ट्िता लास्त कसते म्हिलेि उष्ट्िता मसक् त होते 
त्याांा ‘उष्ट्मारायी’ कप्रभप्र्रमया कसे म्हितात. उरा. िसाकळी पाण्यात टाकली कसता पािी गरम होते. 
(पाहा : उष्माग्राही अचभचक्रया) 
 
उष्ट्मादाह (सनबनग) : िखर सूयधिकाशामसळे तापमाा वाढते व त्यािा त्विेवर पप्ररिाम होतो. 
सूयधिकाशातील लंबूपार प्रकरिामंसळे हा राह होतो. या प्रकरिाचं्या माऱ्यामसळे त्विेतील पेशींच्या डीएाएवर 
रसष्ट्पप्ररिाम होऊा त्विेत वाधधक्यािे बरल लवकर होतात, ससरकस त्या पडतात व काळे डागही पडतात. 
कप्रतिकाशरशधाााे त्विेिा ककध रोग होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी डोक्यावर हॅट घालावी. सबधं कंग 
कपड्यााे झाकूा द्याव.े सा्रमीम लावाव.े (पाहा : उष्माघात) 
 
उसाचा खोडिा (रटून) : मळू लागवडीिा ऊस तोडतााा बालूिे कोंब तसेि राखूा पसढच्या हंगामािे ावीा 
पीक लोपासिे. यामसळे ऊस लागवडीस आवश्यक ती पूवध मशागत, बेिे-बेिे िप्र्रमया व खिात बित होते. 
ाेहमीच्या प्रपकापेक्षा ४५ प्ररवस हे पीक तयार होते. 
 
उहुरू : कंतराळातील क्ष-प्रकरिस्रोतािें वातावरिापलीकडे लाऊा प्रारीक्षि करण्यासाठी पाठवलेला 
पप्रहला उपग्रह. प्ररााकं १२ प्रडसेंबर १९७० रोली केायातील साॅ माकक येथील कंतराळतळावरूा, ाासािा 
सहभाग कसलेला हा उपग्रह म. स. १९७३ सालच्या मािध मप्रहन्यापयंत कायधरत होता. 
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ऊ 
 
ऊतीसंिधगन (णटश्य ूकल्चर) : सलीवाचं्या पेशी स्वयंशाप्रसत कसल्यााे ठराप्रवक वातावरि प्रार्षमती केली 
तर या पेशीपासूा पूिध वास्पती तयार होऊ शकते. या मलूभतू तत्त्वािा उपयोग करिारी वास्पती 
संवधधाािी ििाली. यात वास्पतीच्या पेशी ऊती कथवा कवयव यािंी कािपात्रातील प्रालंतसक वातावरिात 
प्रवप्रशष्ट किद्रव्ये कसलेल्या माध्यमावर वाढ करिे म्हिलेि ऊती संवधधा. कृती प्रवतयक लैवतंत्रज्ञााािा 
उपयोग करूा तयार केलेल्या ावीा ससधाप्ररत प्रपकािंी ललर गतीाे कप्रभवृद्धी करण्यासाठी या तंत्रािा 
वापर मसख्यत्व ेहोतो. हे तंत्र केळी, ऊस, बाबंू प्रपकाच्या कप्रभवृद्धीसाठी वापरले लाते. 

 

 
 
ऊती अणभयाणंत्रकी (णटश्य ू इणंजणनअिंरग) : पेशी तसेि रासायप्राक पराथाच्या समन्वयातूा 
कप्रभयापं्रत्रकीतील संकल्पाािंा लीवशास्त्रात वापर करूा लैप्रवक प्र्रमयात ससधारिा वकवा बरल घडवाू 
आिण्यािी िप्र्रमया. प्रवशतेकरूा शरीरातील कवयवािें रोपि करताांा त्यात ऊती कप्रभयापं्रत्रकीच्या 
सहाय्यााे पप्ररवतधा घडवले लाते. कप्रलकडेमूळपेशींवरील (स्टेम सेल) संशोधाातही ऊती कप्रभयापं्रत्रकीिा 
वापर करण्यात येतो. 

 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

ऊजापणरितगक (रािसडयुसर) : ध्वाी, िकाश आप्रि उष्ट्िता या प्रवद्यसत ऊला ासलेल्या ऊलािे रुपातंर 
प्रवद्यसत ऊलेत वकवा संरेशात करण्यासाठी हे उपकरि वापरतात. प्रवद्यसत ऊलेिे रुपातंर मतर तीा 
िकारात करण्यासाठीही यािा उपयोग होतो. ध्वाीके्षपकामंध्ये वकवा फोटोसेलमध्ये ध्वाी आप्रि िकाशािे 
रुपातंर प्रवद्यसत्  ऊलेत होते. ध्वाीवधधकात या उपकरिामसळे प्रवद्यसत् ऊलेिे रुपातंर ध्वाीमध्ये होते. 
 
ऊटगचा मेघ (ऊटग ्लाउड) : आपल्या सूयधमालेतले धूमकेतंूिे वसप्रतस्थाा. रोाश े वतांपेक्षा मोठा 
िरप्रक्षिाकाळ कसलेले धूमकेतू हे साधारिपिे ऊटधच्या मेघातूा आलेले कसतात. ‘लाा ऊटध’ या डि 
शास्त्रज्ञाच्या ाावााे ओळखला लािारा हा मेघ कब्लावधी धूमकेतंूाी प्रमळूा तयार झालेला आहे. हा मेघ 
सूयापासूा ससमारे एक लक्ष खगोलशास्त्रीय एकके मतक्या कंतरापयंत पसरला आहे. सूयधमालेलवळूा 
लािाऱ्या एखाद्या ताऱ्याच्या गसरुत्वाकतधिामसळे वकवा लवळच्या ताऱ्यावरच्या स्फोटाच्या रिक्यामसळे या 
मेघातले काही धूमकेतू स्वतःिी लागा सोडतात. कशावळेी कधीकधी ते सूयाकडे ढकलले लातात व 
सूयालवळ आल्यावर आपल्याला त्यािें रशधा घडते. (पाहा : धूमकेतू) 
 
ऊध्िगपातन (णडस्स्टलेशन) : प्रवप्रवध द्रव प्रवप्रशष्ट तापमाााला उकळतात. या कसोटीिा वापर करूा, 
द्रवाचं्या प्रमश्रिातूा त्यातंील घटक वगेळे करण्यासाठी ऊध्वधपाता िप्र्रमया वापरली लाते. प्रवप्रशष्ट 
तापमाााला वाफेत रूपातंर झालेल्या घटकािे, पसन्हा सघंाा करूा द्रवात रूपातंर केले लाते व त्याला 
वगेळे करण्यात येते. द्राविाच्या प्रमश्रिातील घटक वगेळे करण्यासाठी, तसेि पेरोप्रलयम हायड्रोकाबधा 
रसायाे, मंधाे, द्राविे वगेळी करण्यासाठी ऊध्वधपाताािा मोठ्या िमािात वापर होतो. 
 

 
 
ऊस णिकास कें द्र, कोइम्बतूर (शुगरकेन णब्रिंडग इस्िस्टयूूटट) : भारतीय कृती सशंोधा पप्ररतरेिी ही 
कंगीकृत संस्था कसूा १९९२ साली ती स्थापा झाली. ऊसाच्या ावावीा लाती प्रवकप्रसत करिे हा मसख्य 
उिेश या संस्थेिा आहे. वास्पतीशास्त्रातील काही पायाभतू संशोधा येथे केले लाते. तसेि 
सायटोलेाेप्रटक्स या शाखेतील संशोधा हाती घेण्यात येते. लैवरासायप्राक, बसरशीप्रधप्रष्टत, कीटकप्रवतयक 
आप्रि पेशी प्रवतयक संशोधा केले लाते. तसेि ऊसाच्या काेक लातींिी पेढी मथे िालवली लाते आप्रि 
ऊसाच्या ावावीा लातींिे प्रशशू रोपटे वाढवले लातात. 
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ऋ 
 
ऋिाग्रं (कॅथोड) : प्रवद्यसत घटात धााग्राच्या (क ॅाोडच्या) तसलाेत कमी प्रवद्यसतप्रवभव (ऋि प्रवभव) 
कसिाऱ्या कग्राला (मलेक्रोडला) कॅथोड (ऋिाग्र) म्हितात. कोित्याही मलेक्रॉप्राक उपकरिात 
कॅथोडपासूा मलेक्रॉािा िवाह प्रवद्यसत् मंडलात (प्रवद्यसत् पप्ररपथात) आतील बालूाे वाहतो. तर 
क ाॅोडपासूा हाि िवाह प्रवद्यसत् पप्ररपथात बाहेरील बालूस वाहतो. 
 
ऋिायन (अ ॅनायन) : ऋि िभाप्ररत आयााला क ॅााया कसे म्हितात. सयंसगे तयार होतााा अर्ण ूपकवा रेर्ण ू
लेव्हा मलेक्रॉा घेतात तेव्हा ऋिाया तयार होतात. प्रवद्यसत् घटात वकवा प्रवद्यसत् पृथः करिात हे ऋिाया 
क ाॅोड वकवा धााग्राकडे आकर्षतले लातात. (पाहा : अ नॅोड, कॅरॅ्यन) 
 
ऋतुमानशास्त्र (्लायमेटॉलॉजी) : वातावरिप्रवज्ञााािी एक उपशाखा. यात स्थाप्राक तसेि लागप्रतक 
रैांप्ररा हवतेील बरलाबंरोबर रीघध कालावधीतील सरासरी हवामाााप्रवतयीिा समग्र कभ्यास होतो. 
सूयधिकाश, तापमाा, आद्रधता, हविेा राब, पाऊस, या सवांच्या परस्परसंबधंािाही वधे घेतला लातो. 
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ए 
 
एकसामाणयक समीकरिे (सायमल्टेणनयस इ् िेशिस) : रोा िले वकवा कज्ञातािंी समीकरिे 
सोडवण्यासाठी एका कज्ञातािा लोप करूा रससऱ्यािी वकमत काढता येते. ती वापरूा लोप केलेल्या 
कज्ञातािी वकमत काढता येते. लसे : २x + y = १ व ३x – y = ४ मधूा y िा लोप करूा x = १ येतो. तो 
एका समीकरिात घातला की y = –१ प्रमळतो. कप्रधक कज्ञातािंी कशी समीकरिे ्रममा्रममााे एकेक 
कज्ञातािा लोप करूा सोडवता येतात. 
 
एकक (युणनट) : व्यवहारात मापा-तंत्र ठायीठायी वापरले लाते. वला, आकार, पप्ररिाम मोलण्यासाठी 
‘एकका’िी गरल कसते आप्रि त्यामसळे तसलाा करण्यास सोपे लाते. 
 
एककी आ्यहू (युणनट मॅणर्स) : ज्या िौरस आव्यूहािे किावरील घटक १ व बाकी सवध घटक शून्य तो 
एककी कथवा कप्रवकारक आव्यहू. n ्रममािा एककी आव्यहू In ितीकााे राखवतात. 
 
उरा., ३ ्रममािा एककी आव्यूह 

 
 
एकाकी सणदश (युणनट ्हे्टर) : कोिताही सप्ररश रशधवतााा त्यािा मापाकं घेऊा त्यािी प्ररशा 
राखप्रवण्यासाठी ज्या १ मापाकंाच्या सप्ररशााे गसितात तो. उरा. a = lalâ  लेथे lal हा â िा मापाकं तर â 
हा â च्या प्ररशिेा एकाकी सप्ररश. X, Y, Z कक्षाचं्या प्ररशािें एककी सप्ररश हे कास्रममे I, j, k या ितीकाांी 
रशधवण्यािा िघात आहे. 
 
एककें द्री ितुगळे (कॉिसेंणरक सकग ल्स) : प्रत्रज्या प्रभि पि एकि कें द्र कसलेली वतसधळे. 
 
एकगुणित अिस्था (हॅप्लॉईड स्टेट) : लोडीरारप्रवरप्रहत एकेकटी गसिसूते्र कसिाऱ्या पेशी. लैं प्रगक 
िलाापद्धतीाे िलोत्पारा करिाऱ्या वास्पती व िािी यांच्या लाापेशी या िकारच्या कसतात. उरा. 
मािसाच्या शस्रमपेशी वकवा स्त्रीबीलपेशी. याचं्यामध्ये २३ लोड्याऐंवली केवळ २३ि एकेकटी गसिसूते्र 
कसतात. (पाहा : चिगुचर्णत अवस्था) 
 
एकचक्रीय (कॉनसायस््लक) : एकाि वतसधळाच्या पप्ररघावरील वबरू. कोित्याही रोा वबरूतूा काेक वतसधळे 
काढता येतात. तीा ाैकरेतीय वबरूतूा एक वतसधळ काढता येते, म्हिूा कमीत कमी िार वबरू वकवा कप्रधक 
वबरू एकाि वतसधळाच्या पप्ररघावर कसतील तर त्याांा एकि्रमीय वबरू म्हितात. 
 
एकचाकी गाडी (्हीलबॅरो) : बाधंकामासाठी, वीट, काँप्र्रमट, खडी, रेती वगैरेंिी ाे-आि करण्यासाठी 
वापरली लािारी छोटीशी एक िाकी गाडी. 
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एकणदशकारक (रेस््टफायर) : प्रभिप्ररक / परावती प्रवद्यसत् िवाहािे रूपातंर एकप्ररक /प्ररष्ट िवाहात 
करण्यािी प्रवद्यसत् रिाा. एकध्रसवीय परावती िवाहािे कंप पाविाऱ्या प्ररष्ट िवाहात रूपातंर केले तर त्यास 
कधध-लहरींिे रूपातंर म्हितात तर प्रद्वध्रसवीय परावती िवाह सातत्यााे प्ररष्ट िवाहात रूपातंप्ररत होतो तेव्हा 
त्यास पूिध -लहरी रूपातंर म्हितात. 
 
एकपेशीय सजीि (प्रोटोझुआ) : कप्रमबा, हायड्रा यासारखे केवळ एकाि पेशीिे बालेले सलीव. हे 
सभोवतालिे कि प्रगळंकृत करतात. किािे पिा करूा त्यापासूा ऊला प्रामाि करण्यािी व घातक 
पराथांिा प्रािरा करण्यािी क्षमता रेखील त्याचं्यात कसते. पेशीप्रवभालाातूा यािें पसारुत्पारा होते. 
 
एकप्रतलीय (कोप्लेनर) : एखाद्या ितलात कवकाशातील िार वबरू पडत कसतील तर त्याांा एकितलीय 
म्हितात. मात्र त्यासाठी कट. 
 

 
  
एकरुप (कॉिगु्रंअटं) : रोा वकवा कप्रधक आकृत्या आकारााे - लाबंी, उंिी, के्षत्र मत्यारी मााात कप्रभि 
कसतात त्या. उरा. रेता, प्रत्रकोि मत्यारी कशी आकृती टाकिे उिलूा रससरीवर ठेवल्यास ती तारात्म्य 
वकवा एकरूप होते. 
 
एकरेषीय (कोणलणनअर) : एकाि रेतेवर पडिारे वबरू : 
 
एकल्स, जॉन कॅरीि (१९०३-१९९७) : ऑस्रेप्रलया आरोग्यशास्त्रज्ञ. िेतातंतू संवरेाािे वहा होिारे तंत्र 
शोधूा काढल्याबिल त्याांा एला लॉमड हॉलप्रका आप्रि क ॅण्ड्रयू हक्सले याचं्यासह १९६३ सालिे 
वैद्यकीय के्षत्रातले पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले होते. िेतातंतूच्या प्रवप्रवध व्याधींवर उपिार करण्यासाठी हे संशोधा 
बहसमोल ठरले. 
 
एकसंपाती रेषा (कंकरंट लाइिस) : एकाि वबरूतूा लािाऱ्या काेक रेताांा एकसपंाती रेता कसे म्हितात. 
 
एकसुरी पद्धत / एक णपकी लागिड (मोनोकल्चर) : एकाि लातीच्या झाडािंी वकवा एकाि प्रपकािी 
लागवड करण्यािी पद्धत. कशी लागवड केल्यास प्रासगातील प्रवप्रवधतेिा आप्रि प्रतच्या परस्परसंबधंाच्या 
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लाभापासूा आपि वपं्रित राहतो. प्रशवाय कशा लागवडीवर एखारा रोग आल्यास सवध प्रपकािा ााश होऊा 
मोठा फटका बसतो. त्या एकमेव प्रपकाच्या लप्रमाीतील मसख्य पोतक घटकािी मात्रा कमी होऊा 
उत्पारकता घसरते. 
 
एकातंर श्रेढी (आल्टरनेटींग सेरीज ) : ज्या श्रेढीमध्ये एकाआड एक परे धा आप्रि ऋि कसतात कशा 
श्रेढीला एकातंर श्रढेी कसे म्हितात. उरा. १/१ -१/२ + १/३ -१/४ +…… ही श्रेढी एकातंर श्रढेी होय. 
 
एकास्त्मक कीडणनयतं्रि (इणंटगे्रंटेड पेस्ट मॅनेजमेंट) : यापं्रत्रक, भौप्रतक, रासायप्राक, लैप्रवक आप्रि 
पयावरिीय कशा सवध पद्धतींिा एकप्रत्रत कवलंब करूा योललेली प्रपकावरील कीटकािें प्रायंत्रि 
करण्यािी ििाली. प्रवप्रवध प्रायंत्रि पद्धतींमध्ये समन्वय साधल्यामसळे ही कप्रतशय िभावशाली ििाली ठरते 
व ससरुवातीपासूाि कीटकाचं्या संख्येवर योग्य प्रायंत्रि राहते. 
 
एकास्त्मकरि (इणंटगे्रंशन) :  
 
गणित :  कलाशास्त्र म्हिले कॅल्यसलसमध्ये कत्यंत छो्यमा मूल्याच्या कसंख्य संख्याचं्या बेरलेिी गरल 
कसलेल्या समस्यािंी उकल करण्यासाठी वापरण्यात येिारी एक गप्रितीय िप्र्रमया. व्रमाकाराांी बंप्ररस्त 
झालेल्या के्षत्रािे के्षत्रफळ काढण्यासाठी रेखील यािा वापर करण्यात येतो. 
 
जीिशास्त्र : योग्य सूिाा िाप् त होऊा कृती होण्यासाठी मेंरूला आधी संवरेी सूिाा पसरप्रवण्यािी िप्र्रमया. 
िेतापेशींमधील कत्यंत गसतंागसतंींच्या लाळ्यामंसळेि एकात्मीकरिािी (मंटेगे्रशा) िप्र्रमया शक्य होते. 
 
एकास एक संगती (िन टू िन करस्पॉिडिस) : ज्या फलात पप्रहल्या संिातील ित्येक घटक रससऱ्या 
संिातील एक आप्रि फक् त एकाि घटकाशी संगत आहे कशी नस्थती. उराहरिाथध, 
 
लर y ⟶ x2 लेथे, A = {x/x = 2, 3, 4,} B = {x/x = 4, 9, 16} A ⟶ B 
 
ए्टोडमग : भ्रिूापासूा शरीर प्रवकप्रसत होत कसतााा शरीरावरिे आवरि तयार करिारा पेशीथर. 
वपडपेशींच्या बाहेरील पेशींपासूा एक्टोडमध हा पेशी थर तयार होतो. या पेशीथरापंासूा त्विा व 
िेतासंस्थािंी प्रार्षमती होते. पृष्ठवशंीय िाण्यामंध्ये बाह्य एक्टोडमध, न्यूरल ्ेरमस्ट व न्यूरल ्ूयमब कसे 
एक्टोडमधिे तीा थर कसतात. 
 
ए्स्प्लोरर–१ : पथृ्वीच्या कके्षत यशस्वीप्ररत्या भ्रमि करिारा कमेप्ररकेिा पप्रहला कृप्रत्रम उपग्रह. ससमारे 
िौरा प्रकलोगॅ्रम वलाािा हा उपग्रह प्ररााकं ३१ लााेवारी, १९५८ रोली कतंराळात झेपावला. ससमारे ११५ 
प्रमप्राटातं पृथ्वीिरप्रक्षिा पूिध करिाऱ्या या उपग्रहााे केलेल्या प्रारीक्षिाचं्या आधारे व्हॅा क लॅाच्या 
प्रकरिोत्सगी पट्ट्यमािंा शोध लागला. (पाहा : व्हॅन अ ॅलनिे पटे्ट) 
 
ए्स्प्लोरेटरी : मसलाचं्या उपलत कस तूहलाला उते्तला रेत त्याांी स्वतः ियोग करूा प्रवज्ञााािी तत्त्व े
प्रशकावीत या प्रविारसरिीवर आधाप्ररत पसण्यातील एक कप्रभाव प्रशक्षिससं्था. पसिे प्रवद्यापीठािे माली 
कस लगसरू प्रव. ग. प्रभडे याांी या संस्थेिी स्थापाा केली होती. या ससं्थेत प्रवद्याथी प्रारप्राराळी उपकरिे 
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हाताळू शकतात, कभ्यास्रममावर आधाप्ररत वकवा मतरही काही ियोग करू शकतात, प्रारप्राराळ्या शकंािें 
समाधाा करण्यासाठीही काही ियोग करू शकतात. कशा तऱ्हेाे त्यांिे प्रशक्षि तर होतेि; पि 
त्याचं्यामधील ावप्रार्षमतीक्षमतेलाही िोत्साहा प्रमळते. या ििालीवर आधाप्ररत कशा संस्था लगात 
मतरत्रही आहेत. या ििालीलाही ‘एक्स्प्लोरेटरी’ कसे म्हटले लाते. (पाहा : चभडे, चव. ग.) 
 

 
 
एच. आय. ्ही. (हु्यमन इम्युनोडेणफणशअिसी ्हायरस) : एड्स या रोगास कारिीभतू कसिारा शरीरािी 
ाैसर्षगक रोगिप्रतकारििाली रसबधल करिारा प्रररोव्हायरस लातीिा प्रवतािू. रक् त, वीयध, योाीस्त्राव, स्तन्य 
यासारख्या शरीररसामंधूाि यािा फैलाव होतो. यािी लागि झालेल्या रोगिप्रतकारात कळीिी भपू्रमका 
बलाविाऱ्या सीडी४ लातीच्या हेल्पर-टी प्रलम्क पेशींिी संख्या घटते. रोगिप्रतकारयंत्रिा कशा िकारे 
रसबळी झाल्यामसळे सपं्रधसाधू रोग लोर करतात व त्याांाि रोगी बळी पडतो. लागि झाल्यापासूा ित्यक्ष रोग 
फोफावपेयंत १० ते १५ वतांिा कालावधीही लाऊ शकतो. आता या रोगावर काही पप्ररिामकारक औतधे 
उपलब्ध आहेत. (पाहा : एड्स) 
 
एिंडनटन, आथगर (१८८२–१९४४) : ताऱ्याचं्या कंतगधत रिाेसंबंधी महत्त्वािे संशोधा करिारा प्रब्रप्रटश 
खगोलशास्त्रज्ञ. एवडग्टा याांी ताऱ्याचं्या तेलनस्वतेिी आप्रि त्याचं्या वस्तसमााािी सागंड घातली, तसेि 
प्रसप्रफड िकारच्या रूपप्रवकारी ताऱ्याचं्या स्पंराामंागिे स्पष्टीकरि प्ररले. आमन्स्टामाच्या व्यापक 
सापेक्षतावारााससार िकाशावर होिारा गसरुत्वाकतधिािा पप्ररिाम एवडग्टा याांी म.स. १९१९ सालच्या 
खग्रास सूयधग्रहिाच्या काळात केलेल्या प्रारीक्षिादं्वारे राखवाू प्ररला. (पाहा : रूपचवकारी तारे; 
सापेक्षतावाद, व्यापक) 
 
एणडसन णिदु्यतघट (णनकेल–आयनग सेल) : प्राकेल ऑक्साईडिी प्लेट धााग्र, लोखंडािी प्लेट ऋिाग्र 
आप्रि पोटॅप्रशयम हैड्रॉक्साईड हे मलेक्रोलामट पेस्टच्या स्वरूपात वापरूा थॉमस कल्वा एप्रडसा (१८४७-
१९३१) यााे हा घट बाप्रवला. ही बॅटरी िालध करताांा प्रवद्यसत कग्रािंी करलाबरल करावी लागते आप्रि 
रासायप्राक प्र्रमया उलट प्ररशाेे होते. प्राकेल-कॅडप्रमयम सेल हाही कसाि कॅडप्रमयम धातूिा ऋिाग्र 
कसिारा घट आहे. 
 
एणडसन, थॉमस अल्िा (१८४७-१९३१) : एप्रडसा हे महाा कमेप्ररका संशोधक शास्त्रज्ञ होते. त्याचं्या 
ाावावर १०९७ कमेप्ररका पेटंट आहेत. प्रवद्यसत् िकाश रीप, फोाोग्राफ, काबधा टेप्रलफोा रान्समीटर, िलत 
प्रित्रपट, तारायंत्र - टामप रायटर ससधारिा कसे काेक शोध त्याचं्या ाावावर आहेत. लगातील प्रवद्यसत् 
िकाश आप्रि पॉवर उद्योग हे एप्रडसा याचं्या संशोधाावर आधाप्ररत आहेत. स्टोरेल बॅटरी, प्रडक्टेवटग 
मशीा, प्रममोग्राफ ड्यसनप्लकेवटग मशीा यामध्येही त्यािें संशोधा आहे. 
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एडी प्रिाह (एडी करंट) : पािी, हवा, प्रवद्यसत् िवाह वगैरेंच्या िवाहीपिामसळे त्यामध्ये लहाालहाा भोवरे 
कसल्यासारखी हालिाल ससरू होते. कशा िकारच्या हालिालींाा ‘एडी िवाह’ म्हटले लाते. पूवी ाौकाांा 
गती रेण्यासाठी त्यांच्यात मोटारी बसवाू ाौका िालप्रवण्यािी िथा ससरू झाली. पाण्यामध्ये त्यामसळे 
गोलाकार आवती िवाह प्रामाि होतो. त्याांा ‘एडी िवाह’ ही संज्ञा प्रमळाली. प्रवद्यसत् िवाहाचं्या संरभात 
एखाद्या धातूच्या पत्र्यातूा प्रवद्यसत् िवाह लात कसता, त्या ससवाहक पत्र्यात कसे गोलाकार प्रवद्यसत् िवाह 
प्रामाि होऊ शकतात. प्रवद्यसत् मंडलाचं्या लोडिीत लाबं तारामंधूा प्रवद्यसत् िवाह पाठप्रवतााा एडी िवाहामंसळे 
प्रवद्यसत् शक् तीिा काही िमािात ााशही होऊ शकतो. 

 

 
 
एड्स : या रोगात मािसािी ाैसर्षगक रोग-िप्रतबधंक शक् ती हळूहळू क्षीि होऊा कंप्रतम नस्थतीत प्रतिा 
ऱ्हास होतो. म्हिूा या रोगाला ‘क कॅ् वायडध मम्यसाो डेप्रफप्रशकन्सी वसड्रोम’ म्हिले एड्स (एआयडीएस), व 
रोगािा फैलाव करिाऱ्या प्रवतािलूा ‘ह्यमूा मम्याूोडेप्रफप्रशकन्सी व्हायरस’ (एिआयव्ही) कशी ााव ेप्ररली 
गेली. या प्रवताििूी लागि समवलगी समागमामसळे लोडीरारास होते. तसेि, कप्राबधं स्त्री-पसरुत 
संबंधातूंाही लोडीरारास एड सिी लागि होते. ‘एिआयव्ही’िी लागि झालेली व्यक् ती मंलेक्शाद्वारे 
उते्तलक पराथध (मन्राव्हेास) घेत कसल्यास, त्याि ससईिा वापर ाशा करिाऱ्या (गालेंखोर) मतर 
लोकाांी केल्यामसळे रोगी व्यनक् ततील प्रवतािू रससऱ्या व्यक् तीत लाऊा या रोगािा फैलाव होतो. (शरीर 
द्रव्याचं्या करलाबरलामसळे रक् त, वीयध वगैरे.) ‘एिआयव्ही’िी लागि झालेल्या माताचं्या मसलाांा ‘एड्स’ 
होण्यािी राट शक्यता कसते. (पाहा : हु्यमन इन्युनोडेचफचशयन्सी व्हायरस) 
 
एवडॉर्णफन : शरीरााे स्वतःि प्रामाि केलेले हे वरेााशामक. व्यायाम केल्यावर एण्डॉर्षफा िेतातंतूच्या 
टोकाशी तयार होते. त्यामसळे तरतरीत वाटते. मेंरूच्या पेशी एण्डॉर्षफा तयार करतात. 
 
एतदे्दशीय गोप्रजाणतिशं/देशी ब्रीड्स : भारतामध्ये काेक वताच्या पशसपैराशीांतर, काही प्रवप्रशष्ट 
गोिलाप्रतवशं केले गेले. त्यात रसधाळ गायींच्या िलाप्रतवशंाबरोबर, काही बैलाच्या ब्रीड्स येतात. बलैाचं्या 
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कतधिशक् तीमध्ये कप्रतवगेात धाविाऱ्या बैलाबंरोबर मोठे वला वाहण्यािी क्षमता कसिे कसा वगेवगेळा 
िकारही कसतो. काही ब्रीड्स रसधाबरोबर कतधिशक् तीकडेही लक्ष रेऊा प्रार्षमल्या लातात. कशा ब्रीड्साा 
ड्यसकल पपधझ ब्रीड्स म्हितात. 
 
एनकेफेणलिस : मेंरूत तयार होिारी वरेााशामक ाैसर्षगक िप्रथारूपातील संिेरके. मािसाला रसखापत 
झाल्यावर वरेाेिी संवरेाा मेरूरज् लूमधूा (स्पायाल कॉडध) मेंरूला पोिते व मेंरू एाकेफेप्रलन्सिा स्त्राव 
तयार करतो. तो िेतापेशींवरील ओप्रपएट प्ररसेप्टर ाावाच्या िप्रथााांा प्रिकटतो. त्यामसळे वरेाा कमी 
होण्यािे संरेश पाठवले लातात. (पाहा : एन्डॉचफन) 
 
एनडीआरआय (नॅशनल डेअरी णरसचग इस्िस्टयूूटट) : कााल येथील आयसीएआरच्या कखत्याप्ररतील 
प्रवज्ञाासंस्था. गसरािें पालापोति आप्रि रसग्धपराथध उत्पाराासबंंधीिे संशोधा या संस्थेत िालते. स्थाप्राक 
वातावरिात मोठ्या िमािात रूध रेिाऱ्या मेंढ्या-बकऱ्या, गाई, म्हशींच्या लाती प्रामाि करण्यात ही संस्था 
यशस्वी ठरली आहे. या ससं्थेिी कें दे्र कल्यािी, बंगलोर आप्रि मसंबईला आहेत. 

 

 
 
एनणसणफलाइणटस : मेंरूला ग्रासिारा एक लीवघेिा रोग. लॅपाील एाप्रसप्रफलामप्रटस या प्रवतािूंच्या वकवा 
प्ररकेटप्रसआ याचं्या लागिीमसळे मेंरूला सूल येते. या लातीिे प्रवतािू पाळीव डसकरात कसू शकतात. 
क्यसलेक्स लातीिे डास हा रोग मािसापयंत पसरवतात. 
 
एनॅमल : प्रहरड्याबाहेर कसलेल्या राताच्या भागावर कसलेले संरक्षक आवरि. एाॅमल हे कती गसळगसळीत, 
पाढंऱ्या रंगािे, कप्रतशय टिक आवरि कसते. माशाचं्या खवल्यावरही एाॅमल कसते. लोखंडाचं्या वस्तंूवर 
रंगीबेरंगी कािेिे एाॅमल िढप्रवल्यास त्या रीघकपयोगी आप्रि शोप्रभवतं होतात. एाॅमलच्या थरात, ९० 
टक् के, कॅनल्शयम आप्रि मगॅ्ाेप्रशयम क्षार कसतात. 
 
एिटेरो्हायरस : किमागाद्वारे ज्यािंी लागि होते कसे प्रवतािू. याचं्या लासकीय माप्रहतीिा साठा 
डीएाएऐवली आरएाएमध्ये साठप्रवलेला कसतो. त्यामसळे त्यािंा समावशे रेरोव्हायरस गटातही केला 
लातो. या लीवािूंिे पोप्रलओमा, कोक्सेकी कसे गट आहेत. यातील पोप्रलओमा प्रवतािूंमसळे 
पोप्रलओमायलामप्रटस हा रोग होतो. एक िकारिा मेप्रान्लायप्रटस तसेि हॅन्ड, फूट क ॅन्ड माऊथ प्रडसील 
याांा कारिीभतू कसिारे प्रवतािूही याि गटात मोडतात. 
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एफ एम (णरिक् िेिसी मॉड्युलेशन) : रेप्रडओ िसारिािी एक ििाली. यात ध्वाी लहरींच्या कंितेिे प्रायमा 
केले लाते वा त्यात बरल केला लातो. ध्वाीच्या आंरोलााच्या कतंरािे म्हिले क ॅनम्प्ल्ूयमडिे प्रायमा 
करण्यापेक्षा ही पद्धत वगेळी कसते. ही पद्धत सध्या खूपि लोकप्रिय कसूा संगीताच्या िसारिासाठी उत्तम 
कसल्यामसळे काेक खासगी िसारक यात उतरले आहेत. क ॅनम्प्ल्ूयमड मॉड्यसलेशा वकवा ए एम िसारि 
म्हिले मध्यम लहरी िसारि पूवी काेक आकाशवािी कें द्राद्वारे होत कसे. सध्यािी सगंीतिमेमी तरुिप्रपढी 
मात्र एफ एम वर लस ब्ध आहे. ८८ मेगा हटधझ् ते १०८ मेगाहट धझ हा पट्टा एफ एम आप्रि रूरप्रित्रवािी 
िसारिासाठी वापरतात. (पाहा : एम ए) 
 
एम्फीसेमा : एका रोगािी नस्थती. यात हवा गेल्यामसळे पेशींिा समूह फस गतो. यामसळे बरेि वेळा प्रायप्रमत 
र्श्साास त्रास होतो. सवांत सामान्य िकार म्हिले पलमोारी एम्फसेमा, पसष्ट्कळ प्ररवस त्रास रेिारा आप्रि 
कसाध्य कसा रोग. यामध्ये फस प्फस सातंील हवचे्या कोशाला हााी पोहोिते. 
 
एम्बॉणलझम : आंतरकीला. परकीय वस्तू, हविेा बसडबसडा, िरबीिा तसकडा वकवा मूळ स्थााापासूा 
ससटलेली रक् तािी गसठळी याचं्यामसळे कवयवाांा रक् तािा पसरवठा करिाऱ्या रोप्रहिींमध्ये आलेला कडथळा. 
सहसा कडथळा करिारे घटक मूळस्थााापासूा प्रवहरत शरीराच्या रससऱ्या भागातल्या रक् तवाप्रहाीिी 
कोंडी करतात. हृरयापासूा फस प्फस साकंडे कशसद्ध रक् त वाहूा ाेिाऱ्या रोप्रहिीमध्ये कसा कडथळा प्रामाि 
होण्यािी शक्यता सवांत लास्त कसते. (पाहा : क्लथन) 
 
एरंड (जत्रोपा) : वा एरंड, मोगली एरंड, राा एरंड, कडू एरंड, िंद्रज्योत, िंद्रा, लेपाळ या प्रवप्रवध 
ाावाांी ओळखली लािारी झसडपासारखी वास्पती. प्रतच्या प्रबयातंील तेलािे ‘रान्सईस्टरीप्रफकेशा’ या 
रासायप्राक िप्र्रमयेद्वारे ‘प्रमथामल मस्टर’ हे लैप्रवक मंधा तयार केले लाते. प्रहच्यातील कडू प्रवतारी 
द्रव्यामंसळे गसरेढोरे, शळे्यामेंढ्या त्यापासूा रूर राहतात, म्हिूा शतेकरी प्रतिे कसं पि शतेाांा घालतात. 
 
एणरथ्रोसाइट सेणडमेंटेशन रेट : क नॅ्टीकोक ॅग्यसलन्ट घातलेले रक् त साकळत ााही. कसे रक् त वसे्टरगे्रा 
ाप्रलकेत ठेवाू त्यातील ताबंड्या पेशी खाली पडण्यािे िमाि मोलले लाते. त्यािंा आकडा प्रम.मी./तास या 
पद्धतीाे मोलतात. लेव्हा रोगाच्या लागिीमसळे शरीरात राह (मन्फ्लेमेशा) होतो तेव्हा पेशी खाली 
पडण्यािे िमाि वाढते. 
 
एरॅटोस्थेनेस (णि.पू. २७६-णि.पू. १९४) : ग्रीक भगूोलतज् ज्ञ, गप्रिततज् ज्ञ आप्रि खगोलतज् ज्ञ. 
एरॅटोस्थेाेसाे भपू्रमतीच्या साहाय्यााे प्रसएा आप्रि कलेक्झापं्रड्रया या रोा प्रठकािाचं्या सूयाच्या 
मध्यान्हीच्या स्थााावरूा पृथ्वीच्या पप्ररघािे गप्रित माडंले. या गप्रितााससार, पृथ्वीिा परीघ हा आलच्या 
एककाांससार ससमारे ४७,००० प्रकलोमीटर मतका भरला. (आलिी गप्रिते हा व्यास ४०,०७४ प्रकलोमीटर 
कसल्यािे रशधवतात.) आयप्राकवृत्त आप्रि वैतसप्रवकवृत्त ही एका ितलात ासूा, या वतसधळािंी ितले 
एकमेकाशंी साडेतेवीस कशंािंा कोा करीत कसल्यािेही एरॅटोस्थेाेसाे राखवाू प्ररले. (पाहा : 
आयचनकवृत्त; वैषुचवकवृत्त) 
 
एरोजेल : द्रवपराथात कल्प िमािात घा पराथािे सूक्ष्म कि तरंगत राहतात. तेव्हा त्यास ‘लेल’ 
म्हितात. प्रवप्रवध िकारच्या लेली आप्रि लॅम्स हे खाद्यपराथध याि िकारिे कसतात. लेलमधील द्रव कंशािे 
पूिधयता ससकवाू प्रािरा करूा हलकेफस लके प्रछद्राकंीत घाकि प्रमळप्रवतात, त्यास एरोलेल म्हितात. 
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एरोसोल : सूक्ष्म घाकि वकवा द्रवकि वायूत तरंगतात, तेव्हा त्याांा एरोसोल सबंोप्रधतात. धूर हे वायतूील 
सूक्ष्म घाकिािें तर कत्तर हे वायूतील द्रवकि कसलेली एरोसोलिी उराहरिे होत. ही प्रमश्रिे वगेळी 
करिे खूप मसनष्ट्कल कसतात. 
 
एगोनॉणम्स : माावी शक् तीिा ससयोग्य वापर कसा करता येईल, ते प्रशकविारे शास्त्र. 
 
एटगल, गेहाडग (१९३६-) : लमधा रसायाशास्त्रज्ञ. बर्षलाच्या प्रफ्रत्झ हाबर मनन्स्ट्ूयमट डेर मकॅ्स प्लांक 
गेझेलशाफ्टमध्ये िाध्यापक कमोप्रायाप्रार्षमतीतील हाबर पद्धती, गंलिे, ओझोािे प्रवघटा आप्रि मोटारींिे 
िरूति रोखिारे कॅटॅप्रलप्रटक कन्व्हटधर हे त्यािें कभ्यास प्रवतय आहेत. १९०९ मध्ये हवतेील ाायरोला 
आप्रि हायड्रोला वापरूा कमोप्रायािे उत्पारा करण्यािी पद्धत प्रफ्रट्टझ हाबरे याांी शोधूा काढली. 
त्यासाठी त्याांा १९१८ साली ाोबले पसरस्कार प्रमळाला. िा. कटधल याांी हाबर पद्धतील ससधाप्ररत 
लोहभसकटीसह पोटॅप्रशयमिा उत्िेरक वापरूा तो आर्षथकदृष्ट््यमा प्रकफायतशीर करूा राखवल्याबिल 
त्याांा २००७ सालिा रसायाशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळाला. 
 
एिस्टग, णरचाडग आर. (१९३३-) : नस्वस रसायातज् ज्ञ. त्याचं्या एा.एम.आर. (न्यसनक्लकर मगॅ्ाेप्रटक 
रेसोान्स) या प्रवश् लेति के्षत्रातील महत्त्वपूिध संशोधाासाठी १९९१ सालिे रसायाशास्त्रातले ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक रेण्यात आले. 
 
एलईडी : लाईट एप्रमवटग डायोड. प्रवद्यसत् ऊलेिे रुपातंर दृश्य आप्रि लवळपास कवरक् त विधलाबंीवरील 
प्रवद्यसत् िसंबकीय िारिामंध्ये करिारा कधधवाहक डायोड. त्यािा वापर पडद्यावरील िकाशीय कक्षरासंाठी 
वकवा टीव्ही, कॅमेरा वगैरेंच्या पडद्यासंाठीही केला लातो. 
 
एलएसडी (लायसर्णजक अ णॅसड डायएणथलअमाइड) : एलएसडी हा कप्रतशय उते्तलक पराथध कसूा 
त्याच्या सेवाााे मााला प्रारप्राराळे आभास होतात. कनस्तत्वात ासलेल्या गोष्टी प्ररसतात, आवाल ऐकू 
येतात, वास येतात. बाली / गहू यावर येिाऱ्या कगधट या बसरशीपासूा यािी प्रार्षमती होते. आथधर स्टोल व 
आल्बटध हॉफमा याांी १९३८ साली यािी प्रार्षमती केली. 
 
एल.पी.जी. : स्वयंपाकासाठी वापरला लािारा ज्वालाग्राही वायू. मूळ वायसरूपावर राब रेऊा त्यािे 
आकारमाा २४० पटींाी कमी करतााा त्यािे द्रवात रूपातंर होते. त्या कवस्थेत हा लळू शकत ााही. तो 
साठवलेल्या प्रसवलडरमधूा बाहेर येतााा यािे परत वायतू रूपातंर होते. या वायूत िामसख्यााे िोपेा आप्रि 
ब्यूटेा हे घटक ३०:७० या िमािात कसतात. तो वासरप्रहत कसतो; परंतस तो गळतो तेव्हा त्यािे कनस्तत्व 
कळाव ेम्हिूा त्यात मकेप्रप्टा हे तीव्र वासािे रसाया कल्प िमािात प्रमसळतात. 
 
एणलअन, गरगयडू (१९१८-१९९९) : कमेप्ररका सशंोधक. १९८८ सालिे वैद्यकशास्त्रातील ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक त्याांा, लॉलध प्रहविल आप्रि लेम्स ब्लॅक याचं्या समवते रेण्यात आले. त्याांी औतधे तयार 
करण्यासंबधंीिा ्रमापं्रतकारी शोध लावला. 
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एणलसा : एन्झामम वलक्ड मम्यसाो सॉरबेंट क ॅसे – रोगिप्रतकारक गसिधमावर आधाप्ररत ही एक वैद्यकीय 
िाििी पद्धत आहे. खास िकारच्या क ॅनन्टबॉप्रडच्या िाििीसाठी ही पद्धत वापरतात. प्रवशते करूा 
एचआय्ही क नॅन्टबॉप्रडच्या िाििीसाठी ही पद्धत वापरली लाते. 
 
एसएल्ही : सटेॅलामट लाँि व्हीमकल (उपग्रह िके्षपक वाहा). उपग्रह िके्षपिासाठी भारतीय कतंराळ 
संघटाेाे प्रवकप्रसत केलेले िके्षपक वाहा. म.स. १९७९ ते म.स. १९८३ या काळात रोप्रहिी माप्रलकेतील 
उपग्रह कंतराळात पाठप्रवण्यासाठी या वाहाािा उपयोग केला गेला. 
 
एसटीडी तंत्रज्ञान (सबस्क्रायबर रकं डायिंलग) : शहराबाहेरील रससऱ्या गावी फोा करण्यासाठी 
पसरवलेली सेवा. ज्या प्रठकािी फोा करायिा आहे त्या गावािा एक ठराप्रवक सकेंत ्रममाकं फोा करतााा 
वापरला की स्थाप्राक कें द्र रूरच्या कें द्राशी आपला फोा लोडूा रेते. मग ते कें द्र आपल्याला हव्या 
कसलेल्या ्रममाकंाला लोडूा रेतात. या लोडिीला रकं लोडिी म्हितात. रकं म्हिले हत्तीिी सोंड. 
सोंडेसारख्या ाळामधूा काेक तारा लात कसतात. म्हिाू या सेवलेा रंक कॉल कसे म्हितात. पूवी बटाे 
राबण्याऐवली तबकडी प्रफरवावी लागे म्हिाू डायल हा शब्र वापरतात. फोा करिारा तो सबस््रमायबर 
कारि तो रूरध्वाी कें द्राला ररमहा शसल्क रेत कसतो. 
 
एसटीडी (िैद्यक) : म्हिले सेक्शसकली रान्सप्रमटेड प्रडप्रसलेस, संभोग प्र्रमयेतूा झालेला वकवा पसरलेला 
रोग. गरमी, परमा, एड्स आप्रि यसरेिायप्रटस ही काही या रोगािंी ााव.े त्याांा गसप् तरोग कसेही म्हितात. 
 
एसेमेस (शॉटग मेसेिंजग सस््हगस) : ३ प्रडसेंबर, १९९२ रोली मगं्लंडमध्ये ाील पॅपवथध याांी पप्रहला एसेमेस 
पाठवला. सेल फोामधूा आवालािे वहा होते. त्यातूा प्रलप्रखत शब्र लाण्यासाठी प्रवशते आज्ञावली 
प्रवकप्रसत केली. ित्येक कक्षराला वगेळा संकेताकं प्ररला. त्यािे मलेक्रॉप्राक आप्रि मग परत प्रलप्रखत 
स्वरुपात रूपातंर होते. एसेमेसिा पूवधल पेलर. पि त्यातूा फक् त संरेश पाठवता यायिा. एसेमेसमध्ये 
संरेशािी रेवािघेवाि होते. रोमा प्रलप्रपप्रशवाय मतर भातातूाही आता एसेमेस पाठवता येतो. एसेमेसमसळे 
शतेकऱ्याांा बालारभाव, प्र्रमकेटिेमींाा स्कोकर कशी काेक माप्रहती प्रमळते. एसेमेसमसळे भातेिा ावा 
संप्रक्षप् त आकार लन्माला येत आहे. 
 
एस्टर : कल्कोहोल आप्रि आम्ले याचं्या रासायप्राक प्र्रमयेमसळे प्रामाि झालेली काबधाी क्षार. सवधसाधारि 
सूत्र RCOOR पाण्यात बव्हंशी कप्रवद्राव्य, फळाांा मधसर वास एस्टरामंसळे येतो. खाद्यपराथांाा ससगधंीत 
करण्यासाठी वापरले लातात. तीा एस्टर गट कसलेले पराथध, प्रासगात तेले आप्रि मेर याचं्या स्वरूपात 
आढळतात. ियापियात या पराथांाा फार महत्त्व आहे. 
उरा. रायनग्लसराईड्. 
 
एस्रोजन : नस्टरॉमड गटातली िामसख्यााे प्रस्त्रयाचं्या शरीरात कायधरत कसिारी संिेरके. मसख्यत्व ेकंडकोश 
व वार यामध्ये तयार होिारी एस्रोलन्स प्रस्त्रयाचं्या स्ताािी व गभधशयािी वाढ प्रायपं्रत्रत करतात. तसेि 
प्रस्त्रयाचं्या माप्रसक पाळीिी प्रायप्रमतता एस्रोलावर कवलंबूा कसते. पोटात घ्यायच्या गभधप्रारोधक 
गोळ्यामंध्ये एस्रोला हा एक घटक कसतो. 
  



 

अनुक्रमणिका 

अ ॅ 
 
अ ॅकरेक (अ ॅड्हािसर् सेंटर फॉर णरटमेंट, णरसचग अडँ एज्युकेशन इन कॅिसर) : ककध रोगावर मौलीक 
संशोधा करिे, ावीा प्राराा व उपिार पद्धती शोधूा त्याचं्या िािण्या करिे, ककध रोग िप्रतबधंक उपाय 
शोधिे व ककध रोगािे सवांप्रगि प्रशक्षि रेिे या उप्रिष्टासंाठी ावी मसंबई, खारघर येथे २००२ सालापासूा 
कायधरत कसलेली किसऊला प्रवभागाच्या कखत्याप्ररतील टाटा स्मारक कें द्रािी घटक ससं्था. भारतीय 
ककध रोग संशोधा कें द्र या १९५२ मध्ये स्थाप्रपत मूळ संस्थेिी ही प्रवस्ताप्ररत संस्था आहे. लासकरोपि, 
ककध रोग प्रवतािू संशोधा यासाठी कद्ययावत उपकरिाांी सससज् ल ियोगशाळा व िाप्रिगृह, ावीा उपिार 
पद्धती शोधण्यासाठी कस्थीमज् लारोपि, प्रकरिोत्सारी उपिार करिे यासाठी कत्याधसप्राक साधाे संस्थेत 
उपलब्ध आहेत. 
 
अ ॅस््टना् डस : किस्रममाकं ८९ ते १०३ या ररम्याािी िौरा मलूद्रव्ये. या १४ मूलद्रव्याांा आवतध सारिीत 
लॅाथायायीड ससारखेि एकप्रत्रत स्थाा प्ररले आहे. ही सवध प्रकरिोत्सारी कसूा, यसरेप्रायम किस्रममाकं 
९२च्या पसढील सवध माावप्रार्षमत आहेत. 
 
अ ॅस््टणनयम (Ac) : किस्रममाकं ८९ िे क नॅक्टाायड माप्रलकेतील पप्रहले मलूद्रव्य, यािा शोध प्रपि 
ब्लेन्डपासूा रेप्रडयम वगेळे करतााा राप्रहलेल्या गाळातूा लागला. हे यसरेप्रायमच्या खप्रालातूा वगेळे 
करतात. 
 
अ ॅ्सेलरॉड, ज्युणलयस (१९१२-२००४) : िेतासंस्थेसबंंधी औतधे प्रामाि करिारे कमेप्ररका शास्त्रज्ञ. 
१९७० साली त्याांा उल्फ फॉा आयलर आप्रि बााडध काट झ याचं्या लोडीाे शरीरशास्त्रातील ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक बहाल करण्यात आहे होते. कॅटेकोलामाईन्स ही रसायाे िेतातंतूद्वारे होिाऱ्या संरेशवाहाात 
महत्त्वािी भपू्रमका पार पाडतात. प्रसझोफे्रप्रायाच्या व्याधीत मेंरूतील पाईाील गं्रथीद्वारे शरीराचं्या प्रवप्रवध 
िप्र्रमयािंा तोल राखण्यास मरत होते, याप्रवतयी त्याांी सखोल कभ्यास केला. आपल्या मसलासमवते 
केलेल्या रससऱ्या एका संशोधा िकल्पात, त्याांी डायाोसरािंी लमात एका धूमकेतूच्या पृथ्वीवरील 
आघातामसळे ाामशते झाली, कसे राखवाू प्ररले होते. 
 
अ ॅगमाकग  : शतेी उत्पाराे व त्यावरील िप्र्रमयेद्वारे तयार केलेले पराथध आप्रि िािील पराथध यािंा रला व 
शसद्धता पटप्रविारे सरकारी प्रिन्ह (लेबल). ज्या वस्तंूिी ितवारी आप्रि रला ‘शतेमाल उत्पारा आप्रि 
प्रवपिा कायरा १९३७’ (गे्रवडग आप्रि माकेवटग) िमािे आहे, त्यावर ‘क गॅमाकध ’ प्रिन्ह लावता येते. 
लेबलवर उत्पारकािें ााव, माल भरल्यािा प्ररााकं व प्रठकाि यािी ाोंर कसते. प्रायातीसाठी हे प्रिन्ह 
सक् तीिे आहे. 
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अ ॅग्रंोबॅ्टेणरयम जीिािू : वास्पतीमध्ये गाठी प्रामाि करिारी एक प्रवप्रशष्ट लीवािू िलाती. या गाठीमसळे 
क गॅ्रोबॅक्टेप्ररयम प्रलवािूंाा संरक्षि प्रमळते. लीवािूिंी लासके यलमाा वास्पतीच्या लासकामंध्ये बरल 
घडवाू आपल्याला आवश्यक पोतिद्रव्ये प्रामाि करतात. यलमाापेशीच्या लासकामंध्ये फेरफार घडवाू 
आिण्याच्या लीवािूंच्या या क्षमतेमसळे त्यािंा वापर लासक कप्रभयापं्रत्रकी तंत्रात केला लातो. (पाहा : 
टू्यमर) 
 
अ ॅझोथायणमणडन (एझेडटी) : हे एक एि.आय.व्ही च्या प्रवतािूशी लढण्याकप्ररता मसिाम तयार केलेले 
औतध आहे. एिआयव्हीकप्ररता िथम शोधलेले हे औतध आहे. याला प्रसप्रडवडूीा कसेही म्हितात. (पाहा : 
एड्स) 
 
अ ॅणडनो्हायरस : हा एक िकारिा प्रवतािू आहे. त्यािी कासवापं्रशकता डीएाएच्या रेिूत साठवलेली कसते. 
क पॅ्रडाोव्हायरसिी बाधा आपिा सवांाा कधी ाा कधी झालेली कसते. साधारिपिे सरीसारखे रोग या 
प्रवतािूमसळे होतात. गेल्या काही वतांत या प्रवतािूिा उपयोग लासक-वाहक (व्हेक्टर) म्हिूा केला लात 
आहे. 
 
अ ॅणडनोसीन डाय फॉस्फेट (एडीपी) : वास्पतीत किप्रार्षमतीच्या िप्र्रमयेत, र्श्ासोच्छछ वासाच्या िप्र्रमयेत कि 
वकवा सूयधिकाशातील ऊला एडीपी शोति करूा एटीपी तयार करते. एडीपी एक न्यसनक्लओसाईड कसूा 
त्याला रोा फॉस्फेट समूह लोडलेले कसतात. क ॅप्रडााईा रेिू प्ररबोल साखरेला लोडलेला कसतो. तो 
न्यसनक्लओसाईड. त्याला रोा फॉस्फेट समूह लसळले की एडीपी तयार होतो. एडीपीिे मसख्य कायध एटीपी - 
क पॅ्रडाोसीा राय फॉस्फेट तयार करिे. एडीपी हा रेिू सलीव पेशींाा ऊला पसरवतो. (पाहा : एर्ीपी) 
 
अ ॅडेणनन : न्यूक्लीक आम्लाचं्या ाायरोलायसक् त िार घटकापंैकी एक. न्यूक्लीक आम्लाचं्या रेिूिी 
लडिघडि होतााा यािी लोडी ाेहमी थायमीा या घटकाशीि लसळते. ऊलासमदृ्ध ‘एटीपी’ या रेिूिाही 
हा एक घटक आहे. (पाहा : सायर्ोचसन आचर्ण ग्वाचनन) 
 
अ ॅडेनॉणसइन रायफॉस्फेट (एटीपी) : रासायप्राक लोडाचं्या रूपात ऊलेिा साठा करिारा सलीवांच्या 
शरीरातील िमसख रेिू. ित्येक लीवरासायप्राक िप्र्रमयेमध्ये यािा महत्त्वािा सहभाग कसतो. एका रायबोल 
शकध रेच्या रेिूबरोबर एक क डेॅााईािा रेिू व त्याला लोडलेले तीा फॉस्फेटिे रेिू कसे त्यािे स्वरुप कसते. 
एक वकवा कप्रधक फॉस्फेट रेिू कलग झाले की साठलेली ऊला मोकळी होऊा त्या िप्र्रमयेसाठी ती 
वापरली लाते. आप्रि फॉस्फेट रेिू लोडला गेला की ऊला साठवली लाते. एडीपी + ऊला = एटीपी आप्रि 
एटीपी – ऊला = एडीपी. (पाहा : एडीपी) 
 
अ ॅडेणस्ह : रोा वस्तंूच्या पषृ्ठामंध्ये लावलेले आप्रि ते पृष्ठभाग एकमेकास प्रिकटवाू ठेविारे पराथध. हे, 
वडक वकवा प्रशरसासारखे प्रिकट, वकवा लाख, राळ, रेझीा वगैरे सारखे पराथध कसतात. या पराथांिे कि 
वकवा रेि,ू वस्तंूच्या पृष्ठातील पोकळीत प्रशरूा घट्ट होतात. त्यामसळे प्रिकटप्रवलेल्या वस्तू एकमेकास 
पक्क्या प्रिकटतात. ससपर ग्लू सारखे साधंक काही प्रमप्राटाति घट्ट होतात. 
 
अ ॅनाबोणलझम : शरीरातील लैवरासायप्राक प्र्रमया. यामसळे साधे प्रमश्रि प्रबकट वकवा गसंतागसंतीिे बाते. 
(पाहा : कॅर्ाबोचलझम व मेरॅ्बोचलझम) 
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अ ॅणनणलडा : गाडंसळासारखे कनस्थ प्रवरहीत िािी या समूहात येतात. या िाण्यािें शरीर लाबं, लंब 
गोलाकार, सेगमेंट यसक् त कसते. लळू, गोम यासारखे िािी या समसहात मोडतात. 
 

 
 

अ ॅनोडायिंझग : क लॅ्यसप्रमप्रायम वस्तंूिे गंलिे रोखण्यासाठी त्याचं्या पृष्ठावंर, प्रवद्यसत् प्रवच्छेरा तंत्रािा वापर 
करूा, क लॅ्यसप्रमप्रायम ऑक्साईडिा (क ॅल्यसप्रमाा) पातळ थर प्रामाि करण्यािी िप्र्रमया. प्रवद्यसत् प्रवच्छेद्य 
द्राविात, ॲल्यसप्रमप्रायमिी वस्तू ॲाोडला लोडतात. त्यावर प्र्रमयाशील ऑनक्सला येतो आप्रि 
क लॅ्यसप्रमाािा पातळ थर प्रामाि होतो. 
 
अ ॅिटी ऑस््सडंट स : शरीरातील ाैसर्षगक ऑनक्सलायसक् त लैवरासायप्राक प्र्रमयामंध्ये तयार होिाऱ्या 
कपायकारक मसक् तमूलकािंा (फ्री रॅप्रडकल्स)िा ााश करिारी रसायाे मसक् त मलूकातील ऋिप्रवद्यसत् भारीत 
कि कँनण्ट ऑनक्सडंट्टसाा प्रिकटतात व ााश पावतात. ॲनण्ट ऑनक्सडंट्टस आपल्याला किातूाि 
प्रमळतात. गालर, प्रहरव्या भाज्या, प्रपवळी फळे, कंडी, ससका मेवा, पालेभाज्या, सोयाबीा, डावळब, टोमटॅो, 
कप्रलगंड यातूा ही प्रमळतात. (पाहा : फ्री रॅचडकल्स) 
 
अ ॅिटीमनी : (sb) : ५१ किस्रममाकंािे मूलद्रव्य. यािी बरीि स्फप्रटक रूपे आहेत. कमी तापमााावर प्रपवळे 
आप्रि काळे क नॅ्टीमाी, कधातूिे गसिधमध कसलेले आप्रि कनस्थर आहेत. शसध्र धातू हवते पेटतो. लेड 
क कॅ्यसम्यसलेटरच्या प्लेट, मसद्रिप्रखळ्यािें प्रमश्रधातू, बॉलबकेवरगिे प्रमश्रधातू, सोल्डसध, वगैरेतही क नॅ्टीमाी 
वापरतात. क ॅन्टीमाीिी काही संयसगे कागर, कापड, लाकूड वगैरेंवर फवारल्यास त्याांा आगीपासूा 
संरक्षि प्रमळते. 
 
अ ॅिटेना : 
 
अ) िीवशास्त्र : संप्रधपार वगीय िाण्यामध्ये केसासारखा लाबं कसा स्पशधज्ञाा रेिारा कवयव. त्या िाण्याांा 
या कवयवाद्वारे स्पशधज्ञाा तर होतेि, पि वासािे ज्ञााही होते. 
 
ब) इलेक्ट्रॉतनक्ट्स : एक प्रवप्रशष्ट उपकरि ज्याद्वारे प्रवद्यसत् िसंबकीय लहरींिे ग्रहि केले लाते. यािा वापर 
रेप्रडओ आप्रि रूरप्रित्रवािी कायध्रममाच्या िसारिासाठी केला लातो. 
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अ ॅिथॅ्र्स : गायी-बैलामंध्ये आप्रि प्रवशतेतः मेंढ्यामंध्ये रोगग्रस्त पशूिा, फाशी प्ररल्यासारखा तडकाफडकी 
मृत्यू घडवाू आििारा – क नॅ्िॅक्स – हा एक किसलीविप्रित व पशसमाध्यमसंिारी रोग आहे. िप्रतवती 
भारतामध्ये या रोगापासूा प्रावारि करण्याकप्ररता लस टोिूा घ्यावी लागते. बॅप्रसलस क ॅन्िॅप्रससिे 
किसलीव पयावरिात रीघधकाल तग धरूा राहण्यासाठी स्पोकरफॉमध वकवा स्पोकर-रूप धारि करू 
शकतात. त्याद्वारे माावावर सं्रममि होऊ शकते. हा ससंगध त्विेवरील लखमेमध्ये झाल्यास काळपसळी हा 
रोग होतो. लोकर हाताळिाऱ्या लोकाांा स्पोकर-रूपामंसळे न्यूमोप्राआ होतो. 
 

 
 
अ ॅपल : ओप्ररया िोलेक्ट पेलोड एक्सपेप्ररमेंट यातल्या शब्राचं्या आद्याक्षरापंासूा तयार झालेल्या ाावािा 
भारतााे बावलेला पप्रहला भनूस्थर संरेशवहा उपग्रह. १९८१ साली यसरोप्रपया स्पेस एलन्सीच्या ओप्ररया 
कनग्ाबािाद्वारे तो आकाशात सोडला गेला. लवळलवळ रोा वतध यािा उपयोग भारतभर टेप्रलनव्हला 
कायध्रमम िसाप्ररत करण्यासाठी आप्रि संरेशवाहाातले ियोग करण्यासाठी झाला. 
 
अ ॅपलटन, एडिडग स््ह्टर (१८९२-१९६५) : प्रब्रप्रटश भौप्रतकतज् ज्ञ. त्याांी कतंराळातील ‘आयाोनस्फकर’ 
थरािा शोध लावला होता. या थरातूा रेप्रडओलहरी पसाि पृथ्वीकडे परतात. त्यामसळे, संपकािे 
रळिवळि सोपे झाले आहे. या शोधाबिल १९४७ िे भौप्रतकशास्त्रातील ाोबल पाप्ररतोप्रतक, त्याांी 
प्रमळप्रवले होते. 
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अ ॅपलटन थर (अ पॅलटन लेअर) : वातावरिािा एक वरिा थर. पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासूा ससमारे २५० 
प्रक.मी. उंिीवर कसलेला आप्रि आयाावरिािा भाग कसलेला हा थर पृथ्वीवरूा िसाप्ररत करण्यात 
आलेल्या रेप्रडओलहरींाा परावर्षतत करूा रीघध कंतराच्या रेप्रडओ सिंारास (रळिवळिास) मरत करतो. 
सर एडवडध नव्हक्टर क ॅपलटा याांी या थरािा शोध लावला. लसलसा प्ररवस पसढे सरकतो तसतशी या 
थरािी लाडी बरलते आप्रि या थरावर सौरडागािंाही खूपि पप्ररिाम होतो. त्यामसळे काही वळेा रेप्रडओ 
िसारिात कडथळे येतात. 
 
अ ॅफ्लॉटॉस््झन : प्रवप्रशष्ट कवक वकवा बसरशी खाद्य पराथावर वाढते त्यावळेी लो प्रवतारी पराथध प्रामाि करते 
त्याला माय्रमोटॉनक्सा म्हितात. प्रवत लहाल कसूा किधान्याच्या पेशीतील कासवापं्रशक गसिधमध ते 
बरलते. िाण्यात ककध रोग प्रामाि करू शकते. शेंगराण्यावर बसरशी वाढली की तेथे तयार होिाऱ्या 
प्रवतपैकी एक क फॅ्लॉटॉनक्झा कसते. 
 
अ ॅमीटर : प्रवद्यसत् िवाहािे मापा करायला वापरले लािारे उपकरि. हे उपकरि प्रवद्यसत्  पप्ररपथामध्ये ाेहमी 
एकसरी पद्धतीाे लोडले लाते. 
 
अ ॅम्पीअर, आंदे्र मारी (१७७५-१८३६) : फ्रें ि भौप्रतकशास्त्रज्ञ, तसेि तत्त्वज्ञ. भौप्रतकशास्त्राबरोबर गप्रित 
आप्रि रसायाशास्त्रातही पारंगत. पॅप्ररस येथील टेनक्ाकल मनन्स्ट्ूयमटमध्ये गप्रितािे, तर महाप्रवद्यालयात 
भौप्रतकशास्त्रािे कध्यापा केले. िप्रतकूल आर्षथक पप्ररनस्थतीशी झगडत त्याांी लोहिसंबक आप्रि प्रवद्यसत् िवाह 
यासबंंधी प्रवशते संशोधा केले. प्रवज्ञााातील प्रवद्यसत् िसबंकीय शाखेिा लाक. प्रवद्यसत् िवाहाच्या एककाला 
त्यािे ााव रेऊा त्याच्या सशंोधाािा गौरव केला आहे. 
 
अ ॅम्प्युटेशन : शरीरािा एखारा भाग / कवयव शस्त्रप्र्रमयेाे तोडूा टाकिे. कपघातामसळे बोटे, हात, पाय 
मत्यारी कवयव तसटतात. हल् ली कसे तसटलेले कवयव ताबडतोब स्वच्छ फडक्यात बाधूंा त्यावर सलाईा 
टाकूा हॉनस्पटलमध्ये ाेल्यास ताबडतोब शस्त्रप्र्रमया करूा लसळण्यािी शक्यता कसते. काही वळेा एखाद्या 
कवयवािा रक् तपसरवठा मधसमेहामसळे वा कन्य काही कारिामसळे बंर होतो. त्यामसळे तो कवयव सडतो व तो 
काढूा टाकावा लागतो. कप्रतिमािातील लंतूसंसगधही याला कारिीभतू ठरतो. 
 
अ ॅणरस्टॉटल (इ.स. पूिग ३८४-इ.स. पूिग ३२२) : पसराता ग्रीक तत्त्ववते्ता. त्या काळात क ॅप्ररस्टॉटल एक 
प्रशस्तबद्ध, बसप्रद्धमाा, प्रविारवतं म्हिूा ाावाललेला होता. क ॅप्ररस्टॉटलच्या िजे्ञच्या कक्षा त्या काळच्या 
मासष्ट्याच्या ज्ञाााच्या सवध शाखा-उपशाखाांा सामाविाऱ्या होत्या. कशा बऱ्याि बाबतींत क ॅप्ररस्टॉटलिे 
प्रसद्धान्त ठाम कसले तरी कालिवाहाच्या रे्यमात मात्र ते प्रटकू शकले ााहीत. 
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अ ॅरोमॅणटक संयुगे : क ॅरोमा म्हिले प्रवप्रशष्ट गोडसर वास वकवा गधं. बेन्झीासारखी हायड्रोकाबधाी सयंसगे 
प्रवप्रशष्ट गंधयसक् त कसूा त्यातील काबधाच्या किूंिी रिाा वलयाकृती कसते. या संयसगातील काबधा 
हायड्रोलाच्या किूचं्या रिाेिे कोडे कप्रलकडे केक्यसले या शास्त्रज्ञााे शोधूा काढले. (पाहा : अ चॅलफॅचर्क 
संयुगे) 

 

 
 
अ ॅणलफॅणटक संयुगे : ज्या सेंप्रद्रय वकवा काबधाी सयंसगात केवळ काबधा आप्रि हायड्रोला हेि घटक कसतात 
त्याांा हायड्रोकाबधा म्हितात. हायड्रोकाबधामधील काबधा-हायड्रोला बधं, किूंिी रिाा यााससार 
क पॅ्रलफॅटीक आप्रि क ॅरोमपॅ्रटक कशा िकारात वगीकरि केले लाते. ज्या हायड्रोकाबधामधील काबधा किूंिी 
रिाा सरळ साखळीसारखी वकवा फाटे फस टलेल्या साखळीसारखी म्हिलेि प्रववृत्त शृखंला कसते त्या 
संयसगाांा क ॅप्रलफॅटीक संयसगे म्हितात. उरा. प्रमथेा, मथेा (पाहा : अ ॅरोमचॅर्क सयुंगे) 

 

 
 
अ ॅल्युणमना : (Al2o3) : क लॅ्यसप्रमप्रायम ऑक्साईड, कोरंडम, पाण्यात कप्रवद्राव्य, पाढंरा मंद्राील, लाल वकवा 
गसलाबी माप्रिक, आप्रि प्राळा मंद्राील ही क ॅल्यसप्रमाािीि रूपे आहेत. कल्कोहोलच्या प्रालधलीकरिासाठी 
प्रारेशक म्हिाू वापर. काेक प्रसरॅप्रमक पराथध आप्रि वस्तंूिा एक महत्त्वािा घटक. उष्ट्ितेिा कप्रतरोधक 
कसल्यामसळे मोठमोठ्या औनष्ट्िक भट्ट्यमािें कस्तर म्हिूा उपयोग. 
 
अ ॅल्युणमणनअम (Al) : आवतधसारिीत गि्रममाकं १३ कसलेला क ॅल्यसप्रमप्राकम हा धातू मूलद्रव्य आहे. सजं्ञा 
Al :; प्रवलयवबरू : ६६० कंश सेनल्सकस, उत्कलावबरू : २४५ कंश सेनल्सकस आहे. क ॅल्यसप्रमप्राकमिी 
महत्त्वािी खप्राले : ्रमायोलामट, बॉक्सामट. पृथ्वीवर सयंसक् त नस्थतीत मसबलक आढळिारे ्रममवार प्रतसरे 
मूलद्रव्य म.स. १८२५ साली एि. म. ओकरस्टेड यााे प्रवद्यसत् पृथःकरिााे हा धातू िथम प्रमळप्रवला. या 
धातूिी खप्राले भारतात कटाी (मध्य िरेश), रािंी (प्रबहार), तसंगारेर्श्र व कोल्हापूर (महाराष्ट्र), बेळगाव 
(कााटक), सालेम (ताप्रमळााडू) आप्रि ओप्ररसा येथे आढळूा येतात. प्रवद्यसतवाहक तारा, घरगसती भाडंी, 
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औद्योप्रगक उपकरिे, यामध्ये तसेि क ॅल्यसप्रमप्राकमिी संप्रमश्रे वलाााे हलकी परंतस रिकट कसल्यााे 
प्रवमााािा पत्रा व कवकाश उद्योग यामध्ये वापरली लातात. 
 
अ ॅ्होगॅनो स्स्थराकं (अ ॅ्होगॅनो कॉिस्टंट नंबर) : कोित्याही मूलद्रव्याच्या एक गॅ्रम एवढ्या वलाामध्ये 
कसलेल्या किूिंी संख्या. ही नस्थर कसते. या तत्त्वािा शोध, क पॅ्रमप्रडओ कव्होगडॅ्रो यााे लावला. त्यािे 
मूल्य ६·०२२ x १०²³ एवढे आहे. त्याकप्ररता ‘N’ ही संज्ञा वापरली लाते. 
 
अ ॅस्टन, रिकास्िसस णिल्यम (१८७७-१९४५) : ‘मास स्पेक्रोग्राफी’ या ावीा तंत्राच्या शोधाबिल १९२२ 
सालिे रसायाशास्त्रातले ाोबेल पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे प्रब्रप्रटश भौप्रतकशास्त्रज्ञ. त्याचं्या तंत्राद्वारे किूंिा 
कभ्यास करिे सोपे झाले. हायड्रोला या मूलद्रव्यािे वस्तसमााही त्याांी शोधले होते. 
 
अ ॅस्स्परीन : एपीसी म्हिूा ििारात कसलेल्या औतधी गोळीतील मसख्य घटक क ॅप्रसटील सलॅीसायलीक 
आम्ल होय. तेि क ॅनस्परीा, क नॅस्परीा हे रासायप्राक ााव कसूा वरेााशामक, सूल कमी करिारे आप्रि 
ज्वर उतरविारे आहे. त्यािा कप्रतवापर (कल्सर) व्रि प्रामाि करते. रक् तािी गसठळी प्रवरघळवण्यासाठी 
डॉक्टर हे रेतात. 
 
अ ॅस्बेस्टॉस : रगडासारखेि घटक कसलेले, परंतस धागे-तंतंूाी बालेले एक उपयसक् त खप्राल. हे खप्राल 
उष्ट्िता आप्रि वीलवाहक ासते, याच्यावर रसायाािंा पप्ररिाम होत ााही. त्यामसळे क ॅस्बेस्टॉस प्रवलेिी 
उपकरिे, पते्र, वभती, कनग्ाशामक कापड मत्यारींच्या प्रार्षमतीमध्ये वापरतात. परंतस, यािे तंतू फस प्फस सात 
लात कसल्यााे, याच्या मसक् त वापरावर खूप प्राबधं आले आहेत. 
 
अ ॅस्बेस्टॉणसस : क सॅ्बेस्टॉसिे सूक्ष्म तंतू कथवा धागे हवते तरंगत राहतात. ते र्श्ासाद्वारे शरीरात प्रशरले तर 
र्श्साेंप्रद्रयाच्या ओलसर कतंभागावर प्रिकटतात. सतत आप्रि रीघधकाळ प्रिकटूा राप्रहल्यास र्श्ासाप्रलका 
आप्रि फस प्फस से क्षीि होतात. र्श्सारोगािंा िारसभाव होतो, क्षय होतो. क सॅ्बेस्टॉसमसळे होिाऱ्या क्षयास 
‘क सॅ्बेस्टॉप्रसस’ कसे म्हितात. क ॅस्बसे्टॉसच्या कारखान्यात व कारखान्याच्या पप्ररसरात वावरिाऱ्याांा या 
रोगािी बाधा होण्यािी भीती कसते. क्षयािी पप्ररिती ककध रोगात होण्यािीही शक्यता कसते. 
 
अगँस्रॉम : लाबंी मापाािे एकक; एक कँगस्रॉम = १०⁻¹⁰ मीटर. िामसख्यााे िकाशप्रकरिािंी तरंगलाबंी 
मोलण्यासाठी ‘कँगस्रॉम’ हे एकक पूवी वापरत कसत. ‘कँगस्रॉम’ या एककािे प्रिन्ह : A° 
 
अणँजओग्रंाफी : माावी शरीरातील सवध कवयवाांा रक् तवाप्रहन्यादं्वारे रक् तपसरवठा होतो. काही कारिामंसळे 
रक् तपसरवठा करिाऱ्या धमाीत कडथळा प्रामाि झाल्यास, तो कोित्या वाप्रहाीत झाला आहे यािा शोध 
‘कँप्रलओग्राफी’ या प्रिप्रकत्सापद्धतीाे करतात. रक् त व भोवतालिी ऊती यािंी घाता सारखी कसल्यामसळे 
रक् तात क्ष-प्रकरिाांा कपाररशधक ठरेल कसा द्रव टोितात. लाघेंलवळील वाप्रहाीस एक ाप्रलका सोडली 
लाते. ही ाप्रलका क्ष-प्रकरिाचं्या िप्रतमादं्वारे हृरयातील आकसं प्रित झालेल्या धमाीपयंत पोहोिवली लाते. 
ज्या प्रठकािी कडथळा प्रामाि झाला कसेल तर तेथूा रक् तिवाह पसढे लाण्यास कडथळा होतो, हे क्ष-
प्रकरिाचं्या छायाप्रित्रातूा कळते व योग्य तो उपिार करिे शक्य होते. 
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अणँजओप्लास्टी : हृरय ऑनक्सलायसक् त शसद्ध रक् त धमाीद्वारे संपूिध शरीरास पोिवते. कधीकधी हृरयाला 
रक् त पसरवठा करिारी शसद्ध रक् तवाप्रहाी आकसं िा पावल्यामसळे त्या भागातील स्ाायूंाा मला होते व 
हृरयप्रवकारािा झटका येण्यािी शक्यता वाढते. कँप्रलओप्लास्टी हे तंत्र धमाीिा व्यास वाढवाू रक् तिवाह 
पूवधवत करण्यासाठी वापरतात. यासाठी लाघेंतील धमाीतूा एक बाप्ररक ाप्रलका हृरयातील आकसं प्रित 
धमाीपयंत क्ष-प्रकरिाचं्या िप्रतमेाससार सरकवतात. याििमािे, रससरी एक ाप्रलका (कॅथेटर) पप्रहल्या 
ाप्रलकेलगत घालतात. या ाप्रलकेच्या टोकाला कसलेला फस गा कडथळ्याच्या प्रठकािी फस गवला लातो. 
यामसळे हृरयातील रक् तवाप्रहाीिा आकसं प्रित भाग रंूर होतो. ाप्रलका शरीराबाहेर काढण्यापूवी धातंूिा 
लहाासा गोल (स्टेंट) या प्रठकािी बसवल्यााे हृरयाला भरपूर रक् तपसरवठा प्रमळण्यािी सोय होते. 
 

 
 

अथँोसायाणनन : यामसळे फस लाफळाांा रंग येतो. हे पाण्यात प्रवरघळते. त्यामसळे टोमटॅो, पपया वगैरे फळािंा 
रंग त्याचं्या रसात उतरतो. लाल, प्रपवळा, प्राळा कशा प्रवप्रवध रंगात ही रंगद्रव्ये कसतात, पेशीरसातंही 
प्रवरघळलेल्या कवस्थेत कसतात. 
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ओ 
 
ओघ (फ्लो) : एखाद्या ारीााल्यातूा पािी वाहते. तेव्हा पाण्याच्या वाहण्याला ओघ कसतो. ओघाला एक 
गती कसते. 
 
ओघपत्र (फ्लोचाटग) : एखाद्या िश् ाािी वकवा व्यावहाप्ररक समस्येिी तकध शास्त्रीय पायऱ्याांी उकल 
करण्यासाठी प्रलप्रहतात ते. या लेखाात ित्येक पायरी िौकटीत राखवाू, त्यापसढे कोित्या प्ररशलेा 
लावयािे – खाली – डावीकडे - उलवीकडे ते बािाांी राखवाू ित्येक पायरीला ‘होय’ कथवा ‘ााही’ 
प्रविारूा कोिता मागध स्वीकारायिा ते ठरवले लाते. सगंिकीय कायावली प्रलप्रहण्यापूवी हातातील िश् ाा 
(समस्या)िे िथम ओघपत्र तयार केले लाते. 
 
ओचोआ, सेिेरा (१९०५-१९९३) : कृप्रत्रम न्यनूक्लओटाईड तयार करण्यासाठी ााप्रवन्यपूिध तंत्रज्ञाााच्या 
शोधासाठी १९५९ सालिे वैद्यकशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक आथधर कॉाधबगध याचं्या समवते प्रमळप्रविारे 
स्पेामध्ये लन्मलेले कमेप्ररका लीवशास्त्रज्ञ. त्याांी शोधूा काढलेल्या एका काोख्या प्रवकरामसळे न्यूनक्लक 
आम्लािें घटक साखळीमध्ये गसंफले लाऊा त्यापासूा कृप्रत्रम आरएाएिी बाधंिी शक्य झाली. 
 
ओझोन : ाेहमीच्या ऑनक्सलाच्या रोा किूंपासूा बालेल्या रेिऐूवली तीा ऑनक्सलाच्या किूपंासूा 
बालेला रेिू. हा कनस्थर कसतो. वातावरिाच्या वरच्या थरात कसलेल्या ऑनक्सलािी लंबसपार प्रकरिाशंी 
होिाऱ्या िप्र्रमयेपोटी त्यािी प्रार्षमती होते व तो तेथेि सािाू राहतो. त्यािा हा थर लंबसपार प्रकरिाांा 
लप्रमाीपयंत पोिण्यापासूा रोखूा सलीवसृष्टीिे संरक्षि करतो. िरूतिामसळे हा ाष्ट पावाू वरच्या 
वातावरिातील यािा थर प्रवरळ झाला होता. त्यामसळे एक मोठीि पयावरिीय समस्या उभी राप्रहली होती. 
कसा हा संरक्षक वायू लप्रमाीलवळ कसल्यास मात्र घातक ठरतो व िकाशीय रासायप्राक धसक्याच्या 
प्रार्षमतीला सहाय्यभतू ठरतो. 
 
ओझोन णछद्र (ओझोन होल) : उंिीवरील वातावरिातील ऑनक्सलावर सूयािे लंबपूार प्रकरि पडल्यावर 
ओझोा तयार होतो आप्रि स्तप्ररतावरिामध्ये १५ ते ५० प्रकलोमीटर उंिीवर त्यािा थर पसरतो. लंबूपार 
प्रकरि या थरावंर कडवले लातात आप्रि पृथ्वीवरील िाप्रिमात्रािें त्या प्रकरिापंासूा रक्षि होते. 
सीएफसीसारख्या माावप्रार्षमत पराथाच्या साप्रिध्यात ओझोा प्रवरघळतो. सा १९८७ मध्ये 
कंटानक्टधकावरच्या भागात ओझोाच्या थराला भोक पडल्यािे आढळले. कशा प्रछद्रातूंा लंबूपार प्रकरि 
पृथ्वीवर पोहोिले तर लीवाांा धोका संभवतो. 

 

 
ओझोन णछद्र 
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ओडोमीटर : याला मायलोमीटर कसेही म्हितात. हे उपकरि वाहाााे प्रकती िवास केला ते 
मोलण्यासाठी वापरतात, हे उपकरि यापं्रत्रकी वकवा मलेक्रॉप्राक कसू शकते. 
 
ओढिे-खेचिे (रॅ्शन) : कनस्थभगं झाल्यास तसटलेली हाडे स्ाायूंाा खेितात. ही हाडे एकमेकालंवळ 
आिण्यासाठी तािूा धरावी लागतात. यासाठी तसटलेल्या हाडाच्या वरच्या भागात एखारी वरग लावाू ती 
रोरीाे पसलींाा लावाू वलााचं्या साहाय्यााे खेितात. स्लीप प्रडस्कमध्ये कमरेला पट्टा बाधूंा पायाला 
पसलीच्या साहाय्यााे वलाे लावाू खेितात. यात कॉटच्या पायािी बालू वर उिलूा शरीराच्या वलाािा 
उपयोग केला लातो. मााेिे मिके एकमेकावंर राब रेतात (सव्हायकल स्पॉनण्डलायप्रसस). त्या वळेी 
मााेलाही कसाि ताि द्यावा लागतो. शस्त्रप्र्रमया ा करता हवा कसलेला पप्ररिाम साधण्यासाठी रॅक्शा 
वापरतात. 
 

 
 

ओणपएट : कफूच्या झाडाच्या ककापासूा प्रामाि झालेल्या मॉर्षफा, कोडीासारख्या वरेााशामक औतधािंा 
गट. 
 
ओपेनहायमर, जे. रॉबटग (१९०४-१९६७) : किूबॉम्बिा लाक म्हिूा ओळखला लािारा कमेप्ररका 
भौप्रतकशास्त्रज्ञ. कमेप्ररकेच्या यसद्धकाळातील किबूॉम्ब बाप्रवण्याच्या माॅहॅटा िकल्पािा िमसख. पप्रहला 
िायोप्रगक किसस्फोट १६ लसलै, १९४५ रोली करण्यात आला. मलेक्रॉन्सिा पसंलवार या प्रवतयात त्याांी 
मूलभतू संशोधा केले. कें द्रकीय / किसगभध रिाा व कॉनस्मक प्रकरि या प्रवतयातंही त्याांी महत्त्वािे 
संशोधा केले. 
 
ओणरसा णिज्ञान अकादमी : उप्रडया भातेतूा सामान्यलाापंयंत प्रवज्ञााािा िसार करण्यासाठी झटिारी 
ओप्ररसा राज्याच्या प्रवज्ञाा तंत्रज्ञाा खात्यािी प्रशखर ससं्था. प्रहिे मसख्यालय भसवाेर्श्र येथे आहे. प्रवज्ञाा 
लेखकाांा पाप्ररतोप्रतके रेिे, उप्रडया भातेतील एका दै्वमाप्रसकािे िकाशा करिे, उप्रडया भातेत सवधसामान्य 
लातेसाठी प्रवप्रवध प्रवज्ञााप्रवतयावर व्याख्यााे आयोप्रलत करिे यासारखे उप्रमम संस्था राबवते. 
 
ओस्टिाल्ड, रेिकडणरख णिल्हेल्म (१८५३-१९३२) : या लमधा रसायाशास्त्रज्ञाला उत्िेरकािे (कॅटॅप्रलस्ट) 
कायध प्रसद्ध करण्यासाठी १९०९ सालिा रसायाशास्त्रातील ाोबेल पसरस्कार प्रमळाला. उत्िेरक एखाद्या 
रासायप्राक प्र्रमयेिा वगे वाढवतो. पि ती प्र्रमया संतसप्रलत होत ााही हे ससद्धा त्यााे राखवाू प्ररले. भौप्रतक 
रसायाशास्त्रािा तो लाक आहे. नव्हस्कॉमीटरिा शोध त्यााे लावला. 
 
ओहम (एकक) (Ω) : प्रवद्यसत् रोधािा एकक. एक व्होल्ट प्रवद्यसत् भाराच्या फरकातूा एक क ॅनम्पकर एवढा 
प्रवद्यसत् िवाह लाऊ रेण्याकप्ररता होिारा रोध म्हिले एक ओहम होय. यािी खूि Ω कशी राखवतात. 
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ओहम, जॉजग सायमन (१७८९-१८५४) : प्रवद्यसतिवाह, प्रवद्यसतरोध आप्रि प्रवभवातंर यातील संबधं प्रायमादं्वारे 
स्पष्ट करिारे लमधा भौप्रतकतज्ज्ञ. प्रवद्यसतरोधािे एसआय एकक ओहम याि ाावााे ओळखले लाते. 
 
ओहम मीटर : कोित्याही वीलवाहकातील प्रवद्यसतप्रवरोधािे मापा या उपकरिााे होते. 
 
ओहमचा णनयम : वाहकािी भौप्रतक कवस्था कायम कसतााा वाहकातूा लािारी प्रवद्यसतधारा (I) ही त्या 
वाहकाच्या रोा टोकामधील प्रवभवातंराच्या (V) समाासपती कसते. लर प्रवद्यसतप्रवरोध नस्थर कसेल तर I ∝ 
V 
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औ 
 
औषध माते्रचा पणरिाम (डोस णरलेटेड इफे्ट) : कोठलेही औतध म्हटले की त्यािी मात्रा, माते्रिे िमाि, 
औतध रेण्यािा मागध, माते्रच्या पप्ररिामािा काळ तसेि, एकापेक्षा लास्त औतधे रेतााा, त्यािंी एकमेकािंी 
िप्र्रमया - पप्ररिाम वाढविारी वा कमी करिारी, खाण्यािा होिारा पप्ररिाम यािंाही प्रविार करावा 
लागतो. उरा. िप्रतलैप्रवके लेविाांतर घेतल्यास वकवा कॅनल्शकमबरोबर घेतल्यास पप्ररिाम कमी होतो. 
सॉर्षबरटे (हृरय प्रवकारािा झटका आल्यास) प्रलभेखाली ठेवल्यास ताबडतोब पप्ररिाम होतो. 
 
औषधी िनस्पती लागिड (मेणडणसनल फ्लाटं कस्ल्ट्हेशन) : भारतात आयसवेर, यसाााी व होप्रमओपॅथी 
उपिारपद्धतींमध्ये वगेवगेळ्या वास्पतींिा औतधासंाठी उपयोग होतो. कशा वास्पतींिी लािीवपूवधक 
लागवड करूा त्यािें संगोपा, संरक्षि करिे म्हिलेि औतधी वास्पती शतेी होय. रेशातील १५ हलार 
फस ले येिाऱ्या वास्पतीपैकी ९ हलार ५०० वास्पतींमध्ये औतधी गसिधमध आढळतात. साधारिपिे ६२७ 
वास्पतींिा औतधींच्या प्रार्षमतीसाठी वापर केला लातो. त्यातंील ५५७ वास्पती लंगलातूा, तर फक् त ७०१ 
वास्पती लागवड करूा प्रमळप्रवल्या लातात. 
 
औस्ष्ट्िक युगुल (थमोकपल) : एक खास िकारिे तापमाामापक उपकरि, ताबं,े आप्रि लोखंडाच्या रोा 
तारा रोन्ही टोकाला एकमेकाांा लोडूा त्याचं्या साधंा बाप्रवला की औनष्ट्िक यसगसल बाते. कशा यसगसलाच्या 
साधं्यािे तापमाा प्रारप्राराळे कसेल तर त्यातील तापमााातंील फरकाला काससरूा कमी कप्रधक 
प्रवद्यसत् राब प्रवद्यसत् मंडळात प्रामाि होते. या प्रवद्यसत् राबािे मापा व्होल्टमीटराे (प्रवद्यसत् राब मापक) करूा 
त्यााससार तापमाा मोलता येते. प्रवशतेतः साधारि तापमाामापकाचं्या क्षमतेपेक्षा कप्रधक तापमाा 
मोलण्याकप्ररता औनष्ट्िक यसगसलािंा उपयोग महत्त्वािा ठरतो. प्रारप्राराळ्या धातंूच्या लोड्या वापरूा उच् ि 
तापमाािे किूक मापा करता येते. 
 
औस्ष्ट्िकदीप् ती (थमोल्युणमणनसिस) : उच् ि तापमााावरील घा पराथाच्या उष्ट्िता ऊलेकरवी घडलेले 
िकाशािे उत्सलधा. घा पराथांत प्रारप्राराळ्या स्थााी मलेक्रॉा बपं्ररस्त नस्थतीत कसतात. त्यापकैी काही 
मलेक्रॉा, उष्ट्िता ऊलेच्या सहाय्यााे मोकळे ससटल्यास पराथातील मतर काही स्थााी बंप्ररस्त होऊ 
शकतात. कशा लागा िकाश उत्सलधा िवि कसल्यास त्या मलेक्रॉािी ऊला िकाशाच्या स्वरूपात बाहेर 
फेकली लाते. या तंत्रािा वापर पराथाला प्रमळालेल्या िारिािी मात्रा मोलण्यासाठी तसेि पसरातत्त्व 
संशोधाात सापडलेल्या ामसन्यािें वय मोलण्यासाठी करतात. 
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ऑ 
 
ऑ्टेन क्रमाकं : मोटारगाड्याचं्या मपं्रलाात पेरोल हे मधंा लळत कसतााा, सौम्य स्फोटािे धक् के 
बसतात. त्या धक्क्यााे मंलीा खराब होऊ ाये म्हिाू त्यात धक् के कमी करण्यासाठी पूरके प्रमसळली 
लातात. त्यामसळे मंधा हळसवारपिे लळते. पेरोल मंधाािी मपं्रलाातील ज्वलाशीलता ऑक्टेा ्रममाकंााे 
मोलली लाते. आयझो ओक्टेा द्राविािा ऑक्टेा ्रममाकं १०० कसतो, तर एा-हेपे्टा द्राविािा शून्य 
कसतो. या रोा द्राविाचं्या प्रमश्रिाशंी तसलाा करूा, ामसन्यािंी तपासिी केली लाते. 
 
ऑस््सजन चक्र (ऑस््सजन सायकल) : हवतेील ऑनक्सला व काबधा डाय ऑक्साईड यािें िमाि नस्थर 
राखिारे ाैसर्षगक ि्रम. सवध सलीव र्श्साासाठी ऑनक्सला घेतात व काबधा डाय ऑक्सामड हवते 
सोडतात. सवध हप्ररत वास्पती सूयधिकाशात िकाशसशं् लेतिासाठी हवतेील काबधा-डाय-ऑक्सामड वायू 
शोताू घेतात आप्रि िप्र्रमयेत प्रामाि होिारा ऑनक्सला बाहेर सोडतात. 
 
ऑस््सजनची जैणिक गरज (बायोलॉणजकल ऑस््सजन णडमाडं - बीओडी) : बीओडी या तीा शब्राचं्या 
आद्याक्षराांी बालेला लघसरूप शब्र. सवध िकारच्या लीवाांा र्श्साासाठी, म्हिलेि प्रवप्रवध शारीप्ररक 
प्र्रमयासंाठी ऊला लागते. ही ऊला र्श्सा प्र्रमयेतूा प्रमळते. र्श्साासाठी ऑनक्सला लागतो. पप्ररसराच्या 
एका एककास त्यातंील सवध लीवासंाठी प्रमळूा प्रकती ऑनक्सला लागतो हे रशधप्रवण्यासाठी हा शब्र 
वापरतात. पाण्याच्या लैप्रवक िरूतिािे मापक पाण्यातील लैप्रवक िरूतिािे प्रवघटा करतााा लीवाि ू
पाण्यातं प्रवरघळलेला ऑनक्सला वापरतात. िरूतके ज्या िमािात कसतात त्या िमािातं ऑनक्सला 
वापरला लातो. कशा िकारे ऑनक्सलाच्या मागिीच्या पातळीवरूा पाण्यातील लैप्रवक िरूतिािी तीव्रता 
कभ्यासली लाते. 
 
ऑस््सजनसणहत श्वसनणक्रया (एरोणबक रेस्स्परेशन) : सेंप्रद्रय किािे ऑनक्सलाबरोबर संयसग होऊा 
ऊलाप्रार्षमती होते. हे होत कसतााा काेक िप्र्रमया घडत कसतात. वातावरिातील ऑनक्सला घेतला 
लाऊा काबधाडाय-ऑक्सामड वायू सोडला लात कसताााि ऊलेाे सपंि कसे एटीपी द्रव्य तयार होते. या 
द्रव्यािा वापर करूा िाण्यािंी, वास्पतींिी वाढ होते. वायूंच्या या रेवािघेवािीस र्श्साप्र्रमया म्हितात. 
ही प्र्रमया फस प्फस सात होते. प्रतला बप्रहर्श्धसा म्हितात. पेशींच्या आत होते प्रतला कंतर्श्धसा म्हितात. 
 
ऑस््सणडकरि (ऑस््सडेशन) : या रासायप्राक िप्र्रमयेमध्ये एखारे मूलद्रव्य ऑनक्सलाबरोबर संयोग 
पावते कथवा आपल्याकडील मलेक्रॉा रससऱ्याला रेते. उरा. काबधा लाळिे या िप्र्रमयेत काबधाच्या किूिंा 
ऑनक्सलाच्या किूंशी सयंोग होतो व काबधा डाय ऑक्सामड वायू तयार होतो. ज्या वळेेस सोप्रडयम व 
क्लोरीा यािंा संयोग होतो, त्या वळेेस सोप्रडयम आपला एक मलेक्रॉा क्लोरीाला रेतो व सोप्रडयमिे 
ऑनक्सडेशा होते. 
 
ऑणटझम : रूप्रतत एक्स गसिसूत्रामसळे उद्भविारा एक माोप्रवकार. हलारात ३ ते ४ मसलात हा आढळतो. 
बाप्रधत रुग्िािे मतराबंरोबरील वागिे कसंबद्ध व प्रवप्रित्र होते. कसे मलू प्रिडप्रिडे होऊा िसंगी वहसकही 
होऊ शकते. समालातील मतराबंरोबर प्रारोगी संबधं ठेव ूशकत ााही. कभ्यासातही ते मागे पडते. क् वप्रित 
िसंगी त्याला आकडीही येते. 
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प्रकाणशकी सणक्रयता (ऑणप्टोकल आयसोमसग) : काही सेंप्रद्रय संयसगािें रेिू रोा िकारिे कसतात. त्यािंी 
रासायप्राक रिाा लरी एकसारखीि कसली, तरी कंतगधत किूंिी रिाा रोा िकारिी कसते. या रोा 
किूरिाा एकमेकाचं्या आरशातील िप्रतवबबासारख्या कसतात. कशा रेिूंाा िकाप्रशकी आयसोमसध 
म्हितात. लिू आपल्या उलव्या व डाव्या हातासंारखे म्हिा ाा! बहसतेक सयंसगे रोन्ही आयसोमसधिी प्रमश्रिे 
कसतात. (पाहा : प्रकाशकीय चक्रयता) 
 

 
 
ऑफसेट णप्रस्िटिग : पािी आप्रि ग्रील हे रोा पराथध एकमेकामंध्ये प्रमसळत ााहीत. या गसिधमांवर आधाप्ररत 
एक आधसप्राक मसद्रिपद्धती. या मध्ये छापायच्या मलकस रावर ग्रील लावलेले कसते तर कधल्यामधल्या 
मोकळ्या लागावंर पाण्यािा हलकासा थर कसतो. त्यामसळे शाई केवळ मलकस र कसलेल्या भागावरि 
प्रिकटते. त्यािा ठसा िथम रबराच्या प्ररळावंर उमटतो. या मध्यस्थ प्ररळाांा ब्लॅन्केट कसे म्हितात. 
त्याांतर त्या ब्लॅन्केटमधूा प्रफरिाऱ्या कागरावर मग तो हस्तातंप्ररत केला लातो. यामसळे मलकूर कसलेली 
पट्टी आप्रि कागर एकमेकाचं्या संपकात येत ााहीत. रबराचं्या प्ररळावर छपाईच्या मलकस रािा ठसा उमटत 
कसल्यामसळे त्या प्ररळामंध्ये कागराऐवली प्लानस्टक, पॉप्रलमर याचं्यासारखे मतर पराथधही प्रफरवले तर 
त्याचं्यावरही छपाई होऊ शकते. ते पराथध कागरासारखे गसळगसळीत ासले तरी छपाई होऊ शकते. वबे 
ऑफसेट ििालीत तर सस्यमा कागराऐंवली त्यािी प्ररमेच्या प्ररमे यंत्रात घातली लाऊ शकतात. त्यामसळे 
प्रकत्येक ितींिी छपाई वगेााे होऊ शकते. 
 
ऑयलर, णलओनादे (१७०७-१७८३) : ाामवतं शास्त्रज्ञाचं्या सहवासामसळे तरुि वयाति गप्रिती प्रवश् लेति, 
कंकशास्त्र, याप्रमकी यात िमकरार कामप्रगरी करूा नस्वस गप्रिती ऑयलरिी ५५ िकाशाे प्राघाली होती. 
त्यात याप्रमकी वर रोा खंड, गप्रिती प्रवश् लेतिावर, मंरोडक्शा टस  क ॅााप्रलप्रसस ऑफ मन्फायााईट ांबसध’ 
यािंा समावशे आहे. उतार वयात व्रमािें िश् ा सोडवण्यासाठी त्यााे कलाािी मरत घेतली. शवेटी कंधत्व 
आले तरी िंद्रािी गती-नस्थती आप्रि िदं्र-सूयध व पृथ्वी याचं्यातील गसरुत्वीय संबधंाबिल संशोधा िालू 
होते. गप्रिताच्या ित्येक शाखेत (i) V + F = E + 2 हे बहसफलकािे तर exi = cos x + i sin x मध्ये x = 
π घालूा eπ + 1 = 0 हे i, π, e, 1 व 0 या ५ संख्याांा लोडिारे, कशी ऑयलरिी सूते्र भेटतात. 
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ऑयलर, उल्फ फॉन (१९०५-१९८३) : स्वीप्रडश औतधतज्ज्ञ. १९७० सालिे वैद्यकीय के्षत्रातील ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक प्रवलेते. त्याांा हे पाप्ररतोप्रतक ज्यपू्रलयस क ॅक्सेलरोड आप्रि बााडध काट झ या संशोधकासंोबत 
प्रमळाले. त्याांा िेतातंतंूच्या टोकाशी कसलेल्या संरेशवाहकासंबंंधी केलेल्या संशोधाासाठी हे पाप्ररतोप्रतक 
प्रमळाले. 

 

 
 

ऑरगंडी : तलम आप्रि कप्रततलम ससतापासूा प्रविलेल्या साड्यामंधील एक वैप्रशष्ट््यमपूिध िकार. वायल 
पद्धतीिा ससतािा वापर ताण्या-बाण्याकप्ररता केला लातो. ताण्या-बाण्यािी घाता बहसधा सारखीि कसते 
आप्रि ससताकं ८०-१२० पयंत कसतो. या साडीवर केल्या लािाऱ्या संपृक् त सल्फ्यसप्ररक क पॅ्रसडच्या 
िप्र्रमयेमसळे कालंी केल्यासारखा प्रटकाऊ कडकपिा साडीला येतो. 
 
ऑर्णकड : आंबा वकवा त्यासारख्या काही वृक्षाचं्या आधारााे वाढिाऱ्या पि परोपलीवी ासिाऱ्या छो्यमा 
आप्रि मयाप्ररत वाढीच्या वास्पती. हवते तरंगिाऱ्या याचं्या मसळामंधील मृरूकाय पेशींद्वारा हवतेील बाष्ट्प 
शोतले लाते. तसेि हवतेील धसलीकि आप्रि आधार वृक्षाच्या खोडावर लमलेली धूळ यातूा योग्य ही 
खप्राले शोतली लातात. थंड हवचे्या प्रठकािी या वास्पतींिे िमाि कप्रधक कसते. 
 
ऑस्टेड, हािस णक्रस्स्तयन (१७७७-१८५१) : या डॅप्राश रसाया शास्त्रज्ञााे प्रवद्यसत - िसंबकशास्त्रात संशोधा 
केले. एखाद्या प्रवद्यसत् भारीत तारेलवळ िसबंक ससई आिली तर प्रतिे प्रविला होते हे त्यााे िथम राखवाू 
वील आप्रि िसंबकत्त्व संबधं िस्थाप्रपत केला. त्याचं्या रसायाशास्त्रातील संशोधाात मेटॅप्रलक कल्यसप्रमप्रायम 
आप्रि पाईपेरीडीा (प्रमरीच्या वासािे द्रव) या संशोधाािा कंतभाव आहे. 
 
ऑणलगोणसन : पृथ्वीच्या आयसष्ट्यातील साडेतीा कोटी ते पाविेतीा कोटी वतांपूवीपयंतिा कालखंड. या 
काळात पृथ्वीिे वातावरि हळूहळू थंड झाले. काेक तऱ्हेिे िािी व वास्पती यािंी वाढ झाली व उत््रमातंी 
होऊा काेक सस्ता िािी प्रामाि झाले. (पाहा : भगूभीय कालखंड) 
 
ऑस्स्टओपोरोणसस : या रसखण्यात हाडातील कॅनल्शकमिे िमाि कमी झाल्यामसळे, हाडािंा टिकपिा कमी 
होऊा ती प्रठसूळ होतात. माप्रसक पाळी गेल्याांतर ५० वताच्या पसढील प्रस्त्रयातं एस्रोला या संिेरकािी 
प्रार्षमती कप्रतशय कमी िमािात होते. त्यामसळे हाडातील कॅनल्शकम कमी होते व कनस्थभगं होण्यािी 
शक्यता वाढते. 
 
ऑस्रेलोणपणथकस : माावी उत््रमातंीररम्याा करमासे ४० लाख वतांपूवी वामााव व मााव या कवस्थाचं्या 
ररम्याा कनस्तत्वात कसलेला; पि आता लस प् त झालेला मााववशं. ही िलाती मााव सदृश पूवधलापंासूा 
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उत््रमातं झाल्यािे मााण्यात येते. ती संपूिध शाकाहारी कसूा कश्मयसगीा हत्यारािंा वापर करत कसल्यािे 
कप्रश्मभतू पसराव ेप्रमळाले आहेत. ससमारे २० लाख वतापूवी ती लोप पावली. (पाहा : चनअ ॅडथटल) 

 

 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

अ ं
 
अकं (नंबसग) : पप्ररमाि कथवा स्थााातं एका माप्रलकेत रशधप्रवण्यासाठी वापर. ते १, २, ३, ४ कथवा I, II, 
III, IV कशा प्रिन्हाांी रशधप्रवले लातात. त्याांा संख्यावािक आकडे म्हितात. धा, ऋि आप्रि शून्य कशा 
सवध पूिध संख्यािंा समावशे कसलेल्या ककंाांा एकप्रत्रतपिे पूिांक म्हितात. कपूिांक म्हिले एक रशाशं 
वकवा रोा पंिमाशं या स्वरुपात प्रवभागलेले पूिांक. पूिांकािे वगीकरि मूळ कंक आप्रि संयसक् त ककंात 
केले लाते. कंकािें वगीकरि पप्ररमेय आप्रि कपप्ररमेय कंकात करण्यात येते. धापूिांकािी माप्रहती हलारो 
वतांपूवीपासूा कसली तरी शून्यािी सकंल्पाा मात्र भारतीय गप्रितींाी म.स. पूवी शभंर वत े कसतााा 
प्रवकप्रसत केली आहे. कपूिांकािा वापर त्याांतर ििलीत झाला. कराप्रित मप्रलनप्शया लोकाांी त्यािंा 
वापर केला कसावा. पि िािीा भारतीय गप्रितींाी ावव्या शतकात सध्यािी कपूिांक प्रलप्रहण्यािी पद्धती 
प्रवकप्रसत केली. ऋि संख्यािंी संकल्पाारेखील भास्करािायासारख्या भारतीय गप्रितींाीि ििप्रलत 
केली आहे. 
 
अकंगणित (अणरथमॅणटक) : गप्रिताच्या या शाखेत १, २, ३,....सारख्या ाैसर्षगक सखं्या व कपूिांक यािंा 
कभ्यास कसतो. यात संख्याच्या मरतीाे बेरील, वलाबाकी, गसिाकार, भागाकार, घात व घातमसळे या सहा 
मूलभतू प्र्रमया करता येतात. सवध थरातल्या व्यक् तींाा रैांप्ररा लीवाात गप्रिताच्या याि शाखेिा सरास 
उपयोग करावा लागतो. 
 
अकुंरि (जर्णमनेशन) : प्रबयाण्याच्या रुलण्यािी िप्र्रमया. कस ठल्याही बीला योग्य िमािात पािी, हवा 
मसख्यतः ऑनक्सला आप्रि योग्य तापमाा प्रमळाले की बी रुलते. यािे रोा िकार आहेत. एरंड, सूयधफूल 
यासारख्या वास्पतींमध्ये प्रबलरलपते्र लप्रमाीबाहेर येतात. उलट मक्यासारख्या वास्पतींमध्ये बीलरलपते्र 
लप्रमाीत तशीि राहतात आप्रि फक् त आरी खोड बाहेर येते. 
 
अगंार प्रस्तारयुग (काबोणनफेरस एरा) : पृथ्वीवरील सलीवसृष्टीच्या कालखंडातील आल कनस्तत्वात 
कसलेल्या ावसलीव यसगाच्या आधी ससमारे ३६ ते २८ कोटी वतांपूवीिा कालखंड. (पाहा : भगूभीय 
कालखंड) 
 
अटंास््टगका : भगूोलतज्ज्ञाांा ाव्यााे ज्ञात झालेला खंड म्हिले कंटानक्टधका. पृथ्वीिा तळ म्हिलेि 
रप्रक्षिध्रसव याि खंडात आहे. रप्रक्षि कमेप्ररकेिे रप्रक्षि टोक आप्रफ्रकाखंडािा रप्रक्षि भाग, ऑस्रपे्रलया 
खंडािा रप्रक्षि भाग या तीा खंडामधील प्रत्रकोिात कंटानक्टधका खंड कसूा ते सवधबालंूाी कटंानक्टधक 
महासागरााे वढेलेले आहे. कंटानक्टधका खंड हे पृथ्वीवरील सवात शीत, सवात वारळी हवामााािे आप्रि 
समसद्रसपाटीपासूा सवात उंि कसे खंड आहे. या खंडािी समसद्रसपाटीपासूा सरासरी उंिी : १९८० मीटर, 
के्षत्रफळ : १३७,२६,४७० िौ. प्रक. मी., प्रकाारा : २२५४० प्रक. मी. लाबंीिा आहे. लगातील एकूि 
बफापैकी ९०% बफध  एक्यमा कंटानक्टधकावर आहे. 
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अडंज (ओ्हीपॅरस) : काही िाण्यात कंडी घातली लातात व शस्रमलंतूशी संयोग झाल्यावर कंड्याति गभध 
वाढतो. पि त्यािंी वाढ व प्रवकास मातेच्या शरीराबाहेर होतो. पि त्यासाठी आवश्यक ते पोति कंड्यातील 
बलकाकडूाि होते. काेक ललिर, शाकध सारखे मासे, सरपटिारे िािी, आप्रि कपृष्ठवशंीय िािी या 
िलाा पद्धतीिा कवलंब करतात. 
 
अडंाशय (ओ्हरी) : 
 
वनथपिीशास्त्र : फस लामध्ये कें द्रभागी कसलेला स्त्रीकेसराच्या पायाकडिा थोडासा फस गीर भाग. आत स्त्रीबीले 
कसतात. फलााांतर या स्त्रीबीलािें रुपातंर प्रबयातं होते आप्रि संपूिध बीलाशयािे रूपातंर फळात होते. 
 
प्राणीशास्त्र : माद्याचं्या शरीरातील िलााकवयव. येथे प्रबलाडें तयार होतात याबरोबरि िोलेस्टेरॉा, 
मस्रोलेासारखी संिेरके प्रामाि होतात. फलााांतर फप्रलताडंापासूा गभािा प्रवकास होतो. सस्ता 
िाण्यातं गभािा प्रवकास गभाशयात होतो, मतर िाण्यातं तो कंड्याति होतो. 
 
अतंर (णडस्टंस) : एक कप्ररश राशी. लेव्हा एखारी वस्तू एखाद्या प्रठकािापासूा रससऱ्या प्रठकािापयंत लाते 
तेव्हा त्या रोा प्रठकािामंधील (लाण्याच्या मागााससार) लाबंीला कंतर कसे म्हितात. कंतरािे पप्ररमाि 
मीटर आहे. 
 
अ) समािंर प्रिलामंधील अिंर : रोा समातंर ितलाांा सामामक कसिाऱ्या लंबाच्या त्या रोा ितलाांी 
तोडलेल्या रेताखंडािी लाबंी. एका ितलातील कोिताही वबरू रससऱ्या समातंर ितलातील कोित्याही 
वबरूशी लोडिाऱ्या सवध सरळ रेतामंध्ये लंब कसिाऱ्या रेतेिी लाबंी सवात कमी कसते. 
 
ब) बबदूचे समािंर रेषेपासून अिंर : प्ररलेल्या वबरूपासूा हे त्या रेतेवर काढलेल्या लंबाच्या पायापयंतिी 
लाबंी. प्ररलेला वबरू रेतेवरील कोित्याही वबरूशी लोडूा प्रमळिाऱ्या सवध रेतामंध्ये लंब कसिाऱ्या रेतेिी 
लाबंी सवात कमी कसते. 
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क) बबदूचे प्रिलापासून अिंर : प्ररलेल्या वबरूपासूा ितलावर काढलेल्या लंबाच्या पायापयंतच्या 
रेताखंडािंी लाबंी. प्ररलेल्या वबरू ितलावरील कोित्याही वबरूशी लोडूा प्रमळिाऱ्या सवध रेतामंध्ये लंब 
रेतेिी लाबंी सवात कमी कसते. 
 
अतंराल (इटंर्हल) : कंतराल हा एक संि कसूा त्यािे घटक एका प्रवप्रशष्ट संख्यापेक्षा लास्त वकवा प्रतच्या 
मतकेि व रससऱ्या प्रवप्रशष्ट सखं्येहूा कमी वकवा प्रततकेि कसतात. प्रवप्रशष्ट संख्या समला, a, b - लेथे a<b 
- घेतल्या तर संि, {x/a < x < b} ज्यात x टोकाच्या a, b वकमती घेत ााही आप्रि {x/ a ≤ x ≤ b} 
ज्यात तो त्या घेतो ते कास्रममे काावृत्त व आवृत्त कंतराल. ले कास्रममे (a, b) गोल कंस आप्रि [a, b] 
िौकोाी कंसाांी रशधवले लातात. पि लेथे x एखाद्या टोकािी वकमत घेत ााही त्याांा कधध आवृत्त वकवा 
कधध काावृत्त कंतराल म्हितात. 
 
अतंराळ पोशाख (स्पेस सूट) : कंतराळउड्डािाच्या आप्रि परतीच्या काळात वकवा याााच्या बाहेर 
पडण्यासाठी वापरले लािारे कंतराळवीरािें खास पोशाख. उड्डािाच्या वकवा परतीच्या काळात वापरायच्या 
पोशाखात, आिीबािीच्या काळात शरीराभोवतीच्या हवचे्या राबािे योग्य प्रायंत्रि करण्यािी, तसेि 
हवाईछत्रीिीही सोय कसते. कंतराळात कसतााा याााच्या बाहेर पडण्यासाठी वापरला लािारा पोशाख हा 
वगेळ्या िकारिा कसूा राबप्रायंत्रिाबरोबरि, र्श्साासाठी आवश्यक कसलेल्या हवपेासूा 
संरेशवहाापयंत सवध सोयी त्यात पसरवलेल्या कसतात. हा खास पोशाख कंतराळातल्या ऊा-सावलीतील 
पाविे तीाश ेकंश सेनल्सकस फरकाच्या आत्याप्रतक तापमाााांा, तसेि सूक्ष्म कशाींच्या माऱ्यालाही तोंड 
रेऊ शकतो. 
 

 
 
अतंराळप्रिासशास्त्र (अ ॅस्रॉनॉणट्स) : कंतराळिवासाशी संबप्रधत शास्त्र. या शास्त्रात कंतराळयाााच्या 
बाधंिीपासूा याााच्या िवासाशी संबप्रधत सवध प्रवज्ञाा आप्रि कप्रभयापं्रत्रकीिा समावशे होतो. 
 
अतंराळिीर (अ ॅस्रॉनॉट) : कंतराळयााातूा िवास करिारी व्यक् ती. लगातला पप्रहला कंतराळवीर 
होण्यािा माा सोनव्हएत रप्रशयाच्या यसरी गागारीाकडे लातो. (पाहा :गागारीन, युरी) 
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अतंणरक्ष जीिणिज्ञान (ए्झो बायालॉजी) : पथृ्वीव्यप्रतप्ररक् त कंतप्ररक्षात सलीव सृष्टी कस ठे कनस्तत्वात आहे 
का, यािा शोध घेिारी आंतरशाखीय प्रवज्ञााशाखा. कंतराळातूा आलेल्या मपृ्रत्तकाखंडावंर काही 
सूक्ष्मलीवािें कनस्तत्व आढळूा आले आहे. त्यािाही कभ्यास या शाखेत होतो. 
 
अतंआगिरि (इडंोडरणमस) : बाह्यावरिाच्या आतील त्विा. (पाहा : त्विा) 
 
अतंगगळ (हर्णनया) : कंतस्थ मंप्रद्रय आपल्या आवरिातूा बाहेर येते, डोकावते. त्याला कतंगधळ वकवा 
कंतवृद्धी म्हितात. साधारिपिे आतड्याच्या कशा डोकावण्याला हा शब्र वापरतात. आतडे आपले 
आवरि तोडूा लाघेंतील मन ग्वाया कॅाालमध्ये वकवा त्यातूा वृतिाकडे लाते. याला मपं्रडरेक्ट हर्षाया 
म्हितात. बव्हंशी तरुि पसरुतात हा प्ररसतो. आतडी या कॅाालच्या तोंडाशी पोटाच्या स्ाायूमधूा बाहेर 
येतात त्याला डायरेक्ट हर्षाया म्हितात. हा वयस्कर लोकाचं्यात लास्त िमािात प्ररसतो. 
किाप्रलकेसाठी मध्यपटलात लो मागध ठेवला आहे. त्यातूा लठर छातीत वरती येते - याला डायफ्रामाप्रटक 
हर्षाया म्हितात. हा लास्त त्रासरायक कसतो. या कंतगधळात एकि भीती कसते. कधीही आतडी कवालवी 
िमािात बाहेर आली तर त्यािा रक् तपसरवठा बंर होऊा गगँरीा होतो. कंतगधळासाठी शस्त्रप्र्रमया हाि 
उपाय. काही वळेा मस्तकाच्या कस्थीमधील भेगेतूा मेंरू बाहेर येतो. 
 
अतंगोल (कॉनके्ह) : हा एक व्रमािा वबरू कथवा रेता सापेक्ष िकार आहे. कंतगकल आरशावर पडिारे 
समातंर प्रकरि परावतीत होऊा एका वबरूतूा लातात. (पाहा : बचहगोल) 
 
अतंदगशी (एिडोस्कोप) : ाळीसारखे उपकरि. िकाशािा स्रोत व त्याखाली दृश्य स्वरूपात 
पाहण्यासाठीिे ाळीसारखे उपकरि. कशा आधसप्राक उपकरिाच्या साहाय्यााे मासष्ट्याच्या शरीराच्या 
कंतभागातील कवयवािें कथवा उद्योगधंद्यातील उपकरिाचं्या भागािें आतूा कवलोका करिे शक्य आप्रि 
सोपे झाले आहे. एवढेि ाव्हे तर सूक्ष्मरशीतूा शल्यप्रिप्रकत्साही आता करता येऊ लागली आहे. 
 
अतंमगध्य (इनसेंटर) : प्रत्रकोिाच्या प्रतन्ही बालंूाा कंतस्पशध करिाऱ्या वतसधळाच्या कें द्र वबरूला कंतरमध्य 
म्हितात. 
 

 
 

अतंिगक्र (कॉिके्ह) : 
 
अ) अिंववक्र आरसा (कॉन्केव्ह तमरर) : ज्या आरशािा पृष्ठभाग आतल्या बालूला गोलाकार कसतो कसा 
िकाशािे परावतधा करिारा आरसा. कंतवध्रम आरशामध्ये प्रमळिारी िप्रतमा, त्या आरशाच्या ााभीय 
कंतरापेक्षा कमी कंतरावर वस्तू ठेवल्यास, आभासी, ससलट आप्रि वस्तूपेक्षा मोठ्या आकारािी प्ररसते. लर 
वस्तूिे आरशापासूािे कंतर ााभीय कंतरापेक्षा लास्त कसेल तर मात्र कंतवध्रम आरशााे वास्तव व उलटी 
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िप्रतमा तयार होते. राढीिा आरसा, खािीत वापरले लािारे हेल्मेटवर बसवलेले आप्रि लास्त के्षत्रफळावर 
िकाश टाकण्यासाठी उपयोगात आिले लािारे शोधरीप या कामी कंतधव्रम आरसा कसलेल्या प्ररव्यािंा 
उपयोग केला लातो. 
 
ब) अिंववक्र बभग (कॉन्केव्ह लेन्स) : रोन्ही टोकाांा मध्यभागापेक्षा लाड कसिारे वभग. या वभगातूा लािारे 
प्रकरि एकमेकापंासूा रूर लातात. त्यामसळे या वभगास ‘कपसारी वभग’ कसेही म्हितात. ‘ऱ्हस्व दृष्टी’ हा 
दृप्रष्टरोत रूर करण्यासाठी कतंवध्रम वभगाच्या िष्ट्म्यािा वापर करतात. आता योग्य ााभीय कंतरािे कंतवध्रम 
वभग संपकध  वभग (कॉन्टॅक्ट लेन्स) म्हिूाही वापरले लाते. 

 

 
 
अतंिगलन / उत्क्रमि / ्युत्क्रम (इि्हशगन) : 
 
िीवशास्त्र : गसिसूते्र रोा प्रठकािी तसटल्याांतर मधला तसकडा उलटससलट होऊा परत लोडला गेल्यास 
उद्भविारी पप्ररनस्थती. यामसळे लासकाचं्या कास्रममामध्ये फरक पडतो. 
 
हवामानशास्त्र : लप्रमाीपासूा कप्रधकाप्रधक उंिीवर लातााा होिाऱ्या तापमााातील सामान्य बरलाच्या 
प्रवपप्ररत कवस्था. सामान्यतः लप्रमाीलगतिी हवा गरम कसते व लसलसे उंिावर लाऊ तसतसे तापमाा 
घटते. पि कंतवधलााच्या कवस्थेत याच्या प्रवरुद्ध कवस्था होऊा लप्रमाीलगतच्या हविेे तापमाा थंड 
कसते. प्रहवाळ्यातील रात्री लप्रमाीलगत ही नस्थती ाेहमी प्ररसते. धसके व धसरके प्रामाि होण्यास ही नस्थती 
कारिीभतू कसते. 
 
अतंस्त्िचा (एंडोडमग) : त्विेिा वकवा कवयवािा आतला थर. यातूा काही स्त्राव तयार होतात. एन्डो्रमामा 
गं्रथीच्या स्त्रावािंा (हॉमकन्सिा) थराच्या बरलावर पप्ररिाम होतो. (पाहा : त्विा) 
 
अतंःस्फोट (इम्प्लोजन) : आतल्या आत कोसळूा प्रवााश होण्यािी िप्र्रमया. लसन्या ममारती लमीारोस्त 
करण्यासाठी या िप्र्रमयेिा वापर करतात. स्फोटामध्ये वस्तू मतस्ततः प्रवखसरल्या लातात. परंतस 
कंतःस्फोटात तसे होत ााही. किूबॉम्बमध्ये रोा वकवा लास्त यसरेप्रायम वा प्लसटोप्रायमिे भाग 
कंतःस्फोटाद्वारे त्वरेत एकत्र आिण्यािी प्र्रमया वापरतात. 
 
अतंःस्त्रािशास्त्र (एिडोक्रायनोलॉजी) : हॉमकन्स व ते तयार करिाऱ्या गं्रथीिा कभ्यास. 
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अतंःस्त्रािी गं्रंथी (एिडोक्राईन नलारं् स) : कंतःस्त्रावी गं्रथीमध्ये तयार झालेले स्त्राव ाप्रलकामंधूा शरीराच्या 
मतर कवयवाांा पोिविाऱ्या गं्रथी. यामध्ये स्ता, स्वारसवपड, लाळगं्रथी, स्वरेगं्रथी, (सबेप्रशकस) यािंा 
समावशे होतो. लाळगं्रथीमध्ये तयार झालेली लाळ वाप्रहाीद्वारे मसखात पोिते, स्ताातील स्त्राव पेशींच्या 
एका बालूला बाहेर येऊा गं्रथीच्या पोकळीत लमा होतो तर सबपे्रशकस ग्लँड सच्या पेशी ाष्ट होऊा 
पेशीयसक् त स्त्राव त्विेवर लमतो. 
 

 
 

अधंिंबदू (बलाइंड स्पॉट) : यालाि रससरे ााव आहे स्कोटोमा. िप्रतमा प्रामाि करण्याऱ्या डोळ्यातील 
पडद्यावरिी (रेप्रटाावर) िकाशािा स्वीकार ा होिारी लागा. कारि त्या प्रठकािी िकाश शोति करिाऱ्या 
पेशींिा कभाव कसतो. त्यामसळेि िकाशािे ज्ञाा होत ााही, संवरेाा होत ााहीत. 
 
अधंश्रद्धा णनमूगलन सणमती : कप्राष्ट रुढी, परंपरा व कंधश्रध्रापं्रवतयी समालात लागृती प्रामाि करिे हे 
उप्रिष्ट राबप्रविारी एक स्वयंसेवी सामाप्रलक संघटाा. िळवळीद्वारे समालात वैज्ञाप्राक दृप्रष्टकोा 
रुलप्रवण्यािे ियत्ा ही संघटाा करते. प्रहिे मसख्य कायालय सातारा येथे आहे. महाराष्ट्रात कधंश्रद्धा 
प्रामूधला कायरा व्हावा म्हिाू ही संघटाा ियत्ाशील आहे. 
 
अशं (णडग्रंी) : एका काटकोाािे ९० सारखे भाग करूा येिाऱ्या एका एककास कंश (खूि °) म्हितात. 
लसे : एक काटकोा = ९०° कंश 
 
घािाकं (इडेंक्ट्स) : िलािा घाताकं वकवा कोटी. लसे : x³ मध्ये ३ हा x िा घाताकं वकवा कोटी. 
 
कोटी (एक्ट्थपोनंट) : x²-३x+२ सारखी परावली घेतली तर त्यातील सवात लास्त घाताच्या परावरूा त्या 
परावलीिी वकवा समीकरिािी कोटी ठरवली लाते. 
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सवात लास्त ्रममाच्या प्रवकललािी लास्तीतलास्त कोटी ती प्रवकलक समीकरिािी कोटी. उरा. 
(d2y/dx2)3 + dy/dx= 0 हे प्रतसऱ्या कोटीिे तर d3y/ dx3 +2y(d2y/dx2)2 = 0 हे पप्रहल्या कोटीिे 
प्रवकलक समीकरि. 
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क 
 
‘क’ जीिनसत्त्ि (अ ॅस्कॉर्णबक अ ॅणसड) : आल्बटध सेंट लॉली व िाल्सध ग्लेा वकग या रोा शास्त्रज्ञाांी १९२८ 
मध्ये यािा शोध लावला. वलबूवगीय फळे, टोमटॅो, बटाटा तसेि काेक वास्पतींच्या पााात हे प्रवपूल 
िमािात आढळते. याच्या कभावी स्कव्ही हा रोग होतो. (पाहा : जीवनसत्व) 
 
कचरा ्यिस्थापन (िेस्ट मॅनेजमेंट) : माावप्रार्षमत किरा आप्रि टाकाऊ पराथध मोठ्या िमािावर 
पप्ररसरातं टाकले गेल्यास पयावरि िरूप्रतत होऊा आरोग्यास धोका प्रामाि होतो. म्हिाू कसे पराथध 
कमीत कमी िमािातं प्रामाि होतील यािी काळली घेिे लरुरीिे आहे. त्यािमािे, प्रामाि झालेल्या 
किऱ्यािी शास्रोक् त पद्धतीाे प्रवल्हेवाट लाविे, ज्यामसळे पयावरिास आप्रि िाप्रिमात्राचं्या आरोग्यास धोका 
प्रामाि होऊ ाये हे पाहिेही गरलेिे आहे. किरा व्यवस्थापाािी ही रोा िमसख उप्रिष्टे आहेत. 
 
कडंरा (टेंडन) : कोलॅला या िप्रथाािे धागे एकत्र येऊा त्यापासूा बालेली लाबं पट्टी म्हिले कडंरा. 
कडंराच्या टिक पट्ट्यमा कनस्थ व स्ाायू याांा लोडतात. 
 
कि प्रिेगक (पार्णटकल ऑस््सलरेटर) : कल्फा, प्रबटा, िोटॉा, ड्यसटेरॉा वगैरे आनण्वक किािंा वगे 
वाढप्रवण्याकप्ररता बावलेले यंत्र. (पाहा : प्रवगेक) 
 
किाद : किाराांा औलसक्य आप्रि काश्यप कसेही ओळखले लाते. वरे काळातील हे तत्त्वज्ञ प्रिस्तपूवध 
सहाव्या शतकात होऊा गेले. त्यािें राहण्यािे प्रठकाि आलच्या कलाहाबार शहरालवळ िभासा हे होय. 
प्रवशपे्रतका सूत्रािंी त्याांी प्रार्षमती केली. या सूत्रािंमािे या प्रवर्श्ातील सवध वस्तू आप्रि घटक किूपासूा 
बालेले आहेत. सवध वस्तू आप्रि घटकािें प्रवभाला - आिखी प्रवभाला आप्रि त्यािेंही प्रवभाला 
झाल्याांतर ले कि प्रशल् लक राहतात ते किू होत. किूिे पसढे प्रवभाला होत ााही. वस्तूिा लहााात लहाा 
घटक म्हिले कि.ू किू एकमेकाशंी वगेवगेळ्या पद्धतीाे लोडले लातात आप्रि त्यातूाि म्हिले त्यांच्या 
एकप्रत्रकरिातूा या प्रवर्श्ातील वस्तू वकवा घटक तयार झाले. किारािंा प्रसद्धातं म्हिलेि आलच्या 
आधसप्राक प्रवज्ञाााला आनण्वक प्रसद्धातं कसा एक समल आहे. 
 

 
 

कथील (णटन) : (sn) : ५० किस्रममाकंािे मलूद्रव्य. यािे पाढंरे आप्रि भसकटीच्या स्वरूपातील करड्या 
रंगािे कसे रोा िकार आहेत. रासायप्राक दृष्ट््यमा हे प्र्रमयाशील कसूा कल्कलीमध्ये प्रवरघळूा स्टॅाेट् 
तयार होतात. वातावरिािा पप्ररिाम लवकर होत ासल्यााे, पोलारी पत्र्यावंर पातळ थर बसप्रवतात. 
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फॉस्फर ब्रॉन्झ, गा मेटल, सोल्डर, बॅप्रबट मेटल वगैरे धातसप्रमश्रिात वापरतात. प्रपतळेच्या भाडं्यावंरील 
कल्हईसाठी यािा उपयोग होतो. 
 
कणपला : वरेकालातील एक महती. ते ससमारे प्रिस्तपूवध ५५० या कालखंडात होऊा गेले. सखं्या शास्त्रािे 
संस्थापक म्हिूाही ते ओळखले लातात. वपे्ररक काळातील सहा तत्त्वज्ञााापैकी सखं्या शास्त्र एक होय. 
संख्याशास्त्र, प्रवर्श् आप्रि लडवस्तूच्या प्रार्षमतीिे विधा करते. संख्याशास्त्राच्या प्रसद्धातंााससार हे प्रवर्श् 
िकृतीपासूा प्रामाि झाले. िकृती म्हिले, कदृश्य, कतूट आप्रि कप्रवााशी. िकृती ज्या मूलभतू 
गसिधमापासूा बाली त्याांा गसि म्हितात. िथम गसिाला तामस वकवा मटॅर म्हितात. त्याच्यात लडत्वािे 
गसिधमध आहेत. रससरा गसि - रालस (ऊला) त्यािा गसिधमध म्हिले कायध करूा घेिे वकवा प्रवरोधावर मात 
करिे. प्रतसरा गसि म्हिले सत्त्व, त्यािा सबंंध संवरेााशी लोडला लातो. 
 
कपॅणसटर (कंडेिसर) : ज्या साधााद्वारे प्रवद्यसतिभार साठप्रवला लातो त्याला कपॅप्रसटर, कंडेन्सर वकवा 
मलेनक्रक कंडेन्सर कसे म्हितात. या साधाात िामसख्यााे रोा प्रवद्यसतवाहक (कंडक्टर) रोधी आवरिााे 
प्रवलग केलेले कसतात. कपॅप्रसटर वापरल्यााे प्रवद्यसत् मंडलात प्रवद्यसत् िभार साठवाू ठेवण्यािी क्षमता िाप् त 
होते. प्रवद्यसत् मंडलात कपपॅ्रसटर पसढील प्रिन्हाांी रशधप्रवतात. 
 

 
 

कफोत्सारक (ए्सपे्टोरवट) : फस प्फस सात साठलेला कफ बाहेर काढण्यासाठी वापरावयािे औतध. 
लंतसससंगध व प्रवतािूससंगामसळे र्श्ासाप्रलका, वायसकोत यािंा राह होऊा कफ प्रार्षमती होते. वायसकोतातील 
कफ घट्ट कसल्यामसळे तो पातळ करूा खोकल्यावाटे बाहेर काढावा लागतो. ही प्र्रमया कफोत्सारक औतधे 
करतात. 
 
कमान (आचग) : कधधवतसधळाकार वकवा तत्सम कमाा. या पद्धतीच्या बाधंकामािे काम केल्यास पूल वकवा 
घर बाधंिीस उपयोग होतो. पसराताकाळातील काेक बाधंकामे यािमािे केलेली आढळतात. या कामात 
रगड व िसाा वापरूा केलेली लसाी कामे कलूा शाबतू आहेत. 
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करिी णचिह (रॅणडकल साईन) : √ ..., ही ली वगधमूळ, घामूळ, nव ेमूळ राखविारी प्रिन्हे त्याांा करिी 
प्रिन्हे म्हितात. 
 
करमरकर, नरेंद्र (१९५७-) : भारतीय गप्रिततज्ज्ञ. संगिकाच्या कप्रधक वगेवाा कामासाठी एक काोखी 
आज्ञावली, कल्गॉप्रररम त्याांी प्रवकप्रसत केली. टाटा मूलभतू संशोधा संस्थेत त्याांी या प्रवतयात मूलभतू 
संशोधा केले आहे. संरेश वहा के्षत्रातील कूट समस्या वगेााे सोडप्रवण्यासाठी त्याचं्या पद्धतीिा उपयोग 
होतो. त्याांा काेक आतंरराष्ट्रीय पसरस्काराांी आप्रि परकाांी सन्माप्रात केले आहे. 

 

 
 
करसेटजी, आदेसीर (१८०८ - १८७७) : मरीा मंप्रलप्राकर. रहा कर्श्शक् तीिे मलंीा बाधूंा मंडस हे लहाल 
मसंबईच्या गोरीत बाधंले. स्वतःच्या फाऊंड्रीत ित्येक ससटा भाग बाधूंा ८० टाी बोट बाधंली. मसंबईच्या 
रस्त्यावर त्याांी गसॅिे प्ररव ेतयार करूा लावाू प्ररले. पप्रहले भारतीय फेलो ऑफ र रॉयल सोसायटी 
(एफआरएस) १८४१ साली झाले. काही काळ ते एनल्फन्स्टा कॉलेलात रसायाशास्त्रािे िाध्यापकही होते. 
मसंबईमध्ये प्रशवियंत्र, छायाप्रित्रि, तसेि मलेक्रोप्लेवटगिी ससरुवातही त्याांीि केली होती. 
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ककग रोग (कॅिसर) : सवधसाधारिपिे शरीरातील पेशींिी वाढ प्रवप्रशष्ट िमािात झाल्यावर थाबंते. लेव्हा 
पेशींिे प्रवभाला कमयाप्ररतपिे िालू राहते, तेव्हा त्या प्रठकािी गाठ तयार होते. ांतर गाठीतील पेशी 
रक् तिवाह वकवा प्रलम्फवाप्रहन्यामंधूा रससऱ्या कवयवात पोहोितात. प्रतथे त्यािंी लोमााे वाढ होते व रससरी 
गाठ तयार होऊा ऊतीच्या कायात कडथळा प्रामाि होतो. या िकारच्या रससऱ्या कवयवावंर आ्रममि 
करण्यािी क्षमता ज्याचं्या पेशींमध्ये कसते कशा गाठींाा ‘ककध रोग’ कसे म्हितात. रक् ताच्या ककध रोगात 
ककध रोगाच्या पेशी रक् तात व कनस्थमज् लेत सापडतात. 
 
ककग रोगजिय घटक (कार्णसनोजन) : ककध रोगािी उत्पत्ती मसख्यतः पयावरिातील काही घटकामंसळे होते. 
यामध्ये प्रारप्राराळी रसायाे, लंबूपार प्रकरि, प्रवप्रकरि आप्रि प्रवप्रशष्ट प्रवतािू यािंा समावशे होतो. या प्रतन्ही 
िकारिे ककध रोगलन्य घटक पेशीतील ‘डीएाए’मध्ये उत्पप्ररवतधा उत्पि करतात. यामसळे पेशी-प्रवभाला 
लरुरीपेक्षा वारंवार होऊा कपं्रतम नस्थतीत ककध रोग प्रामाि होतो. 
 
किग (हायपोटेियसू / डायगोनल) : अ) काटकोा प्रत्रकोिात काटकोाासमोरील बालू. किाच्या लाबंीिा 
वगध हा काटकोा करिाऱ्या बालंूच्या वगांच्या बेरलेबरोबर कसतो, यािा उल् लेख कत्यंत िािीा कशा 
शूल्बससत्रात आढळतो. 
 
ब) बहसभसलाकृतीत एक सोडूा एक वबरू लोडिाऱ्या रेताखंडास त्या बहसभसलाकृतीिे किध कसे म्हितात. 
उरा. िौकोाािे समोरासमोरील प्रशरोवबरू लोडिाऱ्या रेताखंडाांा त्या िौकोाािे किध कसे म्हितात. 
समातंरभसल िौकोाािे किध समाा कसूा एकमेकासं रसभागतात. समभसल िौकोाािे किध एकमेकासं 
काटकोाात रसभागतात. िौरसािे किध समाा कसूा एकमेकासं काटकोाात रसभागतात. िौरसािे करि 
समाा कसूा एकमेकासं काटकोाात रसभागतात. 
 
किाकृती (अ ॅणरयम) : हरयािा वरिा बाह्य किासारखा कप्पा (पाहा : चनलय, हदयकोष) 
 
कता बदलिे (चेंज ऑफ सबजे्ट) : रोा िलाचं्या संबंधावरूा एका िलािी वकमत ज्ञात कसतााा 
रससऱ्या िलािी वकमत काढण्यासाठी सूत्रात लो बरल करावा लागतो तो. उरा. A = πr2 सूत्रात A ज्ञात 
कसतााा, 

r = √ (A/π) 
 
कनाटक राज्य णिज्ञान पणरषद : कााटक राज्याच्या पसढाकारााे १९८० साली स्थापा झाली. पप्ररतरेला 
लागिारा सवध पैसा राज्य शासााच्या कंरालपत्रकात मंलूर केला लातो. राज्यातील सवध शाळा पप्ररतरेच्या 
सभासर आहेत. सवध प्रलल्ह्यात प्रवज्ञाा कें दे्र स्थापा केली. 
 
किे, आनंद णदनकर (१९३६-) : ग्रामीि उपयोलीत तंत्रज्ञााािे एक गाढे कभ्यासक आप्रि रोारा क ॅश् डेा 
पसरस्कारिाप् त (२००२ आप्रि २००६) भारतीय शास्त्रज्ञ. प्रशक्षि पसिे आप्रि लमधाी येथे झाले. काेक 
उपयोप्रलत तंत्रज्ञााातील सशंोधाािे मााकरी आप्रि शतेीसाठी उपयसक् त उपकरिािें शोधक. सयंसक् त राष्ट्र 
संघाच्या कि आप्रि कृप्रतप्रवतयक संस्थावर तज्ज्ञ म्हिूा कायध केले. प्राधसधर िसलीवरिे त्यािें संशोधा 
लोकप्रिय झाले. त्याांी ावीा िकारिे बायोगसॅ संयंत्र प्रामाि केले. काेक पाप्ररतोप्रतकािें मााकरी तसेि 
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क िॅोप्रिएट रुरल टेक्ाॉलॉली मनन्स्ट्ूयमटिे संस्थापक कध्यक्ष. मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतरेच्या २००३ सालच्या 
वार्षतक कप्रधवशेाािे कध्यक्ष. 
 

 
 

किे, णदनकर धोंडो (१८९९-१९८०) : भारतीय रसायाशास्त्र, पसण्याच्या फग्यसधसा महाप्रवद्यालयात 
रसायाशास्त्रािे कध्यापा केले. ांतर ते त्या महाप्रवद्यालयािे िािायध झाले. प्रवज्ञाा िसारासाठी मराठीतूा 
भातिे प्ररली, मराठी वृत्तपते्र आप्रि माप्रसकातूा लेख प्रलप्रहले. सृष्टीज्ञाा या प्रवज्ञाा माप्रसकाच्या संपारक 
मंडळावर काम केले. आकाशवािीवरूा भातिे प्ररली. 
 
किे, िंचतामि श्रीधर (१९१५-१९९०) : पसण्यािे स. प. महाप्रवद्यालय, मसंबईिे रुईया आप्रि खालसा 
महाप्रवद्यालय येथे भौप्रतकशास्त्रािे कध्यापक. प्रवज्ञाा िसारकाचं्या पप्रहल्या प्रपढीतील एक िप्रतप्राधी. प्रवज्ञाा 
िसार ससलभपिे करण्यासाठी लेख, पसस्तके, लाहीर भातिे, आकाशवािी यावर कायध्रमम आप्रि मराठी 
प्रवज्ञाा पप्ररतरेत ससं्थात्मक काम केले. 
 

 
 

कलन (कॅल्युलस) : मूलभतू सहा प्र्रमयाबंरोबर ‘सीमा प्र्रमयेिा’ उपयोग करूा फलािे प्रवकला, 
िप्रतप्रवकला व समाकला करता येते ती गप्रितािी शाखा. 
 
तवकलि : कलााच्या ज्या उपशाखेत फलाच्या स्वयिंलात होिाऱ्या फरकाबरोबर फलात होिाऱ्या 
फरकाशी तसलाा केली लाते ती. प्रवशतेेकरूा परिलाच्या (फलाच्या) बरलािा स्वयंिलासबंंधीच्या 
बरलािा रर काढला लातो ती. उराहरिाथध, घाफळात िप्रतएकक बरल होत कसतााा वायूच्या राबाच्या 
बरलािा रर. व्यापक भातेत, िप्रतएकक x मध्ये बरल होतााा y मधील बरलािा रर काढिे. 
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प्रतितवकलि : यात उलटी प्र्रमया करावयािी. म्हिले प्ररलेल्या फलावरूा कसे ाव ेफल काढावयािे की 
त्यािा प्रवकलल प्ररलेले फल येईल. उरा. २x वरूा x² काढिे वकवा वगेावरूा किािे कंतर काढिे. 
 
समाकलन (इतंटग्रल) : ही प्र्रमया करण्यास प्राप्रित समाकला म्हितात. यात के्षत्रफळ, घाफळ, 
गसरुत्वमध्य मत्यारी काढण्याप्रवतयीिा कभ्यास होतो. ते. 
 
गप्रितािी ही शाखा आयझकॅ न्यटूा आप्रि गप्रितज्ञ लायबाील याांी सतराव्या शतकात स्वतंत्रपिे शोधूा 
काढली. 
 
कलबाग, श्रीनाथ शेषणगरी (१९२६-२००३) : कि कप्रभयतंा - सेंरल फूड टेक्ाॉलॉप्रलकल प्ररसिध 
मनन्स्ट्ूयमट, मसूैर, १९५३-६३, वहरसस्थाा प्रलव्हर प्ररसिध सेन्टर, १९६३-८२ येथे संशोधा केले, १९८२-
२००३ पसण्यालवळील पाबळला, शाळा सोडलेल्या मसलाांा प्रवप्रवध लीवाोपयोगी कला प्रशकवण्यासाठी 
प्रवज्ञाा आश्रम स्थापा करूा काेक ियोग केले. 
 
कलम करिे (ग्रंास्फ्टंग) : एका झाडाच्या खोडावर रससरे झाड वाढविे यास कलम करिे म्हितात. यामसळे 
कलम केलेल्या झाडाला पोति प्रमळिे सोपे लाते. ज्या झाडािें प्रबयािे कशक् त कसते त्या झाडाांा कलम 
करण्यािी लरुरी कसते. गसलाब, प्रिकू, आंबा, कॅक्टस या झाडाांा कलम करिे लरुरीिे कसते. प्रखिीच्या 
बसंध्यावर प्रिकूिे कलम केले लाते. कलमामसळे गसलाबाच्या प्रारप्राराळ्या लाती प्रमळवता येते, आंब्यािे पीक 
वाढवता येते, त्यािे गसि प्रटकवता येतात. तज्ज्ञ शल्यप्रवशारर िािी व माावामंध्येही कवयवािें कलम करू 
शकतात, ज्याला आपि रोपि ही संज्ञा वापरतो. डोळ्यातंील पटलािे रोपि, मूत्रवपडािे रोपि, यामंसळे 
रुग्ि बरे केले लातात. 
 

 
 

कस्ल्पत िंकिा असत् संख्या (इमॅणजनरी नंबसग) : i = √-1 म्हिले -१िे वगधमूळ गसिक कसलेली सखं्या. 
लसे : 2i, 3i .... x2 + 1 = 0 सारखी समीकरिे सोडवतााा x = ± √-1 = ± i या संख्या येतात. 
 
कल् ले (णगल) : ललिराचं्या शरीरावरील र्श्ासोच्छछ वासािा एक कवयव. पाण्यातील ऑनक्सला शोताू, 
काबधा डाय ऑक्सामड बाहेर टाकण्यािी िप्र्रमया याद्वारे घडते. मोठे ललिर आप्रि खूप मोठ्या हालिाली 
करिाऱ्या ललिराांा हा कवयव कत्यावश्यक कसतो. कल् ले हे पातळ, धाग्यासारख्या ऊतींाी बालेले 
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कसतात आप्रि हे धागे खूप पसरलेले कसतात - मात्र छो्यमा लागेत. या कल्यात रक् त खेळवले लाते तसेि 
काही पोकळ्यामंधूा प्रवप्रशष्ट द्रवही खेळवला लातो. रक् त आप्रि पोकळ्यातंील द्रव ऑनक्सला - काबधा डाय 
ऑक्सामडिी रेवाि-घेवाि करतात आप्रि शरीराच्या मतर भागाांा ऑनक्सला पसरवतात. बहसतेक 
ललिरात मग ते मोठे िािी कसोत की कीटक त्याचं्यात कल् ले वकवा कल् ले सदृश्य कवयव कसतात. 
त्याचं्याद्वारे र्श्साािी प्र्रमया पार पाडली लाते. 
 
कळीचा चुना (कॅस्ल्शयम हैनॉ्साईड) : [Ca(OH)2] : पाढंरा स्थायसरूप पराथध. पाण्यात थोड्या िमािात 
प्रवरघळतो. या द्राविाला िसन्यािी प्रावळी (लामम वॉटर) कसे म्हितात. हे द्रावि सौम्य कल्कधमी कसते. 
कळीिा िसाा, मऊ पाढंरा कल्कधमी स्थायू आहे. प्रवड्याच्या पाााला लावतात तो िसाा हाि. रेतीबरोबर 
कळीिा िसाा िागंला प्रमसळूा बाधंकामािा िसाा (मॉटधर) तयार करतात आप्रि तो, प्रवटा, प्रिरे वकवा फरशा 
याचं्या साधं्यात भरूा बाधंकाम करतात. हवतेील काबधा डाय ऑक्साईडबरोबर संयोग होऊा, त्यािे 
कॅनल्शयम काबकाेटच्या खडकात रुपातंर होऊा, साधें मलबूत होतात. वभतींाा पाढंरी रंगसफेरी, नब्लविग 
पावडर, काि वगैरेंसाठीही कळीच्या िसन्यािा वापर करतात. 
 
कळीचे कारि (णरगर फॅ्टर) : कोित्याही पप्ररसंस्थेत एखारे कारि कसे कसते की ज्यामसळे त्या 
पप्ररसंस्थेिा पप्ररिय कसतो. लसे, पाण्याच्या रसर्षभक्षामसळे रेताड-उलाड पप्ररसंस्था कनस्तत्वात येते. त्याि 
पप्ररसंस्थेस पाण्यािा पसरवठा झाला, तर ती पप्ररसंस्था उलाड ा राहता तेथे प्रहरवळ तयार होईल. 
म्हिलेि, त्या पप्ररसंस्थेच्या बरलास पािी हे कळीिे कारि ठरेल. 
 
किक / बुरशी (फंुगी) : ाा वास्पती ाा िािी कसा एक सलीवािंा िकार. ते िकाशसंश् लेति करू शकत 
ााहीत. आपले कि ते वातावरिातूा शोताू घेतात. याचं्या काेक िलाती कसूा त्यापकैी काही प्रवतारी 
वकवा रोगमूलक कसतात. कळंबीसारख्या काही बसरशी खाद्यपराथध म्हिूाही वापरल्या लातात. 
पेप्राप्रसप्रलयमसारख्या बसरशीपासूा िप्रतलैप्रवक औतधे प्रमळतात. क ॅस्परलीलस या कवकापासूा सायरीक 
आम्ल तयार केले लाते. 
 
किकणिष (मायकोटॉ्सीन) : बसरशी वकवा कवक याांी प्रामाि केलेला पराथध - तो मतर सलीव 
घटकासंाठी प्रवतारी कसतो. हे प्रवत मासष्ट्य आप्रि िाण्याांाही बाधक कसते. (पाहा : अ फॅ्ललॉर्ॉस्क्सन) 
 
किच (मिॅटल) : 
 
सववसाधारण : गसॅच्या ज्योतीवर ठेवलेली उष्ट्िता रोधक पराथापासूा बालेली लाळी. ती िरीप् तीमसळे 
िखर िकाश प्रमळवाू रेते. 
 
भूशास्त्र : पृथ्वीच्या कंतभाग आप्रि गाभ्यातील के्षत्राला कवि (मनॅ्टल) म्हितात. तो पृथ्वीच्या 
पृष्ठभागापासूा ४० ते २९०० प्रकमी खोलीवर आढळूा येतो. सवध भकंूपािे उत्पत्तीस्थाा हेि के्षत्र आहे. 
 
िीवशास्त्र : मृरूकाय िाण्याचं्या वरच्या पृष्ठभागावंर ले त्विेच्या घडीिे आवरि कसते त्याला कवि 
म्हितात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

कशाणभका (फ्लॅजेलम) : बऱ्याि लीवािूंमध्ये वकवा आप्ररलीव वगातील सलीवात पेशीपासूा बाहेर 
प्राघिारा सूक्ष्म, लाबं, पातळ केसासारखा िप्रथायसक् त तंतू. वास्पवतमधील िलाापेशी आप्रि काही 
िाण्याचं्या बीलािूंमध्येही कशाप्रभका आढळूा येतात. पेशींिी हालिाल आप्रि हालिालींमाफध त संरक्षि व 
िलाा यासाठी कशाप्रभकेिी मरत होते. 
 
कशेरूक दाह (स्पॉस्वडलायणटस) : यामध्ये कशरेूक साधं्यािा राह होतो. साधं्यािे कपसामान्य 
कनस्थकरि होते. वरेाा होतात व ताठरपिा येतो. 
 
कसबेकर, ग. शा.ं (१९०९-१९६८) : रसाया कप्रभयंता. वहरसस्थाा कँप्रटबायॉप्रटक्स प्रलप्रमटेड, वपपरीिे 
आप्रि वहरसस्थाा ऑरगपॅ्राक केप्रमकल्स प्रलप्रमटेड, रसायाीिे व्यवस्थापकीय सिंालक, कस शल तंत्रज्ञ आप्रि 
व्यवस्थापक. प्रवज्ञाा िसारक. 
 
कस्तुरीरंगन, के. (१९४०-) : भारतीय कवकाशशास्त्रज्ञ. भारतीय कवकाश संशोधा ससं्थेिे (मस्रो) ते 
१९९४-२००३) या काळात कध्यक्ष होते. तसेि भारत सरकारच्या कवकाश संशोधा प्रवभागािे सप्रिव होते. 
मासटॅ-२ आप्रि रूर संवरेा उपग्रहाच्या कवकाश िके्षपिात त्याांी मोलािी कामप्रगरी केली. पृथ्वीिे 
सवेक्षि करिाऱ्या भास्कर १ आप्रि ११ उपग्रहािे ते लाक मााायला हवते. ‘आयधभट’ हा भारतािा पप्रहला 
कृप्रत्रम उपग्रह. त्यात त्याांी क्ष-प्रकरिाशंी संबपं्रधत उपकरिािंी लसळविी आप्रि लोडिी केली. 
 

 
 

कक्षा (ऑर्णबट) : सूयासारख्या कवकाशस्थ वस्तूच्या आलूबालूच्या कवकाशातूा प्रतच्या भोवती िरप्रक्षिा 
घालिाऱ्या ग्रहासारख्या कवकाशस्थ वस्तूच्या भ्रमिािा व्रमाकार मागध. किसकें द्रकाभोवती प्रफरिाऱ्या 
मलेक्रॉािा मागध. कक्षा आकारााे गोल वा कपास्तकार (हायपरबोलीक) कसू शकतात. 
 
कंठनणलका (फॅरेि्स) : माावी शरीरातील मसखाच्या मागील व र्श्ासाप्रलकेच्या मधील पोकळीस 
कंठाप्रलका कसे म्हितात. बोलण्याच्या प्र्रमयेमध्ये कंठाप्रलका महत्त्वपूिध भपू्रमका प्राभावते. कंठाप्रलकेस 
सूल आल्यास बोलण्यात कडथळा येऊ शकतो. 
 
कंपन (्हायबे्रशन) : एखाद्या वस्तूिी थरथरिारी हालिाल. उरा. मासष्ट्याच्या घशातंील स्वरयंत्र, 
रेवळातंील घंटा वगैरे. कंपाािी वारंवारता िप्रतसेकंर २० पासूा िप्रतसेकंर २० हलारपयंतिी कंपाे झाली 
तर काााला ऐकू येतात, व आवाल झाल्यािी लािीव होते. 
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कंपिात (पार्णकिसोणनझम) : या रोगात हात, पाय, िेहरा, माा म. कवयवािें स्ाायू कंपा पावत कसतात. 
त्यामसळे सवध व्यवहार कनस्थर होतात. हात थरथरत कसल्यामसळे प्रलप्रहिे, लेविे कठीि होते. माा 
एकसारखी डसगडसगत कसते. िालतााा आपोआप वगे वाढतो व पडण्यािी भीती वाटते. यािे कारि, 
कधोमनस्तष्ट्क गसनच्छकेिा (बझेल न्यूनक्लया व गनँग्लया) ऱ्हास. औतधयोलाा करूा कंपाे कमी होतात. 
 
कंस / चाप (आकग ) : वतसधळ पप्ररघािा भाग. कधधवतसधळ पप्ररघाहूा ज्यािी लाबंी क) लहाा तो लघसकंस 
(मायार आकध ) ब) लास्त तो रीघध कंस (मेलर आकध ). लघसकंस वतसधळ कें द्राशी लघसकोा करतो. तर 
रीघधकंस वतसधळ कें द्राशी िप्रवशाल कोा (३६०-लघसकोा) करतो. 

 

 
 
कंस (ब्रकेॅट स) : गप्रिती परावल्यात ज्या ्रममााे प्र्रमया करायच्या ते रशधवण्यासाठी वापरायिी ितीके. 
उरा. ९ + (३x४) = ९ + १२; = २१; (९ + ३) x ४ = १२ x ४ = ४८ कवयव पाडताााही कंस वापरतात. 
उरा. : 6x3y2 - 15x2y3 = 3x2y2 (2x-5y) 
 
काकोडकर, अणनल (१९४३-) : किसभट्टी कप्रभयंता. १९६४ पासूा भाभा किू संशोधा कें द्रात काम केले. 
१९९६-२००० भाभा किू संशोधा संस्थेिे संिालक होते. २००० ते २००९ किसशक् ती आयोगािे कध्यक्ष. 
न्यनूक्लकर प्ररक ॅक्टरमधील कप्रभयापं्रत्रकी संशोधा आप्रि प्रवकास केला. १९७४ आप्रि १९९८ च्या पोखरि 
किू िािण्यातं सहभाग. त्याांी ध्रसव प्ररक ॅक्टरिी रिाा व घडि, मटेप्ररकल फॅप्रब्रकेशा, प्रवप्रवध धातंूिी 
वनेल्डंगाे साधें लसळिी कशी ावीा तंत्रज्ञााे प्रवकप्रसत केली. कल्पकम् आप्रि रालस्थााच्या प्ररक ॅक्टसधाा 
लीवराा प्ररले. पद्मप्रवभतूि प्रकताबााे सन्माप्रात. 
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काखाल, साणंतयागो रामोन इ. (१८५२-१९३४) : शरीरप्र्रमयाशास्त्रातील स्पेा येथील तज्ज्ञ. मज् लासंस्थेच्या 
संरिाेिी उकल केल्याबिल कॅप्रमल्यो गोल्ली याचं्याबरोबर १९०६ सालिा ाोबेल पसरस्कार त्याांा प्ररला 
गेला होता. 
 
काच (नलास) : पाररशधक कसिारा एक कठीि, प्रठसूळ, कस्फप्रटकी पराथध. कॅनल्शकम, सोप्रडयम 
यासंारख्या धातंूच्या प्रसप्रलकेटिे प्रमश्रि म्हिलेि काि. काि तयार करतााा वाळू (प्रसप्रलका) सोप्रडयम 
काबकाेट, िसाा यािें योग्य िमािात प्रमश्रि घेऊा ते तापप्रवतात. 
 
काझरी - कोरडिाहू प्रदेशासाठी कें द्रीय संशोधन संस्था, जोधपूर (सेंरल अणरड झोन णरसचग इस्िस्टयूूटट) 
: भारतीय कृप्रतप्रवज्ञाा पप्ररतरेिी ही ससं्था १९५९ साली स्थापा झाली. येथे भारतातील कमी व प्रवाापलधन्य 
के्षत्रािंा लास्तीत लास्त िागंला उपयोग करूा कृती उत्पारा प्रमळप्रवण्यासाठी संशोधा िालते. तसटपसंज्या 
पाण्यावर शतेी करण्यासाठी योग्य कशा प्रपकाचं्या लाती शोधिे, लोपासिे, संकप्ररत करिे, मोठ्या 
िमािावर उपलब्ध कसलेल्या सौरऊलेिा वापर करिे, धूळ आप्रि वाळूिे नस्थरीकरि करिे, मत्यारी 
प्रवतयावंर येथे संशोधा िालते. 
 
काट झ, बनाडग (१९११-२००३) : िेतातंतूकडूा येिारा संरेश मासंपेशींकडे पोहोिते करण्याच्या 
संशोधाासाठी या मंग्रल शास्त्रज्ञाला १९७० सालिे ाोबेल पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले. हे वैद्यकीय के्षत्रातले 
पाप्ररतोप्रतक त्याांा, ज्यसप्रलयस क ॅक्सेलरॉड व उल्फ फॉ आयलर या रोा संशोधकासंोबत प्रमळाले. 
 
कािे, गोिंिद पाडुंरंग (१९११-१९९१) : एम.एस्सी. (मसंबई) पीएि.डी. (मंग्लंड). १९३९-५४ मसंबई 
यसप्राव्हर्षसटी मनन्स्ट्ूयमट ऑफ केप्रमकल टेक्ाॉलॉलीमध्ये िाध्यापक. एम.यू.आय.सी.टी.तील 
िाध्यापकाांा उद्योगधंद्याांा सल् ला रेण्यािी मसभा त्याांी प्ररल्यााे िाध्यापकािें ज्ञाा व्यवहारी झाले आप्रि 
उद्योगधंद्यािें िश्ा ससटू लागले. १९५४-६९ भारत सरकारिे रसाया उद्योग सल् लागार. त्याचं्या सल्ल्यामसळे 
भारतात काेक उद्योग ससरू झाले. भारतात पेरोरसायाािें उद्योग ससरू करण्यािा सल् ला त्याांी प्ररला. 
 

 
 

कात टाकिे (इस््लणसस) : कात टाकण्यािी कीटकाचं्या लीवा्रममातील एक कवस्था. त्याचं्या 
शरीरावरील बाह्य आवरि म्हिले क्यसप्रटकलच्या आतील मृर आवरि शोतले लाते व बाहेरच्या लरा कठीि 
आवरिाला पाठीवर, मध्यभागी एका रेतेत फट पडते. आप्रि त्यामधूा कीटक बाहेर पडतो. ांतर शरीरावर 
ाव ेक्यसप्रटकल तयार होते. यालाि मोनल्डंग कसेही म्हितात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

कान (श्रििेंणद्रय) (इअर) : ऐकण्यािी संवरेाा मेंरूपयंत पोहोिविारे मंप्रद्रय. श्रविेंप्रद्रयािे तीा भाग 
आहेत. बाह्यकिध, मध्यकिध आप्रि कंतकध िध कााािी पाळी ध्वप्रालहरी बाह्यकिाच्या ाप्रलकेत कें प्रद्रत करते. 
या ाप्रलकेच्या टोकाला कााािा लविीक पडरा कसतो. हा पडरा आतल्या बालूस मध्यकिाला लोडलेला 
कसतो. मध्यकिात छो्यमा छो्यमा तीा हाडािंी साखळी कसते. पडद्याला लागूा हातोड्यासारखे 
मसद गरानस्थका (मपॅ्रलकस) ाावािे हाड कसते. ते आतील बालूस मंकसला लोडलेले कसते. ऐरिीसारखे 
मंकस शवेटी प्ररकीबानस्थ (स्टेपीस), या घोड्याच्या ाालासारख्या हाडाला लोडलेले कसते. प्ररकीबानस्थ 
(स्टेपीस) कतंकध िाला लोडलेले कसते. या भागात शखंाकृती व गोगलगायीसारखा कप्रिशबंसक / किावत 
(काँकलीया) कसतो व त्यात आपँ्रडटरी िेतेिे एक टोक कसते. रससरे टोक मेंरूच्या भागात कसते. 
काााच्या पडद्यावर आपटिाऱ्या ध्वप्रालहरी मध्यकिाच्या तीा हाडात कंपाे प्रामाि करतात. ती कंपाे 
किधशबंसकातील (कॉकलीयातील) द्रावात कंपाे प्रामाि करतात. त्यामसळे ऑप्रडटरी िेता उते्तप्रलत होते व 
प्रामाि झालेल्या ध्वाी संवरेाा मेंरूकडे लातात. मेंरूत यािे प्रवश् लेति होते. 

 

 
 
कानिंिदे, अच्युत पुरुषोत्तम (१९१३-२००३) : भारतातील ाामापं्रकत वास्तसशास्त्रज्ञ. कहमराबारिे 
हप्ररवल् लभरास हाऊस, काापूर आयआयटी आप्रि वािाालय, प्ररल् लीिे ाॅशाल सायन्स सेंटर, ाेहरू 
सायन्स सेंटर, नस्वस रेड प्रमशा, मेहसाण्यािी ाॅशाल डेकरी बोडािी ममारत, बंगला रेशातील ढाक्यािी 
ाॅशाल लायब्ररी मत्यारी ममारती ह्या त्याचं्या वास्तसकलेिे ामाेू आहेत. १९७९ साली ते मंप्रडया 
मनन्स्ट्ूयमट ऑफ आर्षकटेक्टिे कध्यक्ष होते. २००६ साली त्याांा मलेप्रशया सरकाराे मरिोत्तर पसरस्कार 
प्ररला तर भारत सरकाराे पद्मश्री पसरस्कार प्ररला होता. 
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काप (िेफर) : प्रसप्रलकॉा, लमेप्रायम कशासंारख्या कधधवाहक धातससदृश पराथािा पातळ पत्र्यािा मोठा 
काप. कशा कापावंर प्रारप्राराळ्या िकारच्या िप्र्रमया करूा एकानत्मक प्रवद्यसत् मंडले कतंभूधत कसलेल्या िीप 
बावतात. 
 
कापड णनर्णमती (्लॉथ मॅियुफॅ्चिंरग) : प्रवप्रवध तंतंूपासूा कापड प्रामाि करण्यािा उद्योग. यात तंतंूिी 
सफाई, कताईपासूा सूतप्रार्षमती, ते प्रविाू कापडािी प्रार्षमती, ते रंगविे व त्याला द्यावयाच्या प्रवप्रवध 
गसिधमांसाठी केल्या लािाऱ्या रासायप्राक िप्र्रमया यािंा समावशे होतो. या सवध प्र्रमया एकाि छताखाली 
केल्या लातात वकवा वगेवगेळ्या प्रठकािीससद्धा होतात. कथधव्यवस्थेतील एक महत्त्वािा उद्योगधंरा. 
 
कापडाचा पोत (टे्स्चर) : कापडािा रला कसा आहे, ते कापड ज्या कामाकप्ररता वापरले लािार आहे, 
त्यासाठी योग्य आहे का, हे ठरप्रवण्यासाठी लो प्राकत वापरला लातो, तो कापडािा पोत. बॅन्डेलपासूा 
ब्लँकेटपयंत ााााप्रवध िकारिी कापडे आपि वगेवगेळ्या कामाकप्ररता वापरतो, त्यामसळे पोत हा प्राकत 
सवध प्रठकािी सारखा ासतो. त्या-त्या कापडाच्या उपयोगािमािे तो बरलतो. 
 
कापडािरची छपाई (्लॉथ िंप्रिंटग) : कापडामध्ये प्रवप्रवधता आिण्यािा एक मागध. एकाि रंगािी वकवा 
काेक रंगािी छपाई करता येते. त्याििमािे ाक्षी तीि ठेवाू वगेवगेळे रंगही वापरता येतात. कापडाच्या 
प्रविीतूा प्रवप्रवधता आिण्यापेक्षा छपाईिे तंत्र उत्पाराखिध घटवते. ब्लॉक विवटग, स्टेनन्सल प्रिवटग, 
नस््रमा विवटग, रोलर विवटग कशा वगेवगेळ्या पद्धतीाे कापडावर छपाई करता येते. कसे कापड िाररी, 
पडरे, डे्रस मटेप्ररयल, साड्या कशा प्रारप्राराळ्या वस्त्रिावरिासंाठी वापरले लाते. 
 

 
 

कापरेकर, दत्तात्रय रामचंद्र (१९०५-१९८६) : प्रवज्ञाा व गप्रितािे कध्यापा करिाऱ्या कापरेकराांा 
बालपिापासूाि गप्रितािी गोडी लागल्यामसळे ते ाााा िकारच्या कस तूहललाक सखं्या, त्यािें गसिधमध - 
आकृप्रतबधं शोधण्यात कायम गकध  कसत. डोंप्रबवली-मसंबई िवासात त्याांा १६५, २७७९, २५९९७४ कशा 
डाव्या-उलव्या बालूच्या कंकािंी बेरील मधल्या गटात वारंवार येिाऱ्या कंकामतकी कसिारी ‘डेम्लोसंख्या’ 
सापडली. त्याचं्या ६१७४ या ‘कापरेकर नस्थरंका’वर मार्षटा गाडधाराे कमेप्ररका मथंलीत प्रलप्रहल्यामसळे 
त्यािंी कीती सातासमसद्रापार गेली. त्याांी प्रलप्रहलेल्या ३०-३५ पसनस्तकापंैकी ‘थर्षटा कट स’ आप्रि लारूिे 
िौरस प्रित्तवधेक आहेत. कापरेकराचं्या या करमिसकिधाा गप्रितािे क. भा. गप्रिती पप्ररतरातूा िागंले 
स्वागत होत कसे. (पाहा : डेम्लो सखं्या) 
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काणपत्सा, प्योत्र णलओनाइड स््हिची (१८९४-१९८४) : रप्रशया भौप्रतकी वैज्ञाप्राक, म.स. १९७८ िे ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक काक पेंप्रझयास आप्रि रॉबटध प्रवल्सा याचं्या समवते प्रमळाले. त्याांी न्यूातापमाा भौप्रतकी या 
प्रवतयामध्ये संशोधा केले. २·२ केनल्वा तापमाााखाली द्रव हेप्रलयमिे वैप्रशष्ट््यमपूिध गसिधमध याांी 
कभ्यासले. सामान्य तापमाााला ताबंे हा धातू उत्तम ससवाहक कसतो. परंतस प्रहप्रलयम-II हा कप्रधक वगेााे 
ताबं्यापेक्षा उष्ट्िता वहा करतो. हा वायू सहलपिे वाहतो म्हिूा हे शक्य होते कसे काप्रपत्सा याांी राखवाू 
प्ररले. काेस्ट रुररफोडध याचं्याबरोबर काम करूा तीव्र िसंबकीय के्षत्राच्या प्रार्षमतीिा पाया घातला. त्यांाी 
तयार केलेल्या उपकरिामसळे ५० हलार गॉस क्षमतेिे िसंबकीय के्षत्र तयार होऊ शकले. त्याांतर ३० 
वताच्या कालावधीत यापेक्षा कप्रधक क्षमतेिे िसंबकीय के्षत्र प्रामाि झाले ााही. 
 
कापूर (कॅम्फर) : पाढंऱ्या रसधाळ रंगािे, ज्योतीाे िटका पेटिारे, लक्षिीय वास कसिारे स्फप्रटकी 
संयसग. यािी सापेक्ष घाता ०·९९ कसल्यााे तो पाण्यात लेमतेम तरंगतो. १७९ कंश सेनल्सकस तापमााावर 
प्रवतळतो, २०४ कंश सेनल्सकस तापमााावर पेटतो. कृप्रत्रमप्ररत्या पेरोरसायाापंासूा प्रमळप्रवतात. बसरशी 
आप्रि कीटक, प्रवशतेतः कसर, यािंा ााश करतो. 
 
कापूस (कॉटन) : कापूस वास्पतील स्वरूपािा ाैसर्षगक तंतू आहे. तो सेल्यसलोल या बहसवाप्ररकी सेंप्रद्रय 
रसायाािा बालेला कसतो. सेल्यसलोल हा सेंप्रद्रय पराथध शकध रािा एक िकार कसूा कापसािा तंतू 
सेल्यसलोलच्या साखळ्यािंा बालेला कसतो. सेल्यसलोलिी साखळी प्रलतकी मोठी, प्रततकी कापसािी 
गसिवत्ता िागंली कसते. कापसािी गसिवत्ता ही त्याच्या तंतंूिी लाबंी, तलमपिा, पप्ररपक् वता व मलबसती या 
कसो्यमावंर कवलंबाू कसते. कापसाच्या तंतंूतील सेल्यसलोलच्या साखळ्यातं एक पोकळी कसते व प्रतला 
‘ल्यसमेा’ कसे म्हितात. पप्ररपक् व तंतूतील ही पोकळी करंुर कसते व त्यामसळे कपड्याला मलबसती येते. 
कापसाच्या तंतूला पीळ पडलेला कसतो व तो घडिससलभ स्वरूपािा कसतो. कापसाच्या तंतंूिी मलबसती 
पाण्यामध्ये वाढते. 
 
कामगंध सापळे (फेरामोन रॅप्स, ल्यरू) : रात्री वावरिाऱ्या प्रकडीिे ार, मीलाासाठी मारीिा शोध प्रतच्या 
कंगातूा स्त्रविाऱ्या प्रवप्रशष्ट गंधावरूा घेतात. या स्वभावधमािा उपयोग हे सापळे बाप्रवण्यासाठी केला 
लातो. लाळ्यात ठरावीक वलग िलोभा (ल्यूर), मारीिा कृप्रत्रम कामगंध कसलेली ाळी ठेवाू ते शतेात 
उभारतात. हवचे्या माध्यमातूा रूरवर पसरलेल्या या कामगंधाकडे त्या लातीिे ार पतंग आकर्षतत होऊा 
सापळ्यात कडकतात. हे पतंग प्रिरडूा मारतात. त्यामसळे प्रकडीिे पसढिे िलाा थाबंते. 
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कामरिंलग-ओनेस, हाईके (१८५३-१९२६) : कप्रतशीत तापमाााला पराथािे गसिधमध कोिते स्वरूप धारि 
करतात या प्रवतयीिे मूलभतू आप्रि सखोल संशोधा करिारे हॉलंडिे भौप्रतकशास्त्रज्ञ. या संशोधाातूाि 
त्याांा द्रवरूप प्रहप्रलयम बावण्यात यश आले. तसेि काही प्रवप्रशष्ट पप्ररनस्थतीत प्रवद्यसतवाहकामंधूा 
कोिताही प्रवरोध ा होता प्रवद्यसतिवाह वाहतो यािाही शोध त्याांा लागला. या गसिधमाला कप्रतवाहकता, 
ससपरकन्डनक्टनव्हटी, कसे म्हितात. त्याचं्या या मौप्रलक संशोधाासाठी १९१३ सालच्या भौप्रतकशास्त्रातील 
ाोबले पसरस्कारााे त्याांा सन्माप्रात करण्यात आले. 
 
कायणटन : खेकडे, बीटल्स, कोळी व तत्सम प्रकड्याचं्या बाह्यागंािा िमसख घटक. कायप्रटािे कवि या 
िाण्यािें वातावरिातील घातक पराथांपासूा तसेि िबल िाण्याचं्या हल्ल्यापासूा संरक्षि करते. 
 
कायम गोठलेला थर (पमारिकॉस्ट) : शून्य कंश सेनल्सकसपेक्षा क् वप्रित् ि कप्रधक तापमाा वाढिाऱ्या ध्रसव्रीय 
के्षत्र वकवा कत्यंत उंिावरील भागात लप्रमाीखाली आढळूा येिारा कायम गोठलेला थर. माती, रेती आप्रि 
वाळूिा समावशे कसलेला तसेि बहसधा त्याांा बफााे बाधूंा ठेवलेला थर यात कसतो. 
 
काणयक गुिसूते्र (ऑटोसोम्स) : पेशीतील एकूि गसिसूत्रापंकैी वलगप्राधारक गसिसूत्रावं्यप्रतप्ररक् त मतर 
गसिसूते्र. याचं्या लोड्यामंधील लोडीरार समााधमी कसतात. मािसाच्या पेशींमध्ये कशा २२ लोड्या 
कसतात. 
 

 
 

कारंथ, णशिराम कोटा : (१९०२-१९९७) : किड भातेतील प्रवज्ञाा िसारक. किड भातेतूा त्याांी 
मसलासंाठी प्रवज्ञाा कोश प्रलप्रहले. ाामवतं साप्रहनत्यक, सामाप्रलक िळवळीतील खंरे कायधकते, 
पयावरिवारी, यक्षगाा ाृत्यािे पसारुज् लीवक, प्रित्रपट प्रामाते आप्रि प्रविारवतं होते. ज्ञाापीठ पसरस्कार, 
पद्मभतूि मत्यारी पसरस्कार त्याांा प्रमळाले होते. त्याांी ३५०च्या वर पसस्तके प्रलप्रहली. 
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कोरल, अले् सी (१८७३-१९४४) : लीवशास्त्र व वैद्यकशास्त्रातील १९१२ सालिे ाोबेल पाप्ररतोप्रतक 
प्रमळविारे हे फ्रें ि शल्यप्रवशारर, याांी रक्तवाप्रहन्या प्रशविे आप्रि कवयव रससरीकडे लोडिे यावर भरपूर 
काम केले आहे. िाल्सध वलडबगध याचं्याबरोबर त्याांी िाण्यािे हृरय आप्रि मूत्रवपड हे कृप्रत्रम रक् तावर 
शरीराबाहेर प्रलवतं ठेवता येण्याकप्ररता खास रिाा (तंत्र) तयार केले. 
 
काटेणशयन पािबुडा : आर्षकप्रमप्रडलच्या तरंगण्याच्या तत्त्वावर आधाप्ररत एक खेळिे. एखारा पराथध 
पाण्यात बसडवल्यास त्यावळेेला तो पािी बालूला सारतो. त्या पाण्यािे वला पराथांवर कायध करिाऱ्या 
उत्प्लवी बलाएवढे कसते. बंर ाळीमध्ये पाण्यात पोकळ बाहसली तरंगते. ाळीवर लावलेल्या रबरी 
झाकिावर बोटााे राब प्ररल्यावर बाहसलीत पािी लाते व बाहसली बसडते. रबरी झाकिावरिा राब 
काढल्याांतर बाहसलीाे बालूला सारलेल्या पाण्यािे वला बाहसलीच्या वलाापेक्षा कप्रधक होते व बाहसली वर 
येते. हे खेळिे रेाे रेकातध याांी तयार केले. 
 
कडीनल पॉईटं : िसंबकसूिी मसक् तपिे प्रफरेल कशी टागंाू ठेवल्यास उत्तर-रप्रक्षि प्ररशलेा नस्थर राहते. 
त्यामसळे आपल्याला पूवध, पप्रिम, उत्तर व रप्रक्षि या िारही प्ररशािें ज्ञाा होते. होकायंत्रामध्ये िसंबकसूिीिा 
वापर करूा प्ररशारशधक तबकडीवर प्ररशा रशधप्रविारे वबरू रशधप्रवलेले कसतात. होकायंत्रावरील पूवध, 
पप्रिम, उत्तर व रप्रक्षि या महत्त्वाच्या िार प्ररशा रशधप्रविाऱ्या वबरूपैकी कोिताही एक वबरू म्हिले 
काडीाल पॉईटं होय. 

 

 
 
कातेणशय गुिाकार (काटेणशयन प्रॉड्ट) : A व B संिातील कास्रममे x आप्रि y घटक घेऊा (x,y) ्रमप्रमत 
लोड्यािंा लो सिं होतो. त्यास A, B संिािंा कातेप्रशय गसिाकार म्हितात. तो A x B िप्रतकााे राखवाू 
A x B = {(x, y) / x ε A, y ε B} कसा प्रलप्रहला लातो. 
समला, A = {2, 3} आप्रि B = {1, 4, 5} तर 
A x B = {(2, 1) (2, 4) (2, 5) (3, 1) (3, 4) (3, 5)} 
A संिात m व B त n घटक तर A x B मध्ये mn घटक येतात. 
 
कातेणशय णनदेशाकं (काटेणशयन कोऑर्णटनेटस) : एकमेकींाा काटकोाात छेरिाऱ्या रोा संरभधरेता घेऊा 
आडव्या रेतेवर X कक्ष, उभ्या रेतेवर Y कक्ष व छेरा वबरू आप्रर वबरू घेऊा आप्ररवबरूपासूा X कक्षावर 
ठराप्रवक कंतर, समला ३ एकक मोलूा त्या वबरूतूा Y कक्षाला समातंर रेता काढली व कशीि आप्ररवबरू 
पासूा ४ एकक कतंर मोलूा X कक्षाला समातंर काढलेली रेता पप्रहल्या रेतेला ज्या वबरूत छेरते त्या वबरूिी 
नस्थती (३, ४) या ्रममीत लोडीाे रशधवली लाते, तेि त्या वबरूिे कातेप्रशय प्रारेशक, प्रद्वप्रमतीत व्यापकपिे 
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(X, y) आप्रि प्रत्रप्रमतीत (x, y, z) िप्रतकाांी वबरूिे प्रारेशक रशधवले लातात. रेाेरेकाते या संशोधकाच्या 
ाावााे याांा कातेप्रशय प्रारेशक म्हितात. 
 
काबगन (C) : किस्रममाकं ६, किसभाराकं १२ कसिारा कधातू. प्रहरा, ग्राफाईट व कोळसा या तीा रुपातं 
प्रासगात आढळतो. तीा रूपापं्रशवाय ासकतेि शोध लागलेले काबधािे एक रूप म्हिले फस लप्ररन्स. यात ७० 
ते ८२ काबधा किूंिा एक समूह कसतो. बकप्रमन्स्टर फस लर या ख्यातााम वास्तसरिााकारााे प्रार्षमलेल्या 
प्रलओडोप्रझक डोमसारखी त्यािी रिाा कसते. त्यामसळे त्याांा बप्रकबॉल्स कसेही म्हितात. काबधा किूंच्या 
साखळीवर सवध सलीव सषृ्टी कवलंबूा कसते. त्यामसळे काबधाच्या संयसगाचं्या रसायाशास्त्राला सेंप्रद्रय 
रसायाशास्त्र ही सजं्ञा प्रमळाली आहे. 
 
काबगन कालमापक (काबगन डेिंटग) : प्रासगात ¹⁴C या प्रकरिोत्सारी आप्रि ¹²C या नस्थर समस्थाप्राकाचं्या 
िमािािें परस्पराशंी एक ठरावीक गसिोत्तर कसते. प्रासगधि्रमातूा बाहेर आलेल्या म्हिलेि मृत झालेल्या 
सलीव पराथांमधील ¹⁴C िा प्रकरिोत्सारामसळे ऱ्हास होतो तर ¹²C िे िमाि कायम राहते. पप्ररिामी 
त्याचं्या एकमेकाशंी कसलेल्या गसिोत्तरात बरल होतो. ¹⁴C िा कथध आयू काळ ५ हलार ७८० वत ेआहे. 
त्यामसळे त्या गसिोत्तरात झालेल्या बरलावरूा तो पराथध प्रासगधि्रमातूा बाहेर आल्याांतर प्रकती काळ 
लोटला आहे, यािे गप्रित केले लाऊ शकते. पसराता वस्तू, कातळ यािें वय या पद्धतीाे काढता येते. मतर 
प्रकरिोत्सारी आप्रि नस्थर समस्थाप्राकाचं्या कशा लोड्यािंा वापरही आता या ििालीसाठी केला लात 
आहे. 
 
काबगन जप् ती (काबगन से्के्रस्रेशन) : वातावरिातील कवालवी काबधा-डाय-ऑक्सामड वायू पकडूा 
पृथ्वीच्या पोटात खोल कोंडूा ठेवण्यािी िप्र्रमया. १९९६ सालापासूा हा ियोग ाॉवेमध्ये यशस्वीपिे 
राबप्रवला लात आहे. समसद्राच्या पोटातील खािीतूा ाैसर्षगक वायूिा उपसा करतााा त्यातील मोठ्या 
िमािातील काबधा-डाय-ऑक्सामड वायू वगेळा करूा पसन्हा त्या प्ररकाम्या पडलेल्या खािीत घससप्रवला 
लातो. खािीतील खडकाांा पडिाऱ्या प्रछद्रातूंा प्रासटिाऱ्या वायूिे समसद्रतळाशी साठलेल्या क्षाराशंी 
संयोग होऊा हायड्रटेिे सूक्ष्मकि तयार होतात. ते प्रछद्रामंध्ये घट्ट बसूा ती बसलवाू टाकतात. 
 
काबगन-डाय-ऑ्साइड (Co2) : हवपेेक्षा रीडपट लड कसलेला. रंग, वास, िव ासलेला हा वाय ू
सलीवासंाठी महत्त्वािा आहे. सलीव उच्छछ वासावाटे हा वायू बाहेर सोडतात तर वास्पती हवतेील हा वाय ू
वापरूा सलीवासंाठी कि तयार करतात. या वायूवर राब रेताि स्थायरूूप काबधा-डाय-ऑक्सामड तयार 
होतो. यालाि ‘कोरडा’ कसे म्हितात. यािे तापमाा खूप कमी कसल्यााे प्रशप्रतकरिासाठी यािा वापर 
करतात. पेरोल-डीझेलसारख्या मधंााच्या ज्वलाामसळे या वायिेू वातावरिातील िमाि खूप वगेााे वाढत 
आहे. त्यािा पप्ररपाक म्हिले ‘हप्ररतगृह पप्ररिाम’. 
 
काबगन धनपते्र (काबगन के्रणडट) : वातावरि तापप्रविाऱ्या काबधा डाय ऑक्साईडसारख्या वायूिें िमाि 
मयारेत ठेवण्यासाठीिा एक िकारिा कर. ले उद्योगधंरे उत्सर्षलत वायूिे िमाि मयारेत ठेवतात त्याांा 
काबधा ्ेरमप्रडट प्रमळतात. लागवडीतील प्रपके वा वाीकरिासाठी लावलेली झाडे वातावरिातला काबधा-
डाय-ऑक्सामड शोताू ‘िकाश सशं् लेति’ िप्र्रमयेद्वारे कि तयार करतात. त्यामसळे कशा शतेकऱ्याांा वा 
रेशाांाही काबधािी धापते्र प्रमळतात. त्यािंी प्रव्रमी होऊ शकते. िमािाबाहेर उत्सलधा करिाऱ्या 
उद्योगधंद्याांा मतराकंडूा ती खरेरी करावी लागतात. 



 

अनुक्रमणिका 

काबगन मोनॉ्साइड (CO) : काबधाच्या कपूिध ज्वलाााे हा रंग, वासरप्रहत प्रवतारी वायू तयार होतो. 
भपूृष्ठाखालील खािीत, स्वयंिप्रलत वाहााच्या धसरामध्ये यािे िमाि लास्त कसते. त्यामसळे हविेे िरूति 
होते. हा वायू सलीवाांा प्रवतकारक आहे. कारि हा वायू शरीरात गेल्यास तो ऑनक्सलापेक्षा कत्यंत ललर 
गतीाे रक् तातील प्रहमोग् लोबीाशी संयोग पावतो. त्यामसळे सलीवाांा ऑनक्सला प्रमळण्याऐवली काबधा 
मोाॉक्सामडलाि प्रमळतो. ऑनक्सलाकभावी सलीव मृत्यूमसखी पडतात. 
 
काबगनचक्र (काबगन सायकल) : प्रासगधि्रमात काबधािे कनस्तत्व प्रारप्राराळ्या स्वरूपात आढळते, 
वातावरिातील काबधा-डाय-ऑक्सामड हा वास्पती शोताू घेतात व त्यािे रूपातंर सेंप्रद्रय काबधाध्ये होते. 
िािी व मािूस यािंा उपयोग करतात व कंततः र्श्ासोच्छछ वास व सेंप्रद्रय पराथािे प्रवघटा होऊा काबधा-
डाय-ऑक्सामडच्या रूपात वातावरिात लातो या ि्रमास काबधाि्रम कसे म्हितात. 

 

 
 

 
काबगन चक्र 

 
काबगनच्या पाऊल खुिा (काबगन फूट िंप्रट स) : वातावरिात सोडलेल्या काबधा डाय ऑक्साईड वायिेू 
टाामधील मोलमाप. क्योटो येथे भरलेल्या पयावरिासबंंधीच्या लागप्रतक पप्ररतरेतील करारााससार 
कारखााे व वाहाे याचं्याद्वारे हवते उत्सर्षलत होिाऱ्या वायूिे ित्यक्ष मोलमाप होते. ज्या माावी 
व्यवहारामंधील उत्सलधाािे कसे ित्यक्ष मोलमाप होऊ शकत ााही त्याचं्यासाठी काबधाच्या पाऊलखसिा हे 
कित्यक्ष एकक वापरले लाते. 
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काबगनी धातू (ऑरगॅनो मेटॅणलक) : ज्या रेिूंमध्ये एखाद्या धातूिे किू एक वा कप्रधक काबधाच्या किूंशी 
बाधंलेले कसतात कसे रेिू. उरा. प्रहमोग् लोप्रबा, क् लोरोप्रफल. कशा िकारच्या किूंिा उपयोग रासायप्राक 
प्रवश् लेति, वैद्यक, पराथधशास्त्र तसेि िाप्रिशास्त्राच्या संशोधाात होतो. 
 
काबोरंडम (णसणलकॉन काबाइड) : प्रसप्रलकॉा आप्रि काबधािे हे संयसग ाैसर्षगक मॉयसााईट, सफायर 
रूबी या स्वरुपात कल्प िमािात सापडते, पि आता कृप्रत्रमप्ररत्या उत्पाप्ररत होते. उच् ि उष्ट्ितावाहकता, 
उच् ि प्रवद्यसतके्षत्र भगं करण्यािी क्षमता, उच् ि िवाही घाता, उच् ि प्रवलयवबरू, कठीि, उष्ट्ितािसरि 
गसिक कत्यंत कमी, उष्ट्ितेाे कवस्थातंर पटका ा होिे, पाररशधकता आप्रि कधधवाहकता या त्याच्या 
गसिधमामसळे मलेक्रॉप्राक्स के्षत्रात व मतर काेक उद्योगामंध्येही हे एक शनक् तमाा साधा बाले आहे. पलूै 
पाडूा त्यािा कृप्रत्रम प्रहरा म्हिूाही वापर केला लातो. 
 
काबयुगरेटर : पेरोलवर िालिाऱ्या मंप्रलाािा एक महत्त्वपूिध भाग. पेरोलच्या टाकीतूा बाहेर पडलेला 
मंधाािा थेंब मंलीा यंत्रिेत लळण्यासाठी लाण्यापूवी काब्यसधरेटरमधूा लातााा थेंबािे तसतारात रूपातंर 
होऊा तेथील हवचे्या लोररार झोतात सापडतो व त्यामसळे त्यािे बाष्ट्पीभवा होते. प्रसवलडरमध्ये मग ते 
स्पाकध  प्लगच्या सहाय्यााे सहल पेट घेते. 
 
कायगपद्धती (अल्गोणरथम) : एखाद्या लातीच्या सवध तऱ्हेच्या िश्ाािंी उकल करण्यासाठी सामान्य भातेत 
पि पायऱ्याचं्या तकध शास्त्रीय ्रममााससार विधा करता येण्यालोगी कायधपद्धती. थोडक्यात िश् ा सोडवण्यािी 
पद्धतशीर रीत. रोा धापूिांकािंा महत्तम साधारि प्रवभालक (मसाप्रव) – दृढभालक - भागाकार करूा 
काढण्यािी यसक्लीडीय कायधपद्धती हे यािे िप्रसद्ध उराहरि म्हिूा सागंता येते. 
 
कायगक्षमता (इणफणशयिसी) : एखाद्या यंत्राला वकवा उपकरिाला पसरप्रवलेल्या ऊलेिे प्रतच्यापासूा 
प्रमळालेल्या उपयसक् त कायाच्या माते्रशी कसिारे गसिोत्तर. वाया लािाऱ्या ऊलेिे िमाि यावरूा ठरवता 
येते. शभंर टक् के कायधक्षमता कसल्यास वाया लािाऱ्या ऊलेिे िमाि शनू्य कसते. त्यामसळे कायधक्षमतेिी 
कमाल मयारा एक आहे. प्रारोगी ससदृढ व्यक् तीिी पयापिाािी कायधक्षमता ससमारे ४० टक् के कसते. 
 
कालक्रमणिपयगस्त (अ ॅनॉक्रॉणनक) : कालगिाेाससार िसकीिे. 
 
कालमापक णकरिोत्सारी समस्थाणनके (रेणडओ आयसोटोप डेिंटग) : प्रासगात सापडिारे काही 
प्रकरिोत्सारी समस्थाप्राक हे रीघध कधायू काळ कसलेले आहेत. त्यािें रूपातंर ावीा समस्थाप्राकात होते. 
मूळ व रूपातंप्ररत समस्थाप्राकाचं्या तौलप्राक िमािािे मापा करूा कालगिाा करता येते. उत्खााातूा 
प्रमळालेल्या िािीा वस्तू वकवा त्यािें कवशते, तसेि खडक व खप्राल पराथध यािंी कालगिाा 
करण्याकप्ररता या तंत्रािा उपयोग होतो. उरा. ⁴⁰k िा कधायू काळ १·२५ × १०⁹ वत ेआहे व त्यािे रूपातंर 
⁴⁰Ar मध्ये होते. खप्रालातील या रोन्हींिे मापा करूा ते खप्राल प्रकती पूवी तयार झाले होते हे शोधूा 
काढता येते. (पाहा : काबटन डेपर्ग) 
 
कालमापन (क्रोनोमीटर) : किूक वळे रशधविारे उपकरि. याच्या मरतीाे आकाशतल्या ग्रह ताऱ्याचं्या 
नस्थतीवरूा समसद्रावरील लहाल आपले स्थाा प्राप्रित करिाऱ्या रेखाशंािी ओळख पटवते. 
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कालणिभाग (टाइम झोन) : कालमापा सोयीिे व्हाव ेम्हिूा पृथ्वीगोलावर पाडलेले रेखाशंावंर आधाप्ररत 
एकूि २४ काल्पप्राक प्रवभाग. ित्येक प्रवभाग हा पधंरा रेखाशंामंतक्या रंुरीिा कसूा तो उत्तर ध्रसवापासूा 
रप्रक्षि ध्रसवापयंत पसरलेला आहे. एखाद्या प्रठकािािी वळे ही या ित्येक कालप्रवभागाशी प्रागप्रडत केली 
गेली आहे. ग्रीप्रािच्या पूवेकडील ित्येक कालप्रवभागातली वळे ही ग्रीप्राि येथील स्थाप्राक वळेेपेक्षा पसढे 
कसते, तर पप्रिमेकडील ित्येक कालप्रवभागातली वळे ग्रीप्राि येथील स्थाप्राक वळेेच्या मागे कसते. (पाहा 
: प्रमार्णवळे, आंतरराष्ट्रीय वार रेषा) 
 

 
 

काला - आजार : प्रलशमाप्राया डोाोव्हााी ाावाच्या लंतंूमसळे हा रोग होतो. या आलारात होिाऱ्या त्विेच्या 
राखाडी रंगावरूा त्याला हे ााव िाप् त झाले. फ्लेबोटोमस लातीच्या माशीमसळे हा रोग पसरतो. तसेि 
रक् ताधााावाटे (रससऱ्यािे रक् त प्ररल्यााे) या रोगािे लंतू-प्रलशमाप्राया डोाो व्हााी - पसरतात. आप्रफ्रका, 
भारत, मध्य आप्रशया या रेशातं यािी लागि खूप कसते. लागिकाळ काही प्ररवस ते काही वत ेकसतो. 
यात ताप येतो, पंडसरोग होतो, प्लीहा वाढते, यकृतही मोठे होते व रक्तस्त्राव होतो. यू.एा. ब्रह्मिारी या 
भारतीय शास्त्रज्ञााे या रोगािी लक्षिे व त्यावरील मलाल – यसप्ररया नस्टबप्रमा – १९२२ साली शोधूा 
काढले. िप्रतबंधात्मक उपाय म्हिले मच्छररािी वापरिे व शक्यतो या माशा ज्या प्रवभागात कसतात, त्या 
प्रवभागात रात्री ा प्रफरविे. कारि, या माशा प्राशािर कसतात. 
 
कािीळ (जाँणडस) : हा रोग यकृताला सूल आल्यामसळे होतो. यािी रोा िमसख कारिे कसू शकतात. एक 
म्हिले प्रहपटॅायप्रटस ‘ए’, ‘बी’, ‘म’ यासंारख्या प्रवतािूंिा रूप्रतत कि वकवा पेयाद्वारे होिारा िवशे. रससरे 
कारि म्हिले मद्यपााामसळे शरीरात प्रवतारी पराथध तयार होतात वकवा एखाद्या रोगात उपिार म्हिाू 
घेतलेली कडक औतधे या रोन्ही कारिामंसळे यकृतातील पेशींिा ााश होऊा शरीरािी ियापिय प्र्रमया 
क्षीि होते. यामसळे रोग्यािी भकू मंरावते. किािी प्रशसारी येते व रोग्यास ििंड थकवा येतो. प्रबप्रलरुप्रबािे 
शरीरातील िमाि वाढल्यामसळे डोळे व त्विा प्रपवळी प्ररसतात. 
 
काणश्मरी गाणलचा : गाप्रलिा हा कलात्मक प्रविकामािा आलही मागिी कसलेला हा िािीा िकार आहे. 
मसख्यत्व ेलप्रमाीवर कंथरण्यासाठी यािा वापर होतो. गाप्रलिा प्रवितााा लाबंी रंुरीबरोबर त्याच्या गसबगसबीत 
लाडीिे िमाि कसे आिाव,े यािा शोध भारतात लागला. यासाठी ताग, लोकर आप्रि कापूस याचं्या प्रमश्र 
धाग्यािा वापर करूा प्रशवाय झसबकेरार लोकरी पसंलक्यािंा वापर करतात. गाप्रलच्यामध्ये कशा पसंलक्याचं्या 
गाठी एका िौ.सें.मी. मध्ये लेवढ्या लास्त तेवढा तो गाप्रलिा कप्रधक मूल्यवाा समलतात. ससंरर रंगसंगती 
आप्रि कलाकस सरीिी िमािबद्धता यामसळे भारतीय गाप्रलिे काेक िगत रेशात प्रायात केले लातात. 
यंत्राद्वारे प्रार्षमत गाप्रलिे पररेशात तयार होऊ लागले तरीही काप्रश्मरी गाप्रलिाांा आलही मागिी आहे. 
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काणश्मरी शाल : शाल हा स्त्री पसरुत उभयताकंडूा वापरला लािारा शोभारायक, कलापूिध कंगावर पप्ररधाा 
करण्यािा वकवा लपेटूा घेण्यािा वैप्रशष्ट््यमपूिध वस्त्रिकार. शाली ाेहमी लोकरीपासूा तयार केल्या लातात. 
तसेि त्यावर कप्रशद्यााे ाक्षी, वलेबसट्टी काढली लाते. लोकरीिमािेि ससती, रेशमी आप्रि माावप्रार्षमत 
तंतूच्याही शाली तयार केल्या लातात. काश्मीर हे शाल उत्पाराािे भारतातील िमसख कें द्र आहे. प्रतथूा 
गेली रोा-तीा शतके शाली प्रायात केल्या लात. त्यािे कारि त्यामधील सौंरयध. प्रविण्यािी कला, 
काप्रशरा कामािी कला, वगेवगेळ्या रिााबधंािी लोडिी करण्यािी कला या सवांकप्ररता उच् िितीिे 
कौशल्य कसिाऱ्या स्त्री-पसरुत काराप्रगरािंा एक गट लागतो. हे काम त्यामसळे बराि वळे लागिारे आहे. 
त्याि कारिााे शालीच्या वकमती लास्त कसतात. तरीही या शालींाा मागिी कसते. 
 
कास्टलर, आल्रेिकड (१९०२-१९८४) : १९६६ सालिे भौप्रतकशास्त्रातील ाोबेल पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे फ्रें ि 
भौप्रतकशास्त्रज्ञ. त्याांी किूमंधील िकाप्रशत कासरिाप्रवतयक खास तंत्र प्रवकप्रसत केले. त्याांी केलेल्या 
किूंच्या कंतगधत रिाेच्या कभ्यासातूा मेझर व लेझर प्रकरिाचं्या प्रवकासात मोलािी भर घातली गेली. 
 
काळे, प्रमोद पुरुषोत्तम (१९४१-) : भारत सरकारच्या कवकाश प्रवज्ञाा आप्रि तंत्रज्ञाा कें द्रात, कमेप्ररकेच्या 
ाासामध्ये, १९७४-७६ मधील साईट कायध्रममात, मस्रो, सकॅ कशा कवकाश संशोधााच्या प्रवप्रवध खात्यात 
संिालक म्हिाू कायधरत कसिारे भौप्रतकशास्त्रज्ञ. पसण्याच्या ग्लोबल मन्फमेशा आप्रि टेक्ाॉलॉली 
क केॅडमीिे संिालक. 
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काजंी करिे (सायिंझग) : वाप्रपंग ांतरिी आप्रि प्रविकामाच्या आधीिी एक िप्र्रमया. फक् त ताण्याच्या 
ससताकप्ररताि ही करावी लागते; एकेरी सूत वापरूा कापड तयार केले लात कसेल, तेव्हाि ही िप्र्रमया 
केली लाते. सवध सूत ठराप्रवक िमािातील कालंीच्या द्राविात बसडवाू ससकवले लाते. कालंीिा लेप 
िढवल्यामसळे हे सूत ताठ होते. तसेि त्यािी मलबूती थोडी वाढते. मागावर कापड प्रवितााा या धाग्यावर 
ताि प्ररला लातो, त्याकप्ररता या मलबसतीिा उपयोग होतो. कापड तयार झाल्यावर त्यावर आवश्यक 
िप्र्रमया करतााा िथमतः ही कालंी धसऊा काढली लाते. या कालंीमसळेि मागावर तयार झालेले कापड 
पाढंऱ्या रंगािे ा प्ररसता प्रपवळसर रंगािे प्ररसते. 
 
कातंोर, जॉजग (१८४५-१९१८) : लमधा गप्रिती कातंोराे िस्थाप्रपत केलेल्या संि उपपत्तीमसळे गप्रिताच्या 
प्रविार ििालीत ्रमापं्रतकारक बरल झाला. ाव्यायसगािा आरंभ ठरलेल्या त्याच्या सिं प्रसद्धातंाच्या पायावर 
आल सवध गप्रित उभे केले लात आहे. वकबहसाा सानंस्थती या महत्त्वपूिध प्रवतयाच्या प्रवकासात त्यािी मरत 
झाली आहे. कोिताही संि तेव्हा आप्रि तेव्हाि कांत होतो लेव्हा तो आपल्या उपसिंाबरोबर तसल्य होतो, 
कशी त्यााे कांतािी ावी पप्ररभाता माडूंा पप्ररमेय संख्या संि एक गिाीय कांत सिं आहे, परंतस वास्तव 
संख्यािंा वकवा रेताखंडावरील कांत वबरंूिा सिं गिाीय ााही कसा महत्त्वािा प्राष्ट्कतध काढला. 
 
णकटोणसस : मेरािे कपूिध ऑनक्सप्रडकरि झाल्यामसळे लास्त िमािातील प्रकटोा रक् तात तसेि लघवीत 
साितात. उराहरिाथध ही िप्र्रमया मधसमेहात प्ररसूा येते. प्रकटोसीसमध्ये श् वासाला फळासारखा वास येतो 
आप्रि शसष्ट्कपिा येतो. तसेि कशक् तता, डोकेरसखी, मळमळ आप्रि उल्यमा ही लक्षिे पि प्ररसतात. 
 
णकविन / आंबणििे (फमेंटेशन) : जीवरासायचनक : ऑनक्सलाप्रवरप्रहत वातावरिातील पेशींमधील 
ऊलाप्रार्षमतीिी िप्र्रमया. 
 
अन्नचवषयक : किामधील शकध रेसारख्या कबकरकािें आम्लामध्ये वकवा कल्कोहोलमध्ये होिारे पप्ररवतधा. 
यीस्टसारख्या कवकाच्या मरतीाे ही िप्र्रमया वगेााे पार पाडली लाते. यामध्ये काही िमािात काबधा डाय 
ऑक्साईडसारख्या वायूिंीही प्रार्षमती होतो. मडली वकवा पाव फस गतो तो यामसळेि. 
 
णकनारी पणरसंस्था (कोस्टल इकोणसस्स्टम) : सागर आप्रि लमीा याचं्या ररम्याा, भरती-ओहोटीच्या 
रेतामंध्ये कसलेल्या पप्ररसंस्थेिे तेथे प्रवशते पप्ररनस्थतीशी कासकूला झालेले कसते. िढ-उतार होिाऱ्या 
खाऱ्या पाण्याच्या तळाशी खाऱ्या मातीिा प्रिखल कसतो. त्या प्रिखलात वाढिाऱ्या वास्पती खाऱ्या 
पाण्यात लगतात. झाडािंी मसळे लाटामंसळे घसरिारा प्रिखल घट्ट पकडूा ठेवाू लप्रमाीिी धूप होऊ रेत 
ााहीत, प्रशवाय ती लप्रमाीवरूा पाण्याकडे लािारा सेंप्रद्रय किरा कडवतात. कस लिाऱ्या किऱ्यापासूा तेथे 
वाढिारे िािी कि प्रमळवतात. मसळाचं्या आसऱ्यााे मासे, खेकडे, कोळंबी यािंी पैरासही होते. कशी ही 
पप्ररसंस्था कप्रतशय कसाधारि आप्रि उच् ि ितीिे उत्पारा रेिारी आहे. 
 
णकरि परीक्षा (रेणडओलॉजी) : शरीरािे प्रवच्छेरा ा करता शरीरातील कवयवाचं्या नस्थतीबिलिी माप्रहती 
प्रमळवाू रोगप्राराा करण्यािे तंत्र. यासाठी क्ष-प्रकरि, कप्रताील प्रकरि वकवा प्रवप्रकरि, कल्रा साऊंड 
तसेि एमआरआय या तत्त्वािंा उपयोग केला लातो. यापकैी काही िारिािंा वापर उपिारासाठी 
करण्याच्या तंत्रािाही या प्रवज्ञााशाखेत समावशे होतो. 
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णकरिोत्सगी उपचार (रेणडओथेरपी) : प्रकरिोत्सगी िारिाचं्या सलीवााशक गसिधमािा प्रायंप्रत्रत वापर 
करिारी उपिार पद्धती. शस्त्रप्र्रमया करूा ककध रोगािी मूळ गाठ काढूा टाकल्याांतर उवधप्ररत धोकेबाल 
पेशींिा ााश करण्यासाठी रेप्रडओथेरपीिा वापर मसख्यत्व ेहोतो. ६० किसभाराच्या कोबाल्टमधूा उत्सर्षलत 
होिाऱ्या गामाप्रकरिािंा यासाठी िामसख्यााे वापर केला लातो. 

 

 
 
णकरिोत्सार (रेणडओ अ ॅस््टस््हटी) : प्रशशापेक्षा भारी किस्रममाकंाच्या कनस्थर मूलद्रव्याचं्या किसगभांमधूा 
कल्फा, प्रबटा वकवा गमॅा िारिाचं्या उत्सलधाािी ाैसर्षगक िप्र्रमया. प्रकरिोत्सारातूा ही मूलद्रव्ये नस्थर 
नस्थती गाठण्यािा ियत्ा करतात. घा, द्रव आप्रि वायू या काप्रयक नस्थती, तापमाा, राब, वकवा 
कोितीही रासायप्राक नस्थती यािंा प्रकरिोत्सारावर कोिताही पप्ररिाम होत ााही. ित्येक प्रकरिोत्सारी 
किसगभािी प्रकरिोत्सारािी संभाव्यता प्राप्रित कसते. त्यााससार त्या किसगभािे कधायस प्राप्रित होते. या 
ाैसर्षगक आप्रवष्ट्कारािा शोध आन्री बकेेरेल व प्रपयेर आप्रि मारी क्यसरी या फे्रन्ि शास्त्रज्ञाांी लावला. 
 
णकरिोत्सारासंबंधीची एकके (रेणडएशन युणनटस्) : प्रकरिोत्सार, िारि, िारिाच्या ऊलेिे आसमतंात 
होिारे उत्सलधा आप्रि शोति, पयावरिावर होिारे पप्ररिाम, वाय,ू द्रव, स्थायू आप्रि सलीवाचं्या पेशीत 
होिारे आयाीभवा, त्यािे माावी शरीरावर आप्रि शरीरातही होिाऱ्या पप्ररिामांिे मोलमाप करण्यासाठी 
ही एकके ठरप्रवण्यात आली. (पाहा : क्यूरी, रोंर्गेन, रॅड) 
 
णकरिोत्सारी उत्सगग (फॉलआऊट) : किसबॉम्बिा स्फोट, तसेि तीव्र स्वरूपाच्या किसभट्टी कपघातात 
(िेाकप्रबल १९८६) प्रकरिोत्सारी पराथध बाहेर टाकले लाऊा ते मतरत्र पसरण्यािी िप्र्रमया. बप्रहःपातािे 
तीा िकार आहेत, स्थाप्राक बप्रहःपात हा स्फोटापासूा ५० ते १०० प्रकमी प्रत्रज्येच्या के्षत्रात आढळतो, 
रससऱ्या िकारात प्रकरिोत्सारी कि हवचे्या वरील थरात लाऊा वाऱ्याच्या प्ररशाेे रूरवर पसरतात, हा 
बप्रहःपात स्फोटापासूा रूर पि त्याि कक्षाशंावर कसतो व काही आठवड्यापंयंत राहू शकतो. प्रतसऱ्या 
िकारात प्रकरिोत्सारी कि हवतेील खूप उंि थरात पोहोितात व त्यािंा बप्रहःपात लगभर पसरू शकतो. 
या िकारे प्रकरिोत्सारी मात्रा लमीा व पािी याचं्यामध्ये प्रमसळूा कि ि्रमातूा माावी शरीरात लाऊ 
शकते. (पाहा : चकरर्णोत्सार) 
 
णकरिोत्सारी समस्थाणनके (रेणडओ आयसोटॉप्स) : मूलद्रव्यािा प्रकरिोत्सारी गसिधमध कसिारे 
समस्थाप्राक. त्यातंील काही प्रासगात आढळिारे आहेत, लसे ²³²Th, ²³⁵U व ²³⁸U वकवा ¹⁴C, ⁴⁰Tc, 
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⁸⁷Sr मत्यारी. मतर लवळलवळ ५ हलार प्रकरिोत्सारी समस्थाप्राके ही माावप्रार्षमत आहेत. त्यातंील 
काही उपयोगी म्हिले ⁶⁰Co, ¹³¹I, ⁹⁰Sr मत्यारी. (पाहा : समस्थाचनके, एकस्थ) 
 
णकछोफ, गुस्ताि रॉबटग (१८२४-१८८७) : लमधा भौप्रतकतज्ज्ञ. विधपटरशधक या प्रवज्ञााातील महत्त्वपूिध 
प्रवश् लेतिपद्धतीिे ते लाक होय. प्रवद्यसत् वाहकाच्या लाळ्याद्वारे त्याांी ओहम् च्या प्रायमािा ससधाप्ररत 
कभ्यास करूा प्रकछकफ प्रायमािा शोध लावला. त्या प्रायमााससार क) प्रवद्यसत्  लाळ्यातील एकाि वबरूकडे 
वाहत लािाऱ्या प्रवद्यसत् िवाहािंी बीलगप्रितीय बेरील शून्य कसते. ब) एखाद्या क्षिी, एकाि वबरूकडे 
वाहिाऱ्या प्रवद्यसत् िवाहािंी बेरलेिी वकमत ही त्या वबरूकडूा बाहेर पडिाऱ्या िवाहाच्या बेरलेमतकीि 
कसते. त्याांी आिखी एक महत्त्वपूिध प्रायमावली माडंली ती म्हिले, प्रवप्रशष्ट तापमाााला व प्रवप्रशष्ठ िारि 
लहरींवर एखाद्या वस्तूिे िारि-उत्सलधा व िारि-शोति यािें गसिोत्तर सारखेि कसते. सवध िकारिी 
िारिे शोताू घेिाऱ्या पप्ररपूिध कृष्ट्िवस्तूिी कल्पाा त्याांी माडंली होती. 
 
णकलोस्कर, शंतनू लक्ष्मि (१९०३-१९९४) : मेकॅप्राकल मंप्रलप्राकर (एम.आय.टी. - कमेप्ररका), 
प्रकलकस्कर ब्ररसध हा वप्रडलाांी ससरू केलेला कारखााा आधसप्राक केला. सेंप्ररफ्यसगल पंप, प्रडझेल मपं्रलाे, 
मशीा टूल्स, मलेनक्रकल मोटसध, कप्रमन्स मंप्रलन्स कसे ११ िकारिे वगेवगेळे कारखााे स्थापा करूा 
उत्तम िालप्रवले. पप्रिम लमधाीत हँबगध येथे प्रकलकस्कर ऑईल मंप्रलन्सिी शाखा काढली. लहाा उद्योगाांा 
सल् ला रेण्यािे खाते कारखान्यात ससरू केले. २० कंपन्याचं्या संिालक मंडळावर सल् लागार. भारतातल्या 
काेक िेंबर ऑफ कॉमसध आप्रि मंडस्रीलिे कध्यक्ष. 
 

 
 

णकलाटन (कोअ ॅनयुलेशन) : कलील द्राविातील कलील किािें, कलीलीय गसिधमध ााहीसे होऊा, 
द्राविाच्या तळाशी प्राके्षप होण्यािी प्र्रमया. कलील द्राविािी सामू बरलिे वकवा तापमााातील बरलामसळे 
कलीलगसिधमध ााहीसे होतात. तसरटीमसळे पाण्यातील धसलीकिािें प्रकलाटा होऊा पािी स्वच्छ होते. 
ाद्याचं्या मसखावर ििंड िमािात गाळ साितो. कारि समसद्र क्षाराचं्या आयाामंसळे ारीच्या पाण्यातील सूक्ष्म 
धसलीकिािें प्रकलाटा होऊा गाळ प्रामाि होत कसतो. 
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िंकतारा (् िेसार) : वकतारे हे ििंड िमािात ऊला उत्सर्षलत करिाऱ्या कशा आपल्यापासूा कप्रतरूर 
कसिाऱ्या तारकासदृश वस्तू आहेत. आपल्या सूयधमालेच्या फार तर िौपट आकार कसिाऱ्या या 
वकताऱ्याकंडूा उत्सर्षलत केल्या लात कसलेल्या ऊलेिे िमाि मात्र आपल्या आकाशगंगेतूा उत्सर्षलत 
होिाऱ्या एकूि ऊलेच्या हलार पटींहूा कप्रधक कसते. वकतारे म्हिले बाल्यावस्थेतील रीर्षघकािें सप्र्रमय 
कें द्रभाग कसावते कसे शास्त्रज्ञािें मत आहे. वकतारे हे मोठ्या िमािात क्ष-, कप्रताील, दृश्य, कवरक् त, 
रेप्रडओ कशा प्रवप्रवध िकारच्या ऊलेिी प्रार्षमती करीत कसल्यािे आढळले आहे. वकताऱ्यािा सगळ्यात 
पप्रहला शोध हा म.स. १९६० च्या रशकात लागला. आलपयंत शोधल्या गेलेल्या वकताऱ्यािंी एकूि संख्या 
एक लाखाहूा कप्रधक आहे. 
 
िंकमतीच्या चढत्या क्रमाने माडंिी (असेंिंडग ऑडगर ऑफ मॅस्ननयूूटड) : उरा. २, ५, ७, १०, ..... 
 
कीटकनाशके (इिसेस््टसाइर् स) : प्रपकावंरील प्रकडींिा बंरोबस्त करण्यासाठी वापरण्यात येिारे प्रवतारी 
रसाया. प्रपकावंर काेक िकारच्या कीटकािंा हल् ला होतो - तो टाळण्यासाठी तसेि प्रपकावंर त्या 
रसायाािे रसष्ट्पप्ररिाम होिार ााहीत; कशी रसायाे प्रपकावंर फवारतात, त्यामसळे पीक ससरप्रक्षत राहते आप्रि 
कीड/कीटक ाष्ट होतात. मलॅॅप्रथऑा, एन्ड्रीा, बोडक प्रमश्रि, बीएिसी, गमॅकॅ्झीा आप्रि डीटीटी कशी ही 
रसायाे आहेत. यािें तीा िकार आहेत. कीटकाच्या पोटात लाऊा कीड मारते ते पोटप्रवत, रसायाािी 
वाफ होऊा पप्ररिाम घडवते आप्रि कीटकास मारते ते धूरप्रवत, तर कीटकाच्या शरीरास स्पशध करूा त्यास 
मारिारे स्पशधप्रवत. 
 
कीटकनाशक कायदा (इिसेस््टसाईड अ ॅ्ट) : कीटकााशकापासूा मासष्ट्य व िािीमात्रास कपाय होऊ 
शकतो. म्हिूा त्यािंी प्रार्षमती, आयात, प्रव्रमी, वाहतूक, प्रवतरि व वापर या बाबींवर प्रायंत्रि ठेवण्यासाठी 
कीटकााशक कायरा १९६८ साली कें द्रशासाााे मंलूर केला व कंमलबलाविी १ ऑगस्ट, १९७१ पासूा 
ससरू झाली. 
 
कीटकभक्षी िनस्पती (इनसेस््ट्होरस प्लािट) : (पाहा : मासंभक्षक वनस्पती) 
 
कीटोन : काबकाील गट (>C=O) कसलेली काबधाी संयसगे. उरा. क ॅसीटोा, CH3COCH3. प्रद्वतीयक 
कल्कोहोलािें ऑनक्सप्रडकरि झाले म्हिले कीटोा प्रामाि होतात. C-OH गटािे रूपातंर >C=O गटात 
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होते. काही कीटोा सयंसगे ससवाप्रसक कसतात. त्यामसळे किपराथध आप्रि ससगधंी द्रव्याचं्या उद्योगात त्यािंा 
वापर होतो. 
 
कीटोन बॉडी : यकृतात मेराम्लािें ऑनक्सप्रडकरि होऊा प्रामाि होिाऱ्या संयसगाांा कीटोा बॉडी कसे 
म्हितात. यात िामसख्यााे क ॅप्रसटोािा समावशे आहे. मधसमेहींच्या बाबतीत काबकहायड्रेटािंी कमतरता 
कसली तर या कीटोा बॉडील, स्ााय,ू रक् त आप्रि मूत्र यात साठूा राहतात. त्यामसळे कशा व्यक् तींच्या 
र्श्ासाला एक िकारिा वास येतो, त्याांा कशक् तपिा लािवतो आप्रि डोकेरसखी, मळमळ, ओकारी वगैरे, 
कीटॉप्रसस या रोगािी लक्षिे प्ररसतात. िािापं्रतक उपोतिास बसलेल्या व्यक् तींच्या शरीरात कीटोा बॉडी 
हळूहळू वाढू लागतात. 
 
कीड (इिसे्ट पेस्ट) : प्रपकास कपाय पोहोिप्रविाऱ्या कीटकािंी कथवा लहाा लीवािंी प्रपकावर कसलेली 
संख्या पीक खसरटण्यास कारिीभतू ठरते, तेव्हा त्यास ‘कीड’ म्हितात. 
 
कंुती नदीचे खोरे (सायलेंट ्हॅली) : केरळातील लैववैप्रवध्यााे ाटलेले कसं ती ारीिे खोरे. केरळातील एका 
धरि िकल्पािी योलाा तयार होत कसतााा केरळ शास्त्र-साप्रहत्य पप्ररतर या स्वयंसेवी ससं्थेाे त्या 
िकल्पाला प्रवरोध केला. कारि िकल्प झाल्यास प्रासगािी कपप्ररप्रमत हााी झाली कसती, ‘लायाटेल 
मकॅाक’सारखे रसर्षमळ माकड ाामशते झाले कसते, मतरही काेक िािी व वास्पती िकार धोक्यात आले 
कसते. ससमारी तीा कोटी वतांपासूा सातत्यााे पोसली गेलेली ढगाळ आद्रध पप्ररसंस्था सपंसष्टात आली 
कसती. प्रासगध संरक्षिासाठी लातेाे उठवलेल्या आवालािा माा रेऊा पंतिधाााच्या आजे्ञवरूा तो 
िकल्प रि केला गेला. 
 
कु् कुटपालन (पोल्री फाणमंग) : शतेीला पूरक कसा कस क् कस टपालाािा व्यवसाय कंडी व मासंासाठी 
करतात. कंड्यासंाठी पाळलेल्या कोंबड्यापंासूा रोलिे उत्पि प्रमळते. त्यासाठी व्हामट लेग हॉाध, ब्लॅक 
प्रमााकध , ऱ्होडआयलंड रेड मत्यारी लातींिे पाला करतात. मासंासाठी सकंप्ररत लातींच्या कोंबड्या 
(बायलसध) पाळतात. रोा मप्रहन्याच्या संगोपााांतर त्यािंी मासंासाठी प्रव्रमी केली लाते. मासंाच्या 
उत्पाराासाठी वापरल्या लािाऱ्या कोंबड्याचं्या कंडी उत्पाराास भारत लगातील पाि तर मासंासाठी 
ाववा रेश गिला लातो. कोंबड्यापंासूा कंडीरेखील प्रमळतात. त्यािें मासं िागंले वाढेल यासाठी त्याांा 
प्रवप्रशष्ट कसा २२ टक् के िप्रथायसक् त आहार द्यावा लागतो. कोंबड्याांा होिाऱ्या िमसख रोगात रािीखेत, 
रेवी, प्रपसे उपटली लािे हे रोग आहेत. 
 
कु् कुटपालन - प्रगत णपल् ले - उत्पादन ्यिसाय (हॅचरीज्) : कस क् कस टपालाातील मासंोत्पाराासाठी 
लागिारी एक प्ररवसाच्या ब्रॉयलर लातीच्या प्रपलािंी प्रार्षमती करिारे कें द्र. यासाठी ििंड कंडी उबविकू 
संयंते्र वापरूा मोठ्या िमािावर एक प्ररवसाच्या प्रपलािंी प्रार्षमती करूा ती प्रवकली लातात. याप्रशवाय 
रससऱ्या म्हिले कस क् कस टपालााला आवश्यक कसलेली लेकर-लातीच्या प्रपलािंीही मथे प्रार्षमती केली लाते. 
एक प्ररवसाच्या वयाति त्यािें सेनक्संग करूा संबपं्रधत व्यावसाप्रयकाांा एक प्ररवस वयाच्या मारी प्रपलािंी 
प्रव्रमी कशा हॅिरील मधूा केली लाते. 
 
कु् कुटपालन-प्रगत मासंोत्पादन ्यिसाय (ब्रॉयलर फाणमंग) : केवळ मासंोत्पारााच्या उिेशााे केलेले 
कस क् कस टपाला. यात आधसप्राक लैवतंत्रज्ञाााच्या मरतीाे संकप्ररत कोंबड्या तयार केल्या लातात. त्यािंी 
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वाढ वगेााे होऊा त्याचं्या कंगी कप्रधक मासं तयार होते. ार आप्रि मारी रोन्ही लातींच्या पक्ष्यािें मासं 
तयार केले लाते. कॉर्षाश रॉक लातीच्या कोंबड्या यासाठी मोठ्या िमािावर वापरल्या लातात. 
 
कु् कुटपालन-प्रगत अडंी-उत्पादन ्यिसाय (लेअर फाणमंग) : केवळ कंडी प्रमळप्रवण्यासाठी केलेले 
कस क् कस टपाला. यात आधसप्राक लैवतंत्रज्ञााािा वापर करूा कंड्यािें लास्ती उत्पारा रेिाऱ्या सकंप्ररत 
कोंबड्यािंी प्रार्षमती केली लाते. वताकाठी २५०-३०० कंडी या कोंबड्यापंासूा प्रमळू शकतात. यासाठी 
मसख्यत्व ेव्हाईट लेगहॉाध लातीच्या कोंबड्यािंा वापर केला लातो. 
 
कुते्र णपसाळवयाचा रोग (रेबीज) : पशूांा होिारा एक प्रवतािलून्य महाभयंकर रोग. याच्या बाधेमसळे 
मज् लासंस्थेला हााी पोहोिाू पशू प्रपसाळतो. कस त्र्याांा आप्रि मालंराांा हा कप्रधक िमािात होतो. हा एक 
घातक प्रवतािूलन्य पशसमाध्यमसंिारी रोग आहे. रोगग्रस्त कस त्रा एक तर लकवा लागूा प्रापप्रित पडतो, 
ााहीतर ताप िढूा, वहस्त्र व आ्रममक बातो. तोंडामधूा घट्ट लाळ गळत राहते. कस त्र्याच्या िावण्यााे हा 
रोग गायीगसरे, शळे्यामेंढ्या वकवा रससऱ्या कस त्र्यावर सं्रममि करतो. कसा कस त्रा िावल्यााे मािसालाही हा 
रोग होतो. ताप, मेंरूज्वर आप्रि पाण्यािीि भीती प्रामाि होऊा रोगी मािूस मरतो. कस त्रा िावण्याआधी 
वकवा ताबडतोब ांतरही लस रेऊा रोगािे प्रावारि करता येते. ही लस लसई पािराे िथम तयार केली. 
िािी प्रपसाळल्यावर िावला कसल्यास आिखी मलेंक्शाे द्यावी लागतात. 
 
कुणथत मुद्रा (हु्यमस) : लप्रमाीवर पडलेले सेंप्रद्रय पराथध कस लूा त्याच्या सूक्ष्म किािंी पूड होते. मातीत 
प्रमसळिारी ही पूड लप्रमाीिा कस वाढवते, पािी धरूा ठेवण्यािी क्षमताही वाढवते. लप्रमाीच्या वरच्या 
थराांा काळपट रंग या पसडीमसळेि येतो. शतेीच्या दृष्टीाे या सेंप्रद्रय पराथािे महत्त्व मोठे आहे. 
 
कुपोषि (मालियुणरशन) : यात मसख्यत्व,े िप्रथाािंी कमतरता कसते. सपूंिध शाकाहारी लोकातं िप्रथायसक् त 
पराथध िागंल्या ितीिे ासल्यास कस पोति होऊ शकते. आहारािी सवांगीि कमतरता कसली तर 
आहारातील िप्रथाे शरीराच्या लडिघडिीसाठी वापरायच्याऐवली ऊलाप्रार्षमतीसाठी वापरली लातात. 
कस पोतिात पोटावर सूल येते, यकृत ससलते, रक् तराब कमी होतो, ााडी मंरगतीिी होते, कंग गार पडते, 
भकू मंरावते, त्विा कोरडी होऊा रंग बरलतो, केस ताबंसू व प्रठसूळ होतात, स्ाायू बारीक होतात व 
काही वळेा बसद्धीससद्धा मंरावते. उच् ि ितीिी िप्रथाे खायला प्ररल्यास त्वप्ररत ससधारिा होते, कन्यथा 
िप्रतकारशक् ती कमी होऊा मृत्यू ओढवतो. 
 
कुणरयन, िर्णगस (१९२१-) : धवल्रमातंीिे ििेते. प्रमप्रशगा स्टेट प्रवद्यापीठातूा मेकॅप्राकल मपं्रलप्राकवरगिा 
परव्यसत्तर कभ्यास पूिध करूा १९४८ साली भारतात परत. १९४९ मध्ये शासकीय प्र्रममरी प्ररसिध, आांर येथे 
डेकरी मंप्रलप्राकर म्हिूा प्रायसक् ती. शासकीय ाोकरी सोडूा पसढे खेडा प्रलल्हा सहकारी रूध उत्पारक 
संघासाठी रूध िप्र्रमया सिं उभारिीिी लबाबरारी स्वीकारली. यातूाि आलिे रूध िप्र्रमया व उत्पाराे 
तयार करिारे कमूल लन्मले. 
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भारत सरकारच्या राष्ट्रीय डेकरी प्रवकास बोडािी धसरा कस प्ररया याचं्याकडे आली. त्याांी रेशभरातील रूध 
आप्रि रसधाच्या उत्पारा प्रव्रमीसाठी गसलरात सहकारी रूध प्रवपिा संघािी स्थापाा केली; त्यािे कध्यक्ष 
बाले. रूध उत्पारा व रसग्धव्यवसाय वाढावा म्हिाू ‘ऑपरेशा फ्लड’ योलाा १९७१ ते १९९६ या 
कालखंडात भारत सरकाराे राबवली. त्यािे ाेतृत्व कस प्ररया याचं्याकडे होते. कस प्ररया याांा या भरीव 
योगराााबिल भारत सरकाराे पद्मप्रवभतूि पसरस्कार रेऊा गौरप्रवले. या व्यप्रतप्ररक् त त्याांा रमा मगॅसेसे 
पसरस्कार, कृतीरत्ा व ‘वल्डध फूड कवॉडध’ कशी मााािी पाप्ररतोप्रतके प्रमळाली. 
 
कुचा (कार्णटलेज) : हे बळकट संयोलक पेशीलाल कॉण्ड्रायप्रटा सल्फेट या लविीक रसायाात बसडलेले 
कसते. साधं्याच्या हाडावंर घतधि होऊ ाये, ताि पडू ाये म्हिूा कस िा बसवलेली कसते. यात तीा िकार 
आहेत. १) हायलीा कस िा - लेलीसारखा लविीक प्राळसर पराथध हा पाया कसतो व त्यात कोलॅलेािे तंतू 
कसतात. गभावस्थेत कनस्थिंी ससरुवात यापासूा होते. २) फायब्रो कस िा : यात तंतंूिे िाबल्य खूप कसते, 
त्यामसळे मलबसती लास्त कसते, तशीि शक् तीपि लास्त कसते. मिक्यातील िकत्या व बरगड्याचं्या कस िा 
या िकारात मोडतात. ३) लविीक कस िा : यात लविीकता व नस्थतीस्थापकत्व कसते. उरा. कााािी 
पाळी, ााकातील पडरा, र्श्ासाप्रलकेतील वरगा. 

 

 
 
कुष्ठरोग (लेप्रसी) : िेहरा, पाय आप्रि हाताच्या बाहू याचं्या पषृ्ठभागावरील मज् लातंतूत प्रबघाड प्रामाि 
करिारा रोग. त्याचं्यावरील ली त्विा कसते त्या त्विेतील संवरेाा त्यामसळे ाष्ट होते. संवरेाा ाष्ट 
झाल्यामसळे कस ष्ठरोगी कधी कधी मोठी मला करूा घेतात वकवा भालल्याांतरही त्याांा लािीव होत ााही. 
ही संवरेाा मोठ्या िमािावर ाष्ट झाली तर पक्षाघातािा झटकाही येऊ शकतो. मायकोबॅक्टेप्ररयम लेिी या 
सूक्ष्म लीवािूमसळे हा रोग होतो. ाॉवेप्रलका वैद्यकतज् ज्ञ ली. कमायर हान्सा याचं्या ाावावरूा या रोगाला 
हान्सन स रोग कसेही संबोधले लाते. हान्सााी हा शोध १८७७ मध्ये लावला होता. कसे म्हितात की, 
ााकातूा वकवा त्विेवरील लखमेतूा हा लंतू शरीरात िवशे करतो. कस ष्ठरोग तसा सासंर्षगक रोग समलला 
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लातो. मात्र कस ष्ठरोग झालेल्यापासूा रससऱ्याला हा रोग सहली होत ााही. ली व्यक् ती काेक वतापासूा 
कस ष्ठरोग्याच्या साप्रिध्यात वावरते आहे आप्रि प्रतिी िप्रतकार शक् ती खूपि कमी आहे कशा व्यक् तींाा 
संसगाद्वारे हा रोग होऊ शकतो. काही काही रुग्िात, हाताचं्या बोटािंा हाडात प्रवकृती प्रामाि होऊा ती 
वाकडे होतात. कशा बधीर रुग्िापासूा रोगािा ससंगध होतो कसा एक समल आहे. परंतस तो प्रततकासा खरा 
ााही. कस ष्ठरोग कासवापं्रशक ााही. कस ष्ठरोगािे रोा िकार आहेत. एक आहे ्यमसबर क्यसलॉईड. यातं रुग्िाच्या 
त्विेवर पाढंरे िटे्ट पडतात. परंतस सगळेि पाढंरे िटे्ट कस ष्ठरोगािे कसत ााहीत. ज्या िट्ट्यमात कोितीही 
संवरेाा ााही ते कस ष्ठरोगािे कसतात. रससरा िकार म्हिले लेिोमटॅस. यातं रुग्िािी त्विा लाड आप्रि 
ताठर बाते. खासकरूा िेहेरा आप्रि काााच्या पाळीिी त्विा लाडसर बाते. ते रोग लास्त पसरव ू
शकतात. 

 

 
 
कंुपि (फेिस) : शतेीिी सीमा प्राप्रित समलण्यासाठी काटेरी तारेिी, वकवा वास्पतींिी (उरा. 
सागरगोटा, ड्यसराटा) िस्थाप्रपत केलेली तटबंरी, ज्यामसळ प्रपकािे गसरापंासूा संरक्षि होते व मािसािंी 
येला टाळता येते. 
 
कूलोम : कूलोम हे प्रवद्यसत् िभारािे संख्यात्मक SI एकक आहे. हे एकक ‘C’ या प्रिन्हााे रशधप्रवले लाते. 
समाामूल्य कसलेले रोा सलातीय वबरूिभार प्रावातात परस्परापासूा एक मीटर कंतरावर ठेवले कसता 
या िभारातील िप्रतकतधि बल ९ x १०⁹ न्यूटा एवढे कसले तर ित्येक िभारातील मूल्य एक कूलोम आहे 
कसे मााले लाते. 
 
शास्त्रज्ञ िाल्सध कूलोम याांी केलेल्या संशोधाामसळे प्रवद्यसत् िभाराच्या या एककाला कूलोम यािें ााव प्ररले 
आहे. एखाद्या प्रवद्यसत् वाहकातूा एका सेकंरात एक क ॅम्पीकर एवढी प्रवद्यसत् धारा वाहत कसेल तर 
वाहकातील प्रवद्यसत् िभार एक कूलोम आहे कसे म्हितात. 
 
कृणत्रम णकरिोत्सार (आर्णटणफणशयल रेणडओ अ ॅस््टस््हटी) : किसभट्टीत न्यरूॉाािंा वकवा सायक्लोरॉामध्ये 
मतर मूलकिािंा, काही मौलावंर मारा करूा प्रकरिोत्सार प्रामाि करता येते. त्यास कृप्रत्रम प्रकरिोत्सार 
कसे म्हितात. उरा. गंधकावर न्यूरॉाािा मारा केल्यास, फॉस्फोरस-३२ हा १४ प्ररवस कधायू कसिारा 
आप्रि प्रासगात ा आढळिारा बीटा किोत्सारी समस्थाप्राक प्रामाि होतो. कृप्रत्रम कसला तरी हा 
प्रकरिोत्सार कस्सलि कसतो. (पाहा : चकरर्णोत्सार) 
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कृणत्रम धागे (पॉणलएस्टर) : पॉप्रलहायप्रड्रक (एकापेक्षा लास्त -OH गट कसलेले) कल्कोहोल आप्रि 
पॉप्रलबपे्रसक (एकापेक्षा लास्त -COOH गट कसलेली) काबधाी आम्ले यािंी रासायप्राक प्र्रमया होऊा 
काेक एस्टर गट कसलेली पॉप्रलएस्टरे प्रामाि होतात. त्यािें कापसािमािे सूत काढूा कृप्रत्रम धाग्यािें 
कापड प्रविता येते. टेरीलीा हा पॉप्रलएस्टर कापडािाि िकार आहे. 
 
कृणत्रम पाऊस (आर्णटणफणशअल रेन) : ढगावंर प्रसल्व्हर आयोडाईडसारख्या प्रवप्रशष्ट रसायाािंी फवारिी 
करूा त्यातील बाष्ट्पािे पावसात रूपातंर करण्यािे तंत्र. रसष्ट्काळी भागात कवतधिग्रस्त नस्थतीवर मात 
करण्यासाठी कृप्रत्रम पाऊस पाडण्यात येतो. (पाहा : ढग फवारर्णी) 
 
कृणत्रम बुणद्धमत्ता (आर्णटणफणशयल इटंणलजिस) : माावी माािमािे प्रविार करू शकिारी हसशार यंते्र तयार 
करण्यािे तंत्रज्ञाा म्हिले कृप्रत्रम बसप्रद्धमत्ता. यात ध्वाी आप्रि आवालास िप्रतसार रेिारी यंते्र कंतभूधत 
कसूा ती त्याांी स्वतःि केलेल्या िसका ससधारू शकतात. त्यासाठी कोित्याही कायधिालकाच्या मरतीिी 
कपेक्षा ठेवावी लागिे कपेक्षीत ााही. बसप्रद्धबळ खेळू शकिारे कॉम्प्यसटर माावी मेंरूला पराभतू करण्यात 
यशस्वी झाले आहेत. 
 
कृणत्रम रेतन (आर्णटणफणशयल इिसेणमनेशन) : उत्तम रलाच्या संवर्षधत वीयाच्या गोठवलेल्या मात्रा म्हिले 
रेत-काडं्या, कृप्रत्रम रेता कें द्रामध्ये वापर करतााा आधी हळसहळू ऊब रेऊा (थॉ करूा), त्यातील 
शस्रमािूंाा, पसन्हा िलावलाक्षम बावले लाते. मग ते शस्रमािू एका लाबं कािेच्या ाळीच्या मरतीाे, 
मालावर कसलेल्या गायीच्या, थेट गभाशयाच्या मसखाशीि सोडले लातात. तेथूा ते स्वयंिप्रलत होऊा 
प्रबलाडं-फलाािे आपले ईनप्सत कायध पूिध करू शकतात. ही िप्र्रमया प्रस्त्रयासंाठीरेखील गभधधारिेसाठी 
वापरता येते. लर पतीमध्ये काही रोत कसेल तर त्यािे संवर्षधत केलेले वकवा रससऱ्या पसरुतािे वीयध कशा 
िकारे योाीमागात सोडता येते. 

 

 
 
कृणषपणरसंस्था (अ गॅ्रंो-इकोणसस्स्टम) : शतेीसंबपं्रधत िाप्रिमात्र, लमीा, पािी, हवामाा मत्यारींिा एकप्रत्रत 
प्रविार कृप्रतपप्ररसंस्थेत कप्रभिेत आहे. पीक, प्रपकावंर होिारे कीटक, कीटक खाण्यासाठी येिारे पक्षी, 
यातंील ाातेसबंंध वा परस्परावलंबा यािंा शोध या प्रवतयातं घेतला लातो. 
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कृणषणिज्ञान (अ गॅ्रंॉनॉमी) : शतेीप्रवतयक वगेवगेळ्या िकारिी माप्रहती कृप्रतप्रवज्ञाााद्वारे प्रमळते. यात बी-
प्रबयािे, लप्रमाीिा पोत आप्रि कस तपासिे, बी रुलवण्यापासूा पीक काढण्यापयंतच्या मशागतीच्या 
पद्धती, मत्यारींिा समावशे होतो. 
 
कृष्ट्िखुजा तारा (र् िाफग  - बलॅक) : ‘र्श्ेतखसला’ ताऱ्याकडच्या ऊलेिे हळूहळू बाहेर उत्सलधा होत 
कसल्यामसळे त्यािे तापमाा कमी होत लाते. काही कब्ल वतांांतर या ताऱ्यािे रूपातंर प्रास्तेल कशा थंड 
गोळ्यात होते. या ताऱ्याला ‘कृष्ट्िखसला’ तारा कसे म्हटले लाते. (पाहा : श्वतेखुजा तारा) 
 
कृष्ट्िन, के एस. (१८९८-१९६१) : ाोबले पसरस्कार प्रवलेते सी व्ही रामा यािें सहाध्यायी कसलेले भारतीय 
भौप्रतकशास्त्रज्ञ. रामािभावाच्या संशोधाातले रामा यािें िमसख सहाध्यायी कसलेल्या कृष्ट्िा याांी 
स्फप्रटक भौप्रतकी, कधधवाहक आप्रि घाावस्थेतील पराथाच्या भौप्रतकशास्त्रामध्ये मोलािे संशोधा केले 
आहे. कोलकाता, ढाका, कलाहाबार व प्ररल् ली प्रवद्यापीठात ते िाध्यापक होते. प्ररल् ली येथील राष्ट्रीय 
भौप्रतकी ियोगशाळा (ाॅशाल प्रफप्रलकल लॅबोरेटरी) या ससं्थेिे ते पप्रहले सिंालक होते. शापं्रतस्वरूप 
भटाागर पाप्ररतोप्रतकािेही ते पप्रहले मााकरी होते. एफआरएस हा सन्माा त्याांा १९४० सालीि लाभला 
होता. 

 

 
 
कृष्ट्िमंडळ - पणरताणरका (आयणरस) : पप्ररताप्ररका हा डोळ्याच्या पसढच्या भागातील रंगीत भाग. हा रोा 
थराचं्या स्ाायूंाी बालेला कसतो. बसबूळ लहाा-मोठे करूा डोळ्यात प्रशरिारे िकाशप्रकरि प्रायपं्रत्रत 
करायिे काम पप्ररताप्ररका करतात. गोलाकार स्ाायू आकसं िा पावले की बसबूळ लहाा होऊा दृकपटलावर 
िकाश कमी होतो व सरळ स्ाायू आकसं िा पावले की बसबूळ मोठे होऊा िकाश लास्त येतो. ही प्र्रमया 
स्वायत्त िेतासंस्थेमसळे होते. (पाहा : नेत्र) 
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केपलर, योहान्नस (१५७१-१६३०) : ग्रहगतीिे तीा मलूभतू प्रसद्धान्त माडंिारा लमधा शास्त्रज्ञ. टायको 
ब्राहेिा त्याच्या कखेरच्या काळातला प्रवद्याथी-सहकारी. टायको ब्राहेाे केलेल्या प्रारीक्षिावंर आधाप्ररत 
प्राष्ट्कतांद्वारे मंगळािी कक्षा ही वतसधळाकार ासूा ती लंबवतसधळाकार कसल्यािे केपलराे राखवाू प्ररले. 
खगोलशास्त्राबरोबरि केपलराे िकाशप्रकरिावंर रसर्षबिीच्याआत होिाऱ्या पप्ररिामािे स्वरूप स्पष्ट केले. 
म.स. १६०१ साली, केपलरला रससऱ्या रूडॉल्फच्या ररबारात मसख्य खगोलज्ञािा माा प्रमळाला. (पाहा : 
र्ायको ब्राहे; केपलरिे चनयम) 
 

 
 
केपलरचे णनयम (केपलरसग लॉज्) : योहािस केपलराे माडंलेले ग्रहगतीप्रवतयक तीा मूलभतू प्रायम. १) 
ग्रह हे सूयाभोवती लंबवतसधळाकार कके्षत प्रफरतात आप्रि या लंबवतसधळाकार कके्षच्या एका कें द्राशी सूयध 
कसतो. २) सूयाभोवती िरप्रक्षिा घालतााा, ग्रह आप्रि सूयध याांा लोडिारी रेता ठरावीक वळेात ठरावीक 
के्षत्रफळ पार करते. ३) ग्रहाच्या सूयाभोवतीच्या िरप्रक्षिाकाळािा वगध हा त्या ग्रहाच्या सूयापासूाच्या 
सरासरी कतंराच्या घााशी समिमािात कसतो. (पाहा : तक् ता - सूयटमाला, केपलर) 
 

 
 
कें बल टी्ही : उपग्रहादं्वारे करण्यात येिारे रूरप्रित्रवािी िके्षपि. प्रित्रवािी िके्षपकापासूा प्राघालेले 
संरेश उपग्रहामाफध त रूररूरवर पोिवता येतात व तेथूा केबलच्या लाळ्यामंधूा घरोघरी पोितात. काेक 
वाप्रहन्यािें िके्षपि यामसळे शक्य झाले आहे. तसेि खेळाचं्या स्पधा वकवा मतर महत्त्वाच्या लागप्रतक घटाािें 
थेट िके्षपिही शक्य झाले आहे. एका लागेवरूा प्रित्रपट वकवा दृश्य व्हीसीआर/व्हीसीपीवरूा तारामंाफध त 
प्रवप्रवध लागी लाते तो केबल टीव्ही. लहाा कंतरापयंत सरेंशवहा याद्वारे होते. 
 
केस्म्ब्रक : ससती, पॉप्रलस्टर तसेि प्रमश्रतंतू यािंी साधी वीि कसलेला मोठ्या िमािात वापरला लािारा 
कापडािा एक िकार. यामध्ये ताण्यािा वकवा बाण्यािा ससताकं ३० ते ६० च्या ररम्याा कसतो. पि 
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ताण्यािी घाता बाण्याच्या घातेपेक्षा ८ ाे लास्त कसते. ८० आप्रि ७२ तसेि ९६ आप्रि ८८ या घातेिा 
प्रवपसल िमािात वापर, केनम्ब्रक कापड उत्पाराात होतो. सवध िकारिे शटािे कापड या गटात मोडते. 
 
केरळ शास्त्र साणहत्य पणरषद : १९६४ साली केरळात ही प्रवज्ञाा िसारक संस्था स्थापा झाली. राज्याच्या 
सवध शाळातंील प्रशक्षक सभासर झाले. केरळात १०० टक् के साक्षरता घडवाू आिली. सायलेंट व्हॅली ाष्ट 
करूा मतर औद्योप्रगक िकल्प आिायला पप्ररतरेाे प्रवरोध करूा पयावरि संरक्षि केले. काेक प्रवतयावंर 
छोटी छोटी पसस्तके छापूा केरळात एक वािा संस्कृती रुलवली. त्यामसळे केरळमध्ये वार्षतक एक कोटीिी 
पसस्तके खपवतात. प्रवज्ञाा िसारासाठी पथाा्यम लोकप्रिय केले. 
 
केरळीय गणिती संप्रदाय : मध्ययसगीा काळात (१३५०-१७५०) प्रवशतेतः म.स. १४००-१६०० ऐा बहरात 
संगमग्रामिा माधव, परमेर्श्र, ाीलकंठ सोमयाली, ज्येष्ठरेव मत्यारी केरळी कभ्यासकाांी गप्रित व 
खगोलशास्त्रात लक्षिीय िगती केल्यािे िाल्सध एम. प्रवश याचं्या प्राबधंावरूा (१८३५) समलूा येते. 
 

माधव (१३४०-१४२५) हा त्यातील एक िमसख संशोधक कसूा त्यास या संिरायािा ससं्थापक 
मााले लाते. ‘विेवरोह’, ‘िंद्रवाक स्फस ट िंद्रानप् त’ हे त्यािे गं्रथ कसूा गोलािा पप्ररपूिध ज्ञाता म्हिाू 
‘गोलप्रवर’ परवीाे पसढील सशंोधकाांी त्यािा सन्माापूवधक उल् लेख केलेला आढळतो. 

 
या संशोधकाांी सातं श्रेढीिा कांत परापंयंत प्रवस्तार केला. मतकेि ाव्हे तर गे्रगरीच्या व्यस्तस्पशध 

फलाच्या श्रेढीत x = १ घालूा येिारी लायनब्ाझिी श्रेढी या संसोधकाचं्या गं्रथात सापडते. तसेि x=१√३ 
ाे प्रमळिारी आिखी एक श्रढेी. या रोन्हीवरूा π िी वकमत काढता येते. फार काय sin x, cos x च्या 
कांतश्रढेी काढलेल्या आढळतात. त्यािे श्रये माधवास प्ररले लाते. महत्त्वािी बाब म्हिले सतराव्या 
शतकात यसरोपात िस्थाप्रपत झालेल्या या श्रेढी तत्पूवी प्रकमाा २०० वत े आधी या मंडळींाी काढल्यािे 
त्याचं्या गं्रथात आढळते. 
 
केरोसीन (घासलेट) : खप्राल तेलािे उध्वधपाता केल्यावर प्रमळिारे घरगसती वापरािे मधंा. 
प्ररवाबत्तीसाठी, शगेडीत या मंधाािा वापर होतो. यािा शसद्ध स्वरूपातला भाग लेट मंलीा व रॉकेटसाठी 
वापरतात. त्याला एनव्हएशा टबामा फ्यसएल (एटीएफ) कसे म्हितात. कीटकााशकामध्ये द्रावि म्हिूाही 
त्यािा वापर होतो. 
 
केिल संख्या / मूल्य (अ ॅबसोल्यटू नंबर / ्हॅल्य)ू : फक् त आकड्याांी रशधवलेली संख्या. उरा. ३, २, ... 
थोडक्यात बैप्रलकितीकाांी वकवा कक्षराांी राखवलेली ासते ती. 
 

केवल मूल्य म्हिले प्रिन्ह प्रारपेक्ष वकमत. लसे ।-५ ।=५ संख्याचं्या बालूच्या उभ्या रेघा केवल 
मूल्य प्रारशधक. 
 
केशर (सरॅिकन) : थंड िरेशात वाढिारी ही छोटीशी वास्पती. सवांत महागडा मसाल्यािा पराथध म्हिले 
केशर. प्रहिी प्रफकट लाभंळ्या रंगािी फस ले लप्रमाीला लागाू येतात. फस लाचं्या स्त्रीकेसरािी धाग्यासारखी 
कस क्षी म्हिले बालारात प्रमळिारे केसर. आकतधक रंग आप्रि मंर-मधसर ससगधं कसलेले केशर श्रीखंड, 
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बाससंरी, पेढे, बफी, खीर कशा गोड पराथांाा रंग-वास रेण्यासाठी वापरतात. भारतात काश्मीर राज्यातं 
केशरािी शतेे आहेत. 
 
केशाकषगि णक्रया (कॅणपलरी अ ॅ्शन) : ससती वकवा लोकरी धाग्यात, बारीक ाळ्यात वकवा बारीक 
खच्यात, पृष्ठीय तािामंसळे, द्रवपराथध, पृथ्वीच्या गसरुत्वाकतधिाप्रवरुध्र वर िढण्यािी प्र्रमया. वातीिे प्ररवे, 
टीपकागर, ससती कपडे, वकवा सनच्छद्र घा पराथध यात तेल वकवा द्रवपराथध शोताू घेण्यासाठी या 
गसिधमािा उपयोग होतो. 

 

 
 
केस / रोम (हेअर) : सलीवाचं्या शरीरावरील सूक्ष्म तंतू. काेक वास्पतींमध्ये लहाा खोडावंर, पााावंर, 
तसेि फस ला-फळाचं्या शरीरावर हे प्ररसतात. सस्ता िाण्यामंध्ये त्विेवर केस कसतात. कस्वल, 
मेंढीसारख्या िाण्यामंध्ये ते लाबं आप्रि राट कसतात. पप्ररसरातील तापमााातील फरकापासूा ते शरीरािे 
रक्षि करतात. यामंध्ये पारव्या-काळ्या रंगािे मेलॅाीा रंगद्रव्य कसते, त्यािी प्रार्षमती थाबंल्यास केस 
पाढंरे होतात. 
 
केणसन : हे िप्रथा रसधात कसते. केप्रसा हाडाचं्या मलबसतीसाठी व मतर काेक िप्र्रमयासंाठी आवश्यक 
कसलेल्या कॅनल्शकमशी प्रागप्रडत कसते. 
 
केळकर, पुरुषोत्तम काशीनाथ (१९०९-१९९०) : एम.ई. (मलेक्रॉप्राक्स) बंगलोर, पीएि.डी. (मंग्लंड). 
१९३६-४२ मंप्रडया मनन्स्ट्ूयमट ऑफ सायन्स (बंगलोर), १९४३-५८ व्हीलेटीआय (मसंबई) येथे िाध्यापक. 
१९५९-७० आयआयटी (काापूर) आप्रि १९७०-७४ आयआयटी (पवई)िे संिालक. आयआयटी काापूर 
आप्रि पवई या रोन्ही संस्थािें पूिध प्रायोला डॉ. केळकराांी केले. िारही संस्थातंील िाध्यापकािंा 
उद्योगधंद्याशंी सेतू बाधूंा प्ररला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर िाध्यापकािंी रेवाि-घेवाि केली. 
आय.आय.टी.मध्ये कप्रभयापं्रत्रकीबरोबर गप्रित, भौप्रतकी, रसाया, समालशास्त्र, प्रवज्ञााािे तत्त्वज्ञाा कशा 
प्रवतयािें कभ्यास्रमम ससरू केले. 
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केळकर, भालचंद्र िामन ऊफग  भालबा (१९२०-१९८७) : पसण्याच्या फग्यसधसा आप्रि वाप्रडया महाप्रवद्यालयात 
रसायाशास्त्रािे िाध्यापक. काथ्या कग्ाीप्रवरोधक बावण्यावर संशोधा. प्रवज्ञाा िसारासाठी मराठीतूा 
प्रवपसल आप्रि ससबोध लेखा. प्रवज्ञाा लेखााला साप्रहत्यािी डूब कसल्यााे ते लोकप्रिय झाले. लाहीर भातिे, 
आकाशवािीवर भातिे, प्रवज्ञाायसग आप्रि सृष्टीज्ञाा माप्रसकात लेखा, संपारा. ाा्यम िळवळीतील 
कग्रिी. 
 
कें द्रकीय आम्ल (ियसू््लइक अ ॅणसड) : सलीवाचं्या पेशीतील कें द्रकात सापडिारे पॉलीमेप्ररक सेंप्रद्रय संयसग 
न्यसनक्लओटामडच्या लाबंि लाबं साखळीपासूा बालेले कसतात. ते रोा िकारिे कसतात. डीएाए आप्रि 
आरएाए यातं सलीवािंा कासवापं्रशक ाकाशा रडलेला कसतो आप्रि सलीवािंी वाढ प्रायपं्रत्रत करतात. 
 
कें द्रगामी िा अणभमध्य बल (सेंणरपेटल फोसग) : एखारा पराथध वतसधळाकार प्रफरत कसतााा त्या पराथाला 
वतसधळकें द्राच्या वा भ्रमिकक्षाच्या प्ररशाेे खेििाऱ्या बलाला ‘कें द्रगामी’ वा ‘कप्रभमध्य बल’ कसे म्हितात. 
पराथाला वतसधळाकार गतीाे लाण्यासाठी या बलािी आवश्यकता कसते. एका रोरीच्या टोकाला एक रगड 
बाधंला व तो वतसधळाकार प्रफरप्रवला, तर रोरीिा ताि हे कें द्रगामी वा कप्रभमध्य बलािे उराहरि होय. 
पृथ्वीभोवती वतसधळाकार कके्षत प्रफरिारा उपग्रह व पृथ्वी यामंधील गसरुत्वाकतधि हे कें द्रगामी वा कप्रभमध्य 
बलािे उराहरि होय. 
 
कें द्रीय णिखंडन (ियुस््लअर णफशन) : 
 
प्राणीशास्त्र : एका पेशीच्या प्रवभालाातूा लाक पेशीसारख्या कसिाऱ्या रोा वकवा कप्रधक ावलात पेशींिी 
प्रार्षमती म्हिले प्रवखंडा. हे प्रद्वप्रवखंडा वकवा बहसप्रवखंडा िकारे होते. आप्ररकें द्रकीय लीवािू आप्रि 
दृश्यकें द्रकीय (िोटोझसआ) आप्ररलीव यािंी पसारुत्पत्ती या पद्धतीाे होते. 
 
तितवखंडन : पेशी आवरिाच्या संकोिाामसळे होिाऱ्या लीवद्रव्याच्या प्रवभालाातूा रोा एकसमाा ावलात 
पेशींिी प्रार्षमती म्हिले प्रद्वप्रवखंडा. 
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बहुतवखंडन : कें द्रकाच्या वकवा लाप्राक तत्त्वाचं्या पसावृधत्तीय प्रवभागिीांतर पेशीद्रव्याच्या प्रवभागिीतूा 
काेक ावलात पेशींिी प्रार्षमती म्हिलेि बहसप्रवखंडा होय. कमीबाच्या पसटी (सीक्ट) मध्ये िप्रतकूल 
पप्ररनस्थतीमध्ये बहसप्रवखंडा पद्धतीाे काेक आमीबाळे तयार होतात. (पाहा : अर्णू चवभाजन) 
 
कें द्रीय ियाय सहाय्यक णिज्ञान प्रयोगशाळा (सेंरल फोरेस्िसक सायिस लॅबोरेटरी : ावी प्ररल् लीत कसलेली 
आप्रि प्ररल् ली शासााला गसन्हे शोधण्यासाठी मरत करण्यास सहाय्यभतू ठरिारी ही संस्था १९६८ साली 
ससरू करण्यात आली. सेंरल ब्यसरो ऑफ माव्हेनस्टगेशाच्या कप्रधपत्याखाली कायध करिारी संस्था कें द्रीय 
गृहमंत्रालयाच्या कधीा आहे. कप्रलकडे ती भारतभरच्या गसन्ह्याचं्या संशोधाासाठी वापरली लाते. भौप्रतकी, 
रसाया, लीवशास्त्र, रक् तद्रव (प्रसरॉलॉली), शस्त्रसंबंधी (बपॅ्रलस्टीक), कागरपते्र (डॉक्यसमेट सं), बोटािें 
ठसे, लाय प्रडटेक्टर, छायाप्रित्र प्रवभाग आप्रि शास्त्रीय उपकरि सज् ल ियोगशाळा, संगिकीय प्रवभाग 
आप्रि डीएाए िोफामल (कथात डीएाए िाििी) कसे ाऊ प्रवभाग या ियोगशाळेत कायधरत आहेत. 
आलपयंत महत्त्वाच्या कशा रेशभरातल्या ३४० खटल्यामंध्ये या ियोगशाळेाे योगराा प्ररले आहे. 
 

 
 

कें द्रीय अन्नतंत्रज्ञान संशोधन संस्था (सेंरल फूड टे्नॉलॉजीकल णरसचग इस्िस्टयूूटट - सीएफटीआरआय) 
: म्हैसूर येथे १९५० साली स्थापा झालेली ही सीएसआयआरिी एक घटक संशोधा संस्था. भारतीय कि 
उद्योगाला िालाा रेिे, आप्रि कि तंत्रज्ञाा िप्र्रमयािंा प्रवकास करिे कशी रसहेरी भपू्रमका ही संस्था पार 
पाडते. कि उद्योगाला लागिाऱ्या कच्च्या मालािा ससयोग्य वापर कसा करावा, ावीा कि िप्र्रमया शोधूा 
काढूा ावीा किपराथध प्रामाि करण्यािे मागधरशधा ही संस्था करते. म्हशीच्या रसधापासूा बेबीफूड तयार 
करण्यािे कायध, ७७ कोला पेयािें तंत्रज्ञाा याि संस्थेाे केले. कमूल रसग्ध उद्योग समूहाला तंत्रज्ञाा याि 
संस्थेाे पसरवले. भारतीय सैप्राकाांा रसगधम भागात कि पाप्रकटे पसरवली लातात, त्यािी संकल्पाा आप्रि 
प्रार्षमती याि संस्थेिी. 

 

 



 

अनुक्रमणिका 

कें द्रीय मत्स्य णशक्षि संस्था (सेंरल इस्िस्टयूूटट ऑफ णफशरीज एज्युकेशन - सीआयएफइ) : भारत 
सरकारच्या मत्स्य प्रवभागात कायधरत कसिाऱ्या कमधिाऱ्याांा िप्रशक्षि रेिारी संस्था म्हिूा १९६१ मध्ये 
कनस्तत्वात आली. मसंबईत कंधेरी उपागरात कसलेली ही संस्था आपल्या िप्रशक्षिाच्या रलाबिल 
ख्यातााम आहे. प्रतिे रूपातंर मध्यवती संस्थेत १९७९ साली झाले आप्रि ती भारतीय कृती संशोधा 
पप्ररतरेशी सलंग्ा करण्यात आली. तेथे परव्यसत्तर कभ्यास्रमम प्रामाि केले गेले आहेत. प्रवशते िकल्प 
घेऊा प्रवद्याथी संशोधा करू लागले. रलेरार प्रशक्षि आप्रि िप्रशक्षि याच्या बळावर या संस्थेाे रेशाति 
ाव्हे तर पररेशातही िप्रसद्धी प्रमळवली. पप्ररिाम कसा झाला की, या संस्थेिा आवाका वाढला आप्रि प्रतला 
१९८९ मध्ये कप्रभमत प्रवद्यापीठािा रला रेण्यात आला. प्रशक्षि, िप्रशक्षि आप्रि संशोधा या तीा प्रवभागात 
प्रतिा ाावलौप्रकक वाढला. सीआयएफईिा प्रवद्याथी आल लागप्रतक स्तरावर ाावालला लातो. मत्स्य 
संशोधा आप्रि प्रशक्षि िप्रशक्षिात लगात ही संस्था कगे्रसर आहे. ‘ग्लोबल प्लेकर मा प्रफशरील 
क कॅॅडप्रमक्स क ॅण्ड प्ररसिध’ कसा ाावलौप्रकक सीआयएफमाे प्रमळवला आहे. 

 

 
 
कें द्रीय कापूस संशोधन संस्था (सेंरल इस्िस्टयूूटट ऑफ कॉटन णरसचग) : भारतीय कृती संशोधा 
पप्ररतरेच्या छत्राखाली, ाागपूर येथे १९६७ साली स्थापा झालेली कृप्रतवैज्ञाप्राक ससं्था. कापूस शतेीच्या 
सवध पैलंूवर येथे संशोधा होते. रोग आप्रि कीडससंगध याांा िप्रतकार करिाऱ्या कापसाच्या १५ लाती 
संस्थेाे प्रवकप्रसत केल्या आहेत. तसेि कापसािे बसटके वाि व लवकर तयार होिारे वाि रेखील प्रवकप्रसत 
करूा शतेकऱ्याांा प्ररले. 
 
कें द्रोत्सारी बल / अपमध्य बल (सेंणरफ्युगल फोसग) : एखारा पराथध वतसधळाकार प्रफरत कसतााा, त्या 
पराथाला वतसधळकें द्रापासूा वा भ्रमिकक्षापासूा रूर लोटिाऱ्या बलाला ‘कें द्रोत्सारी’ वा ‘कपमध्य बल’ कसे 
म्हितात. हे एक काल्पप्राक बल आहे. हे कें द्रगामी वा कप्रभमध्य बलाएवढे कसूा त्याच्या प्रवरुद्ध प्ररशाेे 
कायध करते. एखारी मोटारगाडी व्रम मागावरूा लातााा एका प्ररशाेे वळत कसता आतील िवाशाला 
आपि प्रवरुद्ध प्ररशाेे फेकले लात कसल्यािा कासभव येतो. वकवा रह्यापासूा ताक करूा लोिी प्रमळवतााा 
कें द्रोत्सारी कपमध्य बल कसे काम करते ते लक्षात येते. 
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कें द्रोत्सारी पंप (सेिरीफ्युगल पंप) : गोलाकार प्रफरिाऱ्या वस्तूच्या वतसधळीय कें द्रापासूा प्रवरुद्ध प्ररशाेे ले 
बल प्रामाि होते, त्यास वतसधळबाह्य कें द्रोत्सारी बल (सेन्रीफ्यसगल फोसध) म्हितात. रासायप्राक संयतं्रामध्ये 
द्रवपराथािी ाे-आि करण्यासाठी ले यापं्रत्रक साधा वापरले लाते, त्यास कें द्रोत्सारी पंप म्हितात व तो 
याि बलावर कवलंबूा कसतो. 
 
कें णब्रज णिद्यापीठ (कें णब्रज युणन्हर्णसटी) : तेराव्या शतकात स्थापा झालेल्या या प्रवद्यापीठात काेक 
प्रवतयािें रायपॉस कभ्यास्रमम कसले तरी िगत गप्रितािे कध्यया कें द्र म्हिूा ते िप्रसद्ध आहे. पूवी 
‘प्रफलॉसॉफी’ कतंगधत कसलेल्या गप्रितािे १६६३ साली ‘लसकेप्रशया िोफेसर’ कध्यासा प्राघाल्यावर 
न्यूटािे गसरू आयझॅक बेरी, स्वतः न्यटूा व आता स्टीफा हॉवकग या प्ररग्गलाांी हे पर भतूप्रवले आहे. 
न्यूटाच्या काळात येथे गप्रितािे महत्त्व वाढले. गप्रितात बी.ए. (ऑ) मध्ये पप्रहल्या वगात पास होिाऱ्या 
उमेरवारास या प्रवद्यापीठात रगँ्लर म्हितात. मात्र रगँ्लर परांलपे पप्रहले आले म्हिाू ते ‘प्रसाीयर रगँ्लर’ 
झाले. १९४८ पयंत या प्रवद्यापीठात मसलींाा कप्रधकृतपिे िवशे व परवी प्रमळत ासे. 
 
कॅट स्कॅन : शरीरातील एखाद्या कवयवािे संपूिध प्रत्रप्रमती छायाप्रित्र प्रमळप्रवण्यािे तंत्र. यासाठी एकावळेी 
त्या कवयवाच्या कप्रतशय पातळ िकतीिे छायाप्रित्र घेण्यात येते. त्याांतर त्याच्या पसढच्या िकतीिे. कशा 
रीतीाे त्या कवयवाच्या काेक िकत्यािंी साठप्रवलेली प्रिते्र संगिकाकरवी सकंप्रलत करूा सपूंिध प्रत्रप्रमती 
प्रित्र प्रमळप्रवले लाते. यासाठी क्ष-प्रकरि वकवा पराध्वप्रालहरी वापरल्या लातात. संपूिध शरीरािे प्रित्रि 
करण्यािी ससप्रवधाही आता उपलब्ध आहे. (पाहा : र्ोमोग्राफी) 
 
कॅस्िटणल्हर : एका टोकाला खाबं ासलेला बीम. बाधंकाम शास्त्रातील बीमला वला पेलण्यासाठी नस्थर 
करण्यािा हा एक उपाय आहे. लेव्हा एखाद्या बीमला एका टोकाला टेकू रेिे शक्य ासते तेव्हा प्रित्रात 
राखप्रवल्यािमािे बीम नस्थर करतात. या पद्धतीला कॅनन्टप्रलव्हर रिाा म्हितात. प्रवशते करूा या 
पद्धतीिा ारीवरील पसलाच्या बाधंिीला उपयोग होतो. 
 
कॅणफन : हा पराथध आल्कलॉमड या गटात मोडतो. िहा, कॉफी, कोका-कोला या पराथांमध्ये कॅप्रफा 
कसते. प्रवशतेतः कॉफीच्या प्रबयामंध्ये कॅप्रफा भरपूर िमािात कसते. कॅप्रफामसळे मेंरू उते्तप्रलत होतो व 
म्हिूा कॉफीिी िटक लागते. 
 
कॅम (सीएम) : ‘कॉम्प्यसटर एडेड मनॅ्यसफॅक्िर’ या संजे्ञच्या आद्याक्षरावंरूा तयार केला गेलेला ‘सीएएम’ 
कसा शब्र. संगिकाच्या मरतीां केलेल्या उत्पाराव्यवस्थेला हा लागू पडतो. आलकाल मोटार 
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उद्योगासारख्या काेक उद्योगामंध्ये एकसूरी म्हिाू कंटाळवाण्या वाटिाऱ्या कामािंी लबाबरारी 
संगिकावर सोपवाू किूक आप्रि रलेरार उत्पारा केले लाते. 
 
कॅस्म्ब्रयन : पृथ्वीच्या मप्रतहासातील, ५७ कोटी ते ५० कोटी वतांपूवीिा कालखंड. या कालखंडातील 
कपृष्ठवशंीय िाण्यािें कसंख्य लीवाश्म सापडतात. यापूवीच्या कॅनम्ब्रयापूवध कालखंडातले मात्र कोितेही 
लीवाश्म सापडत ााहीत. त्यामसळे या कालखंडािे महत्त्व वाढीस लागते. (पाहा :भगूभीय कालखंड) 
 
कॅरट : मािके तसेि मौल्यवाा धातंूिे वला करण्यासाठी वापरण्यात येिारे एकक. एक कॅरट म्हिले एक 
गॅ्रमिा ५वा भाग म्हिलेि २०० प्रमप्रलगॅ्रम. (सोने) 
 
कॅरनॉट इजंीन : हे मंलीा १८२४ साली प्राकोलस प्रलओााडध सारी कॅराॉट यााे शोधूा काढल्यााे त्यािेि 
ााव या मपं्रलााला प्रमळाले. हे मंलीा उष्ट्ितेच्या ज्या तत्त्वावर िालते त्या कॅराॉट सायकल म्हितात 
आप्रि ती रसतफी िालते. मपं्रलााच्या शोधाांतर पसढील काळात सैद्धापं्रतक पाया समलूा आला. त्यातूाि 
उष्ट्ितेतील कव्रमममाप (एन्रॉपी) कल्पाा उरयास आली. परथािी उष्ट्िता वापरूा लसे मंप्रलाात 
यापं्रत्रक काम केले लाते, तसेि यापं्रत्रक कामाच्या मरतीाे पराथामधूा उष्ट्िता काढूाही घेता येत 
कसल्यााे ही सायकल रसतफी िालते कसे म्हितात. 
 
कॅरनॉट सायकल : वायूवर आधाप्ररत मंलीाामध्ये िार संपूिधतः उलट प्ररतीाे घडू शकिाऱ्या ि्रमाकार 
िसरि-आकसं िा प्र्रमया. ज्यामध्ये पराथध ज्या नस्थतीतूा प्राघाला त्याि प्रठकािी पोहितो, कशा ि्रमािा 
शोध कॅराॉट या शास्त्रज्ञााे लावला व त्या प्रसद्धान्तािमािे िसरि व आकसं िा प्र्रमया घतधि प्रवरहीत के्षत्रात 
केली तर कशा मलंीाािी प्र्रमयाशीलताही लास्तीत लास्त कसते. 

 

 
 
कॅणलफोर्णनयम (Cf) : ९८ किस्रममाकंािे माावप्रार्षमत व कल्पायू कसिारे कनस्थर मूलद्रव्य. 
 
कॅस्ल््हन, मेस्ल्िन (१९११-१९९७) : वास्पतीतील काबधा-डाय-ऑक्सामडवायिेू शोति व त्याच्या 
रुपातंरािी िप्र्रमया स्पष्ट करिाऱ्या महत्त्वपूिध शोधासाठी १९६१िा रसायाशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार 
प्रमळप्रविारे कमेप्ररका शास्त्रज्ञ. िकाश संश् लेति प्र्रमयेत काबधा-डाय-ऑक्सामड वायू वास्पतीत शोताू 
घेण्याच्या िप्र्रमयेिे सप्रवस्तर प्रववरि त्याांी केले. त्या िप्र्रमयेतील रासायप्राक कप्रभप्र्रमयाचं्या साखळीस 
‘केनल्वा ि्रम’ कसे म्हितात. (पाहा : कॅस्ल्व्हन िक्र) 
 



 

अनुक्रमणिका 

कॅस्ल््हन चक्र (कॅस्ल््हन सायकल) : िकाश सशं् लेति प्र्रमयेतील ही रससरी पायरी. पप्रहल्या भागात सूयािी 
ऊला क्लोरोफीलद्वारा शोतली लाते आप्रि ती पसढच्या प्र्रमयेत म्हिले क ॅप्रडाोसाईा डायफॉस्फेटिे रूपातंर 
क डेॅाासाईा रायफास्फेटमध्ये वापरली लाते आप्रि फॉस्फेटच्या रूपातं सगं्रहीत केली लाते. मेलवीा 
केनल्व्हाााे या सवध ि्रमाकार रासायप्राक प्र्रमयािंा शोध लावल्यामसळे याला केनल्व्हा सायकल म्हितात. 
एटीपीिे रूपातंर पसन्हा एडीपीमध्ये झाले की फॉस्फेट ग्रसपच्या स्वरूपात ऊला मोकळी होते. पसढील िप्र्रमय 
िप्र्रमयेत हवतेील काबधा डाय ऑक्सामड शोतला लातो. आिखी एका एटीपी रेिूिे एडीपी मध्ये रूपातंर 
होते आप्रि आिखी एका फॉस्फेटच्या रूपातं ही ऊला प्रमळते, काबधा डाय ऑक्सामड आप्रि पािी 
याचं्यापासूा एका पायरीवर िप्रथा आप्रि नस्ाग्ध (तैले) पराथध बातात. तर पसढे शकध रा बाते. या प्र्रमयेत 
फॉस्फेटिी रेवाि-घेवाि सतत िालू कसते. ही एक िप्र्रमय रासायप्राक प्र्रमया आहे. यात प्ररब्यसलोल 
फॉस्फेट या रसायाािा मोठा वाटा आहे. 

 

 
 
कॅस्ल्शअम (ca) : २० किस्रममाकंािे मूलद्रव्य. िारंीसारखा िमकिारा धातू पृथ्वीवर सापडिाऱ्या 
मूलद्रव्याचं्या िमािााससार यािा पािवा ्रममाकं लागतो. लाममस्टोा, प्रलप्सम, कपटामट व कॅलसामट या 
खप्रालातं ते आढळते. त्यािा उपयोग िसाखडी व िसाा बाप्रवण्याकप्ररता होतो. लाममस्टोा हे खप्राल 
मोठ्या िमािात तामीळााडू, मध्यिरेश, गसलरात, रालस्थाा, पंलाब व प्रहमालयाच्या पायथ्यापाशी 
सापडते. मािसाच्या हाडामंधला महत्त्वािा घटक, त्याच्या कभावी हाडे प्रठसूळ बातात. 
 
कॅ्हेंणडश, हेन्री (१७३१-१८१०) : फ्रान्समध्ये लन्मलेला प्रब्रप्रटश रसाया आप्रि वास्तवशास्त्रज्ञ. हायड्रोला 
आप्रि काबधा डाय ऑक्सामड वायू वगेळे आहेत हे १७६६ साली त्यााे प्रसध्र केले. तसेि हायड्रोला वायिेू 
ऑनक्सला वायूत ज्वला करूा, िथमि, कृप्रत्रमप्ररत्या पाण्यािे सशं् लेति केले. प्रवलेच्या बाबतीतही बरेि 
ियोग केले. प्रशक्षि ा घेता, एकलकोंडा राहूा त्यााे आपले संशोधा केले. 
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कॅस (कंणडशनल अ ॅ्सेस णसस्टीम) : ज्या टीव्ही वाप्रहन्यासंाठी माप्रसक शसल्क भराव े लागते कशापैकी 
आपल्याला हव्या त्याि वाप्रहन्या पाहण्यािी सोय उपलब्ध करूा रेिारी ििाली. यासाठी टीव्ही 
संिाव्यप्रतप्ररक् त सेट टॉप बॉक्सिी गरल कसते. त्यातूा ज्यािें शसल्क भरले आहे कशाि वाप्रहन्या आपल्या 
संिावर बघावयास प्रमळतात. रेशातील काही भागात ही ििाली कप्रावायध केली गेली आहे 
 
कोंबड्याचंा राणिखेत रोग (िय ूकॅसल णडसीझ) : कोंबड्यामंध्ये मेंरूज्वर व न्यसमोप्रायामसळे तडकाफडकी 
९५ ते १०० टक् केही मृत्यू घडवाू आिू शकिारा हा एक प्रवतािलून्य (व्हायरल) रोग होय. भारतात 
राप्रिखेत येथे, तर प्रब्रटामध्ये न्यू कॅसल येथे लवळपास एकाि वळेी या रोगािे प्राराा झाले. एकेकाळी 
कस क् कस टपाला धंद्यािा करधाकाळ ठरलेल्या या रोगाच्या प्रावारिासाठी आता १०० टक् के गसिकारी लस 
तयार करण्यात आली आहे. 
 
कोंबड्यामधील र् ती हगिि (कॉस््सणडओणसस) : कोंबडीच्या प्रपलाचं्या आतड्यामंध्ये वाढिाऱ्या 
आयमेप्ररया प्रटाेल् ला ाावाच्या एकपेशी परोपलीवामंसळे होिारा रोग. आतड्यातूा मोठ्या िमािावर होिाऱ्या 
रक् तस्त्रावामसळे प्रपले मरतात. ताबडतोब सल्फा-औतधे रेऊा रोग आटोक्यात येऊ शकतो. 
 
कोटर (सायनस) : कपाळाच्या, िेहऱ्याच्या हाडातील पोकळ्या म्हिले सायास. ही सायासेस ााकाशी 
संबंप्रधत कसल्यामसळे याांा पॅरााेझल सायासेस म्हितात. यामसळे हाडािें वला कमी होते व आवाल 
घसमवायला मरत होते. या पोकळीच्या आतील स्तर-श् लेष्ट्मल पटल श् लेष्ट्म तयार करते. त्या श् लेष्ट्मामसळे 
लंतू व कन्य कि कडकूा बाहेर फेकले लातात. 
 
काही वळेा एखारी खोल लखम आतूा भरत ााही. त्यािा बाहेरिा भाग कंशतः भरतो. त्यामसळे आतूा 
प्रामाि झालेला स्त्राव या मागााे येति राहतो. कशा मागालाही सायास म्हितात. 
 
कोटी (ऑर्णडनेट) : कातेशीय प्रारेशक पद्धतीत एखाद्या वबरूिे x- कक्षापासूािे लंबातंर वकवा त्या वबरूिा 
y- प्रारेशक. थोडक्यात y- प्रारेशकािी पयायी संज्ञा. 
 
कोठारी, दौलतिंसग (१९०५-१९९३) : भारतीय प्रशक्षिपद्धतीतील कमूलाग्र ससधारिािें लाक कसलेले 
भौप्रतकशास्त्रज्ञ. कलाहाबार प्रवद्यापीठातूा भौप्रतकशास्त्रातील परव्यसत्तर प्रशक्षिाांतर त्याांी मेघाार साहा 
याचं्याबरोबर संशोधा करावयास ससरुवात केली. स्टॉप्रटनस्टकल थमकडायाॅप्रमक्स या के्षत्रातील त्याचं्या 
मौप्रलक सशंोधाामसळे त्याांा लगन्मान्यता प्रमळाली. र्श्ेतबटू ताऱ्यासंंबधंीिे त्यािें संशोधाही कसेि 
ख्यातपूिध आहे. प्ररल् ली प्रवद्यापीठात ते भौप्रतक शास्त्रािे िाध्यापक होते तसेि १९४८-६१ या कालावधीत 
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संरक्षि मंत्र्यािें वैज्ञाप्राक सल् लागार म्हिाूही त्याांी काम पाप्रहले. त्याांतर ते प्रवद्यापीठ कासराा मंडळािे 
कध्यक्ष झाले. बारा वतांच्या त्याचं्या कारप्रकरीत त्याांी माध्यप्रमक प्रशक्षिािा रिााबंधि बरलूा टाकला 
तसेि उच् ि प्रशक्षिािा पायाही मलबूत करूा तो कद्ययावत करण्याच्या प्ररशाेे काेक धोरिे आखली. 
मंप्रडया ाॅशाल सायन्स ककारमीिे ते कध्यक्ष होते. पद्मभतूि व पद्मप्रवभतूि या राष्ट्रीय सन्मााािें ते 
मााकरी होते. 

 

 
 
कोड (ल्युकोडमा) : कोड या ाावााे ओळखला लािारा एक िकारिा त्विा रोग. यात कातडीला रंग 
रेिाऱ्या मेलॅाोसाईट्टस पेशी ाष्ट झाल्यामसळे हात, पाय, तोंड या कवयवावंर पाढंरे डाग उठतात. रंगामंसळे 
कातडीला सूयधिकाशापासूा प्रमळिारे संरक्षि या डागामंसळे ाष्ट होऊा त्या प्रठकािी कातडी भालली 
लाण्यािी शक्यता कसते. यािे कारि तसेि त्यावरिी उपाययोलाा याप्रवतयी कलूाही माप्रहती प्रमळालेली 
ााही. पि शरीरािी रोगिप्रतकारयंत्रिा कप्रतउत्साही झाल्यााे काही वळेा आत्मघातकी रुपािी िप्रतप्र्रमया 
व्यक् त करते. मेलॅाोसाईट्टसप्रवरुद्ध कशी िप्रतप्र्रमया उमटण्यािी शक्यता कलमावली लात आहे. हा रोग 
आासवपं्रशक कसण्यािी शक्यता ााही. 
 
कोडॉन : लासकातंील डीऑनक्सरायबोन्यसनक्लओटामडच्या कास्रममााससार प्रवप्रशष्ट िप्रथाे तयार होतात. सवध 
िथम लासकाच्या एका धाग्यापासूा (कोवडग स्टँड) मेसेंलर आरएाए तयार केले लाते. या प्र्रमयेला 
िप्रतलेखा (रान्स््रमीपशा) कसे म्हितात. लासकातील सूिाेाससार एमआरएातील ित्येक तीा 
रायबोन्यसनक्लओटामड् च्या गटात वकवा एककात कोिते कप्रमाो क ॅप्रसड िप्रथा प्रार्षमतीत वापराव ेयािा 
संकेत कसतो. कशा एककास कोडोा कसे म्हितात. उरा. uuu हा कोडोा प्रफाामल क ॅलप्राा कप्रमाो 
क पॅ्रसडिे पूवध-िप्रथााच्या माप्रलकेतील स्थाा रशधप्रवतो तर uuG हा कोडोा लस प्रसा या कप्रमाो क ॅप्रसडिा 
द्योतक आहे. 
 
कोन (अगँल) : रोा रेता एकमेकींपासूा प्रकती कललेल्या वकवा फावलेल्या आहे त्यािे माा -
प्रत्रकोिप्रमतीत, एखारा प्रकरि त्याच्या कप्रर वबरूभोवती भ्रमि करूा रससरी लागा घेतो, तेव्हा प्रकरिाच्या 
या रोा लागामंधील भ्रमिाच्या मााास कोा म्हितात, कशी कोाािी व्यापक व्याख्या केली लाते. 
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कोनीय त्िरि (अनँयुलर ऑस््सलरेशन) : ि्रमाकार गतीमध्ये रर सेकंरास होिारा कोाीय वगेातील 
बरल ितीकात हा dω/dt = d2θ/dt

2 = θ.. = ω. कसा रशधवण्यािा सकेंत आहे. 
 
कोनीय िेग (अनँयुलर ्हेलॉणसटी) : ि्रमाकार गतीमध्ये रर सेकंराला होिारा कोाािा कंशात्मक बरल. 
ितीकात हा dθ/dt = θ. = ω या ग्रीक कक्षरााे राखवण्यािा संकेत आहे. 
 
कोनीय णिस्थापन (अनँयुलर णडस्प्लेसमेंट) : एखाद्या कक्षाभोवती भ्रमि करूा वस्तूिे झालेले प्रवस्थापा. 
उरा. O पाशी लंब कसलेल्या कक्षाभोवती OP1 ाे भ्रमि करूा घेतलेली OP2 ही रससरी लागा म्हिले OP1 
िे कोाीय प्रवस्थापा θ. 
 
कोपर्णनकस, णनकोलस (१४७३-१५४३) : ग्रहमालेिे सूयधकें प्रद्रत िारूप माडंिारा पोलंडिा खगोलशास्त्रज्ञ व 
गप्रिततज्ज्ञ. हे िारूप कोपर्षाकसच्या ‘डी प्ररव्होल्यसशारीबस ऑर्षबयम प्रसलेनस्टयम’ (कवकाशस्थ वस्तंूच्या 
िरप्रक्षिासंबंंधी) या गं्रथाद्वारे िप्रसद्ध झाले. टॉलेमीच्या पृथ्वीकें प्रद्रत प्रसद्धान्ताला प्रवरोध करीत सूयध 
पृथ्वीभोवती ाव्हे, तर पृथ्वी ही सूयाभोवती प्रफरत कसल्यािे मत त्यााे िप्रतपारले. सैद्धापं्रतक मतातंरामसळे 
म.स. १६१६ साली कोपर्षाकसच्या या गं्रथािा रोमा कॅथॉप्रलक ििधच्या बंरी घातलेल्या पसस्तकाचं्या यारीत 
समावशे केला गेला. कोपर्षाकसाे आपल्या प्रसद्धान्ताद्वारे ििप्रलत संकल्पााांा रूर सारूा वैज्ञाप्राक 
्रमातंीिी मसहूतधमेढ रोवल्यािे मााले लाते. (पाहा : र्ॉमेली, क्लॉचडयस) 

 

 
 
कोबाल्ट (Co) : आवतधसारिीत ९व्या गिातील धातू. यािा प्रवलय वबरू : १४९५ कंश सेनल्सकस, 
उत्कलााकं : २८७० कंश सेनल्सकस आहे. म.स. १७३५ मध्ये लॉलध ब्रॉनन्डट यााे यािा िथम शोध घेतला. 
कोबाल्टिा िामसख्यााे प्रमश्रधातू वापर करतात. कोबाल्ट (⁶⁰CO) हा गमॅा प्रकरिािंा शनक् तमाा स्रोत 
कसल्यााे कॅन्सर उपिार पद्धतीत यािा वापर करतात. कोबाल्ट मेप्रडकल आप्रि औद्योप्रगक के्षत्राच्या 
दृष्टीाे उपयसक् त आहे. भारतात ‘सायरस’ या किसभट्टीतूा समस्थाप्राक उत्पाप्ररत केले लाते. भारतात खेत्री, 
लयपूर येथे प्राकेलच्या खप्रालाबरोबर कोबाल्टिी खप्राले सापडतात. 
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कोरडा बफग  (नाय आइस) : शून्याखाली ७० कंश तापमाा कसलेला घारूप काबधा डाय ऑक्सामड. मासं, 
मासे वकवा आईनस््रममसारखे ााशवतं पराथध रूरवर वाहूा ाेतााा थंड ठेवण्यासाठी त्यािा वापर होतो. 
 
कोरडी णिजेरी (नाय सेल) : या, िाथप्रमक वकवा रसय्यम प्रवद्यसतघटातील मलेक्रोलामट िवाही ासतो. 
टॉिध, रेप्रडओ, कॅल्क्यसलेटर, पोटेबल टेपरेकॉडधर, कॅमेरे, टीव्हीिे प्ररमोट कन्रोल वगैरेत पेनन्सल सेल 
वापरतात. ऋिाग्र कसलेले आप्रि प्लॅनस्टक आवरिात ठेवलेले लस्तािे ाळकाडें, पेस्टच्या स्वरूपातील 
कमोप्रायम क्लोराईड मलेक्रोलामट, धााग्र म्हिूा, प्रपतळी टोपी कसलेला काबधािा रंड हे साप्रहत्य 
वापरूा या प्रवलेऱ्या तयार केलेल्या कसतात. तत्त्वतः हे लेक्लािं प्रवद्यसतघटि कसतात. 
 
कोणरया, चाल्सग : (१९३०-) : भारतीय वास्तसरिााकार, ाागरी समस्यािें प्राराकरि आप्रि कमी खिातील 
घर बाधंिी याप्रवतयी मूलभतू काम केले आहे. त्याांी ावी मसंबई शहराच्या ागररिाेिा आराखडा करूा 
प्रसडकोिे मसख्य वास्तसरिााकार म्हिूा त्यािी कंमलबलाविी केली. 
 

 
 

कोरी, इणलयास जेम्स (१९२८-) : सेंप्रद्रय पराथांिे संश् लेति करण्याच्या ावीा पद्धती आप्रि त्याबाबतिी 
सैद्धानन्तक तत्त्व ेयािंा प्रवकास केल्याबिल १९९० सालिे रसायाशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे 
कमेप्ररका शास्त्रज्ञ. 
 
कोरी, कालग  फर्णडनंड (१८९६-१९८४) : शरीरातील ग्लायकोलेािे प्रवतंिकादं्वारे रूपातंर होण्यािी िप्र्रमया 
शोधूा काढल्याबिल पत्ाी गेटी कोरी व बााडो हससे याचं्यासमवते १९४७ सालिे लीवशास्त्रािे ाोबले 
पसरस्कार प्रमळप्रविारे झेक वशंीय कमेप्ररका रसायाशास्त्रज्ञ. 
 
कोहलर, जॉजग (१९४६-१९९५) : रोगिप्रतकारक प्रवप्रशष्ट िप्रथाािंी, कँप्रटबॉडीिी, प्रार्षमती करिाऱ्या 
प्रलम्फपेशी आप्रि त्याचं्यासारख्याि कसिाऱ्या मायलोमा या ककध रोगाच्या कमर पेशी यािंा संकर करूा 
एकाि मसशीतूा काढल्यासारख्या कसिाऱ्या मोाोक्लोाल कपँ्रटबॉडी प्रामाि करण्यािे तंत्र प्रवकप्रसत 
केल्याबिल सेझार प्रमलस्टाईा व ाील्स काल याी याचं्यासमवते १९८४ सालिा लीवशास्त्रातला ाोबले 
पसरस्कार प्रमळप्रविारे लमधा शास्त्रज्ञ. त्याांी तयार केलेल्या सकंप्ररत पेशीस हायप्रब्रडोमा म्हितात. 
मोाोक्लोाल कँप्रटबॉडीिा उपयोग रोगप्राराा व उपिार रोन्हींसाठी प्रवस्तृत िमािात होत आहे. 
 
कोलेस्टेरॉल : सवध पेशींच्या आवरिात कसिारा िरबीयसक् त पराथध. कोलेस्टेरॉलिे एिडीएल वकवा 
एसडीएल या रक् तातील मेरयसक् त िप्रथााशंी संयोग झाल्यावर हा रक् तातील द्रवामध्ये तो प्रवरघळतो. 
रक् तातील एलडीएल कोलेस्टेरॉलिी पातळी वाढल्यास हृरयाला रक् तपसरवठा करिाऱ्या धमन्यात त्यािा 
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साठा होतो. त्यामसळे त्या िोंरतात व हृरयाच्या स्ाायलूा रक् तािा पयाप् त पसरवठा होत ााही. पप्ररिामी 
हृरयप्रवकारािा झटका येऊ शकतो. (पाहा : हृदय चवकार) 
 
कोलॅजेन : सस्ता िाण्यामंध्ये एकूि िप्रथााचं्या २५ टक् के कसिारे महत्त्वािे िप्रथा. यािी रिाा प्रतपेडी 
कसते. यािा शोध भारतीय लीवभौप्रतकशास्त्रज्ञ ली. एा. रामिदं्रा याांी लावला. आपल्या त्विेखाली 
कसलेल्या कोलॅला तंतंूच्या लसड्या, त्विेला आधार येतात. हाडािें साधें प्रलगमॅेंट या रोरखंडामसळे बळकट 
राहतात; तर टेंडामसळे हाडे व स्ाायू एकमेकाांा लोडली लातात. (पाहा : चतहेरी गोफ) 
 
कोळसा (कोल) : लक्षावधी वतांपूवी भपूृष्ठाच्या हालािालीत लंगलेच्या लंगले लप्रमाीखाली गाडली गेली. 
या लंगलातील वृक्षावंर ििंड राब आप्रि भगूभातील उष्ट्िता यािंा पप्ररिाम होऊा कंशतः ज्वलाााे काळा 
रगडासारखा लो पराथध तयार होतो त्याला कोळसा कसे म्हितात. कोळसा तयार होतााा त्यावरील राब, 
उष्ट्िता त्यातील कशसद्धी यााससार कोळशािे रगडी कोळसा, लोिारी कोळसा, कोक कसे प्रवप्रवध िकार 
पडतात. कोळसा लाळूा िामसख्यााे उष्ट्िता ऊला प्रामाि केली लाते. 
 
कोिालेिस्काया, सोणफया (१८५०-१८९१) : ‘दृढवस्तूच्या कोित्याही एका नस्थर वबरूभोवती िारी प्ररशाांा 
होिाऱ्या भ्रमिािा प्रसद्धातं’ या प्रवतयावर या रप्रशया मप्रहलेला िबधं सवकत्तम ठरल्यााे फ्रें ि ककारमीाे 
प्रतला ‘प्रिबारक’ पसरस्कार प्ररला. प्रतच्या या तत्त्वावर आधारलेले गायरोस्कोप, गायरोकंपास आगबोटी, 
प्रवमााे आप्रि आतंप्ररक्ष यााात वापरले लातात. लमधा गप्रिती वायरस्रासेकडूा उच् ि-गप्रितािे धडे घेऊा 
त्यात ती पारंगत झाली. कोशीच्या प्रवकलक समीकरिािे व्यापकीकरि, आबलेीय फलािा प्रवकास व 
शाीच्या कड्याच्या रिाेिे प्रवविेा या प्रतच्या िबधंास गॉवटगेा प्रवद्यापीठााे पीएि.डी. िराा केली. 
 
कोणशका दूरध्िनी (सेल फोन) : छो्यमा छो्यमा प्रवभागात संरेशवहा व्यवस्था स्थाप्रपत करूा त्या यंत्रिा 
आपापसात व मसख्य रूरध्वाी लाळ्याशी (ाेटवकध शी) लोडतात. या ित्येक प्रवभागाला कोश (सेल) 
म्हितात. कशा ििालीसाठी उपयसक् त संरेशवहा करिाऱ्या छो्यमा रूरध्वाीग्रहि / िके्षपि करिाऱ्या 
यंत्राला सेलफोा वकवा मोबाईल फोा म्हितात. एका सेलमधूा व्यक् ती रससऱ्या सेलमध्ये लातााा कोशात 
स्थाप्रपत केलेल्या यंत्रिेिा उपयोग सेलफोा वापरतााा होतो. म्हिूा या यतं्रिेला प्रफरती संरेशवहा 
ििाली (रोवमग फॅप्रसप्रलटी) म्हितात. 
 
कोसंबी, दामोदर धमानंद (१९०७-१९६६) : मेधावी िजे्ञिे कोसंबी कोित्याही एका प्रवतयावर िभसत्व 
प्रमळवण्याऐवली बहसभाता, िाच्यप्रवद्या, गप्रित, संख्याशास्त्र, भौप्रतकी, संस्कृत, मप्रतहास, ाािकशास्त्र 
मत्यारीिे कध्यया-विता-संशोधा व लेखा करण्यात व्यग्र राप्रहले. टी.आय.एफ.आर. सह बऱ्याि 
ससं्थातूा त्याांी काम केले. ाािकशास्त्राच्या कभ्यासास गप्रित व संख्याशास्त्रीय पद्धतींिी लोड रेऊा 
त्याांी पसराता काळातील ााण्याचं्या कतंरंगािा शोध घेऊा कभ्यासपूिध प्राष्ट्कतध काढले. 
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कॉक्रोफ्ट, जॉन डन लस (१८९७-१९६७) : िोटॉा या मलूकिािंा वगे व त्या योगे त्यांच्या ठायी कसलेली 
ऊला वाढप्रविारे उपकरि प्रामाि केल्याबिल एाेस्ट टॉमस वॉल्टा याचं्या समवते १९५१ सालिा 
भौप्रतकशास्त्रातील ाोबेल पसरस्कार प्रमळप्रविारे प्रब्रप्रटश शास्त्रज्ञ. त्याचं्या या उपकरिाला कॉक्रमॉफ्ट-
वॉल्टा लारेटर कसेि ााव प्रमळाले आहे. या वगेवाा िोटॉािा मारा करूा एका मूलद्रव्यािे रुपातंर 
रससऱ्या मूलद्रव्यात करण्यािे तसेि कृप्रत्रम प्रकरिोत्सारी पराथध प्रामाि करण्यािे तंत्र त्याांी प्रवकप्रसत केले 
होते. 
 
कॉख, रॉबटग (१८४३-१९१०) : टी बी म्हिलेि क्षयरोगाच्या लंतंूिा शोध लावल्याबिल १९०५ सालिा 
लीवशास्त्रािा ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारे लमधा वैद्यकशास्त्रज्ञ. त्याांी क नॅ्िॅक्स या रोगाच्या लंतंूिाही शोध 
लावला. कोलकातातील प्लेगच्या साथीत त्याांी प्लेगिे लंतू उंररादं्वारे सं्रमप्रमत होतात हे राखवाू प्ररले. 
नस्लवपग प्रसकाेस हा रोग त्से - त्से माशातंफे सं्रमप्रमत होत कसल्यािेही त्याांी राखप्रवले. एखारा लीवाि ू
खरोखरि रोगकारक आहे की काय हे ियोगशाळेत तपासूा पाहण्यािी पद्धत त्याांी प्रवकप्रसत केली. 
कॉख्स पोस्च्यसलेट्टस या ाावााें ओळखली लािारी त्यािंी ही मागधरशधक तत्त्व ेआलही सवधमान्य आहेत. 
 

 
 

कॉनणहम, ज्युणलअस (१८३९-१८८४) : या लमधा शास्त्रज्ञााे आधसप्राक िायोप्रगक प्रवकृप्रतशास्त्रािा पाया 
घालूा प्ररला. एका लीवतं बडेकाच्या आतड्याच्या तोलकावर (प्रमसेंरीवर) क ॅसेप्रटक आम्लािा थेंब टाकूा 
होिाऱ्या िप्रतप्र्रमयात्मक बरलािंा त्यााे एखाद्या िप्रलत् प्रित्रपटासारखा आलेखि बावला. याप्रशवाय त्यााे 
ककध रोग-लाााप्रवतयी आपली सेल-रेस्ट प्रथकरी माडंली, ली ांतर लगन्मान्य झाली. 
 
कॉम्प्ट णडस्क (सीडी) : ध्वाी, प्रित्र वकवा प्रलप्रखत मलकूर या माध्यमामंधील मोठ्या िमािातील माप्रहती 
प्रवद्यसत् िसंबकीय स्वरुपात साठवाू ठेविारी छोटीशी तबकडी. यावरील संगीत वकवा िलत् प्रित्र परतपरत 
ऐकता येते वकवा पाहता येते. त्यासाठी लेझर झोतािा वापर होतो. कंकीय ििालीिा वापर करूा माप्रहती 
साठवली लाते. तबकडीिा वापर संगिक, दृकश्राव्य मसद्रक याचं्यामध्ये होतो. 
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कॉम्प्टोन प्रणक्रया (कॉम्प्टोन इफे्ट) : ‘क्ष’ वकवा गमॅा प्रकरि ज्या वळेेस एखाद्या पराथावरूा परावतीत 
होतात त्या वळेेस त्यािी ऊला कमी होते, म्हिलेि तरंगलाबंी वाढते व ााश पावलेली ऊला त्या पराथातूा 
मलेक्रॉा बाहेर टाकण्यासाठी वापरली लाते, ही कॉम्प्टा याांी शोधूा काढलेली िप्र्रमया. 
 
कॉम्प्टोन, आथगर हॉली (१८९२-१९६२) : िाल्सध टी आर प्रवल्सा याचं्यासमवते १९२७ सालिा 
भौप्रतकशास्त्रातील ाोबेल पसरस्कार िाप् त करिारे कमेप्ररका भौप्रतकशास्त्रज्ञ. काबधाच्या तसकड्यावर क्ष-
प्रकरिािंा मारा केल्यावर प्रवखसरल्या लािाऱ्या क्ष-प्रकरिाचं्या तरंगलाबंीत वाढ होते हे त्याांी राखवाू प्ररले 
होते. त्यामसळे क्ष-प्रकरिािें िकाशकि आपल्याकडील ऊला काबधामधील मलेक्रॉाला रेऊ शकतात हे 
प्रसद्ध झाले. क् वान्टम प्रसद्धान्ताला त्यामसळे पसष्टी प्रमळाली. तसेि, िकाश हा एकाि वळेी कि आप्रि तरंग 
कशा रोन्हींिेही गसिधमध धारि करतो या सकंल्पाेला बळकटी आली. लगातली पप्रहली िायोप्रगक किसभट्टी 
बाधंण्याच्या फमी याचं्या िकल्पातही त्याांी महत्त्वािी भपू्रमका बलावली. 
 
कॉडेटा : कोडेटा या िािी वगात पाठीिा किा कसलेले सवध िािी येतात. कोडाटा वगातील िाण्याांा 
पाठीिा कण्याप्रशवाय शरीराच्या आत सागंाडा व वृप्रद्धगंत पृष्ठीय िेतासंस्था कसते. 
 
कॉरनॉय : उभ्या प्ररशाेे उंिव्यमाच्या स्वरुपात कसलेल्या पट्ट्यमािे कापड. वलेव्हेट कापडासारखेि हे 
कापड आहे. एक खालिे साधे कापड आप्रि त्यामध्ये बरोबर गसंफवलेले वरिे उंिव्यमाच्या पट्ट्यमािे 
कापड कशा रोा िकारच्या कापडािी प्रार्षमती एकाि वळेी या िकाराकप्ररता केली लाते. 
 
कॉरमॅक, अ ॅलन (१९२४-) : कॅटस्कॅाच्या शोधासाठी गॉडफे्र हौन्सफील्ड याचं्याबरोबर लीवशास्त्रातील 
१९७९ सालिे ाोबेल पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे रप्रक्षि आप्रफ्रकेत लन्मलेले कमेप्ररका भौप्रतकशास्त्रज्ञ. 
 
कॉनगबगग, आथगर (१९१८-२००७) : डीएाए रेिूच्या िप्रतरूप प्रार्षमतीिी लीवरासायप्राक िप्र्रमया स्पष्ट करूा 
पेशीबाह्य वातावरिात डीएाए रेिूिी िप्रतरूपे प्रामाि करण्यािे तंत्र प्रवकप्रसत केल्याबिल सेव्हेरो ओिोवा 
याचं्या समवते १९५९ सालिा लीवशास्त्रािा ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारे कमेप्ररका वैद्यकशास्त्रज्ञ. त्याांी 
कृप्रत्रम पद्धतीाे प्रवताितूील लैप्रवकदृष्ट््यमा सक्षम डीएाए रेिू बाप्रवण्यातही यश संपारा केले. 
 
कॉनगबगग, रॉजर डेस््हड (१९४७-) : डीएाएमधील लासकीय माप्रहतीिे रूत. आरएाएमधील माप्रहतीत 
रूपातंर करिाऱ्या लासकीय िप्र्रमयेच्या किसस्तरावरील प्रववरिाबिल २००६िा रसायाशास्त्रातील ाोबले 
पसरस्कार प्रमळप्रविारे कमेप्ररका लीवरसायाशास्त्रज्ञ. त्यािें वडील आथधर कॉाधबगध याांाही ाोबले पसरस्कार 
प्रमळाला होता. 
 
कंकिाकृती (अ ॅनल्स) : रोा एक कें द्री वतसधळाररम्याािा भाग कंकिाकृती के्षत्र = π(R2-r2) 
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कंज्टाइ्हा : डोळ्याचं्या रोन्ही पापण्या व डोळ्यातंल्या सफेर पराथांवरील पातळ व पाररशधक पापसद्रा. 
सूक्ष्म रक् तवाप्रहन्या याला लागिारी पोतक द्रव्ये पसरवतात. कंलक्टामव्हामंसळे डोळ्यातं नस्ाग्ध पराथध 
पाझरतो. त्यामसळे डोळे मऊ व पािीरार राहतात. 

 

 
 
्युणरयम (Cm) : ९३ किस्रममाकंािे माावप्रार्षमत प्रकरिोत्सारी मूलद्रव्य. 
 
्युरी (एकक) : प्रकरिोत्सारी मूलद्रव्यािी प्रकरिोत्सारी ऱ्हास क्षमता वकवा प्र्रमयाप्रशलता मोलण्यािे क्यसरी 
एकक. रेप्रडयम िमाि मााूा ‘एक क्यसरी’ यािी व्याख्या केली लाते. एक गॅ्रम ²²⁶Ra वस्तसमाााच्या 
रेप्रडयममधूा एका सेकंरात ३·७ x १०¹⁰ एवढ्या किूिंा ऱ्हास होतो यालाि ‘एक क्यसरी’ ऱ्हास कसे 
म्हितात. व्यवहारात एक क्यसरीपेक्षा प्रमप्रलक्यसरी आप्रि माय्रमोक्यसरी ही लहाा एकके वापरली लातात. 
 
्युरी, णपएर (१८५९-१९०६) : १९०३ सालिे भौप्रतकशास्त्रािे ाोबले पाप्ररतोप्रतक आपली पत्ाी (मारी 
क्यसरी) आप्रि आंरी बेकेरेल याचं्याबरोबर प्रवभागूा प्रमळविारे फ्रें ि भौप्रतकशास्त्रज्ञ. त्याांी िसंबकत्व, 
स्फप्रटकीभवा, प्रपझो मलेक्रीप्रसटी यात संशोधा केले. धातंूच्या िसंबकीय गसिधमािा कभ्यास करूा त्याांी 
कसे राखवाू प्ररले की प्रवप्रशष्ट तापमाााच्या वर, धातंूिे िसंबकीय गसिधमध ााहीसे तरी होतात ााहीतर 
ागण्य होण्याएवढे कमी होतात. त्या प्रवप्रशष्ट तापमाााला ‘क्यसरी तापमाा’ कसे म्हितात. त्याांी कसे 
राखवाू प्ररले की एखाद्या स्फप्रटकावर राब प्ररल्यास त्यात प्रवद्यसत् प्रवभव प्रामाि होते. या घटाेलाि प्रपझो-
मलेनक्रप्रसटी कसे म्हितात. प्रपझो मलेक्रीक स्फप्रटक हे मलेक्रॉप्राक्स उपकरिािंा एक महत्त्वािा घटक 
आहे. 

 

 
 
्युरी, मारी स््लोडोिस्का : (१८६७-१९३४) : भौप्रतकशास्त्र (१९०३) व रसायाशास्त्र (१९११) कशी रोा 
ाोबले पाप्ररतोप्रतके प्रमळप्रविारी पोलंडमध्ये लन्म झालेली फ्रान्सप्रावासी मप्रहला शास्त्रज्ञ. भौप्रतकशास्त्रातले 
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पाप्ररतोप्रतक प्रकरिोत्साप्ररतेच्या शोधाकप्ररता पती प्रपएर क्यसरी व आंरी बेकेरेल याचं्या समवते प्रमळाले होते. 
तर यसरेप्रायमच्या खप्रालापासूा पोलोप्रायम (झ्र) तसेि रेप्रडयम या रोा ावीा मलूद्रव्याचं्या शोधाकप्ररता 
रसायाशास्त्रातले पाप्ररतोप्रतक स्वतंत्रप्ररत्या प्रमळाले होते. या संशोधाामध्ये प्रतला प्रमळालेल्या 
प्रकरिोत्साराच्या माते्रमसळे रक् ताच्या ककध रोगािी बाधा प्रतला झाली व त्याति प्रतिा कतं झाला. 
 
क्रम (ऑडगर) : 
 
१) चनधारक (चडर्र्घमनंर्) : रागंा व स्तंभात कसलेल्या समाा घटक संख्या प्राधारकािा ्रमम ठरवतात. 
 
उरा. : २ ३ ४ या प्राधारकािा ्रमम ३ आहे. 
 ४ २ ५  
 १ ६ २  
 
२) आव्यूह (मचॅट्रक्स) : यात रागंा व स्तंभ याचं्यात येिाऱ्या संख्यांवरूा आव्यूहिा ्रमम ठरतो. 
 

 
 
३) चवकलज (डेचरव्हेचर्व्ह) : प्रलतक्या वळेा फलािा प्रवकलाकं काढला तो. 
 

उरा : y = x3∴ 
dy 

= 3x2 पप्रहल्या कोप्रटकेिा 
dx 

 

तर, 
d2y 

= 6x रससऱ्या कोप्रटकेिा म. dx
2 

 
४) चवकलक समीकररे्ण : प्रवकललाच्या लास्ती लास्त कोप्रटकेवरूा समीकरिािा ्रमम ठरवला लातो. 
 

उरा : 
dy 

+ 2x = 3x2पप्रहल्या कोप्रटकेिे प्रवकलक समीकरि 
dx 

 

तर, 
d3y 

-7 
dy 

6y = exहे प्रतसऱ्या कोप्रटकेिे. 
dx3 dx 

क्रमगुणित (फॅ्टोणरअल) : १, २, ३,.... n या पप्रहल्या स्वाभाप्रवक धा पूिांकाच्या गसिाकारास ्रममगसप्रित 
म्हितात आप्रि ते n! वकवा Ln या सपं्रक्षप्त रुपात प्रलप्रहतात. लसे १! वकवा L१=१; २! वकवा L२ = १x२ = 
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२, ३! वकवा L३=१x२x३ = ६;.....५! वकवा L५ = १x२x३x४x५ = १२० मत्यारी. समला 
७x८x९x१०x११x१२ या ितीकात प्रलहायिा झाल्यास या गसिाकाराला १x२x३x४x५x६ ाे गसिूा प्रशवाय 
त्यााेि भाप्रगले पाप्रहले. म्हिले मग 
 

७x८x९x१०x११x१२ = 
(१x२x३x४x५x६) x ७x८x९x१०x११x१२  

१x२x३x४x५x६  
  
 = १२!/६! कसा व्यक् त करता येईल.  
 
क्रमचय (परम्युटेशन) : वस्तंूिा संि वकवा त्या संिातील काही घटकािंी ्रमप्रमत तऱ्हेाे माडंिी करता येते 
ती. लसे a, b, c वस्तंूपैकी एका वळेी २ वस्तू घेऊा ab, ba, ac, ca, bc, cb कशा ६ िकारे रिाा होतात. 
तसेि प्रतन्ही वस्तू घेऊा abc, acb, bca, bac, cab, cba या ६ रिाा प्रमळतात. 
 
क्रमदशगकाकं (ऑर्णडनल नंबसग) : ्रमम राखविाऱ्या पूिध संख्या १, २, ३,... 
 
क्रमणनरपेक्ष (कॉम्युटेणट्ह) : संख्यािंा कथवा परािंा कोिताही ्रमम घेतला तरी प्र्रमया कप्रवकारी. लसे क, 
ब च्या कोित्याही वकमतीसाठी क+ब = क; कब = बक. बेरील व गसिाकार या प्र्रमया ्रममप्रारपेक्ष कारि 
उत्तर तेि राहते. ३ + ५ = ५ + ३ = ८ आप्रि ३ x ५ = ५ x ३ = १५ 
 
क्रणमत जोडी (ऑडगडग पेअर) : प्रवप्रशष्ट ्रममााे येिाऱ्या रोा िलाचं्या वकमती. लसे ितलातील वबरूच्या x, y 
प्रारेशकािंी लोडी (x, y) 
 
क्रायोजेणनक इजंीन : भनूस्थर उपग्रह कवकाशात स्थाप्रपत करण्यासाठी वापरल्या लािाऱ्या कनग्ाबािातील 
मंलीा. यातील मधंा कप्रतशय थंड तापमाााला साठवलेले कसते. त्यावरूाि या मंप्रलााला हे ााव पडले 
आहे. यामध्ये साधारितः द्रवरूपातील ाायरोला वायूिा मंधा म्हिाू वापर होतो. यािे तापमाा 
शून्याखाली १९६ कंश सेनल्सकस कसते. त्या द्रवरूप ाायरोलािे वायूमध्ये रूपातंर केले की तो िसरि 
पावतो आप्रि त्याच्या ििंड राबापोटी मपं्रलाातील रट्ट्यमा प्रफरू लागतो. भारतीय कंतराळ संशोधा 
संस्थेाे कशी मंप्रलाे प्रवकप्रसत केलेली आहेत. 
 
णक्रल मासे : कंटानक्टधका या बफाच्छाप्ररत खंडाभोवतालच्या गारठलेल्या समसद्रात मोठ्या िमािावर 
प्रमळिारे कोळंबीसारखे मासे. यािंी लाबंी १० ते ५०० प्रममी मतकी कसूा या माशाचं्या शरीरातूा कि 
शोधताांा तसेि पसारुत्पारााच्या काळात िकाश बाहेर पाडतो. कटंानक्टधक खंडावरील पक्षी तसेि येथे 
आढळिाऱ्या रेवमाशािें प्र्रमल हे िमसख खाद्य आहे. 
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क्रीक, रॅिकस्िसस (१९१६-२००४) : प्रब्रप्रटश शास्त्रज्ञ. डीएाएिी रिाा लेम्स वॉटसाबरोबर शोधूा काढली. 
त्याबिल त्याांा १९६२ िे वैद्यकातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रवभागाू रेण्यात आले. ्रमीक याांी लेाेप्रटक 
कोडप्रवतयी मलूभतू संशोधा केले. त्यािबरोबर िप्रथा म्हिलेि प्रहस्टॉािी रिाा आप्रि कायध याप्रवतयी 
त्याांी संशोधा केले. १९७६ पासूा त्याांी साल्क मनन्स्ट्ूयमट ऑफ बायोलॉप्रलकल स्टडील या संस्थेत 
िाध्यापक म्हिाू कायध केले. प्रतथे त्याांी मेंरू संबधंीत सशंोधा हाती घेतले. फ्रान्सीस ्रमीक याांी १९६६ ते 
१९९४ या काळाि िार महत्त्वािी पसस्तके प्रलप्रहली. (पाहा : वॉर्सन, जेम्स) 

 

 
 

के्रटेणशअस : साडेतेरा कोटी वतांपूवी ससरू होऊा ससमारे सात कोटी वत ेप्रटकलेला कालखंड. या काळात 
आप्रफ्रका आप्रि उत्तर कमेप्ररका वगेळे झाले, भारत उत्तरेकडे सरकू लागला. हवामााात ससधारिा झाल्यााे 
लैप्रवक उत््रमातंीस वगे आला. िंपक, वपपळ मत्यारी वृक्ष कनस्तत्वात आले. मधधारी फस ले आप्रि कीटक 
याचं्या समातंर उत््रमातंीिी ससरुवात झाली. सागरी िािी लन्मले. पृथ्वीवर सरपटिारे िािी आप्रि 
डायाोसॉरिे राज्य, तर पंखरप्रहत पोहिारे पक्षी कनस्तत्वात आले. पंख, प्रपसे-केस कसिारे पक्षी आले 
आप्रि त्याचं्या उत््रमातंीिी ससरुवात झाली. या कालखंडाच्या शवेटीशवेटी सस्ता िाण्यािंा लन्म झाला. 
(पाहा : इओचसन कालखंड, भगूभीय कालखंड) 
 
के्रबस, हॅिस अ ॅडॉल्फ (१९००-१९८१) : शकध रा ियापिय प्र्रमयेतील सायप्ररक आम्लि्रमािा शोध 
लावल्याबिल एफ. प्रलपमा याचं्या समवते १९५३िा लीवशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारे 
मंग्लंडप्रावासी लमधा शास्त्रज्ञ. या ि्रमास आता ‘्ेरमब्स ि्रम’ कसे म्हितात. शकध रा, िप्रथाे या रासायप्राक 
पराथापासूा िाप्रिरीकरििप्र्रमयेद्वारे प्रामाि होिारे रासायप्राक घटक व उत्सर्षलत होिारा काबधा-डाय-
ऑक्सामड वायू तसेि पाण्यािे रेिू या घटकािें स्पष्टीकरि ्ेरमब ि्रमाद्वारे करण्यात आले. 
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कॅ्रम, डोनाल्ड जे. (१९१९-२००१) : माावी शरीरातील, हामका आप्रि तत्सम रसायाािें कायध करू 
शकतील कसे रेिू कृप्रत्रमप्ररत्या सशं् लेप्रतत केल्याबिल १९८७ सालिे रसायाशास्त्रािे ाोबले पाप्ररतोप्रतक 
प्रमळप्रविारे कमेप्ररका रसायाशास्त्रज्ञ,. शरीरातील, लैवरासायप्राक प्र्रमयात भाग घेिाऱ्या रसायाािें 
प्रत्रप्रमतीय रेिू लास्त कायधक्षम कसतात. ही संकल्पाा रूढ करण्यािे श्रेयही याांाि लाते. 
 
क्रोनॉमीटर : कप्रतशय किकू कालमापा करिारे यंत्र. आनण्वक घड्याळे उपलब्ध होण्यापूवीच्या काळात 
्रमोाॉमीटर म्हिूा ओळखली लािारी घड्याळे कप्रतशय किूक कालमापा करूा वळे राखवीत कसत. 
यात बाहेरील हवामााातं (वैप्रशष्ट््यमााे तापमााात) होिाऱ्या फरकामंसळे घड्याळ्याच्या कालरशधक 
क्षमतेमध्ये बरल वकवा फरक पडूा रेण्यािी काळली घेऊा खास प्रमश्रधातंूिी प्रारप्राराळी ि्ेरम बाप्रवली 
लात कसत. ्रमोाॉमीटर घड्याळ्यािंा उपयोग िामसख्यााे लहालावंर केला लात कसे. (पाहा : अ ॅर्ॉचमक 
क्लॉक) 

 

 
 
क्रोमीयम (Cr) : आवतधसारिीत सहाव्या गिातील हे मूलद्रव्य. यािा प्रवलय वबरू : १९०० कंश सेनल्सकस, 
उत्कलावबरू : २६४२ कंश सेनल्सकस िमसख खप्राल : ्रमोमामट. प्राळसर पाढंरा, कठीि पि प्रठसूळ धातू. 
स्टेालेस नस्टलसारखी सपं्रमश्रे तयार करण्यास, प्लेवटग करण्यात ्रमोप्रमयमिा वापर करतात. म.स. 
१७९७ मध्ये फ्रें ि रसायाशास्त्रज्ञ लसईस वायक्यसलीा यााे ्रमोमामट या खप्रालातूंा िथम ्रमोमीयम प्रमळप्रवले. 
 
क्रोमॅननन मानि : कॉकेप्रशया वशंीय उंि, ताठ, गोऱ्या कातडीिा आप्रि कवटीिा आकार मोठा कसिारा 
मााववशं. हा यसरोपात म.स. पूवध ससमारे ३५००० ते ८००० या कालखंडात कनस्तत्वात कसल्यािे पसराव े
आढळूा येतात. या वशंािे लीवाश्म फ्रान्स येथे सवधिथम आढळूा आले. आधसप्राक माावलातीिमािे 
एकमेकाशंी संभातिाद्वारे सवंार साधू शकिारा हा पप्रहला मााव वशंल कसल्यािे मााण्यात येते. (पाहा : 
चनअँडरथटल, ऑस्ट्रॅ लोचपथेकस) 
 
्लथी (थ्रॉस्म्बन) : रक् त साकळण्याच्या कपं्रतम कवस्थेत फायप्रब्राोलेािे फायप्रब्रामध्ये रूपातंर करिारा 
प्रवकर. त्यामसळे रक् त साकळते व रक् तस्त्राव थाबंतो. (पाहा : वाचहनी क्लथन) 
 
्लाऊड, अलबटग (१८९९-१९८३) : बेनल्लयममधील पेशीशास्त्रज्ञ. याला १९७४ सालिे लीवशास्त्र आप्रि 
वैद्यकशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोतक प्र्रमनस्टआा रे रसव आप्रि लॉलध पॅलाड याचं्याबरोबर प्रमळाले. त्याांी 
पेशीिी रिाा व कायधपद्धती यािंा शोध घेतला. प्रवद्यसत परमािू सूक्ष्मरशधक शोधकायात ते कगे्रसर होते 
आप्रि त्याांी काही िकारच्या ककध रोगाबंिलरेखील संशोधा केले. 



 

अनुक्रमणिका 

्लाकग , आथगर चाल्सग (१९१७-२००८) : मंग्लडमध्ये लन्मलेले पि १९५६ सालापासूा श्रीलंकेत स्थाप्राक 
झालेले लगिप्रसद्ध मगं्रल प्रवज्ञाालेखक. केवळ तीा उपग्रहािंा वापर करूा सपूंिध लगभर संरेशािें 
रळिवळि करता येईल ही त्यािंी सकंल्पाा आलच्या रूरसंिार ििालीपायी ित्यक्षात उतरली आहे. 
प्रवज्ञााकथासंाठीिी ाेब्यसला आप्रि ह्यसगो पाप्ररतोप्रतके त्याांा प्रमळाली होती. भप्रवष्ट्यातील कंतराळातील 
लीवाशलैीिे विधा करिारी त्यािंी स्पेस ओप्रडसी ही कारंबरी माप्रलका गालली होती. त्यावर आधाप्ररत 
प्रित्रपटही लोकप्रिय झाले होते. 

 

 
 
्लीन डे्हलपमेंट मेकॅणनझम (सीडीएम) : काबधायसक् त ऊला-स्रोतामसळे वातावरिातील काबधा-डाय-
ऑक्सामडिे िमाि वाढते. तेव्हा, काबधारप्रहत मधंाे वापरूा वातावरिािे कमीतकमी िरूति व्हावे, 
यासाठी ियत्ा लारी आहेत. क्लीा डेव्हलपमेंट मेकॅप्राझम (सीडीएम) या तंत्रज्ञाााद्वारे घातक वायूंच्या 
उत्सलधााला आवर घातला लात आहे. लैप्रवक मधंाािा वाढता वापर हा त्यािाि भाग आहे. तसेि 
प्रवद्यसत् शक् ती, सौरऊला, व ललशक् ती यािंा वापर या कप्रभाव तंत्रज्ञााात कंतभूधत आहे. 
 
्लुग, अ ॅरन (१९२६-) : न्यनूक्लक आम्ले आप्रि िप्रथाे याचं्या प्रमळूा बालेल्या समहूाच्या प्रत्रप्रमती रिाेिा 
शोध घेिारे मंग्रल लीवभौप्रतकशास्त्रज्ञ. त्यािंा लन्म प्रलथसआप्रायात झाला होता. न्यनूक्लओझोम्स या 
पेशीतील कवयवाच्या रिाेिा शोधही त्याांी घेतला. १९८२ सालिा रसायाशास्त्रातला ाोबेल पसरस्कार 
त्याांा रेण्यात आला होता. 
 
्लेप्टोोमणॅनया : एक िकारिा माोप्रवकार. यािी बाधा झाल्यास वस्तू, मग त्या मूल्यवाा कसोत वा ासोत, 
िोरण्यािी काावर मच्छा होते. आपि हे का करतो आहोत वकवा िोरी केव्हा केली हेही रुग्िाला समलत 
ााही. िोरी करण्यापूवी त्यािंी माःनस्थती कप्रतशय तिावग्रस्त कसते. पि िोरी करूा झाल्यावर त्यािंी 
त्या तािातूा ससटका होते. 
 
्लोरीन (Cl) : १७ किस्रममाकंािा हॅलोला गटातला प्रहरवट प्रपवळ्या रंगािा, डोळ्याांा झोंबिारा, वास 
कसलेला वायू. पाण्याच्या शसद्धीकरिासाठी तसेि प्लॅनस्टकच्या प्रार्षमतीसाठी त्यािा उपयोग होतो. हा 
स्वतः लळत ााही; पि ज्वलाास मरत करतो. 
 
्लोरोफ्लुरो काबगन (सीएफसी) : क्लोप्ररा, फ्लोप्ररा आप्रि काबधा यािें सेंप्रद्रय सयंसग. हे शीतगृहे आप्रि 
शीतपे्यमा यातं हवा थंड ठेवण्यासाठी मोठ्या िमािावर वापरले लाते. मलेक्रॉप्राक उद्योग आप्रि एरोसोल 
(फवारे) यासंाठीही ते वापरले लाते. साधारिपिे हे द्रव्य फारसे उपद्रवी ााही; परंतस क्षोभावरिावर 
कसलेल्या ओझोाच्या थराला लंबूपार प्रकरिाचं्या हलेरीत या सयंसगािा उपद्रव होतो. सीएफसीच्या तीव्र 
पातळीमसळे ओझोािा थर प्रवतळूा ध्रसविरेशात ओझोाला प्रछद्र पडले आहे कसे म्हितात. या प्रछद्रातूा 
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लंबूपार प्रकरि पृथ्वीपयंत पोहोिूा लीवसृष्टीस धोका प्रामाि करतात. त्यामसळे १९७९ सालापासूा 
त्याचं्यावर बंरी घालण्यात आली. १९८७ साली माँप्ररयल येथे भरलेल्या राष्ट्रकस लाच्या पप्ररतरेत या 
गटातील संयसगावंर पूिधपिे बरंी घालण्यािा प्रािधय घेण्यात आला होता. 
 
् िाटनगरी : सध्याच्या काळापासूा २० लाख वतांपूवीिा भगूभीय कालखंड. मााविाण्यािा उरय या 
कालखंडात झाला. (पाहा : भगूभीय कालखंड) 
 
् िािटीणफकेशन : एखाद्या पराथािे वकवा त्यातील घटकािें मोलमाप. 
 
् िारंटाईन : रेशाबाहेरूा आिलेल्या वस्तू, सलीव तसेि सलीवलन्य पराथध प्रालंतसक आहेत यािी खात्री 
करूा घेण्यासाठी त्याांा मतरापंासूा संपूिध कलग ठेवण्यािी व्यवस्था. रोगलंतंूच्या उपसगाांतर त्याांा 
उबविीसाठी लागिारा काळ. या कलग कवस्थेत घालवल्याांतर रोगािी लक्षिे ा प्ररसल्यास कडकवाू 
ठेवलेल्या वस्तूस वकवा सलीवास ठरलेल्या कामासठी वापरता. 
 
् िा्सग : सवध पराथांिे आप्ररम मूलकि. क् वाक्सध व त्याांा एकमेकाशंी लोडिारे ग्लसऑन्स यािें प्रमळूा 
िोटॉा, न्यूरॉा यासंारखे किूंिे घटक तयार होतात. ही संकल्पाा १९६३ साली मरे लेलमाा याांी 
माडंली. ससरुवातीस रोा िकारिे क् वॉक्सध गृहीत धरण्यात आले. त्यातंील U क् वाक्सधवर ⅔ e मतका 
प्रवद्यसत् भार कसतो, तर d क् वाकध वर -⅓ e मतका प्रवद्यसत् भार कसतो एक िोटॉा हा रोा U व एक d क् वाक्सध 
एकत्र येऊा बातो व म्हिूा त्यावर एकंरर प्रवद्यसत् भार + १ e तर न्यरूॉा बाण्याकप्ररता रोा d व एक U 
कसे तीा क् वाक्सध एकत्र येतात व म्हिूा त्यावरील प्रवद्यसत् भार शून्य. या रोन्ही क् वाक्सधिे वस्तसमाा 
िोटॉाच्या ⅓ एवढे कसते. सध्या एकंरर १८ क् वाक्सध व तेवढेि म्हिले १८ कपँ्रटक् वाक्सध ज्ञात आहेत. याांा 
रंग, स्वार यासंारखे मतर कमूतध गसिधमधही आहेत. 
 
् िाटगझ : लाव्हारसाच्या तापमााावर SiO2 प्रसप्रलकॉा डाय ऑक्साईड प्रवतळूा, प्रासगात क् वाटधझिे 
स्फप्रटक प्रवपसल िमािात तयार झालेत. शसध्र SiO2 प्रवतळवाू कत्यसत्तम िकारिे क् वाटधझ स्फप्रटक वकवा 
प्रसप्रलका काि तयार करता येते. मोहसच्या टिकतेच्या पट्टीवर, क् वाटधझिी टिकता ७ आहे. िकाशकीय 
उपकरिे, काि उद्योग, क बेॅ्रप्रसव्ह् वगैरेत क् वाटधझ स्फप्रटक वापरतात. क् वाटधझ स्फप्रटकातं 
प्रपझोमलेनक्रक गसिधमध कसल्यामसळे मलेक्रॉप्राक उपकरिे, रेप्रडओ, रडार आप्रि क् वाटधझ घड्याळे यात 
त्यािंा वापर होतो. 
 
् िाटगझ घड्याळे (् िाटगझ िॉचेस) : क् वाटधझ स्फप्रटकाचं्या प्रपझोमलेनक्रक गसिधमािा वापर करूा 
क् वाटधझ घड्याळे तयार करतात. क् वाटधझच्या ित्येक स्फप्रटकािी, कंपा पावण्यािी ाैसर्षगक वारंवाप्ररता 
कसते. िागंल्या स्फप्रटकाच्या वारंवाप्ररतेत, वतधभरात एक रशाशं सेकंरापेक्षाही कमी फरक पडू शकतो. 
क् वाटधझ घड्याळामंसळे किकू कालमापा फारि सोयीिे झाले कसूा लगभरच्या घड्याळातं आप्रि 
कालमापााच्या उपकरिात कमालीिी सससूत्रता आली आहे. 
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स्् िंटल : वस्तसमाा मापाासाठी प्रकलोगॅ्रम हे एकक महत्त्वािे आहे. धान्य, भाली व मतर उत्पारा वगैरेंिे 
मोलमाप करण्यासाठी हे एकक वापरतात. १०० प्रकलोगॅ्रम म्हिलेि एक नक् वंटल हे एककही सोयीस्कर 
ठरते. कथात, १० नक् वटंल = १ टा (मेप्ररक) 
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ख 
 
खगोलदशगक तबकडी (अ ॅस्रोलेब) : कवकाशस्थ वस्तंूिी स्थााे मोलण्यासाठी मध्ययसगात वापरले लािारे 
तबकडीच्या स्वरूपातले साधा. ही तबकडी म्हिले ांतरच्या काळात प्रवकप्रसत झालेल्या तडाशंयतं्रािे 
पसराता रूप आहे. या तबकडीिा वापर करूा वळे सागंिेही शक्य व्हायिे. (पाहा : षडाशंयंत्र) 
 
खगोलभौणतकशास्त्र (अ ॅस्रोणफणज्स) : खगोलशास्त्राशी संबप्रधत कसलेल्या भौप्रतकशास्त्रािा कभ्यास 
करिारी खगोलशास्त्रािी शाखा. यात गसरुत्वाकतधि, विधपटशास्त्र, सापेक्षतावार, किसशास्त्र यासंारख्या 
भौप्रतकशास्त्रातल्या प्रवप्रवध शाखा आप्रि उपशाखािंा उपयोग केला लातो. 
 
खगोलशास्त्र (अ ॅस्रॉनॉमी) : प्रवर्श्ातल्या ग्रह, लघसग्रह, धूमकेतू, तारे, कृष्ट्िप्रववरे, तेलोमेघ, रीर्षघका 
यासंारख्या सवध िकारच्या कवकाशस्थ वस्तंूवर संशोधा करिारे शास्त्र. यात प्रवर्श्प्रार्षमती आप्रि त्यासंबंधीत 
प्रवतयािंाही कभ्यास होतो. खगोलशास्त्रात कवकाशस्थ वस्तंूकडूा येिाऱ्या ाससत्या डोळ्यांाा प्ररसिाऱ्या 
िकाशप्रकरिाबंरोबरि रेप्रडओ, कवरक् त, लंबूपार, क्ष आप्रि गामा प्रकरिािंा तसेि न्यरूीाोसारख्या 
किािंाही वधे घेतला लातो. हे वधे पृथ्वीवरच्या प्रवप्रवध वधेशाळातूंा व कंतराळातूाही घेतले लातात. 
(पाहा : अंतराळचवज्ञान) 
 
खगोलशास्त्रीय एकक (अ सॅ्रॉनॉणमकल युणनट) : पृथ्वी आप्रि सूयाच्या ररम्याािे सरासरी कतंर 
सूयधमालेतील कंतरे रशधवण्यास हे एकक उपयसक् त ठरते. एक खगोलीय एकक हे ससमारे १·४९६ कोटी 
प्रकलोमीटर मतके भरते. 
 
खच् चीकरि (कॅस्रशेन) : ही एक शस्त्रप्र्रमया आहे. ही शस्त्रप्र्रमया िाण्यािें वृति काढूा त्याांा ापससंक 
करण्यासाठी केला लाते. ही शस्त्रप्र्रमया बलै, कस ते्र, घोडे मत्यारी लाावरावंर केली लाते. 
 
खडू (चॉक) : कप्रतशय बारीक किी कसलेला मऊ खडक, िमसख घटक िसाखडी. टूथपेस्ट, 
सौंरयधिसाधाे वगैरेंत या खडकािी कती बारीक पूड वापरतात. शाळेतील काळ्या फळ्यावर पाढंरी कक्षरे 
उमटप्रविारा खडू तो हा ाव्हे. कॅनल्शयम सल्फेट वापरूा, फळ्यावंर प्रलप्रहिाऱ्या खडूच्या काडं्या तयार 
करतात. (पाहा : वीर् बाधंकाम) 
 
खते (फर्णटलाझयर) : झाडाांा लमीा, पािी व वातावरि याचं्यामधूा ा प्रमळिाऱ्या पोतक द्रव्यािंा स्रोत. 
झाडाचं्या तसेि प्रपकाचं्या वाढीकप्ररता खतािंा उपयोग होतो. सेंप्रद्रय खते आप्रि रासायप्राक खते कसे 
खतािें रोा मसख्य िकार आहेत. लैप्रवक दृष्ट््यमा प्रवघटाशील पराथािा वापर करूा सेंप्रद्रय खते तयार 
करतात. कारखान्यामंधूा रासायप्राक िप्र्रमयादं्वारे रासायप्राक खते प्रमळतात. ती बहसधा कसेंप्रद्रय कसतात. 
हप्ररत्रमातंीपासूा भारतात रासायप्राक खतािंा वापर खूप वाढला. 
 
खणनज तेल (कू्रड ऑईल) : लप्रमाीखाली पसरल्या गेलेल्या सेंप्रद्रय पराथांच्या कस लण्याच्या िप्र्रमयेतूा तयार 
झालेले द्रवरूप मंधा. आलच्या यसगातला हा सवात महत्त्वािा ऊलास्रोत आहे. ते खडकामंधूा प्रमळते या 
समलसतीाे त्याला पेरोप्रलयम हे ााव प्ररले गेले (पेरोस म्हिले खडक). याच्यापासूा वायसरूप मधंाे, 
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द्राविे, सेंप्रद्रय रसायाे, वगंितेले, खते, प्लॅनस्टक, रंग, शाई, डाबंर, मेि कसे ससमारे सात हलार उपयसक् त 
पराथध तयार करता येतात. 
 
खणनज (णमनरल) : भगूभात सापडिारे काेक धातंूिे मूलस्रोत. खप्राले धातंूच्या सयंसगाचं्या रुपात 
कसतात. त्याप्रशवाय एकाहूा कप्रधक धातंूिी सयंसगे एकाि खप्रालात एकत्र आढळतात. 
 
खणनज पदाथग (णमनरल्स) : भगूभीय कप्रभप्र्रमयातूंा प्रामाि होऊा ाैसर्षगकप्ररत्या आढळिाऱ्या व प्रवप्रशष्ट 
रासायप्राक गसिधमध तसेि प्रववप्रक्षत आनण्वक संरिाा कसिारे पराथध. मूलद्रव्ये शसध्र स्वरूपात तसेि 
खप्रालाचं्या स्वरूपात खािीत आढळूा येतात. खप्राले बाहेर काढूा त्यावर िप्र्रमया करूा मलूद्रव्ये शसध्र 
स्वरूपात िाप् त केली लातात. 
 
खरी प्रणतमा / िास्ति प्रणतमा (णरअल आकृती टाकिे) : प्रलथे आरशावरूा परावर्षतत झालेले वकवा 
वभगातूा कें द्रीभतू झालेले प्रकरि एकत्र येतात प्रतथेि भासमाा झालेली िप्रतमा प्ररसते. त्या प्रठकािी 
एखारा पडरा धरल्यास ही िप्रतमा त्यावर उमटते. बहसधा ही उलटी कसते. आपल्या डोळ्याचं्या पडद्यावर 
उमटिारी िप्रतमा या िकारिी कसते. 
 
खरीप हंगाम (खरीप सीझन) : पावसाळा ससरू होण्याकगोरर वकवा पावसाच्या ससरुवातीांतर मे-लूा 
मप्रहन्यातं ज्या प्रपकािंी पेरिी केली लाते, प्रपके पावसाळ्याति तयार होतात कशा प्रपकाांा खप्ररपािी प्रपके 
आप्रि हंगामास ‘खरीप हंगाम’ म्हितात. प्रपके फक् त पावसाच्या पाण्यावर कवलंबूा कसतात. साधारितः 
गळीत धान्ये (भसईमूग, तीळ) आप्रि कडधान्ये (उडीर, मूग, तूर), तृिधान्ये (मका, बालरी, भात ााििी) 
या हंगामात घेतली लातात. (पाहा : आभासी प्रचतमा/व्हर्चयुटअल आकृती र्ाकरे्ण) 
 
खरूज (स्कॅणबज) : मातीतले माईटलातीिे साककपे्टस स्कॅप्रबल हे प्रकडे िावल्यााे होिारा एक त्विारोग. 
यािी लागि बहसधा हात व पाय या भागांवर होते. लालसर, त्विा खालवल्यास ाखातील व बोटावंरील 
लंतू या मलेमध्ये िवशे करतात व त्याप्रठकािी पूवााे भरलेले फोड तयार होतात. या फोडातूंा बाहेर येिारा 
पू खरूल शरीरभर पसरवतो. 
 
खंड (सेगमेंट) : (i) रेतेवरील रोा वबरू ररम्याािा भाग तो रेताखंड. (ii) वतसधळलीवा व संगत कंस 
यामधील के्षत्र. (iii) घा, शकूं याचं्या पायाला समातंर ितलााे कापलेला भाग हा िस्थािा (घाािा) खंड. 

 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

खंडाचे स्थलातंर (काँणटनेंटल नीफ्ट) : वगेेाेर (१८८०-१९३०) या शास्त्रज्ञााे खंडाचं्या सध्याच्या आकार 
आप्रि स्थााे याबिल कसे िप्रतपारा केले की, पृथ्वीवर िथम एकि महाििंड भमूी होती, प्रतिे तसकडे पडूा 
आता प्ररसिारी खंडे प्रामाि झाली. डसत्वा या शास्त्रज्ञााे या प्रविारातं ससधारिा करूा उत्तरेिे लॉराप्रसया 
आप्रि रप्रक्षिेिे गोंडवा पाि कोटी वतांपूवी कनस्तत्वात होते, त्यामंध्ये टेप्रथस महासागर होता कसे 
िप्रतपारले. लसराप्रसक काळात या रोा महाखंडािंी शकले होऊा ती रूरवर पसरली. लॉराप्रसयापासूा 
उत्तर कमेप्ररका, यसरोप आप्रि बहसताशं आप्रशया तर गोंडवापासूा रप्रक्षि कमेप्ररका, आप्रफ्रका, मारागास्कर, 
ऑस्रेप्रलया, कंटानक्टधका आप्रि भारत द्वीपकल्प तयार झाली. टेप्रथस महासागर आकसं िा होऊा भमूध्य 
समसद्र झाला. भारत उपखंड आप्रफ्रकेपासूा रहा कोटी वतांपूवी रूर झाला. प्लेट टेक्टोप्राक्स आप्रि 
कश्मिसंबकत्वाच्या कभ्यासामधूा या िप्रतपाराास रसलोरा प्रमळतो. (पाहा : प्लेर् रे्क्र्ॉचनक्स, पॅनगाईया) 
 
खंणडत र् तपुरिठा (इस् णचणमया) : एखाद्या ऊतीिा कथवा कवयवािा रक् त-पसरवठा काही वळेा थोडासा 
वा संपूिधपिे बंर होतो. या भागाला पसरवठा करिारी रक् तवाप्रहाी बाहेरूा राब आल्यामसळे, उरा. 
आवळपट्टी घट्ट बाधंल्यामसळे, कबसधरामसळे होऊ शकतो. कासकंपीय िेताससं्थेमसळे रक् तवाप्रहाीिे स्ााय ू
आकसं िा पावले वकवा धमाीकाप्रठण्यामसळे रक् तवाप्रहन्याच्या आत थर साठला, तर रक् तपसरवठा खंप्रडत 
होऊा पसढच्या ऊती / कवयव मरि पावतात. (गगँ्रीा). हा रोत हृरयाच्या रक् तवाप्रहाीबाबत झाल्यास 
हृरयशूळ होऊ शकतो. (पाहा : वाचहनी क्लथन) 
 
खाि (माइन) : याला रोा शास्त्रीय कथध आहेत. १) समसद्र वकवा लप्रमाीवर पेरूा ठेवलेला ससरंुग २) 
ाैसर्षगकप्ररत्या पृथ्वीच्या भगूभाच्या घडिीतूा खप्राल धातंूच्या खािी बालेल्या कसतात. खप्राले 
काढण्यासाठी उत्खाा केलेल्याांा खाि म्हितात. सोाे, लोखंड, कभ्रक, ्ूरमड तेल कशा गोष्टींच्या खािी 
कसतात. ्ूरमड तेलाच्या खािीला तेलािी प्रवप्रहर म्हितात. 
 
खाद्यतेले (एणडबल ऑइल) : रैांप्ररा लीवाात खाद्यपराथात वापरण्यात येिारी मसख्यत्त्व ेवास्पतीलन्य 
तेले. ाारळ, शेंगरािा, तीळ, मोहरी, करडई, एरंडेल, कपाशीच्या प्रबया, सोयाबीा तसेि सूयधफूल या 
िमसख वास्पतीपासूा तेल काढण्यात येते. भारत हा खाद्यतेलािंी प्रार्षमती करिारा एक िमसख रेश आहे. 
एकूि खाद्यतेलाचं्या प्रार्षमतीपैकी ८५ टक् के उत्पारा शेंगराण्यािे गोडे तेल, सोयाबीा तसेि राईच्या 
तेलािे आहे. 
 
खानोलकर, िसतं रामजी (१८९५-१९७८) : भारतातील आधसप्राक वैद्यकशास्त्रािा पाया घालिारे 
प्रवकृप्रतशास्त्रज्ञ आप्रि लीवािशूास्त्रज्ञ. रेशाच्या प्रारप्राराळ्या िांतातील लोकाचं्या आहाराच्या व मतर संवयी 
तसेि तेथील ककध रोगािे िमाि यािंा सबंंध तपासण्यािा ियत्ा त्याांी केला. या सवेक्षिातूाि तंबाखू, 
पाा आप्रि ससपारी सतत िघळिे आप्रि तोंडािा ककध रोग यािंा प्राकटिा संबधं त्याचं्या ध्यााात आला. 
कशा िकारे प्रारप्राराळ्या ककध रोगाांा कारिीभतू कसिाऱ्या पराथांच्या शोधाला िालाा प्रमळाली. मंप्रडया 
कॅन्सर प्ररसिध सेन्टर (आता क ॅडव्हान्स्ड सेन्टर फॉर रीटमेन्ट, प्ररसिध क ॅन्ड एज्यसकेशा मा कॅन्सर, 
क कॅ्रेक) या संस्थेिी स्थापााही त्यााी केली. कस ष्ठरोगाप्रवतयीही त्याांी मलूभतू सशंोधा केले. त्यातूाि 
कस ष्ठरोगास कारिीभतू ठरिारा आप्रि ियोगशाळेत ज्यािी वाढ केली लाऊ शकते कशा एका लीवाििूा 
शोध त्याांा लागला. वैद्यकशास्त्राच्या प्रशक्षिात आधसप्राकता आिण्यासाठीही त्याांी मोलािे ियत्ा केले. 
मसंबई प्रवद्यापीठािे ते कस लगसरूही होते. 
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खारफुटी (मलॅोफेटीस) : खाऱ्या पाण्यात म्हिले समसद्रप्रकाारी वकवा खाड्यामंध्ये उगविाऱ्या वास्पती. 
उरा. प्रतवर (मनॅ्ग्रोव्ह) 
 
खारफुटी जमीन (खार लँड) : भारी प्रिकि मातीच्या लप्रमाीत, वसिाासाठी कप्रत पािी वापरले कसता 
‘खार लप्रमाी’ प्रामाि होतात. लप्रमाीतूा लेव्हा पािी प्रझरपते तेव्हा मातीतील क्षार त्यात प्रवरघळतात. 
मातीच्या किास प्रिकटलेला िसाा बाहेर पडूा खारफस टी लमीा तयार होते. लप्रमाीिा सामू (पीएि.) ८·५ 
पेक्षा लास्त. मसक् त सोप्रडयमिे िमाि १०% पेक्षा लास्त. पाण्यािा प्रािरा कमी. सोप्रडयमिे क्षार 
बाष्ट्पीभवाामसळे लप्रमाीच्या वरच्या थरात लमा होऊा लमीा ाापीक बावतात. कशा लप्रमाी समसद्र 
प्रकाारपट्टी लगत वकवा कालव्याच्या भागात िामसख्यााे आढळतात. 
 
खंुटी (अकँर) : कोितीही वस्तू एका लागी नस्थर राखिारे उपकरि. याला ाागंर कसेही म्हितात (बोट 
पाण्यावर नस्थर ठेवण्यासाठी) प्रवलेच्या तारा उंिीवरूा लास्त लोंबकळू ाये म्हिूा त्याांा वरच्यावर 
पकडूा ठेविाऱ्या लोखंडाच्या तारा, पूल बाधंिीसाठी बीमिी क्षमता वाढवण्यासाठी वापरलेल्या तारािंी 
पकड. 

 

 
 
खूरिाले पशू (अिनयुलेट्स) : शरीरािे सवध वला िारही पायावंर तोलूा िालिे वा पळिे सोयीिे व्हाव े
म्हिूा पायाला ाखाऐंवली खूर कसतात. कभगं खूर कसिारे एकखसरी पशू तर खसरािें रोा भाग कसिारे 
रसभगंखसरी पशू. घोडा, गाढव, झेब्रा हे एकखसरी तर गाय, म्हैस, शळे्या-मेंढ्या हे झाले रसभगंखसरी पशू. 
ााकावर वशग कसलेला गेंडा हा प्रत्रभगंखसरी पशू तर डसकरािे खूर िौभगंी. बहसतेक सवध रसभगंखसरी पशू रवथं 
करू शकिारे पशू कसतात. 
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खेचिे (नॉइगं) : प्रववपलि वकवा वविरि प्र्रमयेांतरिा लो पेळू कसेल, त्यािा व्यास खूप मोठा कसतो. 
त्यामसळे पेळूिे सूत तयार करतााा मधल्या टप्प्यावर ली िप्र्रमया केली लाते, ती खेििे म्हिाू ओळखली 
लाते. ही काेक टप्प्यात करतात. ित्येक टप्प्यािे तत्त्व एकि ते म्हिले व्यास कमी करिे. कसे करतााा 
हलकासा पीळ प्ररला लातो. व्यास लसा कमी, तशी त्यािी लाबंी वाढत लाते. सवधसाधारिपिे िार ते पाि 
टप्प्यात हे काम होते. याांतर प्रमळिारा पेळू समईमधल्या वातीएवढा बारीक व्यासािा कसतो. 
आधसप्राकतम पद्धतीत या सवध कामासाठी एकि मोठी यतं्रािी साखळी वापरली लाते. 

 

 
 
खोराना, हरगोिंिद (१९२२-) : भारतात लन्मलेल्या, पि पसढे कमेप्ररका ाागप्ररकत्व घेतलेल्या हरगोववर 
खोरााा याांा शरीरशास्त्र / वैद्यकशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार १९६८ साली, कमेप्ररकेच्या रॉबटध हॉली आप्रि 
माशधल डब्ल्यू प्रारेाबगध याचं्याबरोबर सयंसक् तप्ररत्या प्रवभागूा प्रमळाला. त्याांी कृप्रत्रमप्ररत्या न्यनूक्लक 
आम्लाचं्या साखळ्या तयार केल्या. त्यािंा वापर करूा डीएाए व आरएाएपासूा िप्रथाािंी प्रार्षमती 
करतााा उपयोगात आिल्या लािाऱ्या साकेंप्रतक भातेिा उलगडा त्याांा झाला. त्याि तंत्रािा वापर 
करूा त्याांी पप्रहले माावप्रार्षमत लासकही बाप्रवले. 

 

 
 
िुश्चाटोस््हयम / रुदरफोर्णडयम (RF) : १०४ किू ्रममाकंािे एक माावप्रार्षमत मूलद्रव्य. ल्फरॉव्ह या 
रप्रशया शास्त्रज्ञािा िमू तसेि प्रघसोरी यािंा कमेप्ररका शास्त्रज्ञािंा िमू या रोन्ही गटाांी यािा शोध एकाि 
वळेी लावला. 
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ग 
 
गच् चीिरील शेती (टेरेस गाडगिंनग) : गच् िीवरील शतेी म्हिले ममारतीच्या गच् िीवरील मोकळ्या लागेत 
वकवा बाल्काीत उपलब्ध सूयधिकाशािा उपयोग करूा कस टस ंबासाठी घरगसती स्तरावर भालीपाला तयार 
करिे. यासाठी बाबंूच्या टोपल्या, पॉप्रलथीाच्या प्रपशव्या, लाकडी खोकी, प्रवटािें वाफे, मातीच्या कसं ड्या, 
लोखंडी कथवा प्लॅनस्टकिे टाकाऊ प्रपम्प वास्पतींच्या लागवडीसाठी वापरतात. त्यातं मसळाचं्या योग्य 
वाढीसाठी माती आप्रि शहरी कंपोस्ट यािें प्रमश्रि भरले लाते. गरलेाससार भालीिे रेठ, फळाचं्या साली, 
प्रशळे कि यािे खत, तंबाखूिे पािी म. कीडााशकािंा उपयोग केला लातो. 
 
गटेनबगग, योहानस (१४००-१४६८) : लसळवता येिाऱ्या प्रखळ्यािंी-कक्षरािंी योलाा करूा छपाईिे तंत्र 
प्रवकप्रसत करिारा लमधा मसद्रिशास्त्रज्ञ. बायबलिी पप्रहली छापील ित तसेि पप्रहला लॅप्रटा शब्रकोश हे 
रोन्ही त्याच्याि यंत्रावर छापले गेले. 
 
गढूळपिा (टर्णबडीटी) : द्रवात तरंगिाऱ्या छो्यमा किादं्वारे द्रवािी पाररशधकता रशधप्रविारी नस्थती. 
पाण्यात तरंगिाऱ्या मातीच्या किामंसळे तसेि लीवािूंिी मात्रा वाढल्यामसळेही पािी गढूळ होते. गढूळपिा 
हे एक िकारिे िरूति आहे, कसे पािी वापरण्यास कयोग्य कसते. गढूळपिािी मात्रा मोलण्यासाठी 
टबकमीटर हे उपकरि वापरतात. 
 
गणित (मॅथेमॅणट्स) : संख्या, त्यािें गसिधमध, रिाा वकवा राशी यािंा तकध शसद्ध प्ररतीाे ज्या शास्त्रात कभ्यास 
केला लातो ती ज्ञााशाखा. या शाखेच्या कंतगधत बीलगप्रित, भपू्रमती, कला आप्रि पसढे िगत झालेले काेक 
प्रवतय येतात. गप्रिताच्या तानत्वक भागाला कथवा उपयोगाला महत्त्व प्ररलेले कसेल त्यााससार त्यािे 
कास्रममे शसद्ध (प्यसकर) व उपयोप्रलत (कप्लाईड) गप्रित कसे स्थूलमााााे भेर केले लातात. 
 
गणित ऑिंलणपयाड : १८८४ सालापासूा गप्रिती स्पधा होऊ लागल्या तरी त्याकाळी एखाद्या रेशापसरत्याि 
मयाप्ररत होत्या. ांतर १९५९ साली रुमाप्रायात त्या भरल्या तेव्हा त्याांा गती येऊ लागली. कारि त्या 
मतर रेशाांा खसल्या झाल्या. १९८९ मध्ये लमधाीत गेलेल्या पप्रहल्या भारतीय संघााे िार कासं्य परके 
वलकली. 
 

रेशातील िारेप्रशक प्रवभागाकंडूा पसढे आलेल्या ५०० उमेरवारापंैकी ३० उमेरवार राष्ट्रीय 
पातळीवर प्रावडूा त्यािें सराव-िाििी प्रशप्रबर मसंबईच्या होमी भाभा प्रवज्ञाा प्रशक्षि कें द्रात घेतले लाते. 
त्यात कटाक्षााे ललर िश्ा सोडप्रवण्यािे कसब व बसद्धीिापल्य पाहूा आतंरराष्ट्रीय स्पधेसाठी ५ ते ६ 
लािाचं्या कपं्रतम संघािी प्रावड केली लाते. या प्रावडीवर ‘ाॅशाल बोडध फॉर हायरमथेॅमपॅ्रटक्स’िे प्रायंत्रि 
कसते. 

 
परके पटकाविाऱ्या उमेरवाराांा कें द्र सरकार आकतधक बप्रक्षसे, प्रवज्ञाा/कप्रभयापं्रत्रकी प्रशक्षि 

संपेपयंत ररमहा प्रशष्ट्यवृत्ती वकवा बारावीांतर गप्रितात परव्यसत्तर प्रशक्षि व संशोधाास प्रवद्यावृत्ती रेते. 
 
गणितमध्य, भूणमतीमध्य, हरात्मक मध्य (अणरथमॅणटक मीन, जॉमेणरक मीन, हामोणनक मीन) : कोित्याही 
रोा संख्याचं्या ररम्याा एक संख्या कशी प्रलप्रहली की या तीा संख्या प्रमळूा गप्रितश्रढेी वकवा भपू्रमती श्रेढी 
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कथवा हरात्मक श्रेढी तयार करत कसतील तर कशा, ररम्याा प्रलप्रहलेल्या संख्येस त्या रोा संख्यािंा 
कास्रममे गप्रितमध्य, भपू्रमतीमध्य वकवा हरात्मक मध्य म्हितात. 
 

लसे a व b या प्ररलेल्या रोा संख्या कसतााा, a, A, b लर गप्रित श्रेढी कसेल तर, A = a+b/2. 
म्हिलेa आप्रि b यािंी सरासरी कथवा त्यािंा गप्रितमध्य. 
 
भूतमिीमध्य : a आप्रि b ररम्याा G कशी संख्या प्रलप्रहली की a, G, b भपू्रमतीश्रेढी तर G = √ ab ला 
भपू्रमती मध्य म्हितात. 
 
गणितीय णिज्ञान संस्था (द इस्िस्टयूूटट ऑफ मॅथेमॅणटकल सायिसेस), चेन्नई : गप्रित के्षत्रात उच् ि संशोधा 
व संगिक शास्त्र आप्रि सैद्धापं्रतक भौप्रतकशास्त्रापं्रवतयीिे प्रशक्षि रेण्यासाठी १९६२ साली िेिई येथे स्थापा 
झालेली किसऊला प्रवभागािी घटकससं्था. ांबर प्रथकरी, क ाॅाप्रलप्रसस यासारख्या काेक गप्रितशाखातं 
संशोधा करण्यासाठी येथे उत्तम सोयी उपलब्ध आहेत. प्रवप्रवध प्रवतयात परव्यसत्तर वकवा डॉक्टरेट स्तरावर 
प्रशक्षि घेिाऱ्याांा प्रशष्ट्यवृत्ती / संशोधावृत्ती प्ररली लाते. 

 

 
 
गणतक (डायनॅणमक) : ही याप्रमकीिी (यापं्रत्रकी) एक शाखा आहे. गप्रतमाा पराथांवर कायध करिाऱ्या 
बलािंा कभ्यास यात केला लातो. केवळ पराथांच्या गतीिाि प्रविार ज्यात केला लातो त्याला शसद्ध गप्रतकी 
(कायाेमपॅ्रटक) म्हितात. तर पराथांच्या गप्रतप्रवशतेाशी कसलेला बलािंा संबधं, उरा. F = ma सारखे 
समीकरि ज्यात कभ्यासले लाते, त्याला शसद्ध गप्रतकी (कायाॅप्रटक) म्हटले लाते. 
 
गणतकी / गणतशास्त्र (डायनाणम्स) : ज्या गप्रिताच्या शाखेत दृढवस्तू वकवा प्रवकारक्षम पराथांवर बलााे 
केलेल्या पप्ररिामािा कभ्यास केला लातो ती. 
 
गणतपाल चक्र (फ्लाय्हील) : एखाद्या यतं्राला, ते यंत्र िालू ठेवण्यासाठी प्रमळिारी ऊला एकाि पातळीत 
प्रमळत ासेल, कमी लास्त कसेल तर ते यंत्र एकाि गतीाे िालू ठेवण्यासाठी लडत्वाच्या तत्त्वावर 
आधाप्ररत ली रिाा वापरतात त्याला गप्रतपाल ि्रम म्हितात. हे एक प्रफरिारे िाक कसूा त्याच्यामसळे यतं्र 
गतीच्या प्रवप्रशष्ट मयारेत प्रफरत राहते. 
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गणतमागग (रॅजे्टरी) : नस्थरवबरूपासूा एखारा कि कोित्याही प्ररशलेा िके्षप्रपत केला कसतााा त्यावर 
फक् त गसरुत्वीय बल कायध करीत कसेल तेव्हा त्यास िप्रक्षप् तक (िोलेक्टाईल) म्हितात; तर त्या किााे 
कासरेप्रखत केलेला मागध तो गतीमागध 
 
गणतरोधक (बे्रक) : वाहाािंी गती रोखण्यासाठी बे्रक ही यंत्रिा वापरली लाते. त्यासाठी त्याला नक्लष्ट 
प्रगकरिी लोडिी केलेली कसते. भरधाव धाविारे वाहा कमी प्रगकरिा वापर करीत, मंरगतीत आिाू, 
बे्रक लावला लातो व त्यािा वाहााच्या िाकाचं्या आसाशी प्रागडीत कसलेल्या भागािा वगे घतधिामसळे 
मंरावतो. बे्रक यंत्रिेच्या ससरके्षसाठी बे्रक-फ्लसईड हे प्रवप्रशष्ट वगंि वापराव ेलागते. 

 

 
 
गतीज ऊजा (कायनेणटक एनजी) : एखाद्या गप्रतमाा पराथात त्याच्या गतीमसळे िाप् त झालेल्या ऊलेला त्या 
पराथािी गतील ऊला कसे म्हितात. वगेवाा आगगाडी वकवा रूररशधा संिातील मलेक्रॉा ्ूयमबमधील 
वगेवाा मलेक्रॉा यामध्ये गतील ऊला कसते. 
 
गन मेटल : ८८ ते ९० टक् के ताबं,े ८ ते १० टक् के कथील आप्रि ४ टक्क्यापंयंत लस्त कसे प्रमश्रि कसिारा 
एक प्रमश्रधातू. ििंड राब व तापमाा सहा करण्यािी क्षमता त्यात कसते. पूवी तोफा बाप्रवण्यासाठी व 
आता लहालबाधंिी, बेकवरगज् आप्रि यतं्रािें भाग बाप्रवण्यासाठी वापरतात. 
 
गनायिंटग : प्रसमेंट, रेती हे प्रमश्रि िवाही करण्यासाठी व रासायप्राक िप्र्रमयेसाठी पाण्यािा उपयोग केला 
लातो. काँ्रमीटिे बाधंकाम यातील लोखंडाच्या सळ्या गंलल्यामसळे कमलोर झाले कसल्यास बाधंकामािी 
क्षमता कमी होतो. लोखंडावरील गंल काढूा, लरूर पडल्यास कमी झालेल्या लोखंडाच्या मोबरल्यात १० 
टक् के लोखंड वाढवाू योग्यप्ररत्या लोडले लाते. वरील प्रमश्रि प्रवप्रशष्ट लोरााे योग्य लागी पंपाच्या 
सहाय्यााे मारले लाते व त्याप्रठकािी ते प्रिकटते व पयायााे लोर पकडते. कप्रलकडे, ावीा कत्याधसप्राक 
प्रमश्रिे बालारात आल्यामसळे व त्याच्या वापराच्या पद्धती बरलल्यामसळे गाायवटगिा वापर कमी झाला आहे 
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गरिारे, भालचंद्र णदगंबर (१९०३-१९९०) : उद्योगपती. शनू्यातूा उद्योग ससरू करूा गरवारे मोटसध, 
गरवारे ाायलॉन्स, गरवारे प्लॅनस्टक्स, गरवारे पेंट स, गरवारे प्रफलामेंट कॉपकरेशा, गरवारे वॉल रोप्स 
कशा काेक कंपन्या त्याांी स्थापा केल्या. त्यामसळे प्लॅनस्टक्स, ाायलॉा प्रब्रसल्स म. गोष्टींिी आयात बंर 
करता आली. 

 

 
 
गडगर : बाधंकामामध्ये स्लॅब, बीम, गडधर व खाबं वगैरे वापरले लातात. मोठ्या लाबंीच्या आडव्या खाबंाला 
म्हिलेि बीमला गडधर म्हितात. गडधर काँ्रमीट वकवा लोखंडािे बावतात. प्रवशते करूा रेल्वचे्या वकवा 
रस्त्याचं्या पसलासंाठी यािंी गरल कसते. 
 
गभग (फीट्स) : स्त्रीबील फप्रलत झाल्यापासूा आठव्या आठवड्यापयंतच्या वाढीला भ्रिू म्हितात. ावव्या 
आठवड्यापासूा िसूती होईपयंतच्या बाळाला गभध म्हितात. प्रतसऱ्या मप्रहन्यात साधारिपिे गभािी लाबंी 
७·५ सें.मी. व वला ३० गॅ्रम कसते. ते हळूहळू वाढते व ावव्या मप्रहन्यात ५० सें.मी. लाबंी व ३२००-३४०० 
गॅ्रम (७ पौंड) मतके वला भरते. 
 
गभगधारिेचा काळ िंकिा गभारपि (गेस्टेशन पीणरअड) : गभधधारिेपासूा मूल लन्माला येईपयंतिा काळ. 
सस्ता िाण्यामंध्ये त्या काळात गभध गभाशयात वाढतो. ज्या िाण्यामंध्ये एकापेक्षा लास्त बछडी लन्माला 
येतात, त्यािंा िसूप्रतकाळ कल्प कसतो, तर मािसातं हा काळ २७५ प्ररवसािंा कसतो. 
 
गभगणनदान परीक्षा (अ ॅस्म्नओसेंटेणसस) : एक वैद्यकीय िाििी. यामसळे गभातील व्यंगाबिल माप्रहती होते. 
यासाठी गभाभोवतीच्या द्रव्यािा वापर केला लातो. या िाििीाे कभधकािे वलगरेखील समलते. 
 
गभगपात (अ ॅबॉशगन) : गभधधारिेांतर पप्रहल्या २० आठवड्यात गभध शरीराबाहेर टाकण्यािी ाैसर्षगक वकवा 
काैसर्षगक िप्र्रमया. काही प्रस्त्रयामंध्ये काही कारिापंोटी ाैसर्षगकरीत्या उत्स्फूतध गभधपात होतो. सतंती ाको 
कसल्यास कायद्यााे पप्रहल्या कवस्थेत गभधपात तज्ज्ञाकंरवी करूा घेता येतो. 
 
गभगपाती रोग (बु्रसेल् लोणसस) : गाभि गायींमध्ये ब्रससेल् ला कबॉट धस ाावािे लीवाि ू प्रतच्या प्लासेंटामध्ये 
(वारेमध्ये) वाढतात व तेथील पेशीलालािा ााश करतात. त्यामसळे गभािा मृत्यू होतो व गभधपात होतो. 
पडलेल्या गभाच्या साप्रिध्यामसळे कन्य गाई-वासरे-कालवडींमध्येही हा रोग फैलावतो. त्याच्या ससंगााे 
माावामध्येही प्रवतमज्वरसदृश प्रिवट तापािा रोग होऊ शकतो. शळे्याचं्या आिळाांा ग्रासिारा 
ब्रससेल् लोप्रसस ब्रससेल् ला मेप्रलटेनन्ससमसळे होतो. त्याचं्या कच् च्या रसधाच्या सेवाााे ताप येतो. माल्टा बेटावर तो 
िथम आढळूा आलेला म्हिाू त्यास ‘माल्टा-ज्वर’ कसे म्हितात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

गभगभंग (एस्म्ब्रयोटॉमी) : गाय वा म्हशीिा लवळलवळ पूिध वाढलेला गभध गभाशयाति मरि पावल्यास 
त्यािे बाहेर पडिे मसश् कील होऊा बसते. त्यावळेी बाह्य मरतीप्रशवाय मातेिा लीवही लाण्यािा धोका 
प्रामाि होतो. कशा वळेी उररशस्त्रप्र्रमया करावयािी, तर त्यातही लीवािू वकवा प्रवतािूससंगािा धोका 
कसतो. तो टाळण्यािा एक मागध म्हिूा कखेर मृतगभािे लहाा-लहाा तसकडे करूा तो बाहेर काढावा 
लागतो. या िप्र्रमयेला गभधभगं ऊफध  गभािे तसकडे करिे (एनम्ब्रयोटॉमी), कसे म्हटले लाते. 
 
गभांकुर रोपि (इम्प्लाटेंशन) : शस्रमािूकरवी फप्रलत झालेली स्त्रीबील गभाशयात तयार झालेल्या 
कस्तरामध्ये रुलण्यािी िप्र्रमया. गभधधारिेिी ही ससरुवात कसते. मसलगी वयात आली की प्रतच्या 
बीलाडंकोशातील एक बीलाडं बीलवाप्रहाीतूा गभाशयात उतरते. त्यािवळेेस संिेरकाचं्या उते्तलाामसळे 
गभाशयात तलम कस्तर तयार झालेले कसते. बीलाडं फप्रलत ा झाल्यामसळे हे कस्तर माप्रसक पाळीतील 
रक् तस्त्रावाद्वारे बाहेर फेकले लाते. (पाहा : इन स्व्हट्रो फर्घर्लायझेशन) 
 
गभाशय (युटेरस) : उरराच्या खालच्या बालूला कसलेला, मारीच्या िलाा ििालीतील महत्त्वािा 
प्रपशवीसारखा कवयव. गभािी रुलवात व वाढ याि कवयवात होते. सवधसामान्यतः, हा मसठीएवढा आप्रि 
उल्यमा पेकरच्या आकारािा कसतो. ऋतसिाप् तीांतर ररमप्रहन्याला गभाशयात एक कस्तर तयार होते. 
स्त्रीबीलािे शस्रमािकूडूा फला झाल्यास तयार झालेला भ्रिू या कस्तराला प्रिकटतो व गभाशयात त्यािी 
वाढ होते. यथावकाश, म्हिले ाऊ मप्रहन्याांी मलू लन्माला येते. लर गभधधारिा झाली ााही, तर हे कस्तर 
माप्रसक पाळीच्या वळेी शरीराबाहेर टाकले लाते. याला ‘रलोस्त्राव’ कसे म्हितात. गरोररपिी गभाशयाच्या 
आकारमााात लवळलवळ २४ पट वाढ होते. 
 
गभाशय नणलका (फॅलोणपयन यूूटब) : मारीमध्ये ारसाळ्यासारखे तोंड कसलेली कंडाशयालवळील 
ाप्रलका ही रहा सेंटीमीटर लाबंीिी ाप्रलका गभाशयाला प्रमळते. प्रहच्या स्ाायूंच्या आकंूिा-िसरि आप्रि 
(पेशीच्या) केशतंतूच्या हलण्याच्या प्र्रमयेमसळे कंडे कंडाशयातूा या ाप्रलकेत ओढले लाते आप्रि 
गभाशयाच्या प्ररशाेे ढकलले लाते, तसेि शस्रमलंतू कंडाशयाकडे आकर्षतले लातात. गपॅ्रब्रयल फॅलोप्रपकस 
(१५२३-१५६३) या मटाप्रलया शरीरशास्त्रज्ञाच्या ाावााे ही ाप्रलका ओळखली लाते. प्रतला 
‘गभाशयाप्रलका’ कसेरेखील म्हितात (पाहा : नचलका बंदी) 

 

 
 
गभाशय णनमूगलन (णहस्टेरे्टोमी) : गभाशय काढूा टाकण्यािी शस्त्रप्र्रमया. गभाशयातील गाठी, सतत 
होिारा रक् तस्त्राव, गभधशयािा ककध रोग यासारख्या कारिामसळे स्त्रीच्या आरोग्यास धोका उत्पि झाल्यास ही 
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शस्त्रप्र्रमया करतात. या शस्त्रप्र्रमयेांतर िार-सहा आठवड्यात स्त्री ठीक होते. पि यात रक् तस्त्राव आप्रि 
संसगधरोत होण्यािी शक्यता कसल्यामसळे काळली घ्यावी लागते. 
 
गभाशयाबाहेर गभगिाढ (ए्टोणपक पे्रननेिसी) : गभािी वाढ गभाशयाबाहेर, बहसधा कंडाशय व गभाशयाला 
लोडिाऱ्या ाप्रलकेत होते. त्याला ‘ाप्रलकागभध’ रेखील म्हितात. 
 
गलगंड (गॉयटर) : कंठस्थ गं्रथी (थायरॉईड) ही गळ्याच्या पसढच्या भागात फस लपाखराच्या आकारािी 
कसते. आयोप्रडािी आहारात कमतरता कसली तर ही गं्रथी वाढते. या गं्रथीतूा प्राघिारा संिेरक 
थायरॉनक्झा ियापियािे प्रायंत्रि करतो. आयोप्रडािी कमतरता झाल्यास या संिेरकािंी प्रार्षमती कमी 
होते. पप्ररिामी बसप्रद्धमादं्य येते. हे टाळण्यासाठी प्रमठात आयोप्रडा टाकतात. प्रहमालयीा िरेशात ही 
कमतरता लास्त प्ररसते. काही वळेा गॉयटरिी प्रिन्हे काहीि ासतात. (पाहा : अवरु्) 
 
गलशोथ (अ ॅिजायना) : कपसऱ्या रक् तपसरवठ्यामसळे होिारी वरेाा. एखाद्या भागािी कथवा कवयवािी 
रक् तवाप्रहाी काही कारिााे आकसं िा पावली तर त्या भागािा रक् तपसरवठा कमी होऊा त्या भागाच्या 
पेशींाा ऑनक्सला कमी प्रमळतो वकवा बंरही होतो व वरेाा होऊ लागते. हृरयािी रक् तवाप्रहाी (कॉरोारी) 
कशी आकसं िा पावली तर हृरयप्रवकारािा झटका येतो. पायाच्या रक् तवाप्रहन्या आकसं िा पावल्या तर पाय 
रसखू लागतात. रक् तवाप्रहाीतील कडथळा शक्य तेवढ्या लवकर रूर करिे हा यावरील उपाय आहे. 
 
गळीत धािय / तेलणबया (ऑईल णसडस्) : खाद्यतेलािी गरल भागप्रवण्यासाठी भसईमूग, सूयधफूल, 
सोयाबीा, करडई, मोहरी, लवस, कारळे, तीळ म. प्रपकाचं्या प्रबयािें तेल गाळले लाते. या प्रपकाांा 
गळीतािी प्रपके म्हितात. एरंडीिे पीकही या सररात येते परंतस तेलािा उपयोग औतधी आप्रि मपं्रलाािे 
तेल म्हिाू होतो. तेल गाळूा राप्रहलेला िोथा (पेंड) गसरासंाठी काेक िकारिे पौप्रष्टक खाद्यपराथध 
बाप्रवण्यासाठी वापरतात. 
 
गिताळ प्रदेश (ग्रंास लँड) : पृथ्वीवर लेथे पलधन्यमाा कल्प, परंतस वतधभर कसते, कशा प्रठकािी गवताळ 
िरेश तयार होतात. उष्ट्ि आप्रि समशीतोष्ट्ि कप्रटबंधात कसे िरेश आहेत. मोठ्या िमािात किप्रार्षमती 
होत कसल्यााे तेथे िराऊ कस रिे कसतात. उंि गवत, झसडपे वकवा छोटी झाडे कसलेल्या िरेशातं वन्यलीव 
मोठ्या िमािात राहतात. पूवध आप्रफ्रका (केप्राया, टाझंाप्राया), मेनक् सको, कॅाडा, ऑस्रेप्रलया या रेशातं 
मोठ्या िमािात गवताळ िरेश आहेत. भारतातील गवताळ िरेश मात्र ाैसर्षगक ासूा वृक्षतोडीमसळे तयार 
झालेले आहेत. 
 
गिेशनी : गोव्याच्या राष्ट्रीय समसद्र प्रवज्ञाा संस्थेिे सवेक्षि व संशोधा करिारे रेशातले पप्रहले लहाल. 
ससमारे ६९ मीटर लाबंी कसलेले हे लहाल १९७६ साली कायानन्वत झाले. तेल वाहूा ाेिारे पाण्याखालच्या 
लप्रमाीत पसरलेले पामप, त्यािा मागध, ऑमल प्ररग्ल यासाठी योग्य लागा प्रावडिे, खप्रालािंा शोध आप्रि 
िरूति मोलरार ही कामे या लहालााे यशस्वीप्ररत्या पार पडलेली आहेत. समसद्रात खोलवर सापडिारे 
खप्रालािें गोळे शोधण्यासाठी तसेि मोाेक्स ७९ या मान्सूा ियोगासाठी ते वापरण्यात आले होते. 
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गंध (ओडर) : बाष्ट्पीभतू काबधाी वकवा ककाबधाी रासायप्राक संयसग, माावाच्या वकवा िाण्याच्या ााकातील 
केसलावर िप्र्रमया करतो आप्रि त्यामसळे प्रामाि झालेली संवरेाा मेंरूपयंत पोहोिल्यावर त्याांा गंध, ससगधं 
वकवा रसगंधािी लािीव होते. वासािी संवरेाा संयसगाच्या संरिाेतील काही रासायप्राक गटांमसळे येते. 
संयसगािें रंगही कसेि प्रामाि होतात. िागंल्या वासालाि ससगधं, ससवास, सेंट, फॅ्रग्रन्स, क रॅोमा, परफ्यूम 
वगैरे ााव ेआहेत. प्रारप्राराळे वास मेंरूत साठप्रवले लातात आप्रि त्यािंी ओळखही िटका होते. वासावरूा 
िागंले वकवा खराब झालेले कि ओळखता येते, संकटािी लािीव होते वकवा भावाा उिीप्रपत होतात. 
 
गंधक (सल्फर) : (s) : १६ किस्रममाकंािे प्रपवळ्या रंगािा कधातू कसलेले मूलद्रव्य. प्रवतळवबरूपेक्षा 
थोड्या कप्रधक तापमााावर ते प्रपवळ्या द्रवरूपात कसते. प्लॅनस्टक गंधक लालसर तपप्रकरी रंगािे आप्रि 
लवप्रिक कसते. उत्कला वबरूवर उकळू लागते. वाफ थंड केली की, गंधकािा द्रव ा प्रमळता एकरमि 
प्रपवळ्या रंगािी पूड प्रमळते. ती फ्लॉवर ऑफ सल्फर या ाावााे ओळखली लाते. ही पूड, वास्पतीवरील 
बसरशींिा ााश करण्यासाठी वापरतात. सल्फर डाय ऑक्साईड वायू महत्त्वािा आहे. मोठ्या िमािावर 
गंधकाम्ल आप्रि गंधकािी मतर संयसगे तयार करण्यासाठी गंधक वापरतात. 
 
गंधकीकरि (्हल्कनायझेशन) : कनग्ाच्या सहाय्यााे रबराच्या गसिधमात योग्य बरल घडवाू आिण्यािी 
िप्र्रमया. ाैसर्षगक कच् िे रबर गंधकाबरोबर प्रवप्रशष्ट तापमााास योग्य कालावधींसाठी तापवताि मृरू, प्रिवट 
रबरािे रुपातंर कठीि, टिक, प्रटकाऊ, कप्रधक तापमाा सोसिारे कशा रबरात होते. वाहाािें टायर, 
यंत्रािे ससटे भाग, रबर बँड, िेंडू, रबरी खेळिी म. वस्तू व्हल्काामज्ड रबरापासूा बाप्रवतात. 
 
गाउट : शरीरातील यसप्ररक क ॅप्रसडिे िमाि वाढल्यामसळे होिारा एक रोग. या रसखण्यात यसप्ररक क ॅप्रसडिे 
स्फप्रटक हाडाचं्या साधं्यात, कस िा व लवळील ऊतीमध्ये साठतात. यामसळे साधं्याांा सूल येऊा वरेाा होते. 
रोगाच्या ससरुवातीस बहसरा पायाच्या कंगठ्याला सूल येऊा कंगठा रसखू लागतो. 
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गाऊस, कालग  रेिकनीक (१७७७-१८५५) : प्रवलक्षि स्मरिशक् ती व कसामान्य बसप्रद्धमते्तच्या या लमधशास्त्रज्ञााे 
प्रवसाव्या वताच्या आति गप्रित व भौप्रतकशास्त्रात : प्रववृत्तीय फले, प्रवकलक भपू्रमती, कप्रवभाज्यसंख्या, 
कल्पातंर व्रम (प्रलओडसी), प्रद्वघाती समीकरिािी कन्योन्यता, प्रद्वपरीिा धापूिांकेत्तर घातासंाठी 
प्रवस्तार, कांतश्रेिीिी कप्रभसाप्ररता व कपसाप्ररता सानंस्थती, सानंख्यकीतील प्रकमाा वगध पद्धती व 
प्रारीक्षिातील त्रसटींच्या संरभात घंटाकृतीिा उपयोग, ललगती, प्रवद्यसत, वायसगतीत उपयोगी पडिारी 
वैश् लेप्रतक फले हे ससद्धा उपयोप्रलत गप्रितातील संशोधा केले. प्रशवाय कंकशास्त्रावर ‘प्रडनस्व् कझीशा 
करथमेप्रटका’, ‘सूयधकस लातील भ्रमि कक्षा’ ही पसस्तके आप्रि हेप्रलयोस्रोप, िसबंकमापक आप्रि प्रवद्यसत 
िसंबकत्व हे गप्रिती भौप्रतकीत त्यािे कायध आहे. या ििंड संशोधा कायामसळे तो यसरोपातील कग्रगण्य शास्त्रज्ञ 
ठरला. 
 
गागाणरन, युरी अले्झेयेणिच (१९३४-१९६७) : रप्रशया वायू रलातील या लवााााे १२ एप्रिल १९६१ 
रोली व्होसटॉक कंतराळयााातूा पप्रहला कंतराळिवास केला. कंतराळयाा ताशी २७,४०० प्रकमी वगेााे 
लात होते. त्यािा एकूि िवास एक तास ४८ प्रमप्राटािंा होता. प्रवमाा कपघातात त्यािा मृत्यू झाला. 

 

 
 
गाठ (गेल) : वास्पतींच्या उपागंावंरील ककध रोगासारखी वाढ. पेशींच्या कप्रायप्रमत आप्रि कप्राबधं 
प्रवभालाापोटी या उत्पि होतात. यातील काही कीटक, कवक वा लीवािूंच्या उपसगामसळे होतात. या 
पााावंर कसल्यास सहसा कपायकारक ासतात. पि मतर भागावंरील काही गाठी िािघातकही ठरू 
शकतात. काही उपयोगी गाठींमधूा टॅप्राासारखी उपयसक् त रसायाेही प्रमळतात. (पाहा : टू्यमर) 
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गाडगीळ, माधि धनंजय (१९४२-) : लागप्रतक कीतीिे पयावरि शास्त्रज्ञ. मसंबईच्या प्रवज्ञाा संस्थेमधूा 
१९६५ मध्ये एम.एस्सी. आप्रि हावधडध प्रवद्यापीठािी १९६९ मध्ये पीएि.डी. पप्रिम घाट, रालस्थाा, 
प्रहमालय, पाामा, पूवध आप्रफ्रका, कमेप्ररका मथल्या पयावरिािा ित्यक्ष कभ्यास. भारतातंील बायोनस्फकर 
प्ररझव्हध याचं्या कक्षा ठरवाू त्यािें प्रायम करण्यासाठी व प्रालप्रगरी बायोनस्फकर प्ररझव्हधच्या घाटीत ित्यक्ष 
प्रफरूा धोरि आखण्यासाठी कें द्रीय पयावरि मंत्रालयाला त्याांी महत्त्वािे योगराा प्ररले आहे. सस्ता 
िाण्यािंी वागिकू पद्धती, आप्ररवासी लमातींच्या पयावरिाला कासकूल लीवापद्धती आप्रि वा. र. वतधक 
यािेंबरोबर कभ्यासलेले रेवरायािें महत्त्व, हे त्यािें संशोधा लगिप्रसद्ध आहे. माधव गाडगीळ याांा 
भटाागर पसरस्कार, भारतातील वैज्ञाप्राक संस्थािें सरस्यत्व, भारत सरकारिी पद्मश्री मत्यारी 
सन्माािाप् त झालेले आहेत. बंगलोरच्या मंप्रडया मनन्स्ट्ूयमट ऑफ सायन्स येथूा प्रावृत्त झाल्यावर ते 
पसण्यात स्थाप्रयक झाले आहेत. १९८३ साली लातूर प्रलल्ह्यातील उरगीर येथे भरलेल्या मराठी प्रवज्ञाा 
संमेलाािे ते कध्यक्ष होते. 

 

 
 
गायगर मूल् लर मापक : प्रकरिोत्सारी प्रकरिाचं्या मापााकप्ररता वापरात येिारे यंत्र. क्ष-प्रकरि, गमॅा प्रकरि 
तसेि कल्फा प्रबटा यासारखे कि ज्यावळेेस एखाद्या वायूतूा लातात, त्यावळेेस वायूतील रेिूिें 
आयाीकरि होते; या आयाीकरिािे मापा करूा प्रकरिोत्सारी प्रकरिाचं्या मापाािा शोध हान्स गायगर 
या लमधा शास्त्रज्ञााे लावला व त्यात काही ससधारिा मसल् लर यााे १८२८ साली केल्या. म्हिूाि हा मापक 
रोघाचं्या ाावााे ओळखला लातो. 
 
गायडुसेक, डी कालेटन (१९२३-) : रोगलंतंूच्या उपसगााे होिाऱ्या रोगाचं्या िसाराच्या काही ाव्या 
िकाराचं्या शोधाबिल बारुख ब्लसमबगध याचं्या समवते १९७६ सालिे लीवशास्त्रातील ाोबेल पाप्ररतोप्रतक 
प्रमळप्रविारे कमेप्ररका वैद्यकशास्त्रज्ञ. कस रू हा रोग या रोगािी लागि झालेल्या व्यक् तीच्या मेंरूिे भक्षि 
केल्यााे होतो. हे त्याांी िथम राखवाू प्ररले. 
 
गायनेकोमेस्स्टआ : कयोग्य तऱ्हेाे म्हिले ाेहमीपेक्षा लास्त िमािात होिारी पसरुताचं्या स्ताािंी वाढ. 
यामसळे त्यािें स्ता प्रस्त्रयासंारखे प्ररसू लागतात. या काैसर्षगक वाढीस सिेरकािें कसंतसला कारिीभतू 
कसते. 
 
गायी-म्हशींमधील र्तदोषी घटसपग (णहमोऱ्हेणजक सेप्टोीसीणमआ - एचएस) : हा गोवशंीय पशूिंा एक 
संसगधलन्य न्यूमोप्रायाच्या िकारात मोडिारा रोग आहे. यात ताप येतो, तसेि रक् तही रूप्रतत होऊ शकते. 
पािसरेल् ला मल्टोप्रसडा ाावािे रोगकारक किसलीव घसा ससलण्यास कारिीभतू होतात. ररवती 
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पावसाळ्याआधी लस टोिाू, ह्या रोगापासूा प्रावारि करता येते. लागि झाल्याांतर मात्र खर्षिक 
िप्रतलैप्रवके रेऊाही वकवा ती रेण्याआधीि गसरे तडकाफडकी मरू शकतात. 
 
गायींचा देिीरोग (काऊ पॉ्स) : रसभत्या गायींच्या आिळावंर रेवीिे लहाा-लहाा फोड प्रामाि करिारा 
हा प्रवतािलून्य रोग. त्यापायी मामसली ासकसााि होते. पि, एडवडध लेिराे त्याि फोडामंधील 
द्रवपराथामधील प्रवतािू वापरूा माावी रेवींप्रवरुद्ध िभावी लस तयार केली आप्रि लशीकरििप्र्रमयेिी 
पायाभरिी केली. यािीि आठवि म्हिूा माावी रेवीला कारक कसिाऱ्या प्रवतािलूा ‘व्हॅनक्सप्राया 
व्हेप्ररओला’ कसे ााव रेण्यात आले आहे. त्याि तंत्रािा प्रवकास करूा व कप्रधकाप्रधक िभावी लशी प्रामाि 
करता आल्यामसळे आल लगातूा रेवी रोगािे समूळ उच् िाटा झाले आहे. 
 
गायीम्हशींमधील थानदाह (मस्टायटीस) : गायीम्हशींच्या रूधगं्रथी वकवा स्ता वकवा थााामध्ये मसख्यत्त्व े
स्टॅफायलोकॉक् व स्रेप्टोकॉक् या लीवािूंच्या ससंगामसळे प्रामाि होिारा िराह. क् वप्रित् िसंगी 
कोरायाेबॅक्टेप्ररयम्, टी.बी वकवा ब्रससेल् ला हे लीवािूही कारिीभतू कसतात. रोगग्रस्त गाईिे वा म्हशीिे रूध 
मसळातूाि फाटलेले - तर कधी रक् तप्रमप्रश्रत झालेले आढळूा येते. योग्य माते्रत िप्रतलैप्रवकािंा वापर 
केल्यास रोग आटोक्यात येतो. 
 
गारा (हेल) : थंडीमसळे ढगातंील बाष्ट्प गोठूा त्यािे बफध गोळे होतात. हे गोळे कादं्यासारखे बफाच्या 
पापसद्र्ािें बालेले कसूा रगडासारखे कठीि कसतात. पाऊस वाऱ्याबरोबर वगेााे लप्रमाीवर येतााा, 
गाराचं्या फटक्यामसळे मला झाल्यािी काेक उराहरिे आहेत. गारप्रपटीमसळे प्रपकािें मोठ्या िमािावर 
ासकसाा होते. 
 
गाल्टन, रॅिकस्िसस (१८२२-१९११) : प्रब्रप्रटश शास्त्रज्ञ. िाल्सध डार्षवािा ाातेवाईक, हवामाा कासवापं्रशकता 
आप्रि माावशास्त्र यातील सशंोधा. हविेे आलेख काढिे आप्रि वारळे यावरील त्यािे काम ााप्रवन्यपूिध 
होते. कंगठ्यािे ठसे, संख्याशास्त्रीय सबंंध िप्र्रमया यावर संशोधा. माावी पसारुत्पारााला यसप्रलप्राक्स हे 
ााव त्यााे प्ररले. 
 
गाल्िा, इ्हारीस (१८११-१८३२) : प्रववृत्तीय फले व त्यािें समाकला, संतत (!) कपूिांक, बैप्रलक 
समीकरिे खास करूा पिंमघाती. हे फ्रें ि गप्रिती गाल्वािे संशोधा प्रवतय होते. कल्पायसष्ट्यात त्यााे 
केलेल्या िमकरार कामप्रगरीत त्यााे गटप्रसद्धातंािा लो पाया घातला त्यािा उपयोग प्रवकलक 
समीकरिाचं्या गसिधमांिा शोध घेण्यात, भपू्रमतीच्या कभ्यासात बरल होण्यात, गप्रिताच्या प्रवप्रवध कंगी 
संशोधाात तसेि सैद्धापं्रतक भौप्रतकीच्या संशोधाािे िमसख साधा बाण्यात झालेला आहे. 
 
गाळाचा दगड - अिसादी (सेणडमेंटरी रॉ्स) : हवा, पाऊस, प्रहमवताव, वाहते पािी याचं्यातील गाळ 
गसरुत्वाकतधिाच्या ओढीपायी समसद्रतळाशी लाऊा सािूा राप्रहल्यावर वरच्या थराचं्या राबामसळे घट्ट व दृढ 
होतो व सेप्रडमेंटरी खडकािंी प्रार्षमती होते. बहसतेक लीवाश्म भशूास्त्रदृष्ट््यमा कप्रलकडच्या काळात तयार 
झालेल्या गाळाचं्या - कवसारी खडकाति प्रमळतात. पृथ्वीच्या पृष्ठभागापैकी मोठा िरेश लरी या खडकांाी 
व्यापलेला कसला तरी एकूि खडकामंध्ये त्यािें िमाि ५ टक् केि आहे. त्यामसळे पृथ्वीच्या कविािा केवळ 
वरिा काही िरेश (थरि) त्यािंा बालेला आहे. कारि प्रहमालयासारखा प्रवस्तीिध भभूाग सेप्रडमेंटरी 
खडकाांी तयार झालेला आहे. 
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गाळाचा दगड 

 
णगअसग : मंधााच्या वापरात वाढ ा करता वेगामध्ये वाढ करण्यास मरत करिारी स्वयंिप्रलत वाहाामंधील 
यंत्रिा. एकमेकातं गसंतलेली प्रगकर यंत्रािी काटेरी िाके वाहााच्या गतीवर प्रायंत्रि ठेवतात. 

 

 
 
णगओम, शालग  एटुआदग (१८६१-१९३८) : लन्मााे ग्रीक कसलेले स्वीस भौप्रतकशास्त्रज्ञ व मापातज्ज्ञ. 
प्राकेल आप्रि स्टील या प्रमश्रधातूसंबंधीच्या संशोधााबिल त्याांा १९२० सालिे भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक बहाल करण्यात आले होते. या कभ्यासातूा तापमााात बरल होऊा रेखील आकारमाा ा 
बरलिाऱ्या ‘मन्वार’ या प्रमश्र धातूिा शोध लागला. या प्रमश्र धातूिा िसरि सहगसिक कत्यल्प कसल्यामसळे 
तो मापाशास्त्रात िमाि म्हिाू वापरण्यासाठी खूप उपयोगी ठरतो. 
 
णगयाक, णिल्यम रिकास्िसस (१८९५-१९८२) : लन्मााे कॅाेडीया कसलेले कमेप्ररका रसायाशास्त्रज्ञ. 
कप्रतथंड तापमाााला पराथांमध्ये कसे बरल घडूा येतात, या ‘रासायप्राक थमकडायमोप्रमक्स’ 
प्रवतयासंबधंीच्या शोधाबिल त्याांा १९४९ सालिे रसायाशास्त्रातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक रेण्यात आले होते. 
िसंबकीय पद्धतीाे प्रारपेक्ष एक कंश तापमाााखाली वातावरि तयार करूा, ते नस्थर ठेवण्यािी पद्धत त्याांी 
शोधली. 
 
णगलािा (प्लास्टर) : वभतीच्या पृष्ठभागावरील थर. या प्रगलाव्यााे बाधंकामाला वातावरिापासूा संरक्षि 
प्रमळते. रससरा कथध मोठा बॉम्ब वताव. 
 
णगल्बटग, िॉल्टर (१९३२-) : कमेप्ररका लीवरसायातज्ज्ञ. पेशींतील न्यूनक्लय आम्लातील घटकािंा ्रमम 
ठरप्रवण्यािे महत्त्वपूिध संशोधा केल्याबिल त्याांा, फे्रडप्ररक सगॅर आप्रि पॉल बगध याचं्या समवते १९८०िे 
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रसायाशास्त्रातले ाोबेल पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले होते. त्याचं्या संशोधाामसळे डीएाए रेिूतील 
न्यनूक्लओटामडच्या रिाेिी उकल होत गेली आप्रि ‘प्ररकॉम्बीान्ट डीएाए’ या ाव्या तंत्रज्ञााािा उगम 
झाला. 
 
णगस्लेर पंप : पाण्याच्या िवाहािा वापर करूा प्रावात पोकळी प्रामाि करिारा हा साधाससधा कािेिा पपं 
होय. ियोगशाळामंध्ये या प्रावात पंपािा वापर गाळिप्र्रमया ललररीतीाे व्हावी म्हिाू सरास केला लातो. 
 
गुगल : मंटराेटच्या लाळ्यामध्ये आल लगातली ििंड माप्रहती साठवलेली आहे. त्यातली ाेमकी आपल्या 
उपयोगािी माप्रहती शोधूा काढण्यासाठी शोधयंत्रािंी, सिध एनन्ला, गरल कसते. आलप्रमतीला सवांत 
लास्त वापरले लािारे आप्रि ाेमकी माप्रहती कमीतकमी वळेात शोधूा काढिारी ििाली ‘गसगल’िी आहे. 
पि गूगल हे केवळ शोधयतं्र ााही; त्या ििालीमसळे मटंराेटिा उपयोग कप्रधक प्रवस्तृत के्षत्रामंध्ये करिे 
शक्य झाले आहे. यािे बोलके उराहरि म्हिले या ििालीच्या वापरातूाि प्रवकप्रसत झालेली ‘म-मेल’िी 
िभावी ससप्रवधा हे होय. 
 
गुगुणलपीड : गसग्गसळाच्या झाडापासूा प्रामाि होिाऱ्या गोंरापासूा यािी प्रार्षमती होते. सेंरल ड्रग क ॅण्ड 
प्ररसिध मनन्स्ट्ूयमट या संस्थेाे हे तयार केले आहे. या औतधामसळे रक् तातील कोलेस्टेरॉल व कन्य मेर कमी 
होतात. 
 
गुजरात काऊस्िसल ऑफ सायिस णसटी : लासामान्यामंध्ये प्रवज्ञाााप्रवतयीिी आवड प्रामाि करण्यासाठी 
गसलरात राज्य शासाााे कें द्र शासााच्या पावठब्यााे या सप्रमतीिी स्थापाा ३० मे, २००१ मध्ये केली. 
कहमराबार येथे सायन्स प्रसटी तयार झाली कसूा त्यामध्ये मूलभतू प्रवज्ञाा िरशधाे, कंतप्ररक्ष व संरेशवहा 
कें द्र, तारागंि, भकूें द्र - संरेशवाहाासाठी, ऊला उद्याा लैवप्रवज्ञाा उद्याा, मसलासंाठी कायध-कृती कें द्र, 
िेक्षागृह, कशा सोयी आहेत. 
 
गुठळी (अनलुणटनेशन) : द्रव्यामध्ये लोंबत कसलेल्या किािंी गसठळी होण्यािी प्र्रमया. ही संज्ञा साधारितः 
रक् तपेशी वकवा सूक्ष्म लंतंूच्या गसठळीकप्ररता वापरली लाते. रक् तातील गाठ शोधण्याकप्ररता रक् तातील 
पेशींिी गसठळी होिे ही एक परीक्षापद्धत वापरली लाते. 
 
गुडाल, जेन (१९३४-) : आप्रफ्रकेतील घाराट लंगलात वास्तव्य करूा प्रिम्पान्झीच्या सामाप्रलक 
लीवाािा कभ्यास करिारी प्रासगधिेमी मंग्रल लीवशास्त्रज्ञ. प्रिम्पाझंी हत्यारे वापरतात व मासं खातात, हे 
सत्य त्याचं्या रीघध प्रारीक्षिािे फप्रलत होय. ले. पॉल गेट्टी लामल्ड लामफ कन्झव्हेशा पाप्ररतोप्रतक, 
र्श्ायत्झर मेडल, ाॅशाल प्रलओग्राप्रफक सोसायटी सेन्टेप्राकल कवॉडध, क्योटो िामझ मा बपे्रसक सायन्सेस 
मत्यारी लागप्रतक स्तरावरील माासन्माा त्याांा प्रमळाले होते. यसाोाे त्याांा शापं्रतरूत ही परवी बहाल 
केली होती. 
 
गुिनणक्रया / गुिाकार (मस्ल्टस्प्लकेशन) : बेरलेिी पसारावृत्ती एखाद्या सखं्येमध्ये तीि संख्या ा वळेा 
प्रमळप्रवली तर त्या संख्येला ा ाे गसिले कसे म्हितात. उरा. ३७ x २७ म्हिले ३७ ही संख्या २७ वळेा माडूंा 
केलेली बेरील. ज्याला गसिावयािे त्याला गसण्य आप्रि ज्यााे गसिावयािे त्याला गसिक कसे म्हितात. उरा. 
३७ x २७ = ९९९ यात ३७ गसण्य, २७ गसिक आप्रि ९९९ गसिाकार आहे. 
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गुिसूते्र (क्रोमाझोम) : सलीवाचं्या पेशीकें द्रकात कसिारा आासवपं्रशक गसिधमध वाहूा ाेिारा घटक. तो 
मसख्यत्व ेन्यूनक्लक आम्लािंा बालेला कसतो व पेशीप्रवभालााच्या वळेी स्पष्टपिे प्ररसूा येतो. आासवपं्रशक 
गसिधमांिा आराखडा साकेंप्रतक रूपात धारि करिाऱ्या लासकािें वास्तव्य याि घटकावंर कसते. ित्येक 
सलीवाच्या गसिसूत्रािंी संख्या प्रवप्रशष्ट कसते. मािसाच्या पेशींमध्ये गसिसूत्राच्या तेवीस लोड्या (एकूि ४६) 
कसतात. यापकैी २२ लोड्या काप्रयक व एक लोडी वलगप्राधारक कसते. ित्येक लोडीतील एक गसिसूत्र 
मातेकडूा व एक प्रपत्याकडूा प्रमळालेले कसते. यािंा आकार एखाद्या डंबलेसारखा कसतो पि त्यािे रोा 
भसल एकाि लाबंीिे ासतात. भसलामंधील प्रिमटलेल्या वबरूला सेन्रोप्रमकर म्हितात. 

 

 
 
गुिोत्तर (रेशो) : एका परािे रससऱ्या पराशी कसलेले ााते. पप्रहल्या पराला रससऱ्या परााे भागूा हे 
प्रमळते. लाबंी रंुरीच्या रसप्पट कसल्यास लाबंीिे रंुरीशी गसिोत्तर २ आहे म्हितात. लाबंी/रंुरी = २. 
 
गुप् ता, अरिंिद (१९५३-) : काापूर आय.आय.टी. मधूा मलेनक्रकल मंप्रलप्राकवरगिे प्रशक्षि घेतलेल्या 
गसप् ताांी आयसष्ट्यभर टाकाऊ वस्तूतूा बाप्रवलेल्या खेळण्यादं्वारे प्रवज्ञाा प्रशक्षिािे काम केले आहे. प्रवज्ञाा 
खेळण्यावर वहरी आप्रि मंग्रलीतूा त्याांी तीसेक पसस्तके प्रलप्रहली. सध्या आयसका, पसिे येथे कायधरत. 

 

 
 
गुराचंा बुळकाडं्या रोग (बो्हाईन िंरडरपेस्ट) : गसरािंा एक महाघातक, प्रवप्रशष्ट प्रवतािूलन्य कप्रतसारािा 
िकार. लसीकरिााे हा एकेकाळी लीवघेिा कसलेला रोग पूिधपिे आटोक्यात आला आहे. 
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गुराचंा तोंडखुरी रोग (फूट अ ॅिड माऊथ णडसीज) : गाई, म्हशी, बकऱ्या, मेंढ्या यासारख्या रसभत्या 
लाावराांा होिारा गंभीर आप्रि िसंगी लीवघेिा प्रवतािूलन्य रोग. यािी बाधा झालेल्या तोंडाच्या आत 
आप्रि खसरावंर फोड येऊा व्रि होतात व त्यामसळे तोंडातूा सतत फेसाळ लाळ गळत राहते. ती लाळ 
संसगाला कारिीभतू होते. गसराांा बराि ताप येऊा ती ससस्त होतात. गाई म्हशींच्या सडावर पसरळ कथवा 
िटे्ट पडतात. त्यामसळे वळूच्या शस्रमलंतू वाढीवर पप्ररिाम होतो. गाई-म्हशीत बीलाडंकोतावंर पप्ररिाम 
झाल्यााे वाझंपिा येतो. योग्य वळेी उपिार केल्यास लाावर बरे होते. या रोगाला कटकाव करिारी 
िप्रतबधंक लस उपलब्ध आहे. 
 
गुराचंा फऱ्या रोग (बलॅक ् िाटगसग) : हा तरुि वळू-कालवडींिा एक संसगधलन्य रोग आहे. यापायी ताप 
येतो, तसेि माडंीच्या स्ाायूिंा प्रवााश होतो. क्लॉनस्रप्रडयम शोव्हाय ाावािे रोगकारक किसलीव माडंीच्या 
स्ाायूंमध्ये वाढूा तेथे वायसप्रवााश म्हिले गसॅ-गगँ्रीा घडवाू आितात. त्यामसळे माडंीवर िेपूा पाप्रहले 
कसता, करकर कसा, आत हवा कसल्यासारखा आवाल येतो. ररवती लस टोिाू घेऊा या रोगापासूा 
प्रावारि कराव ेलागते. 
 
गुरामंधील गोचीड-ताप (बेणबणसओणसस) : गायी-बैलाचं्या कगंावरील गोप्रिडामंसळे फैलाविारा व रोगी 
गसरामंध्ये लबररस्त रक् तकमतरता म्हिले क ॅप्राप्रमया प्रामाि करिारा हा एक परोपलीवी (पॅराप्रसप्रटक) रोग 
आहे. बपे्रबप्रसआ बाय लेप्रमाा ाावािे एकपेशी आप्ररलीव रक् तातील लाल पेशींिा मोठ्या िमािावर प्रवााश 
करतात व त्यातील प्रहमोग्लोप्रबा हे रक् तद्रव्य लघवीद्वारे बाहेर पडते. ताप वाढूा उपिाराकभावी गसरे आठ-
रहा प्ररवसातं मरतात. 
 
गुरामंधील चयापचयजिय णकटोनता (बो्हाईन मेटॅबोणलक णकटोणसस) : रवथंी पशूांा कमी िमािातील 
िोप्रपओप्राक आम्ल प्रार्षमतीमसळे रक् तात प्रकटोािे िमाि वाढूा होिारी ियापियािी व्याधी. 
 
गुरुत्िाकषगि (गॅ्रंस््हटेशन) : प्रवर्श्ातील सवध वस्तंूमध्ये परस्परारंरम्याा कसिारे आकतधि म्हिले 
गसरुत्वाकतधि. गसरुत्वाकतधिामसळे प्रवर्श्ािा पसारा एकप्रत्रत स्वरूपात आहे. याच्या कनस्तत्वािा शोध न्यूटा 
याांी लावला आप्रि त्याच्या बलािी मात्रा व वस्तंूिे वस्तसमाा आप्रि त्याचं्यामधील कतंर यािंा परस्परसबंधं 
प्रवतर करिारा प्रसद्धान्तही माडंला. कल्बटध आईास्टामा याांी १९१५ साली गसरुत्वाकतधिािे एक वगेळे 
स्पष्टीकरि प्ररले. वस्तसमाा कसलेल्या पराथाच्या कनस्तत्वापोटी कवकाश आप्रि काळ याचं्या एकप्रत्रत 
महावस्त्राला बाक येतो. त्यािीि िप्रिती गसरुत्वाकतधिातूा प्रमळते कसा, त्यािंा प्रसद्धान्त आहे. 
 
गुरुत्िीय लहरी (गॅ्रंस््हटेशनल िे्ह ज) : आमन्स्टामाच्या व्यापक सापेक्षतावारााससार एखाद्या वस्तूिे 
गसरुत्वाकतधि म्हिले त्या वस्तूच्या भोवतालच्या कवकाश-कालावर या वस्तूमसळे होिारा पप्ररिाम आहे. 
लेव्हा काही कारिामसळे या वस्तूच्या स्थााात बरल होतो, तेव्हा आलूबालूच्या कवकाश-कालाच्या 
रिाेतही बरल घडतो. हा बरल िकाशाच्या वगेााे आलूबालूच्या वस्तंूकडे लाऊा पोहोितो आप्रि त्या 
वस्तंूवर या बरललेल्या नस्थतीिा पप्ररिाम घडूा येतो. कवकाश-कालात होिाऱ्या या बरलािं मागध्रममि 
म्हिले म्हिले गसरुत्वीय लहरी. या लहरींिा वधे घेण्यािा ियत्ा काेक रेशातंले शास्त्रज्ञ करीत आहेत. 
कलूापयंत तरी या कामी त्याांा यश आलेले ासले तरी भप्रवष्ट्यात या लहरींिा शोध लागण्यािी त्याांा पूिध 
खात्री वाटते. (पाहा : व्यापक सापेक्षतावाद; अवकाश–काल) 
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गुरुत्िीय िंभग (गॅ्रंस््हटेशनल लेिस) : आमन्स्टामाच्या व्यापक सापेक्षतावारााससार गसरुत्वाकतधिािा 
पप्ररिाम िकाशावरही होतो. आपि आप्रि एखारा रूरिा तारा, रीर्षघका वकवा वकतारा यारंरम्याा एखारी 
ििंड वस्तसमााािी वस्तू कसली तर ताऱ्याकडूा, रीर्षघकेकडूा वा वकताऱ्याकडूा येिाऱ्या िकाशावर या 
वस्तूच्या गसरुत्वाकतधिािा वभगािमािे पप्ररिाम होतो. त्यामसळे काही वळेा त्या ताऱ्याच्या, रीर्षघकेच्या वा 
वकताऱ्याच्या एकाहूा कप्रधक िप्रतमा प्रामाि झालेल्या प्ररसतात, तर काही वळेा मूळिी िप्रतमा प्रवरूप्रपत 
झाल्यािे प्ररसूा येते. काही वळेा कशा िकारिा वभगासारखा पप्ररिाम घडवाू आििारी वलारार वस्तू ही 
दृष्टीस ा पडिारे कृष्ट्िप्रववर कसू शकते. त्यामसळे हा पप्ररिाम कृष्ट्िप्रववरािा वधे घेण्यास उपयसक् त ठरू 
शकतो. (पाहा : कृष्र्णचववर) 

 

 
 
गुरू (ज्युणपटर) : ग्रहमालेतला सूयापासूािा पािवा आप्रि आकारााे सवांत मोठा ग्रह. हा ग्रह वलाााे 
पृथ्वीच्या ३१८ पट आप्रि आकारमााााे पृथ्वीच्या १,३२० पट भरतो. या ग्रहािे सूयापासूािे सरासरी कतंर 
५·२ खगोलशास्त्रीय एकक मतके कसूा त्यािी सूयाभोवतीिी िरप्रक्षिा ११·९ वतांत पूिध होते. वायसमय 
स्वरूपाच्या या ग्रहािी सरासरी घाता पाण्याच्या घातेच्या १·३३ पट मतकी आहे. गसरूिी स्वतःभोवतीिी 
िरप्रक्षिा ससमारे रहा तासातं पूिध होते. स्वतःिे तीव्र िसंबकत्व कसलेला हा ग्रह रेप्रडओलहरी उत्सर्षलत 
करतो. गसरूला साठाहूा कप्रधक िदं्र कसूा यातंले आयो, यसरोपा, गॉप्रामीड आप्रि कॅप्रलस्टो हे िार िदं्र 
छो्यमा रसर्षबिीतूाही सहल प्ररसू शकतात. गसरूच्याभोवती कडी कसल्यािे म.स. १९७९ साली ‘व्हॉयेलर’ 
यााााे राखवाू प्ररलेले आहे. (पाहा : ग्रह, वायुमय) 

 

 
 
गुरे आणि कोंबड्यामंधील क्षयरोग (अ ॅणनमल युूटबर्युलोणसस) : मायकोबॅक्टेप्ररकम ्यमसबक्यसधलोप्रसस 
ाावाच्या लीवािूंमसळे गसरामंध्ये, माावामंध्ये आप्रि पक्ष्यामंध्येही सवांाा पप्ररप्रित कसलेला, क्षयरोग होतो. 
संबंप्रधत लीवािूच्या गोवशंीय व माावी उपलातीमसळे गसराांा; माावी आप्रि एनव्हया उपलातींमसळे 
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माावामध्ये, तर एनव्हया उपलातीमसळे पक्ष्याांा या रोगािी बाधा होऊ शकते. एनव्हया व गसराांा होिाऱ्या 
माावी उपलातीमसळे माावी क्षयरोगािी बाधा होऊ शकत कसल्यााे, क्षयरोगाला एक पशसमाध्यम-संिारी 
रोग कसे म्हटले लाते. 
 
गुहा, णबरेसचंद्र (१९०४-१९६२) : भारतीय रसायातज्ज्ञ. ‘नव्हटॅप्रमा सी’िे लैप्रवक संश् लेति व त्यािा 
उत््रमातंीशी कसलेला सबंंध, या प्रवतयावर त्याांी महत्त्वपूिध संशोधा केले. त्याांी प्रवप्रवध लीवाचं्या 
उत््रमातंीच्या प्रारप्राराळ्या टप्प्यावंर, या लीवासत्त्वािे संश् लेति होतााा कस ठली लीवरासायप्राक िप्र्रमया 
घडते, यासंबधंी संशोधा केले. याप्रशवाय, खप्राल कोळशापासूा वायू प्रमळप्रविे, किरा व्यवस्थापा, 
तागापासूा उपयसक् त पराथध तयार करिे, सायप्ररक व ग्लसकोप्राक आम्लािे प्रवकरि म. शोधकाये त्याचं्या 
ाावावर आहेत. ते मन्सािे फेलो होते. 

 

 
 
गंुडाळिे (िाइंिंडग) : कापड प्रविण्याच्या िप्र्रमयेत मागावर सूत कमी वळेा तसटाव े याकप्ररता, तसेि 
सूतकताईकडूा आपल्या ससतािे पसढील िप्र्रमयेसाठी योग्य िकारात रूपातंर करायला गसंडाळिे ही िप्र्रमया 
वापरली लाते. येथे ससतातील रोत काढूा टाकले लातात. तद्वति, ससमारे एक प्रकलो वलााच्या ससतािा 
कोा तयार केला लातो. याि यंत्रावर थोडी वगेळी रिाा करूा रोा धागे एकत्र करूा रसहेरी सूत तयार 
केले लाते. कसे रसहेरी सूत हातमागाच्या िाररी, टॉवले वगैरेसाठी वापरले लाते. सतरंज्याकप्ररता 
रसहेरीऐवली प्रतहेरी सूत वापरतात, त्यावळेी याि यंत्रािा वापर होतो. एकेरी ससतािा वापर मागावर तािा 
म्हिूा करायला आिखी काही िप्र्रमया कराव्या लागतात. बाण्याकप्ररता हे एकेरी सूत थेट वापरले लाऊ 
शकते. 
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गंुफाईं (णनिंटग) : वस्त्र प्रामािािी एक पद्धत. या पद्धतीाे धागे एकमेकांत गसफंवले लातात. ससती, लोकरी 
वकवा माावप्रार्षमत कोित्याही धाग्यापासूा या पद्धतीाे कापड प्रविता येते. हे काम सूई घेऊा हातााे 
करता येते. तसेि यतं्रावरससद्धा करता येते. या पद्धतीिा वापर स्वटेर, मफलर, बप्रायाा, कंतधवसे्त्र, 
हातमोले, पायमोले मत्यारी उत्पाराासाठी केला लातो. 

 

 
 
गृहीतक (हायपॉणथणसस) : एखाद्या ाैसर्षगक आप्रवष्ट्कारािे तकध संगत प्रववरि करण्यासाठी उपलब्ध 
तथ्यात्मक पसराव्याच्या आधारे सारर केलेले लसलबी स्पष्टीकरि. कोित्याही गृहीतकािी वैज्ञाप्राक 
पद्धतीाससार केलेली िाििी, ियोगातूंा घेतलेला पडताळा याचं्या प्राकतावर ते गृहीतक खरे ठरल्यास 
त्याला मान्यता प्रमळूा त्यािे वैज्ञाप्राक प्रसद्धान्तात रूपातंर होते. 
 
मूलभूि गृहीिक (िंडामेंटल हायपॉतितसस) : प्रवतय माडंण्यासाठी काही मूलभतू प्रायम गृहीत धरूा 
त्याआधारे पसढील प्राष्ट्कतध काढिे ससलभ लाते व त्याचं्याि सहाय्यााे प्रवतयािी पसढील िगती करता येते. 
उरा. बीलगप्रितात सहयोग (कसोप्रसएप्रटव्ह) व ्रममप्रारपेक्ष (काम्यसटेप्रटव्ह) प्रायम मूलभतू आहेत. काही 
गृहीतके कासभवप्रसद्ध कसतात. 
 
गे-लुसकॅ, जोसेफ लुई (१७७८−१८५०) : फ्रें ि रसायाशास्त्रज्ञ. वायूंच्या सयंोगााे प्रामाि होिाऱ्या 
संयसगात,  त्या वायूंिे िमाि साध्या प्राप्रित पप्ररमािात आढळते, हा प्रायम त्यााे प्रसद्ध केला. उरा. पािी 
H2O. हायड्रोला वायिेू २ आकारमाा भाग आप्रि ऑनक्सलािा १ आकारमाा भाग यािंा संयोग होऊा 
पािी प्रामाि होते. (लॉ ऑफ कॉम्बीवाग). 
 
गेट्स, णबल (१९५५-) : संगिकािे कायध ससप्रवप्रहतरीत्या िालण्यासाठी काेक कद्ययावत यंत्रसामग्री, 
सॉफ्टवकेर, प्रवकसीत करिारी आघाडीिी माय्रमोसॉफ्ट ही कंपाी स्थापा करिारे, लगातील सवात 
श्रीमंत व्यक्ती. हा माा पटकाप्रविारे संगिकतज्ज्ञ व उद्योलक. परंपरागत प्रशक्षिािी कास सोडूा 
स्वतःच्या िप्रतभेच्या लोरावर त्याांी हे स्थाा प्रमळप्रवले आहे. आपल्या संपत्तीिा प्रवप्रायोग लागप्रतक 
समालासाठी करण्यातही गेट्टस आप्रि त्याचं्या पत्ाी मेवलडा आघाडीवर आहेत. त्याांी स्थापा केलेल्या 
फाऊन्डेशाद्वारे एड्स लागतृी, बालकािें लसीकरि यासारख्या काेक सामाप्रलक िकल्पाांा भरघोस 
कासराा प्ररले लाते. 
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गेिंटगन णिद्यापीठ : िगल्भ गप्रितािे कध्यया व संशोधा कें द्र म्हिूा लमधाीत १७३६ साली स्थापा 
झालेल्या या प्रवद्यापीठात एम्मी ाोएथर व प्रतच्या िभावळीतील संशोधक प्रवद्याथ्यांमसळे येथे आधसप्राक 
बीलगप्रितािे ाव-ेिवाह लसे आले तसेि कालध  फे्रडप्ररक गाऊस, लोबोिेवस्की, प्ररमाा याचं्यामसळे क-
यसनक्लडीय भपू्रमतीिी येथे प्रार्षमती व प्रवकास होऊा प्रतला तार्षकक आधार प्रमळाला. डेव्हीड प्रहल्बटध, 
प्रडप्ररख्ले, डेप्रडवकड, एडमंड लँब, फेप्रलक्स क्वाईा मत्यारी थोर गप्रिती येथे प्रापलले. प्ररमाािी क-
यसनक्लडीय भपू्रमती आप्रि वमकोवस्कीाे प्ररक्कालाच्या ितसर्षमतीिे प्रवकप्रसत केलेले स्वरुप यािा 
आमास्टामाला सापेक्षतावाराच्या संशोधाात उपयोग झाला. 
 
गेल मान, मरे (१९२९-) : या कमेप्ररका पराथधप्रवज्ञाा शास्त्रज्ञाला १९६९ साली त्यााे मसलभतू किाचं्या 
केलेल्या संशोधााकप्ररता भौप्रतकीमधील ाोबेल पाप्ररतोप्रतक रेण्यात आले. या मसलभतू किापंासूा न्यसरॉा 
आप्रि िोटॉन्स बावले कसता या कध्याहृत किाांा त्यााे क्वॉकध स कसे ााव प्ररले. त्यावरील प्रवद्यसत् भार हा 
कपूिांकीयही कसू शकतो व त्यापासूाि िोटॉन्स व न्यूरॉन्स म्हिलेि सवध पराथध बालेले कसतात. 
 
गैया - संकल्पना : पृथ्वीवरील सवध सलीव एकप्रत्रतपिे प्रमळूा एक महाकाय सलीव कसल्यािी पयावरिीय 
संकल्पाा. लेम्स लव्हलॉक या ‘ाासा’तील वैज्ञाप्राकाांी १९६० साली माडंली. या सकंल्पाेाससार सवध 
सलीव पयावरि प्रायंप्रत्रत करतात व सलीवािंा पथृ्वीच्या पयावरिावर पप्ररिाम होतो. 
 
गॅबोर, डेणनस (१९००-१९७९) : होलोग्राफी हे वभगाप्रशवाय प्रत्रप्रमत फोटो काढण्यािे तंत्र प्रवकप्रसत 
केल्याबिल १९७१ सालिा भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारे मंग्लंडप्रावासी हंगेप्ररया शास्त्रज्ञ. 
उच्च गती ऑप्रसलोस्कोप, संवारा, उपपत्ती, टेप्रलनव्हला, ऑप्रप्टक्स याशास्त्रातील त्यािें कामही िप्रसद्ध 
आहे. होलोग्रामिा वापर आता ्ेरमप्रडट काडध वकवा िलाी ाोटा कप्रधकृत करण्यासाठी होतो. 
 
गॅमा णकरि (गॅमा रेज) : प्रवद्यसत् िसंबकीय िारिपटातील कत्यंत सूक्ष्म तरंगलाबंी कसलेले तरंग. या 
प्रकरिािंी/तरंगािंी प्रार्षमती किसकें द्राच्या उिीप्रपत नस्थतीतूा कमी ऊलेच्या नस्थतीत परतण्याच्या िप्र्रमयेत 
होते. गमॅा प्रकरिािंी ऊलारूपी िखरता कंराले १० हलार मलेक्रॉा व्होल्ट ते १ कोटी मलेक्रॉा व्होल्ट 
मतकी कसते. गमॅा प्रकरिािंा वापर काेक के्षत्रामंध्ये केला लातो. उरा. वैद्यकीय के्षत्रात रोगप्राराा करिे, 
किपराथध रीघधकालपयंत प्रटकविे, वास्पती प्रार्षमती व औद्योप्रगक रेप्रडओग्राफी वगैरे. ‘कोबाल्ट’ या 
मूलद्रव्यािा ६० किसभार कसलेला एकस्थ Co⁶⁰ मोठ्या िमािावर गमॅा प्रकरिािंा स्त्रोत म्हिूा वापरला 
लातो. (पाहा : चकरर्णोत्सार, अल्फा, चबर्ा) 
 
गॅमाि, जॉजग (१९०४-१९६८) : कप्रतशय िप्रतभाशाली आप्रि तरीही ाोबले पसरस्कारापासूा वपं्रित राप्रहलेले 
मूळिे रप्रशया, पि ांतर कमेप्ररकेत स्थाप्रयक झालेले सैद्धानन्तक भौप्रतकशास्त्रज्ञ. प्रवज्ञाााच्या काेक 
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के्षत्रामंध्ये त्याांी महत्त्वािे योगराा प्ररलेले आहे. किसकें द्रामधूा कल्फा किािें उत्सलधा कसे होते हे 
त्याांीि प्रवतर केले. तसेि, प्रवर्श्ाच्या लन्माांतर ‘हायड्रोला’ आप्रि ‘हेप्रलयम’ या मूलतत्त्वािंी प्रार्षमती 
कशी झाली हेही त्याांी स्पष्ट केले. त्यामसळे महाप्रवस्फोटातूा, ‘प्रबग बँग’मधूा, प्रवर्श्ािा लन्म झाला या 
प्रसद्धान्ताला बळकटी प्रमळाली. त्याांतर लासकामंध्ये साकेंप्रतक स्वरूपात कसलेल्या आराखड्यािा वापर 
करूा िप्रथाािंी प्रार्षमती कशी होते हे कोडे उलगडतााा ‘डीएाए’च्या रेिूमधील तीा घटक प्रमळूा या 
संकेतािा एक शब्र तयार होतो हेही त्याांीि गप्रित करूा राखवाू प्ररले. सवधसामान्य वािकासंाठी 
ससबोध, लोकाप्रभमसख प्रवज्ञाालेखा करण्यातही त्यािंा हातखंडा होता. या त्याचं्या योगरााासाठी त्याांा 
कवलग पाप्ररतोप्रतकााे सन्माप्रात केले होते. 
 
गॅलन, ्लॉणडअस (१३१-२०६) : रोमा वैद्यकशास्त्रज्ञ. त्यााे माावी शरीरप्र्रमयाशास्त्रािा ििंड कभ्यास 
केला. तसेि, पशूचं्या मृतशरीरािें प्रवच्छेरा करूा शवतपासिीिा पाया घालूा प्ररला. सेल्सस 
कााेप्रलकसाे सापं्रगतलेल्या िराह िप्र्रमयेच्या िार लक्षिामंध्ये पािव्या लक्षिािी भर टाकली. त्यााससार, 
छातीच्या वकवा पोटाच्या पोकळीतल्या कवयवाचं्या िराहिप्र्रमयेत, संबपं्रधत कवयवाच्या कायात प्रबघाड 
प्रामाि होतो. 
 
गॅणलली, गॅणलणलओ (१५६४-१६४२) : मटॅप्रलया खगोलशास्त्रज्ञ, भौप्रतकशास्त्रज्ञ आप्रि गप्रिततज्ज्ञ. 
खगोलशास्त्रासाठी रसर्षबिीिा वापर गपॅ्रलप्रलओाे सवांत िथम केला. त्यााे रसर्षबिीतूा िंद्रावरिी प्रववरे, 
गसरूिे िदं्र, शस्रमाच्या कला, सौरडाग, आकाशगंगेतले तारे कशा काेक गोष्टी न्याहाळल्या. या 
प्रारीक्षिावंरूा काढलेले प्राष्ट्कतध तेव्हाच्या ििप्रलत प्रसद्धान्ताांा छेर रेिारे आप्रि कोपर्षाकसच्या 
सूयधकें प्रद्रत प्रसद्धान्ताला पसष्टी रेिारे ठरले. गप्रतशास्त्रात मूलभतू स्वरूपािे योगराा केलेल्या गपॅ्रललीओाे 
एखाद्या वस्तूवरील गसरुत्वाकतधिीय त्वरि हे त्या वस्तूच्या वस्तसमााावर कवलंबाू ासल्यािे राखवाू प्ररले. 
ॲप्ररस्टॉटलच्या तत्त्वापं्रवरुद्ध मतिरशधा केल्यामसळे रोमा कॅथप्रलक ििधकडूा या गं्रथावर बंरी तर घातली 
गेलीि; पि त्याबरोबर गपॅ्रलप्रलओला आपली मते मागे घ्यायला भाग पाडले गेले आप्रि आयसष्ट्यही 
ालरकैरेत काढाव ेलागले. गपॅ्रलप्रलओवर ठेवले गेलेले आरोप िसकीिे कसल्यािे पोप लॉा पॉल रससरे 
याचं्याकडूा १९९२ साली कप्रधकृतरीत्या लाहीर करण्यात आले. 

 

 
 
गॅलॅ्टोज : रसग्धशकध रेपासूा तयार झालेली (ग्लसकोल+लॅक्टोल) प्रवद्राव्य शकध रा. प्रहिे यकृतात 
प्रपष्टशकध रेमध्ये रूपातंर होते. गोंर, म्यसप्रसलेल व पेनक्टा या वास्पतीलन्य पराथातही ही शकध रा कसते. 
 
गॅलॅ्टोणसणमआ : हा ियापियािा एक उपलत रोत. यात गलॅॅक्टोलिे ग्लसकोलमध्ये रुपातंर होऊ शकत 
ााही, कारि तसे रुपातंर करिाऱ्या प्रवकरािी न्यूाता कसते. यामसळे रक्तात गलॅॅक्टोल साठते. त्यािा मेंरू 
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व यकृतावर प्रवपप्ररत पप्ररिाम होतो. यामसळे मााप्रसक प्रवकास मंरगतीाे होतो. रूध वज्यध केल्यास ससधारिा 
होते. कारि फक्त रसधातूाि ही शकध रा लाते. 
 
गॅल््हनायिंझग : लोखंड वकवा स्टीलच्या वस्तू गलूं ायेत म्हिूा त्यावर लस्तािा मसलािा रेण्यािी िप्र्रमया. 
हा मसलामा रेण्यासाठी तप्त द्रवरुप लस्तामध्ये लोखंडी वस्तू बसडवाू बाहेर काढतात व ांतर थंड करतात. 
वकवा लोखंडी वस्तूवर लस्तािे प्रवद्यसत् प्रवलेपा करतात. 
 
गॅल््हॅनी णिदु्यत् घट (सेल) : प्रवद्यसत् वाह प्रामाि करिारा रासायप्राक प्रवद्यसत् घट. यात रोा वगेवगेळ्या 
धातंूिे प्रवद्यसताग्र, आम्ल, कल्कली, क्षारािें द्रावि वकवा पेस्ट कशा प्रवद्यसत् वाहक माध्यमात बसडप्रवलेले 
कसतात. ऋिाग्र एखाद्या धातूिा (बव्हंशी लस्तािा) कसतो आप्रि धााग्र काबधाकाडंी वकवा ऋिाग्राच्या 
धातूिा ऑक्साईड वकवा क्षारािा रंड कसतो. मोबाईल, संगीत उपकरिे, वैद्यकीय उपकरिे, संगिक, 
प्ररमोट कन्रोल वगैरेंसाठी लागिारा सरल प्रवद्यसत् िवाह पसरप्रवण्यािे हे सोयीस्कर साधा आहे. (पाहा : 
व्होल्र्ािा वीजघर्, कोरडी चवजेरी) 
 
गॅल््हनॅी, लुइजी (१७३७-१७९८) : मटाप्रलया शरीरप्रवज्ञाा आप्रि प्रफप्रलयॉलॉप्रलल्ट. सलीव आप्रि वील 
याचं्या परस्पर संबधंाप्रवतयी संशोधा करिारा आद्य संशोधक, बाहेरूा प्ररलेल्या प्रवद्यसत् भाराप्रशवाय स्ााय ू
आकसं िा पावतात हे त्यााें प्रसध्र केले, रोा प्रभि धातू, प्रवद्यसत् प्रवच्छेद्य द्राविात बसडप्रवल्यास प्रवद्यसत् िवाह 
प्रामाि होतो हेही प्रसध्र केले. त्यामसळे या िकारच्या प्रवलेला ‘गलॅ्व्हॅप्राक वील’ आप्रि या िकारे तयार 
झालेल्या घटास, ‘गलॅ्व्हॅप्राक प्रवद्यसतघट’ कशी ााव ेरूढ झाली. गलॅ्व्हॅप्राक लोह आप्रि गलॅ्व्हॅाॉमीटरिा 
लाक. 
 
गॅसर, हबगटग स्पेिसर (१८८८-१९६३) : मज्जातंतंूमधील संरेशवहाातील प्रवद्यसत् रासायप्राक लहरींप्रवतयी 
सखोल आप्रि मौप्रलक सशंोधा करूा वरेाेच्या उगमाप्रवतयीच्या ज्ञााात भर घातल्याबिल लोसेफ 
एलान्गेर याचं्यासमवते १९४४ सालिे लीवशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे कमेप्ररका 
शरीरशास्त्रज्ञ. 
 
गॅस्केट : यंत्रातील धातंूिे पाईप वकवा त्यासारखे भाग एकमेकास फ्लँलच्या सहाय्यााे साधं्यातूा लोडतााा 
पािी, तेल वकवा वायू यािंी गळती होऊ शकते. बसिाच्या झाडािी साल वकवा रबर वकवा रबरासारखे 
राबले लािारे प्रटकाऊ पसठे्ठ, ॲसबेसटॉस, प्राओप्रिा याचं्या पातळ िकत्या लोडिीच्या लागी वापरल्या तर 
वर म्हटल्यािमािे गळती होत ााही. 
 
गोंदि (टॅटू) : रंगद्रव्य वापरूा त्विेवर केलेले गोंरि. ते कायम स्वरूपािे कसते व पससिे कशक्यिाय 
ठरते. 
 
गोखले, शंकर लक्ष्मि (१८६९-१९६२) : संशोधक. कमेप्ररकेच्या लारल मलेनक्रक कंपाीसाठी पोलारी 
पत्र्यािे िसंबकीय गसिधमध ओळखण्यािे उपकरि बावले. पोटेंप्रशऑमीटर, प्रझरो सेवटग मंडक्टर, सचॅ्यसरेशा 
परमीॲमीटर, प्रिसीला परमीॲमीटर हे त्यािें शोध; आप्रि त्यासाठी त्याांा ‘एकस्व’े प्रमळाली. 
भौप्रतकीतील ‘गोखले लॉ’ त्याच्या ाावााे आहे. 
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गोगटे, मधुकर नारायि (१९३२-) : व्यवसायााे स्थापत्य कप्रभयतंा. ४० वत े वास्तसप्रवशारर, व्हॅल्यसकर, 
स्रक्िरल मपं्रलप्राकर म्हिाू काम. प्रबनल्डंग िॅक्टीस ाावािे मंग्रली कप्रायतकाप्रलक १२ वत ेिालप्रवले. 
१९६६ साली मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतरेिी स्थापाा करूा कायधवाह, कध्यक्ष आप्रि प्रवर्श्स्त या परावंरूा 
पप्ररतरेिी भक्कम लसळिी करूा प्ररली. काेक शाखा स्थापा केल्या. वार्षतक संमेलाे, मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतर 
पप्रत्रका, प्रवज्ञाा भवा यािंी ससरुवात करूा प्ररली. भारतात काेक भाता बोलल्या लातात, त्यािंा 
एकमेकातं सपंकध  राहावा म्हिूा रोमा प्रलपी वापरावी कशा प्रविारातूा रोम प्रलपी पप्ररतर ससरू केली आप्रि 
ती िळवळ िालवली. 
 
गोठि णमश्रिे (णरिकिंजग णम्सचसग) : प्रवप्रशष्ट कशा रोा वकवा कप्रधक पराथांिे योग्य िमािात प्रमश्रि 
केल्यास प्रमश्रिािे गोठि तापमाा घटक पराथांच्या गोठि तापमााापेक्षाही कमी होते. कशा प्रमश्रिाांा 
गोठिप्रमश्रिे कसे म्हितात. पराथध थंड करण्यासाठी गोठिप्रमश्रिे वापरतात उरा. आईस््रमीम तयार 
करतााा बफध  आप्रि मीठ यािें प्रमश्रि वापरतात. त्यामसळे या प्रमश्रिािे तापमाा -२२ कंश सेनल्सकस एवढे 
कमी होते. 
 
गोठिाकं - गोठििंबदू (णरिकिंजग पॉईटं) : सवधसामान्य नस्थतीत एखाद्या द्रव पराथांिी उष्ट्िता काढूा 
घेतल्यास ज्या नस्थरतापमााास त्यािे स्थायू कवस्थेत रूपातंर होते त्या तापमााास त्या द्रवािा गोठिाकं 
म्हितात. ठराप्रवक राबाला द्रव पराथांिा गोठिाकं आप्रि त्याि पराथाच्या स्थायिूा द्रविाकं सारखाि 
कसतो. उरा. द्रवरुप पाण्यािा गोठिाकं व स्थायरूूप बफािा द्रविाकं रोन्ही शनू्य कंश सेनल्सकस आहेत. 
गोठिाकं पराथावरील राब आप्रि पराथातील प्रवरघळलेले क्षार यावर कवलंबाू कसतो. 
 
गोडिा णनमाि करिारे रासायणनक पदाथग (स्िीटनसग) : साखरेला पयाय म्हिूा गोडवा प्रामाि करिारे 
फ्रस क्टोल, टॅगोल, कलीटेम यासारखे रासायप्राक पराथध. ते ियापिय िप्र्रमयेत भाग घेत ााहीत. त्यामसळे 
उष्ट्माकंािी भर पडत ााही. परंतस त्यािें मतर कप्राष्ट पप्ररिाम कसल्यािे आता प्रारशधाास आले आहे. 
 
गोडाबें, णिद्याधर (१९२६-) : कॅाडाच्या वॉटलूध  प्रवद्यापीठातील आतंरराष्ट्रीय कीतीिे संख्याशास्त्रज्ञ. 
गोडाबंे याचं्या संशोधाािा आरंभ मसंबईत झाला (१९५०-१९५६). त्याचं्या ामसााप्रावड पाहिीतील मलूभतू 
तत्वासंंबधंीच्या संशोधाामसळे संख्याशास्त्रातील काेक बाबींिा उलगडा झाला. कंरालबाधंिीच्या उपपत्तीत 
त्यािंा वसहािा वाटा कसूा ती ाव ेउप्रमम ससरू करिारी आहे. आकलाी फलाच्या पद्धतीशास्त्रािी त्याांी 
माडंिी केल्यामसळे या उपपत्तीिी वाढ होण्यास व ााााप्रवध के्षत्रात प्रतिा उपयोग करण्यास उते्तला 
प्रमळाले. त्यािें गाललेले प्राबंध १९५५ ते १९६६ सालातील आहेत. त्याचं्या ाावावर ७५ शोधप्राबधं व ३ गं्रथ 
कसूा कॅाडाच्या रॉयल सोसायटीिे ते फेलो आहेत. 

 

 



 

अनुक्रमणिका 

गोबर गॅस (बायोगॅस) : सेंप्रद्रय पराथांच्या हवाप्रवरप्रहत कवस्थेतील प्रवघटााांतर प्रामाि होिाऱ्या वायसू 
‘बायोगसॅ’ कसे म्हितात. हा वायू प्रामाि करण्यासाठी व साठप्रवण्यासाठी तयार केलेल्या साधाास 
बायोगसॅ सयंंत्र म्हितात. गसरािें शिे, माावी प्रवष्ठा, स्वयंपाकघरातील टाकाऊ सेंप्रद्रय पराथध वापरूा 
बायोगसॅिी प्रार्षमती करता येते. कसे सयंंत्र िस्थाप्रपत केल्यााे, िरूतिास आळा बसूा पयावरिािे रक्षि 
होते. बायोगसॅमध्ये कसिारा ६० ते ७० टके्क प्रमथेा वायू ज्वलाशील कसल्यााे, त्यािा उपयोग मधंा म्हिूा 
स्वयंपाकासाठी, तसेि घरगसती प्रवद्यसत् प्रार्षमतीसाठी केला लातो. 
 

 
 

गोल (स्स्फअर) : एका नस्थरवबरूपासूा ठराप्रवक कंतरावर कसिाऱ्या सवध वबरंूाा लोडिाऱ्या व्रमपृष्ठाला 
गोल म्हितात. नस्थरवबरूस गोलािे कें द्र म्हितात - तर, या कें द्रापासूाच्या ठराप्रवक कंतरास गोलािी 
प्रत्रज्या म्हितात. हा एक प्रत्रप्रमतीय भौप्रमप्रतक आकार आहे. उरा. िेंडू. पृथ्वीिा गोलाकार ध्रसवापाशी िपटा 
आहे. त्यामसळे त्याला प्रववृत्तीय गोल (मप्रलप्टीकल नस्फकर) म्हितात. 
 
गोलकृमी (राउवडिमग) : आतड्यातील सूत्रकृमी लातीिा सवांत मोठा लंत. ४० सें. मी. लाबंीिा लंत 
आतड्यात राहतो. मारी २,४०,००० कंडी टाकते. प्रवष्ठेद्वारे ही कंडी बाहेर पडता पडतात. िप्रतकूल 
पप्ररनस्थतीत ही कंडी तशीि राहू शकतात. भाली, पािी म. मागांाी आलेली ही कंडी आतड्यात वाढवात. 
तेथूा रक्तामधूा ती फस प्फस सात लातात. र्श्ासाप्रलकेवाटे घशात येऊा लहाा आतड्यात वाढतात. 
यासाठी २-३ मप्रहाे लागतात. 
 
लंतािें आयसष्ट्य १ ते २ वत े कसते. खोकला, न्यूमोप्राया, उल्यमा, लसलाब या लंतामंसळे होऊ शकतात. 
प्रवष्ठेिी तपासिी करूा प्राराा होते. 
 
गोलाकार तार (िायर) : व्यास आप्रि काटछेरािे के्षत्रफळ सवध प्रठकािी सारखे कसिाऱ्या रोधी आवरिााे 
वषे्टीत केलेल्या गोलाकार, लाबं तारेिा तसकडा. रबरी वषे्टााच्या, प्रशसे (लेड), आवरिाच्या, पीव्हीसी 
आवरिाच्या मल्टीस्रॅण्ड, वातावरिसंरप्रक्षत, लवप्रिक, कनग्ारोधक (एफआरएलएस) कशा प्रवप्रवध 
िकारच्या तारा वील वहाासाठी वापरतात. 
 
गोल्डस्टाईन, जोसेफ (१९४०-) : या कमेप्ररका शास्त्रज्ञाला. १९८५ सालिे वैद्यकशास्त्रातले ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले. हे पाप्ररतोप्रतक मायकेल ब्राऊा सोबत त्याांा प्रवभागाू रेण्यात आले होते. त्याांी कमी 
घातेच्या मेर िप्रथााचं्या शोतक घटकािंा शोध लावल्यामसळे रक्तातले कोलेस्टेरोल पेशीत कसे लाते, हे 
समलण्यास सोपे झाले. कोलेस्टेरोलिा वाहक कसलेल्या या घटकाच्या शोधामसळे, कोलेस्टेरोलिे 
ियापिय व हृरयरोगातंील संबंधावर िकाश पडला. त्यामसळे आपि प्रवप्रशष्ट किपराथाच्या वापरावर 
प्रायतं्रि घालूा हृरय प्रवकारािा धोका टाळू शकतो. 
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गोिर (णमझल्स) : गोवर हा कप्रतशय संसगधलन्य रोग प्रवतािूंमसळे होतो व पसरतो. लागिकाल : रहा ते 
िौरा प्ररवस. संसगधकाल : ताप येण्याकगोरर एक ते रोा प्ररवस व पसरळ उठल्याांतर िार प्ररवस. यात 
ताप येतो, ााक प्रवहते, वशका येतात, कंग रसखते. ांतर कंगावर पसरळ उठते. तोंडात राढेशलेारी गालाच्या 
आत लाल रंगाच्या पार्श्धभमूीवर प्राळे प्रठपके प्ररसतात. यामसळे प्राराा पके्क होते. वळेीि उपाय ा केल्यास 
न्यूमोप्राया, मेप्रान प्रलयटीस, कााािे रसखिे होऊ शकते. िप्रतबधंक उपाय : रोग्याच्या र्श्ासावाटे, वशकेवाटे 
रोगािा िसार होतो म्हिूा रोग्याला वगेळे ठेवाव.े लसीकरि : बारा ते पंधरा मप्रहन्याचं्या बाळाला एम. 
एम. आर. (गोवर, गालगसंड, रुबेला) ही लस टोिावी. आवश्यक कसल्यास पािव्या वती पसन्हा द्यावी. 
(पाहा : जमटन गोवर) 
 
गोिारीकर, िसतं (१९३३-) : पंतिधााािें वैज्ञाप्राक सल्लागार, प्रवज्ञाा-तंत्रज्ञाा प्रवभागािे सप्रिव, पसिे 
प्रवद्यापीठािे कस लगसरू, प्रव्रमम साराभाई स्पेस सेन्टरिे संिालक कशी काेक परे भतूप्रविारे मूळिे 
रासायप्राक कप्रभयंता कसलेले भारतीय कंतराळशास्त्रज्ञ. उपग्रहासाठी लागिारे मंधा त्याांी प्रवकप्रसत 
केले. त्याांी खतािंा आंतरराष्ट्रीय कोश लगात िथम बाप्रवला. लोकसखं्येवर त्यािंा कभ्यास आहे. त्याांा 
आयधभट व पद्मभतूि हे पसरस्कार प्रमळालेले आहेत. 

 

 
 
गोिारीकर, शंकर (१९३१-) : भारतीय भौप्रतकशास्त्रज्ञ. प्रवज्ञाासंशोधाासाठी लागिाऱ्या प्रारप्राराळ्या 
आप्रि काोख्या उपकरिाचं्या प्रार्षमतीमध्ये त्यािें महत्त्वािे योगराा आहे. ‘टाटा मलूभतू संशोधा संस्था’ 
आप्रि ‘भाभा किसशक्ती संशोधा कें द्र’ या ससं्थामंध्ये उच्च परावर कायधरत कसतााा त्याांी ‘व्हेप्ररएबल 
एाली सायक्लोरॉा’ या आता कोलकाता येथे कसलेल्या गप्रतवधधक उपकरिाच्या िस्थापाेत कळीिी 
भपू्रमका बलावली होती. त्याांतर ते ‘सीएसआयआर’च्या कखत्यारीतील िंरीगढ येथील ‘सेन्रल 
सायपं्रटप्रफक मन्स्टस मेन्ट ऑगधाायझेशा’ (सीएसआयओ) या ससं्थेिे संिालक होते. 
 
गोंडिनभूमी : को्यमवधी वतांपूवीच्या प्रवतसववृत्ताच्या रप्रक्षिेकडील महाखंड. कंराले रहा कोटी वतांपूवी हे 
महाखंड फस टूा त्यािंी शकले झाली. ांतर पाि कोटी वतांपयंत त्यािी खंडे-उपखंडे तयार झाली. ही खंडे 
आल रप्रक्षि कमेप्ररका, आप्रफ्रका, ऑस्रेप्रलया, कंटानक्टधका आप्रि भारत उपखंड या ाावााे आपि 
ओळखतो. ही खंडे कलूाही सरकत आहेत कसे प्रहमालयाच्या कभ्यासावरूा समलते. भारत उपखंड 
आप्रशया खंडाच्या रप्रक्षि भागावर आपटल्यााे प्रहमालय पवधतराली कनस्तत्वात आली. (पाहा : खंडािें 
स्थलातंर, पॅनगाईया) 
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गॉज : लखमेवर औतध लावल्याांतर लावायिे प्रवरळ घातेिे वस्त्र. ते कापसािमािे लखमेला प्रिकटत 
ााही. याच्या प्रार्षमतीकप्ररता सहसा २० ससताकंाच्या ससतािा वापर केला लातो. याच्यावर बँडेलपट्टी बाधंली 
लाते. 
 
गॉज, योहान कालग  रेिकडणरख (१७७७-१८७५) : कंकप्रसद्धातं (ांबर प्रथकरी), भपू्रमती आप्रि 
खगोलशास्त्रातील योगराााबरोबरि ित्येक बीलगप्रिती समीकरिाला मूळ कसतेि कसा मलूभतू प्रसद्धातं 
प्रसद्ध करूा राखप्रवण्यासाठी िप्रसद्ध कसलेला लमधा गप्रिततज्ज्ञ. यााी टेप्रलग्राफिा शोध लावला आप्रि 
प्रवद्यसत् िसंबकत्वाच्या गप्रितीय प्रसद्धातंात महत्त्वािे योगराा प्ररले. 
 
गॉल्गी अगंक (गॉल्गी बॉडी) : सलीवाचं्या पेशीतील एक लहाा प्रपशवीसारखे प्ररसिारे उपागं. आवश्यक 
प्रवतंिके प्रामाि करण्यािे तसेि कबकरके वा िप्रथाे यासारखे किपराथध पेशींमधूा वाहूा ाेण्यािे काम ते 
करतात. कॅप्रमप्रलओ गॉल्गी या शास्त्रज्ञााे यािा शोध लावला. 
 
गॉणसयन णितरि (गॉणसयन णडस्स्रबयुशन) : पहा िसामान्य प्रवतरि 
 
गगँरीन : काही कारिास्तव शरीराच्या एखाद्या भागािा रक्तपसरवठा खंप्रडत झाला तर त्या भागातील सवध 
पेशी प्रालीव होतात. 
 

गगँरीािे तीा िकार आहेत. १) गसॅ गगँरीा : प्रवाॉनक्सलीवी लंतू लखमेत प्रशरल्यास हा िकार 
होतो. क्लॉनस्रप्रडयम वैल्शाय याला कारिीभतू होतात. हे लंतू गसराचं्या आतड्यात वाढतात कारि 
गोठ्यात, रक्तातील घािीत कसतात. यात त्विा राबल्यास कस रकूर आवाल येतो. 

 
२) कोरडा-ड्राय गगँरीा. रक्तवाप्रहाी काही कारिास्तव बंर झाल्यास हा होतो. रूप्रतत भाग 

रसखतो, आग होते, िथम तो प्रफकट पडतो व ांतर काळा होतो. 
 
३) ओला गगँरीा (वटे गगँरीा) यात रूप्रतत भाग फस टतो, त्यावर फोड येतात व रंग बरलतो. ताप 

येतो, भ्रम होतो, रक्तात लंतससंसगध होतो. रूप्रतत भाग शस्त्रप्र्रमयेाे कापिे हा एकि मलाल. 
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ग्रंह (प्लॅनेट) : सूयाभोवती वकवा एखाद्या ताऱ्याभोवती प्रफरिाऱ्या स्वयंिकाप्रशत ासिाऱ्या मोठ्या 
आकाराच्या वस्तू. ग्रहािें स्वरूप आपल्या सूयधमालेतल्या बसध, शस्रम, पृथ्वी, मंगळ या ग्रहािंमािे खडकाळ 
कसू शकते वकवा गसरू, शप्रा, यसरेास, ाेपच्याू या ग्रहािंमािे वायसमयही कसू शकते. 
 
ग्रंहि (एस््लप्स) : कवकाशस्थ वस्तूिे झाकले लािे. सूयधग्रहिात पृथ्वीवरच्या प्रारीक्षकाला सूयधवबब हे 
िंद्रवबबामसळे झाकले गेलेले प्ररसते, तर िंद्रग्रहिात पृथ्वीिी सावली िंद्रावर पडूा पृथ्वीवरच्या 
प्रारीक्षकाला िदं्रवबब झाकले गेलेले प्ररसते. (पाहा : िदं्रग्रहर्ण; सूयटग्रहर्ण) 
 

 
 

ग्रंहिी (ड्युओणडनम) : लहाा आतड्यािा ससरुवातीिा २० ते २५ सें.मी. लाबंीिा व मंग्रली ‘सी’ 
कक्षरासारखा प्ररसिारा भाग. लठराच्या पायलोरसपासूा लहाा आतड्याच्या लेलसाम या रससऱ्या 
भागापयंत हे पसरलेले आहे. संयसक्त प्रपत्ताशयाप्रलका व स्वारसवपडाप्रलका या भागात प्रपत्तरस (बाईल) व 
लायपेल प्रवकर सोडतात. मेर व मेराम्लाचं्या पिाासाठी हे आवश्यक कसतात. या प्रवकरामंसळे मेराम्लािें 
प्रवघटा होऊा सूक्ष्म फेस तयार होतो व मेराम्ले शरीरात शोतली लातात. 
 
ग्रंाऊिंटग : काँ्रमीटच्या बाधंकामात कस ठेही पोकळी राप्रहल्यास मलबसतीसाठी वकवा आतील सळ्या गंलू ाये 
म्हिूा प्रसमेंट, रेती, पािी यािें प्रमश्रि वापरले लाते. यािा वापर केल्यावर काही प्ररवस त्यावर पािी 
माराव ेलागते. कारि प्रसमेंटच्या रासायप्राक िप्र्रमयेमसळे उष्ट्िता प्रामाि होते व थंड होतााा पृष्ठभागावर 
तडे लाऊ शकतात. 
ग्रंानाइट : एक प्रमश्र स्वरूपातील रगड. त्यात मोठ्या िमािात क्वाटधझ, थोडे फेल्स्फार आप्रि कत्यंत कल्प 
मायका कसते. तो रिकट आप्रि प्रटकाऊ आहे. त्यातील फेल्स्पारच्या िमािााससार त्यािा रंग वेगवगेळा 
होतो. माोरे, स्तंभ, छपाईिे रगड, फरसबंरी, प्रशलालेख, स्मारके याचं्या बाधंिीसाठी त्यािा वापर होतो. 
 
ग्रंाफाइट : काबधािे एक महत्त्वािे कपरूप. त्यात काबधा किूंच्या साखळ्या सपाट थरामंध्ये रिलेल्या 
कसतात. ते स्पशाला गसळगसळीत पि कठीि, प्रवद्यसतससवाहक तसेि उष्ट्ितावाहक आहे. ते लळत ााही. 
मलेक्रोड, भट्ट्यमाचं्या वभती, उच्च तापमााातल्या मसशी, संहत आम्ले साठवण्याच्या टाक्या तसेि 
किसभ्यमामंध्ये न्यरूॉािा वगे कमी करण्यासाठी त्यािा वापर होतो. 
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ग्रंाम स्टेन : लीवािूंिे वगीकरि करण्यासाठी प्रवप्रशष्ट रंगद्रव्याचं्या त्यांच्याबरोबर होिाऱ्या िप्र्रमयेिा 
उपयोग करण्यािी डॅाीश शास्त्रज्ञ हान्स प्रििा ग्राम याांी शोधूा काढलेली पद्धत. यातील रासायप्राक 
िप्र्रमयापंोटी धारि केल्या लािाऱ्या कपं्रतम रंगछटााससार लीवािूंिे ग्राम पॉप्रझप्रटव्ह व ग्राम प्रागेप्रटव्ह कसे 
वगीकरि करण्यात येते. लीवािूंच्या लैप्रवक गसिधमाशी काही िमािात या वगीकरिािी सागंड बसते. 
 
ग्रंाहकरेिू (णरसेप्टोर) : पेशीच्या आवरिामध्ये रुतलेला वकवा पेशीरसामध्ये कसलेला िप्रथाािंा रेिू. 
याच्याशी प्रवप्रशष्ट संरेशवहा रसायाािा संयोग झाल्यास त्या पेशीमध्ये त्या सरेंशािी कंमलबलाविी 
करिाऱ्या िप्र्रमयाांा िालाा प्रमळते. ग्राहकरेिू व संरेशरसायािा रेिू याचं्यामधील ााते एकप्राष्ठ कसते. 
संिेरकािंा िभाव कशाि िकारच्या िप्र्रमयेतूा उद भवतो. 
 
णग्रंियाडग, रिकािसिा ऑगस्त णि्तोर (१८७१-१९३५) : फ्रें ि रसायातज्ज्ञ. १९१२ सालिे रसायाशास्त्रातले 
ाोबले पाप्ररतोप्रतक त्याांा आप्रि पॉल सबाप्रतएव याांा प्रवभागूा प्रमळाले होते. सेंप्रद्रय रसायााचं्या 
संश्लेतिात मरत करिारी रासायप्राक संयसगे त्याांी शोधली. मथर द्राविात मगॅ्ाेप्रशयम धातू आप्रि 
कनल्कल हॅलाईड्स याचं्यात िप्र्रमया होऊा कनल्कल मगॅ्ाेप्रशकम हॅलाईड रसायाे तयार होतात व ही 
रसायाे सेंप्रद्रय पराथांच्या प्रार्षमतीत हातभार लावतात. 
 
ग्रंीणनच रेखािृत्त (ग्रंीणनच मेरेणडअन) : ग्रीप्राि येथल्या ‘रॉयल ऑब्झव्हेटरी’ या वधेशाळेतूा लािारे शनू्य 
रेखाशं रशधविारे रेखावृत्त. पथृ्वीवरील सवध स्थााािें रेखाशं रशधवण्यासाठी ग्रीप्राि रेखावृत्त हे संरभध म्हिाू 
वापरले लाते. म. स. १८८४ साली कमेप्ररकेत वॉवशग्टा येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय पप्ररतरेतील 
प्रािधयााससार या शनू्य रेखाशं रशधविाऱ्या रेखावृत्तािी प्राप्रिती करण्यात आली. (पाहा : रेखाशं; रेखावृत्त) 
 
गे्रं (Gy) : प्रकरिोत्सारी प्रकरि माध्यमातूा लातााा त्यातील रेिूंिे आयाीकरि करतात. व म्हिूाि 
प्रकरिोत्सारीता मोलण्यािे एकक हे आयाीकरिाच्या माते्रवर आधाप्ररत आहे. एक प्रकलोगॅ्रम वलााच्या 
पराथात एक ज्यलू एवढी ऊला तयार करण्याकप्ररता लागिाऱ्या प्रकरिोत्साराच्या माते्रस एक गे्र कसे 
मााण्यात आले आहे. 
 
गे्रंगोणरअन णदनदर्णशका (गे्रंगोणरअन कॅलेंडर) : पोप गे्रगरी (तेरावा) यााे म. स. १५८२ साली कमलात 
आिलेली ससधाप्ररत प्ररारर्षशका. हीि प्ररारर्षशका आल लगभर वापरली लाते. याकगोरर कनस्तत्वात 
कसलेल्या ज्यपू्रलया प्ररारर्षशकेाससारिा ३६५·२५०० प्ररवसािंा वतधकाल हा ऋतंूवर आधाप्ररत कसलेल्या 
३६५·२४२२ प्ररवसाचं्या वतधकालाशी (सापंाप्रतक वताशी) किकूपिे प्रागप्रडत केला गेला ाव्हता. या 
ज्यूप्रलया प्ररारर्षशकेिा वतधकाल आप्रि सापंाप्रतक वतधकाल यातं रर १२८ वतांाी एक प्ररवसािी त्रसटी 
प्रामाि होत होती. या त्रसटीमसळे उत्तरायि ससरू होण्यािा ज्यपू्रलका प्ररारर्षशकेाससारिा प्ररवस आप्रि 
ित्यक्ष प्ररवस यातं रहा प्ररवसािंा फरक पडला होता. हा फरक ाष्ट करण्यासाठी पोप गे्रगरी यााे म. स. 
१५८२ सालच्या प्ररारर्षशकेतले रहा प्ररवस कमी केले. यासाठी त्या वती प्ररााकं ४ ऑक्टोबरांतरिा 
प्ररवस १५ ऑक्टोबर कसल्यािे मााले गेले. त्यािबरोबर, भप्रवष्ट्यात पडिारा फरक कमी करण्यासाठी 
त्यापसढे म. स. १६००, २०००, २४०० यासंारखी िारशाेे भाग लािारी वत े लरी लीपवत े कसली, तरी 
१७००, १८००, १९०० यासंारखी िारशाेे भाग ा लािाऱ्या वतांाा लीपवत ेा मााण्यािे ठरले. (पाहा : 
ज्यूचलअन चदनदर्घशका; सापंाचतक वषट) 
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नलायकोजन : ग्लसकोल या साध्या साखरेिे किू लोडलेली शृखंला ग्लायकोलामध्ये कसते. हे राखीव कि 
उरलेल्या कालंी वकवा साखरेपासूा शरीरात तयार होते आप्रि यकृत व स्ाायूंमध्ये साठवले लाते. याला 
िाण्यातील कालंी कसेससद्धा म्हितात. 
 
नलायकॉणलसीस : शकध रेच्या ऑनक्सप्रडकरिातूा प्रतच्या ठायी कसलेली रासायप्राक ऊला मसक्त करिारी 
लीवरासायप्राक िप्र्रमया. ग्लसकोल, फ्रस क्टोल, तसेि स्टािध, ग्लायकोला यािें रूपातंर 
(ऑनक्सप्रडकरिााे) लॅनक्टक आम्लात होते आप्रि ऊला मसक्त होते. 
 
नलायडर : ससकािूवर िालिारे, मंधा ा रेता हवमेध्ये उडू शकिारे प्रवमाा. हविेा झोत आप्रि प्ररशा यािंा 
योग्य उपयोग करूा िालक प्रवमााािे हवमेध्ये पक्ष्यािंमािे भ्रमि करवाू आितो. 
 

आधसप्राक ग्लायडरमध्ये वळेिसंगी उपयोगी पडाव े म्हिूा मपं्रला बसवलेले कसते. ग्लायडर 
उडवायच्या कगोरर लप्रमाीवर यापं्रत्रक पद्धतीाे त्याला खेिूा वगे रेतात. हवचे्या झोतावर स्वार होऊा ते 
वर लायला लागले की यापं्रत्रक बल काढूा घेतात व ग्लायडर आकाशात वैमाप्राकािे कौशल्य व हवा यावर 
तरंगत राहते. 
 
नलुकागॉन : हा िोटीायसक्त संिेरक रक्तातील साखरेिा समतोल राखायला मन्स्यसलीािमािेि महत्त्वािा 
आहे. स्वारसवपडातील आयलेट्टस ऑफ लँगरहॅन्स यातील पेशी यािी प्रार्षमती करतात. यकृतातील 
ग्लायकोलेावर यािी िप्र्रमया होऊा शकध रा प्रामाि होते व ती ताबडतोब रक्तात प्रमसळते. व्यायाम, 
ाससत्या िप्रथाािंा आहार व रक्तातील शकध रेिी पातळी यामसळे या संिेरकािा स्त्राव होऊा रक्तातील 
शकध रेिा समतोल राखला लातो. मधसमेहींच्या रक्तातील शकध रा औतधामंसळे एकाएकी कमी झाल्यास यािे 
मंलेक्शा प्ररल्यास रोगी बरा होतो. (पाहा : इन्शुचलन, मधुमेह) 
 
नलुकोज : रासायप्राक प्रसद्धान्त C6 H12 O6 ही सहा कबधयसक्त कसलेली साखर प्रहरव्या वास्पतींत िकाश 
संश्लेतिााे तयार होते. याला द्राक्षातील साखर वकवा रक्तातील साखर कसेरेखील म्हितात. ही साखर 
िाण्याचं्या तसेि मािसाचं्या शरीरातील मसख्य ऊला आहे. 
 
नलोबल िॉणमंग : वातावरिातील काबधा-डाय-ऑक्सामड सूयधिकाशााे गरम होतो. पृथ्वीवर वाढत्या 
िमािात लाकूड, कोळसा, तेल लाळल्यााे काबधा-डाय-ऑक्सामडिे िमािही वाढते; पप्ररिामी 
वातावरिािे तापमाा वाढते. सेंप्रद्रय पराथांिे प्रवघटा होतााा प्रमथेा वाय ूतयार होतो, तोही सूयधिकाशााे 
तापतो आप्रि वातावरिाच्या तापमााात वाढ होते. पृथ्वीच्या वातावरिािे तापमाा सा १८७० ते १९९० च्या 
ररम्याा कध्या कंशााे वाढले; पि सा १९९० ते २०२५ च्या ररम्याा एक कशंााे वाढेल कसा कंराल आहे. 
तसेि, २०२५ ते २१०० पयंत तीा कंशाांी वाढेल कशी भीती आहे. उष्ट्िता वाढत गेल्यास पवधत व 
ध्रसविरेशातंील बफध  प्रवतळूा ते पािी समसद्रात येईल, समसद्रािी पातळी िढेल आप्रि सागरतीरावरील शहरातं 
पािी प्रशरेल, कशी भीती शास्त्रज्ञ व्यक्त करत आहेत. 
 
नलॅशॉ, शेल्डन एल. (१९३२-) : कमेप्ररका भौप्रतकतज्ज्ञ. १९७९ सालिे भौप्रतकशास्त्रातले ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक त्याांा नस्टव्हा वाईाबगध आप्रि कब्रसस सलाम याचं्यासह रेण्यात आले होते. त्याांी िाथप्रमक 
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किातंील कशक्त बल व प्रवद्यसत् िसंबकीय आंतरिप्र्रमयासबंंधी संशोधा केले व त्यामसळे प्रबटा कि बाहेर पडूा 
पराथािी होिारी झील मोलण्यास सोपे झाले. 
 

 
 

नलॉकोमा : पारपटल (कॉर्षाया) व वभग याचं्यामध्ये पाररशधक द्राव प्रफरत कसतो. हा द्रव सूक्ष्म ाप्रलकावंाटे 
पसन्हा रक्तवाप्रहन्यात लातो. या द्रावाच्या मागात कडथळा आल्यास डोळ्यातील राब वाढतो. ाेहमी हा राब 
१६ प्रम. प्रम. च्या पेक्षा कमी कसतो. हा राब यापेक्षा सतत लास्त राप्रहल्यास डोळ्याला कपाय होऊा 
कालातंरााे दृष्टी लाते. हा राब एकाएकी वाढला तर डोके रसखू लागते, डोळा लाल होतो व ओकाऱ्याही 
होतात. वाधधक्यात हा राब हळूहळू वाढतो व ते समलतही ााही. यामसळे दृष्टी मंर होते व काही काळााे 
कंधत्व येते. (पाहा : नेत्र) 
 
निापटग-मायेर, माणरआ (१९०६-१९७२) : लन्मााे लमधा कसलेली कमेप्ररका भौप्रतकतज्ज्ञ. आयगेा प्रवग्ाेर 
आप्रि हान्स डी. येन्सा याचं्यासह त्याांी १९६३ सालिे भौप्रतकशास्त्रातले ाोबेल पाप्ररतोप्रतक पटकाप्रवले 
होते. किसकें द्रातील रिाेसबंधंी आप्रि िोटॉा व न्यसरॉा किासंबंंधी त्याांी महत्त्वपूिध सशंोधा केले. 
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घ 
 
घटक, सदस्य (एणलमेंट) : संि, प्राधारक, आव्यूह यातील एक. 
 
घटसपग (णडफ्थेणरया) : कॉप्रराेबॅक्टेप्ररयम प्रडफ्थेप्ररया या गोफिीच्या आकाराच्या लंतूमसळे होिारा रोग. 
पप्ररपक्वकाल २ ते ५ प्ररवस. थंप्रडत िारसभाव लास्त. लंतंूिे आश्रयस्थाा व वाहक मािसू. कभधकाांा 
आईकडूा आलेल्या िप्रतकारशक्तीमसळे सहा मप्रहन्यापयंत घटसपध होत ााही. म्हिाू त्याि काळात लस 
टोिाू िप्रतकारशक्ती प्रामाि करावी. लंतंूच्या प्रवतािा हृरयावर व िेतातंतूवर रसष्ट्पप्ररिाम होतो. ताप येतो, 
घशात रसखूा प्रगळायला त्रास होतो. घशात पाढंरे डाग प्ररसतात. त्या डागातील लंतंूिी तपासिी करूा 
प्राराा पके्क करता येते, ताबडतोब लस टोिाू रोग आटोक्यात आिता येतो. 
 
घणटित (्लॉकिाईज) : घड्याळाच्या का्यमाचं्या प्ररशाेे (भ्रमि) उरा. वभतीत वकवा लाकडात घट्ट 
बसवण्यासाठी ाेहमीिा स््ूरम घप्रटवत प्रपळला लातो. 
 
घन (्यबू) : एखाद्या िलािा वकवा संख्येिा प्रतसरा घात. लसे. ८ = २³ भपू्रमतीत सहा िौरस फलक 
कसलेली आकृती टाकिे. 
 
घनता (डेस्िसटी) : कोित्याही पराथाच्या एका एकक घाफळािे वस्तसमाा. पराथाच्या एकक 
आकारमााात सामावलेल्या वस्तसमााास पराथािी ‘घाता’ म्हितात. एक प्रमप्रललीटर पराथािे वला. 
 
घनफळ (्हॉल्युम) : िस्थााे व्यापलेल्या कवकाशाच्या भागािे मोलमाप. त्याच्या आकडेमोडीत लाबंी, 
रंुरी, उंिी वकवा खोली कशी तीा पप्ररमािे येतात. 
 
उरा. : समातंर तटफलकािे घाफळ = लाबंी × रंुरी × उंिी. 
रोाि पप्ररमािे कसतील तर एकािा वगध येतो. 
लसे : वृत्तप्रित्तीिे घाफळ = π (प्रत्रज्या)² × उंिी = πr2h 
 
घनमूळ (्यबूरूट) : प्ररलेली संख्या ज्या सखं्येिा घा कसते ती संख्या. ८ ही संख्या २ िा घा 
कसल्यामसळे (८=२×२×२=२³) २ हे ८ िे घामूळ आहे. ∛ हे घामूळािे प्रिन्ह आहे. 
 
घनस्स्थती संयत्र (सॉणलडस्टेट इिस्ुमेंट) : पूवी प्रावात ाळ्यातं प्रारप्राराळ्या प्रवद्यसत् राबािी माडंिी करूा 
त्यात मलेक्रॉा िवाहावर ताबा ठेवाू प्रवप्रवध कामे साध्य केली लात. तशाि सवध कामासंाठी 
रानन्झस्टरसारखी सवधस्वी घानस्थतीतील - वाहक, रोधक, कधधवाहक घटक - उपकरिे. 
 
घषगि (णरिक्शन) : लेव्हा रोा वस्तंूिे पृष्ठभाग परस्पराशंी संलग्ा कसतात आप्रि त्या वस्तू एकमेकासंापेक्ष 
गप्रतमाा होत कसतात, त्या वळेी त्या रोा पृष्ठभागारंरम्याा गतीला होिारा प्रवरोध म्हिले घतधि. वस्तूच्या 
गतीच्या प्रवरुद्ध कायधरत होिाऱ्या या बलाला ‘घतधिबल’ कसे म्हितात. पृष्ठभाग गसळगसळीत करूा रोा 
घापराथांच्या पृष्ठभागािें घतधि कमी करता येते. यंत्रामंधील घतधि कमी करण्यासाठी वगंि वापरतात. 
वाहा थाबंप्रवण्यासाठी रबरािे बूि िाकाच्या आतील पृष्ठभागावर घासूा िाकािी गती कमी होते व वाहा 
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थाबंते. आपि लेव्हा िालतो तेव्हा आपल्या पायाच्या आप्रि लप्रमाीच्या ररम्याा घतधिबल कायधरत कसते 
म्हिूा िालिे शक्य होते. ााहीतर पाय घसरूा िालिे कशक्य झाले कसते. 
 
घषगिजिय णिदु्यत (स्टॅणटक इलेस््रणसटी) : रोा प्रवप्रशष्ट पराथांच्या घतधिााे प्रामाि झालेला प्रवद्यसतिभार. 
हा त्या घतधिलन्य पराथांवरि राहतो. त्यािा िवाह प्रामाि होत ााही. उरा. कािकाडंी रेशमी कापडावर 
घासल्यास कािकाडंीवर धा तर रेशमी कापडावर ऋि प्रवद्यसत् िभार प्रामाि होतो. हा िभार मलेक्रॉाच्या 
हालिालीाेि प्रामाि होतो. 
 
घाटगे, णिष्ट्िू महादेि (१९०८-१९९१) : प्रवमाा रिाातज्ज्ञ, १९४६ साली बंगलोरला एि.टी.२४, पसष्ट्पक 
आप्रि लेट फायटर प्रकरि या प्रवमााािंा कप्रभकल्प त्यािाि. यासाठी त्यािंा पद्मश्री पसरस्कार रेऊा गौरव 
झाला. १९६५ च्या भारत पाक यसद्धात भारतााे ज्या ाॅट प्रवमाााच्या आधारे प्रवलय प्रमळवला त्यात घाटगे 
याांी केलेल्या ससधारिामंसळे हे शक्य झाले. प्रमग प्रवमाााच्या कारखान्यािें ते सल्लागारही होते. 
 
घात (इिडे्स / ए्सपोनंट) : एखाद्या संख्येला त्याि संख्येाे प्रकती वळेा गसिले कसता प्ररलेली संख्या 
प्रमळते हे रशधप्रविारी संख्या. उरा. ‘३२’ िे उत्तर येण्यासाठी ‘२’ ला ‘२’ ाे ‘५’ वळेा गसिाव ेलागेल म्हिले 
‘३२’ ही संख्या ‘२’ िा पंिमघात आहे. ‘२’ च्या डोक्यावर थोडे उलवीकडे घाताकं प्रलप्रहला लातो. लसे २⁵ 
= ३२ (पाहा : घन, वगट) 
 
घातकत्ि (मॅणलननिसी) : एका कवयवाच्या पेशीिी रससऱ्या संपूिध वगेळ्या कवयवात सं्रमप्रमत होण्यािी 
क्षमता. सामान्यतः प्रारोगी पेशीकडे ही क्षमता ासते. पि ककध रोगाच्या पेशी ती िाप्त करू शकतात. तसे 
झाल्यास ककध रोगािा फैलाव शरीरभर होऊ शकतो. 
 
घाताकंी फल (ए्स्पोनेस्िशअल फं्शन) : घाताकंाच्या लागी आलेल्या x िलात होिाऱ्या बरलााससार y 
िल बरलत कसेल तर ते घाताकंी फल. लसे y=2x, ex फलात ाैसर्षगक लॉगप्ररथमिा पाया e तेही 
घाताकंी फल 
 
घाताकंीय (ए्सपोनेस्िशअल) : िाप्रिमात्रािंी स्वाभाप्रवकपिे संख्या एका ाैसर्षगक योलाेाससार वाढते. ही 
वाढ ससरुवातीला मंर, ांतर झपा्यमााे आप्रि त्याही ांतर पसन्हा मंरपिे होते, कधीकधी नस्थरावते. संख्या 
झपा्यमााे वाढण्यािा लो भाग कसतो, त्याला संख्यावाढीच्या आलेखािा घाताकंीय भाग म्हितात. 
 
घातीय णनयम (लॉज ऑफ इडंायसेस) : एकाि राशीिे घात पूिांक कसतााा त्याचं्या गप्रिती 
प्र्रमयासंबधंीच्या प्रायमाांा घातीय प्रायम कसे म्हितात. ते पसढीलिमािे आहेत. 
 
१) एकाि राशीच्या रोा संख्यािंा गसिाकार करतााा त्याचं्या घाताकंािी बेरील करावी. उरा. २³ × 

२⁴ = २³⁺⁴ = २⁷ 
२) एकाि राशीच्या रोा संख्यािंा भागाकार करतााा कशंराशीच्या घाताकंापासूा छेर राशीिा 

घाताकं वला करावा. 
उरा. २⁶ ÷ २² = २⁶⁻² = २⁴ (२⁶/२² = २⁴) 
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३) घातसंख्येिा घात करतााा घाताकंािा गसिाकार करावा. 
उरा. (२³)४ = २³ × ⁴ = २¹². 

४) रोा संख्याचं्या गसिाकारािा घात करतााा त्या रोा घातसंख्यािंा गसिाकार करावा कसे (३×४)² 
= ३² × ४² 

 
घाम (पस्स्पगरेशन) : त्विेमध्ये िमध थरात वटेोळ्यासंारख्या ाप्रलकाकार घमधगं्रथी कसतात. याचं्या ााप्रलका 
त्विेवर उघडतात व गं्रथींाी तयार केलेला पाण्यासारखा स्वच्छ स्त्राव त्विेवर पसरतो आप्रि शरीरािे 
तापमाा कमी करतो. पािी, काही आयन्स − सोप्रडयम + क्लोरामड, यसप्ररया, यसप्ररक ॲप्रसड, कमायाो 
आम्ले, कमोप्राया, ग्लसकोल, लॅनक्टक आम्ल व ॲस्कॉरप्रबक आम्ल घामात आढळतात. घामातूा 
शरीराबाहेर काही त्याज्य पराथधही बाहेर पडतात. 
 
घाम येिे (स्िेिंटग) : शरीरािे तापमाा कायम ठेवण्यासाठी केलेली ाैसर्षगक ििाली. यापोटी शरीरातील 
वाढीव उष्ट्िता बाहेर टाकली लाते. त्विेखालील घमधगं्रथींिी प्रछदे्र त्विेवर सूक्ष्म प्रछद्रावाटे उघडतात आप्रि 
त्यातूा क्षारयसक्त पाण्यािे थेंब बाहेर टाकले लातात. ससमारे २० ते ३० लक्ष घमधगं्रथी त्विेत कसतात. 
घमधगं्रथीपासूा एक छोटी / कप्रतशय बारीक वटेोळे कसिारी ाळी प्रछद्राद्वारे त्विेवर उघडते. या पाण्यािे 
बाष्ट्पीभवा होतााा शरीरातील उष्ट्िता बाहेर टाकली लाते. 
 
घुिी पणरबल (टॉकग ) : एखाद्या वस्तूवर लावलेल्या बलामसळे रूरवर कसलेल्या कक्षाभोवती त्या वस्तूला 
प्रफरावयास लाविारे पप्ररबल ही सप्ररश राशी आहे. न्यूटा मीटर हे त्यािे पप्ररमाि आहे. ररवाला 
उघडण्यासाठी प्रबलागरीपासूा काही कंतरावर कसलेल्या ररवालाच्या मसठीवर आपि बल लावतो, तेव्हा 
प्रामाि झालेल्या घूिी पप्ररबलामसळे ररवाला प्रबलागरीच्या कक्षाभोवती प्रफरतो आप्रि उघडला लातो. 
लहाा मसलाचं्या खेळण्यातील भोवरा त्याच्या कक्षाभोवती घूिी पप्ररबलामसळे प्रफरतो. 
 
घंुगुरटे (नॉसोणफला) : फळावंर सामान्यतः आढळिारी घसंगसरटे माशी. हे कीटक कस लिारी फळे व 
किपराथावर घोंघावतााा आढळूा येतात. या कीटकािें िलाा सहलतेाे करता येिे शक्य कसल्यामसळे 
तसेि या कीटकािें आयसमाा रोा आठवडे एवढे कल्प कसल्यामसळे ियोगशाळेत या कीटकाचं्या काेक 
प्रपढ्यावर कमी कालावधीत संशोधा करिे शक्य होते. म्हिूा या कीटकािंा ियोगशाळेत 
िलााशास्त्रावरील संशोधाासाठी वापर करण्यात येतो. 
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घुिी (जायरोस्कोप) : वगेााे स्वतःच्या आसाभोवती प्रफरिारे लड व लाड िाक बसप्रवलेले एक उपकरि. 
या वगेााे प्रफरिाऱ्या िाकाच्यायोगे, िाकाच्या आसाच्या नस्थतीत बरल होण्यास प्रवरोध होत कसल्यााे, 
कवकाशात ही नस्थती कायम एकि ठेवण्यासाठी कशा उपकरिािा उपयोग केला लातो. मोठ्या 
लहालामंध्ये व कंतराळयााामंध्ये कशा उपकरिािंा खूप फायरा होतो. 
 

 
 

घूिगन णत्रज्या (रेणडअस ऑफ जायरेशन) : पराथािा लडता पप्ररबळ I=∑mir2
i प्ररला लातो. या सूत्रात ri हे 

mi किािे प्राप्रित रेतेपासूािे (वबरू वकवा ितलापासूािे) कंतर कसते. ∑mi = M घेऊा MK2 = ∑mir2i 
कसेल तर Kला त्या रेतेसंबधंीिी (वबरू वकवा ितलासंबधंीिी) घूिधा प्रत्रज्या म्हितात. 
 
घोड्याचंा अणतभ्य कपाळरोग (णबग हेड णडसीझ) : घोड्याच्या या रोगाला, मीलसध प्रडसीझ म्हिले 
िक्कीवाल्याच्या घोड्यािा रोग कसेही म्हटले लाते. कारि, कशा िक्कीवाल्याचं्या घोड्याचं्या खाण्यात वकवा 
आहारात मोठ्या िमािात गव्हाच्या कोंड्यािा वापर होई. स्वाभाप्रवकि, त्याच्या खाद्यात फॉस्फरिे िमाि 
वाढे. पप्ररिामी, आहारातील कॅनल्शकमच्या कप्रभशोतिात प्रबघाड प्रामाि होई. हाडामधील कस िािी 
कप्रतिमािात वाढ होऊा कपाळािा आकार मोठा होतो. मतका की, कपाळामध्ये साध्या हातााेही टाििी 
टोिली लाऊ शकते. 
 
घ्रािेंणद्रय संबणधत (ओलफॅ्टरी) : िाण्यामंध्ये प्रारप्राराळे वास ओळखू येण्याच्या गसिधमामसळे ते 
वातावरि, द्रवपराथध, झाडे, फस ले, पााे मत्यारींिे वगेळेपि व कनस्तत्व ओळखू शकतात. यासाठी 
वापरल्या लािाऱ्या प्र्रमया कवयव, ऊती यासं घ्रािेंप्रद्रय संबंप्रधत कसे म्हितात. 
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च 
 
चकाकिे (ल्युणमनेसिस) : एखाद्या पराथाच्या सूक्ष्म किाांी बाहेरूा उला शोताू घेतल्याांतर ते कि उच्च 
ऊला नस्थतीत गेल्यााे त्या किातूंा िकाशरूपााे ऊला बाहेर टाकली लाऊ शकते; कशा िकाश-ऊलेच्या 
िारिाला ‘ल्यसप्रमाेसन्स’ म्हितात. बाहेरील ऊलेिा स्त्रोत काढूा घेतल्याांतरही रीघधकाळपयंत िकाश-
ऊलेिे िारि होत कसल्यास, या िप्र्रमयेला स्फस ररीप्ती (फॉस्फोरेसन्स) म्हितात. बऱ्याि खप्रालद्रव्यामंध्ये 
हा गसिधमध आढळतो. बाह्य ऊला स्त्रोत प्र्रमयाशील कसताााि प्ररसूा येिाऱ्या ल्यसप्रमाेसन्स िप्र्रमयेला 
‘फ्ल्यसओरेसन्स’ म्हितात. घराघरातूंा वापरल्या लािाऱ्या ाळीच्या प्ररव्यामंध्ये फ्ल्यसओरेसन्स - 
ल्यसप्रमाेसन्स - िप्र्रमया घडत कसते. ‘रायबोल्यसप्रमाेसन्स’, ‘केप्रमल्यसप्रमाेसन्स’, ‘बायोल्यसप्रमाेसन्स’, कशा 
प्रारप्राराळ्या ाावाांी ल्यसप्रमाेसन्स या मूळ िप्र्रमयेिे मतर िकारही ओळखले लातात. 
 
चक्रिती आनंद (१९३८-) :. लासक कप्रभयापं्रत्रकीच्या तंत्रािा वापर करूा एका तेलभक्षी लीवािूिी - 
ससपरबगिी उत्पत्ती करिारे कमेप्ररकाप्रावासी भारतीय लीवशास्त्रज्ञ. त्याांा या लीवािूिे पेटंटही प्रमळाले 
होते. 
 

 
 

चक्रिाढ ्याज (काम्पाऊवड इटंरेस्ट) : मसिलात १ वतािे सरळ व्याल प्रमळवाू रससऱ्या वताच्या ससरुवातीस 
ते मसिल घेऊा त्यावर काढलेले व्याल. मसरत संपेपयंत सालोसाल या प्ररतीाे काढले लाते ते ि्रमवाढ 
व्याल. कधी कधी वताऐवली रर ६ मप्रहाे वकवा ३ मप्रहन्याचं्या कालावधीांतरही तेवढ्या मप्रहन्यािें व्याल 
मसिलात प्रमळवाू पसढील काळासाठी (६म वा ३म) कसे व्याल काढले लाते. 
 
चक्रीय चौकोन (सायस््लक क्वानीलॅटरल) : ज्यािे िारही प्रशरोवबरू वतसधळावर पडतात तो. त्यािे समोरा 
समोरिे कोा पूरक कसतात. 
 
चक्रीय िंबदू (सायस््लक पॉइटं) : एकाि वतसधळाच्या पप्ररघावर कसिाऱ्या वबरंूाा ‘ि्रमीय वबरू’ म्हितात. 
कोित्याही रोा वबरंूतूा लािारे वतसधळ काढता येत कसल्यामसळे ते िप्र्रमय वबरू होतात. तसेि, कोितेही 
तीा एकाि रेतेत ासलेले वबरू ि्रमीय कसतात. ज्या िौकोाािे िारही प्रशरोवबरू िप्र्रमय वबरू कसतील, 
त्या िौकोााला िप्र्रमय िौकोा म्हितात. िप्र्रमय िौकोाािे संमसख कोा परस्परािें पूरक कोा कसतात, 
म्हिले त्या रोा कोाािंी बेरील १८० कंश कसते. 
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चक्रीिादळ (साय्लोन) : हवते कमी राबािा पट्टा प्रामाि झाल्यामसळे वारे आप्रि ढग ि्रमाकार प्रफरू 
लागतात. या फेऱ्याांा कप्रतशय वगे कसतो. ि्रमीवारळात वार-पाऊस याांा लोर कसतो. ि्रमीवारळाच्या 
मध्यावर मात्र भीप्रतरायक शातंता कसते. भारतात कशी वारळे सहसा बंगालच्या उपसागरात ससरू होऊा 
वायव्य प्ररशाेे सरकतात आप्रि पूवध प्रकााऱ्यावर कसलेल्या आंध्र राज्याच्या भागावर आरळतात. (पाहा : 
तूफान) 
 
चढ-उतार (गे्रंणडअटं-स्लोप) : १) रेषेिा उतार : प्ररलेल्या रेतेाे आद्यरेतेशी (Ⅹ - कक्ष) िप्रतघप्रटवत प्ररशाेे 
केलेल्या कोाािे स्पशध (टँलंट) गसिोत्तर. कथवा आयताकार कातेशीय कक्षाचं्या संरभात (x1, y1) आप्रि 
(x2, y2) वबरंूाा साधंिाऱ्या रेताखंडािा उतार = y1−y2/x1−x2 

 
२) वक्रािा उतार : व्रमाबाबत उतार सतत बरलत लात कसल्यााे एखाद्या वबरूच्या ठायीिा 

त्यािा उतार म्हिले त्या वबरूला (P) व्रमास स्पशध करिाऱ्या स्पशध रेतेिा उतार. समला, y=f(x) फलााे 
व्रम व्यक्त होत कसेल तर त्या वबरंूच्या ठायीिा त्यािा उतार =(dy/dx)P = [f1 (x)]P 
 
चयापचय णक्रयेचा िेग (बेसल मेटॅबोणलक रेट) : आपले शरीर म्हिले एक भट्टी आहे. खाल्लेल्या किािे 
ज्वला होते. र्श्ासाबरोबर घेतलेल्या ऑनक्सलािे व उच्छछ वासातूा सोडलेल्या ऑक्साईडिे मोलमाप 
करूा कित्यक्षपिे हा वगे मोलता येतो. शरीराला आवश्यक कसिाऱ्या उष्ट्माकंािें प्राराा यावरूा करता 
येते. थायरॉमड गं्रथीच्या कायाच्या तपासिीत ही िाििी महत्त्वािी कसते. 
 
चयापचयाचा जिमजात दोष (किजेणनटल मेटॅबोणलक णडसऑडगर) : ियापियािा लासकीय रोत. यात 
ियापियािी िप्र्रमया प्रवस्कळीत होते. उरा. फेप्राल प्रकटोायसप्ररया. यात फेप्रालकलाप्राािे 
टायरोसीामध्ये रूपातंर करिारा प्रवकर प्रामाि होत ााही. कारि, फेप्रालकलाप्राा हायड्रोलेल प्रामाि 
करिारा लासक या मसलामंध्ये ासतो. पप्ररिामी, फेप्रालकलाप्राा कमायाो आम्ल रक्तात साठत लाते व 
त्यािा पप्ररिाम मेंरूच्या वाढीवर होऊा बसप्रद्धमादं्य येते. लन्मल्यावर काही प्ररवसातं हा रोत लक्षात आल्यास 
बसद्धीिा मंरपिा कमी होऊ शकतो. मसलाच्या आहारामध्ये फेप्रालकलाप्राा कमी कसलेले पराथध ठेवावते 
म्हिले शारीप्ररक वाढीसाठी आवश्यक तेवढेि फेप्रालकलाप्राा प्रमळेल. पराथात कृप्रत्रम गोडवा आििारे 
ॲस्परटेासारखे पराथध वज्यध करावते. 
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चरक (म.स. पूवध १५०० कंराले) : भारतीय आयसवेप्ररक औतध ििालीतले एक महत्त्वािे ााव. िरक 
मसाींाी या ििाली प्रवतयीिी माप्रहती ज्या पसस्तकातूा लगाला प्ररली ती िरक-संप्रहता-गभधधारिा, गभािी 
वाढ, त्यातं होिारे शारीप्ररक बरल, कवयवािंी प्रार्षमती आप्रि त्यािें कायध या प्रवतयीिी माप्रहती त्यातं आहे. 
वात, प्रपत्त, कफ िकृती म्हिले काय? माावी शरीराला होिारे प्रवप्रवध आलार आप्रि त्यावरील आयसवेप्ररक 
उपिार यािंी माप्रहती िरक मसाींाी िरक सपं्रहतेत प्ररली. 
 

 
 

चल (्हेणरएबल) : एखाद्या संिातील कोित्याही घटकािी वकमत धारि करिारी राशी. उरा. x लर (a, 
b) कंतराळातील सवध वास्तव संख्या घेत कसेल तर x ला िल पर म्हितात. फलाच्या संरभात कशा x ला 
स्विल वकवा स्वयिंल म्हितात. तर फल y ाे संबोधल्यास त्यात x च्या वकमती घालूा मग y च्या वकमती 
प्रमळतात, म्हिूा y ला परिल म्हितात. उरा. y = 2x+3 मध्ये x=1 घालूा येिारी ५ ही फलािी वकमत, 
y परिलािी येते. 
 
चल पणरितगन पद्धती (सेपरेबल ्हेणरएबल मेथर्) : x िी संगत परे dx ला तर y िी संगत परे dy ला 
लोडूा िलपरे वगेळी झाल्यावर समाकलाााे पप्रहल्या ्रममािे साधे प्रवकलक समीकरि सोडवता येते ती. 
उरा. x (1+y2) dx + y (1+x2) dy = 0 x, y िी िलपरे वगेळी करूा समाकला करूा सरळ रूप 
प्ररल्यावर (1+y2) (1+x2) = C, ही उकल 
 
चष्ट्म्याचा नंबर (नंबर ऑफ लेिसेस) : एखाद्याला ाीट प्ररसत ासेल तर योग्य ांबरिा िष्ट्मा रेऊा त्यािी 
दृष्टी ससधारता येते. रीघध दृष्टी, ऱ्हस्व दृष्टी व ॲनस्टग मपॅ्रटझम या दृष्टीरोतासाठी ही तपासिी कसते. 
 
चंद्र (मून) : पृथ्वीिा ाैसर्षगक उपग्रह. पृथ्वीच्या ससमारे एक ितसथांश व्यास कसिाऱ्या िदं्रािे आकारमाा 
पृथ्वीच्या कवघे रोा टके्क भरते. िंद्रािी घाता पाण्याच्या ३·३३ पट कसूा त्यािे एकूि वस्तसमाा हे 
पृथ्वीच्या वस्तसमाााच्या सव्वा टक्का मतके आहे. िदं्राच्या पषृ्ठभागावरिे गसरुत्वाकतधि हे पृथ्वीच्या 
पृष्ठभागावरील गसरुत्वाकतधिाच्या एक तष्ठाशं आहे. िदं्रािे पृथ्वीपासूािे सरासरी कंतर ३,८४,४०० 
प्रकलोमीटर मतके कसूा त्यािा पृथ्वीभोवतीच्या िरप्रक्षिेिा काळ २७ प्ररवस, ७ तास, ४३ प्रमप्राटे आप्रि १२ 
सेकंर मतका आहे. िदं्राला स्वतःभोवतीच्या िरप्रक्षिेलाही मतकाि काळ लागत कसल्यामसळे िदं्रािी एकि 
बालू सतत आपल्यासमोर कसते. िदं्रावर वातावरि ागण्य आहे. िदं्रावर लेथे प्ररवस कसतो तेथले 
तापमाा सव्वाश ेकंशापंयंत पोहोिते, तर लेथे रात्र आहे, त्या िरेशातले तापमाा उिे पाविेरोाश ेकशं 
सेनल्सकस मतके कमी कसू शकते. िंद्रािी प्रार्षमती ही पृथ्वीिी प्रार्षमती होत कसताााि, प्रतच्यावर 
आरळलेल्या एखाद्या मंगळाच्या आकाराच्या वस्तूमसळे झाली कसण्यािी शक्यता व्यक्त केली लाते. 
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चंद्रयान-१ मोणहम : िादं्रसंशोधााच्या प्राप्रमत्तााे भारतीय कतंराळ संशोधा संघटाेाे आखलेली 
िादं्रमोहीम. या मोप्रहमेद्वारे प्ररााकं २२ ऑक्टोबर, २००८ रोली श्रीहरीकोटा येथूा सोडलेले िदं्रयाा-१ हे 
कंतराळयाा प्ररााकं ८ ाोव्हेंबर, २००८ रोली िंद्राभोवतालच्या कके्षत यशस्वीप्ररत्या नस्थरावले. िंद्रािे 
प्रत्रप्रमतीतील ाकाश ेकाढिे, िादं्रपृष्ठभागावरील मूलद्रव्याचं्या आप्रि खप्रालाचं्या प्रवतरिािी ाोंर करिे, 
तसेि िदं्राच्या ध्रसवीय िरेशात पाण्यािा शोध घेिे आप्रि मतरही काेक वैज्ञाप्राक उप्रिष्टे िंद्रयाा-१ या 
यााासमोर आहेत. या याााद्वारे िदं्रावर आघातकही (मम्पॅक्टर) सोडण्यात आला. िदं्राच्या पृष्ठभागापासूा 
शभंर प्रकलोमीटर कंतरावरूा िंद्राभोवती फेऱ्या घालिाऱ्या या यााािा एकूि कायधकाळ हा रोा वतांिा 
आहे. 
 

िंद्रयाा-१ या याााांतर म. स. २०१२ साली भारतीय कतंराळ संशोधा संघटाेतफे िंद्रयाा-२ ही 
मोहीम कमलात आिली लाईल. या मोप्रहमेत िदं्रावर िलयंत्रही उतरवण्यात येिार आहे. 
 
चंद्रशेखर मयादा (चंद्रशेखर णलणमट) : ‘र्श्तेखसला’ ताऱ्यािे कमाल वस्तसमाा. डॉ. िदं्रशखेर यांच्या 
गप्रितााससार र्श्तेखसला ताऱ्यािें वस्तसमाा हे लास्तीत लास्त सूयाच्या १·४४ पट कसू शकते. ताऱ्याच्या 
गाभ्यातली किसऊलेिी प्रार्षमती थाबंली की गाभ्यािे गसरुत्वाकतधिीय आकसं िा ससरू होऊा गाभ्याला कत्यतं 
घा नस्थती िाप्त होते. लर गाभ्यािे वला ‘िंद्रशखेर मयारे’पेक्षा कमी कसले तर हा गाभा याांतर 
‘र्श्ेतखसला’ तारा म्हिाू वावरतो. कन्यथा, स्वतःच्याि कप्रततीव्र गसरुत्वाकतधिीय आकसं िाामसळे गाभ्यािे 
रूपातंर न्यरॉा ताऱ्यात वकवा कृष्ट्िप्रववरात होते. (पाहा : श्वेतखुजा तारा, न्यूट्रॉन) 
 
चंद्रशेखर, सुब्रह्मवयन (१९१०-१९९५) : लन्मााे भारतीय कसिारे ाोबेल पाप्ररतोप्रतक प्रवलेते कमेप्ररका 
खगोलभौप्रतकशास्त्रज्ञ. ििडं वस्तसमाााच्या ताऱ्यािंी रिाा आप्रि उत््रमातंी याचं्यासंबंधी केलेल्या 
संशोधाासाठी त्याांा म. स. १९८३ सालिे ाोबले पाप्ररतोप्रतक रेण्यात आले. डॉ. िदं्रशखेर याांी ताऱ्याचं्या 
उत््रमातंीबरोबरि ताऱ्याचं्या वातावरिातल्या ऊलेंच्या स्थााातंरिावरही संशोधा केले. याप्रशवाय त्याांी 
गप्रितावर आधाप्ररत कसलेले कृष्ट्िप्रववरािे िारूप माडंण्यािाही ियत्ा केला. ाोबेल पाप्ररतोप्रतक 
प्रमळण्याच्याकगोरर रॉयल ॲस्रॉाॉप्रमकल सोसायटीिे ससविधपरक, तसेि रॉयल सोसायटीिे रालपरक 
रेऊा त्यािंा प्रवशते गौरवही करण्यात आला होता. (पाहा : िंद्रशखेर मयादा) 
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चंद्रा क्ष-णकरि िेधशाळा (चंद्रा - ए्स रे ऑबझ्हेटरी) : म.स. १९९९ सालापासूा कायधरत कसलेली क्ष-
प्रकरिािंा वधे घेिारी कंतराळ वधेशाळा. ‘ाासा’च्या िार महत्त्वाकाकं्षी कंतराळ वधेशाळापंैकी एक. 
प्रवख्यात खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. ससब्रह्यण्यन िंद्रशखेर यािें ााव लाभलेली ही वधेशाळा ित्यक्षात रहा मीटर 
लाबंीिी रसबीि कसूा त्यावर क्ष-प्रकरि एकप्रत्रत करू शकतील कसे प्रवप्रशष्ट िकारिे िार आरसे बसप्रवलेले 
आहेत. कृष्ट्िप्रववरे, कप्रतावतारे तसेि रीर्षघकाचं्या गाभ्याकंडूा येिाऱ्या क्ष-प्रकरिािंा वधे घेण्यािी 
कामप्रगरी या रसर्षबिीवर सोपवली गेली आहे. ही वधेशाळा ससमारे िौसष्ट तासातं पृथ्वीभोवतालिी िरप्रक्षिा 
पूिध करते. (पाहा : अंतराळ वधेशाळा) 
 
चामखीळ (िॉटग) : ही त्विेवरील बारीक वाढ. पसष्ट्कळरा ही वपगट रंगािी कसते. िमधथराच्या ककसं रािी 
कप्रतवदृ्धी व प्रवतािससंसगध या कारिाांी होते. पायाच्या वकवा हाताच्या तळव्याांा झाल्यास फार त्रासरायक 
होते. काही वळेा लााेंप्रद्रयावरही ही वाढ होते. ही वाढ ककध रोगलन्य ासते. 
 
चामडे कमणििे (टॅिंनग) : लाावराचं्या बाह्यत्विेपासूा (कातड्यापासूा) रासायप्राक वा वास्पतीलन्य 
पराथांिा वापर करूा िामडे कमप्रवण्यािी िप्र्रमया. 
 
चाल्सगचा णनयम : वायूिे तापमाा, राब, आकारमाा हे परस्परावंर कवलंबाू कसतात. या संबधंी वगेवगेळे 
प्रायम माडंले गेले. यातील िाल्सध या शास्त्रज्ञााे माडंलेला प्रायम पसढीलिमािे “नस्थर वस्तसमाााच्या 
वायूवरील राब नस्थर कसतााा वायिेू तापमाा एक कंशााे बरलल्यास वायिेू आकारमाा त्याच्या प्रारपेक्ष 
शून्य तापमाााच्या समिमािात बरलते.” यावर पसढे गेल्यससकॅ आप्रि रॅग्ाॉल्ट याचं्या ियत्ाााे वायूिे 
आकारमाा प्रकती बरलते ते शोधले गेले त्यााससार “नस्थर वस्तसमाााच्या वायूवरील राब नस्थर कसतााा 
वायूिे तापमाा एक कंशााे बरलल्यास वायिेू आकारमाा शनू्य कशं सेनल्सकस तापमाााला कसलेल्या 
आकारमाााच्या १/२७३ पटीाे बरलते. 
 
चादंी (Ag) : ४७ किस्रममाकंािा ा गंलिारा मऊ, शसभ्र, मौल्यवाा धातू. शसद्ध कथवा खाील स्वरूपात 
आढळतो. ाािी, भाडंी, राप्रगाे, मूती, लड लवाहीर बाप्रवण्यासाठी वापरतात. िारंीिी संयसगे, 
फोटोप्रफल्म, फोटोकािा बाप्रवण्यास, कृप्रत्रम पाऊस पाडण्यास, राताच्या पोकळ्या भरण्यासाठी 
वापरतात. 
 
णचतळे, माधि आत्माराम (१९३४-) : महाराष्ट्र राज्यातील पािी पसरवठा योलाा, पाटबंधारे, ललप्रवद्यसत 
िकल्प मत्यारींच्या उभारिीत यािंा मोठा वाटा आहे. मसळा, भातसा, कशा िकल्पािंी संशोधापूिध पाहिी, 



 

अनुक्रमणिका 

रिाा व कायधवाही करिे यामसळे प्रितळे िप्रसद्ध आहेत. त्याांी फराक्का, बेटवा, सररार सरोवर िकल्पावंर 
लक्ष पसरवले. पसढे ललसंपत्ती प्रवकासािी प्रशखर संस्था कें प्रद्रय ललआयोग प्रहिे कध्यक्ष झाले. ांतर ते 
रप्रक्षि आप्रशयाच्या पािी पसरवठा आप्रि साडंपािी प्रवभागािे कध्यक्ष झाले. बाधंकाम कामगारािें िश्ा, 
यंत्रबाधंिी, धरि ससरक्षा, कभ्यास्रमम यातं ते व्यस्त कसतात. रॉयल स्वीप्रडश ककाडमी ऑफ सायन्सेसिे 
स्टॉकहोम वॉटर िाईझ प्रितळे याांा रेण्यात आले. हा सन्माा पाण्यािा ाोबेल पसरस्कार समलला लातो. 
१९९० सालच्या मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतरेच्या संमेलाािे ते कध्यक्ष होते. 

 

 
 
णचते्र, शशीकुमार मधुसूदन (१९३६-) : भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ. टाटा मूलभतू संशोधा संस्थेत उपयोप्रलत 
गप्रित आप्रि सैद्धानन्तक भौप्रतकशास्त्र या प्रवतयामंध्ये संशोधा. प्रवद्यापीठ कासराा आयोगाकडूा 
भौप्रतकशास्त्राकप्ररता राष्ट्रीय िाध्यापक म्हिूा त्यािंी प्रावड झाली आहे. तसेि कें प्रब्रल, प्रिन्सटा, ससेक्स, 
ॲमस्टरडॅम, कोलंप्रबया आप्रि व्हर्षलप्राया प्रवद्यापीठामंध्ये कभ्यागत िाध्यापक म्हिूा काम केले आहे. 
२००७ सालापासूा मसंबई प्रवद्यापीठात ससरू झालेल्या सेंटर फॉर एक्स्लंस मा बेप्रसक सायन्सेस (सीबीएस) 
या प्रवभागात ते काम करत आहेत. 
 

 
 

णचिह (साइिस) : बेरील वकवा वलाबाकी या प्र्रमया रशधवण्यासाठी वापरली लािारी िप्रतके म्हिले प्रिन्ह. 
बेरलेसाठी ‘+’ हे प्रिन्ह तर वलाबाकीसाठी ‘−’ हे प्रिन्ह वापरतात. संख्या धा वा ऋि रशधप्रवण्यासाठीही 
या प्रिन्हािंा उपयोग करतात. ‘+’ हे प्रिन्ह धा संख्या तर ‘−’ हे प्रिन्ह ऋि संख्या रशधवते. हे प्रिन्ह 
संख्येच्या आधी प्रलप्रहतात. 
 
णचप : काेक गसंतागसंतीिी मलेक्रॉप्राक लाळी कसलेली आप्रि त्यापायी काेक िकारिी कामे पार 
पाडण्यािी क्षमता कसलेले उपकरि. एका प्रिपवर कसंख्य प्ररनन्झस्टर कसू शकतात. ‘प्रिप’ हा 
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संगिकािा मूलभतू घटक आहे. एक वकवा कप्रधक प्रिप प्रवप्रशष्ट रिााबधंात लोडल्या लाऊा संगिक 
तयार होतो. बहसताशं प्रिप शसद्ध प्रसप्रलकॉापासूा तयार केलेल्या कसतात. ‘कप्रलकडे गपॅ्रलयम आसेाामड’ 
या पराथापासूाही प्रिप तयार केल्या लातात. 
 
णचपको आंदोलन (णचपको मू्हमेिट) : वृक्षतोडीला व लंगलतोडीला प्रवरोध करण्यासाठी महात्मा गाधंींच्या 
प्रशष्ट्या सरलाबेा याांी ससरू केलेले आंरोला. त्याांी तेथील कप्रशप्रक्षत मप्रहलाांा झाडाांा तोडण्यापासूा 
वािप्रवण्यासाठी त्याांा प्रिकटूा राहण्यािी िेरिा प्ररली. पसढे ससंररलाल बहसगसिाांी हे आंरोला व्यापक 
स्वरूपावर ाेऊा रेशभर त्यािा िसार केला. लंगल आपल्याला काय रेते? लमीा, पािी आप्रि शसद्ध हवा. 
ही या िळवळीिी घोतिा आहे. पयावरि संवधधाातील हा एक महत्त्वािा कायध्रमम मााला लातो. 

 

 
 
चुनकळी (कॅस्ल्शयम ऑ्साईड) : (CaO) : पाढंरा स्थायू. िसाखडी तापप्रवली की काबधा डाय ऑक्साईड 
वायू प्राघूा, िसाकळी प्रशल्लक राहते. औद्योप्रगक िमािावर िसाकळी तयार करताांा, उंि भट्टीत, ५५० कंश 
से. पेक्षा लास्त तापमााावर िसाखडी तापवतात. काबधा डाय ऑक्साईड उपफल म्हिूा कलग काढतात. 
मोठ्या िमािावर उत्पारा करताांा, समसद्रप्रकाारी वकवा ारीच्या वाळूत सापडिाऱ्या शखंवशपल्यािंाही 
वापरतात. िसाकळीिे खडे पाण्यात टाकले कसता, पाण्याबरोबर रासायप्राक प्र्रमया होऊा खूप उष्ट्िता 
प्रामाि होते आप्रि कळीिा िसाा तयार होतो. या प्र्रमयेला स्लॅवकग कसे म्हितात. धातसशास्त्रात 
धातसपातािाबरोबर िसाकळी प्रमसळप्रवल्यास, स्लॅग तयार होते आप्रि शसध्र धातू प्रमळतात. 
 
चुनखडी (कॅस्ल्शअम काबोनेट) : (CaCO3) : पाढंरा स्थाय,ू पाण्यात कगरी थोड्या िमािात प्रवद्राव्य, 
तापप्रवल्यास िसाकळी CaO आप्रि CO2 प्रामाि होतात. िसाखडीिे खडक, पावसाच्या पाण्यात सावकाश 
प्रवरघळतात. त्यामसळे लप्रमाीखाली कसलेले िसाखडीिे स्तर, शकेडोवतांच्या काळात प्रवरघळतात आप्रि 
प्रकत्येक प्रकलोमीटर लाबंीरंुरीच्या गसहा प्रामाि होतात. िसाकळी मोठ्या िमािावर तयार करण्यासाठी 
िसाखडी वापरतात. 
 
चंुबकत्ि (मॅननेणटझम) : िसबंकीय के्षत्र आप्रि त्यािा पराथावर होिारा पप्ररिाम. गसरुत्व आप्रि प्रवद्यसत् 
यािमािे िसबंकीय बल हे प्रासगातले एक मलूभतू बल आहे. कोिताही हालिाल करिारा प्रवद्यसत् भार 
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िसंबकीय के्षत्र प्रामाि करतो. पराथावर िसंबकीय पप्ररिामािे मूळ किूंमधल्या मलेक्रॉाच्या हालिालींमध्ये 
आहे. किूमध्ये मलेक्रॉाच्या रोा िकारच्या गती (पप्ररबले) कसतात. किू कें द्रकाच्या भोवतीच्या स्वतःच्या 
कके्षत मलेक्रॉा प्रफरत कसतो ती एक गती. मलेक्रॉाच्या स्वतःच्या कक्षाभोवती ती प्रफरत कसतो. ती 
रससरी गती - प्रतला पप्ररवला (नस्पा) म्हितात. मलेक्रॉा हा ऋि भाप्ररत कि कसल्यााे वतसधळाकार 
भ्रमिामसळे िसंबकीय के्षत्रािी प्रार्षमती रोन्ही िकारच्या गतीमसळे होत कसते. स्वतःच्या कके्षतल्या भ्रमिामसळे 
मलेक्रॉा कशक्त िसंबकीय के्षत्रािी प्रार्षमती करतो. त्याला िप्रतिसंबकीय (डायमगॅ्ाेटीझम) कसे म्हितात. 
या िकारिे िसंबकत्व लवळपास सवधि पराथांमध्ये कसते. मलेक्रॉाच्या पप्ररवलाामसळे रससरे तीव्र - सशक्त 
िसंबकीय के्षत्र प्रामाि होते त्याला समिसंबकीय (पॅरामगॅ्ाेप्रटझम) कसे म्हितात. ज्या किसमध्ये मलेक्रॉा 
लोडीरार प्रवरहीत कसतो कशा सवध वस्तंूमध्ये समिसंबक आढळते. परंतस किूमधले लोडीलोडीाे कसिारे 
मलेक्रॉन्स स्वतःच्या पप्ररवलाामसळे प्रामाि झालेले िसबंकीय के्षते्र एकमेकाांा प्राष्ट्िभ करतात म्हिूा 
ित्यक्षात िसंबकीय के्षत्र लािवत ााही. 
 

पराथावर िसबंकीय के्षत्र लावले कसता ते किूमधल्या िसंबकीय गतींाा एकत्र आिण्यािा ियत्ा 
करते. िप्रतिसंबकीय वस्तसमात्राबंाबतीत एकप्रत्रत िसंबकीय गती िसंबकीय के्षत्राच्या प्रवरुद्ध प्ररशलेा कसते. 
समिसंबकीय वस्तसमात्राबंाबतीत एकप्रत्रत िसंबकीय गती व िसंबकीय के्षत्र एकाि प्ररशलेा (समरेतेत) कसतात. 
यामसळे िसंबकत्व लािवते. ितीिसबंकीय वस्तसमात्रामंध्ये कित्यक्ष (प्रागेप्रटव्ह) तर समिसबंकीय वस्तसमात्रामंध्ये 
ित्यक्ष (पॉप्रझप्रटव्ह). परंतस िसंबकीय के्षत्र काढूा घेतले तर िसंबकत्व ााहीसे होते. त्याांा समिसबंकीय 
लोहिसंबकीय वस्तू म्हितात. लोखंड, प्राकेल, कोबाल्ट आप्रि त्यािें प्रमश्र धातू फेरोमगॅ्ाेप्रटक गटातले 
आहेत. ाैसर्षगकप्ररत्या प्रमळिारे मगॅ्ाेटामटसारखे िसबंकीय वस्तसमाा याि गटात आहेत. फेरोमगॅ्ाेप्रटक 
वस्तसमात्रातल्या किूमधल्या मलेक्रॉन्सच्या हालिालींमसळे ले छोटे ‘आनण्वक’ िसंबक तयार होतात त्यािंी 
गती आपोआपि आहे त्या प्ररशलेाि, लरी िसंबकीय के्षत्र काढूा घेतले तरी राहते. छो्यमा िसंबकीय बलामंसळे 
हे घडूा येते. ही बले एकमेकाशंी कगरी समीप कसतात व त्याचं्यातील आपापसातील प्र्रमया िप्रतप्र्रमयामंसळे 
हे घडूा येते. वस्तसमात्रातल्या गाभ्यामध्ये कशा िकारच्या आनण्वक सहकायाच्या काेक लागा कसतात. 
त्याांा प्रवभाग (लघसके्षत्र) म्हिलेि डोमेा म्हितात. 
 
चंुबकािरि (मॅननेटोस्स्फअर) : ग्रहाभोवतालच्या स्वतःच्या िसंबकत्वाच्या िभावाखालील िरेश. 
िसंबकावरिािा आकार हा त्या ग्रहािे स्वतःिे िसंबकत्व आप्रि त्या ग्रहावर होिाऱ्या सौरवाऱ्यािंा मारा या 
रोहोंवर कवलंबूा कसतो. (पाहा : व्हॅन ॲलनिे पटे्ट) 
 
चंुबकीय भूमध्यरेषा (मॅननेणटक इके्वटर) : भौगोप्रलक भमूध्यरेतेला समातंर लािारी काल्पाीक रेता. ज्या 
ज्या वबरूच्या लागी टागंलेली िसबंकीय ससई लप्रमाीला समातंर आडवी राहूा कोिताही कल (ााते) 
राखवत ााही त्या त्या वबरूतूा लािारी ही रेता कसते. 
 
चंुबकीय अणभिाह (मॅननेणटक फ्ल्स) : िसंबकत्वािे मापा करिारी संज्ञा. एकक आहे वबेर. यािे प्रिन्ह 
आहे Φ. िसंबकीय के्षत्रामध्ये वस्तू कसता त्या वस्तूतूा िसबंकीय बलरेता लात कसतात. िसंबकीय बलरेतािंी 
ताकर या संजे्ञमसळे समलते. 
 
चंुबकीय िंभग (मॅननेणटक लेिस) : िसंबकीय के्षत्रातूंा मलेक्रॉासारखे प्रवद्यसत् भाप्ररत कि मागध्रममि करीत 
कसता, िसंबकीय के्षत्रािा त्याचं्या कके्षवर पप्ररिाम होतो. िकाशप्रकरिावंर होिाऱ्या कािेच्या वभगािंमािेि 
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हा पप्ररिाम कसतो. त्यापायी मलेक्रॉािे कें द्रीकरि वकवा प्रवकें द्रीकरि होऊ शकते. मलेक्रॉा 
सूक्ष्मरशधकासारख्या उपकरिातं कशा वभगािंा वापर केलेला कसतो. 
 
चंुबकीय गती / पणरबल (मॅननेणटक मोमेंट) : िसंबकािी ताकर मोलिारी संज्ञा, मग ती िसंबकपट्टी कसो वा 
प्रवद्यसत् िवाहाला वाहूा ाेिारे तारेिे वटेोळे कसो. िसंबक पट्टीिी िसबंकीय गती म्हिले ध्रसवािी ताकर आप्रि 
रोा ध्रसवामंधले कतंर यािंा गसिाकार. यािा संबधं िसंबकीय के्षत्राशी आप्रि िसबंकावर कथवा प्रवद्यसत् 
िवाहकतारेच्या वटेोळ्यावर के्षत्रााे प्रामाि केलेल्या धूिी पप्ररबल कसतो. 
 
चंुबकीय प्रितगन (मॅननेणटक इडं्शन) : सवधसामान्यपिे िसंबकीय के्षत्रामध्ये लोखंडािा तसकडा ठेवला 
कसता त्यामध्ये िसंबकत्व प्रामाि होते त्या िप्र्रमयेला िसबंकीय िवतधा म्हितात. 
 
चंुबकीय फीत (मॅननेणटक टेप) : एका बालूला िसंबकीय गसिधमध कसलेल्या पराथािा लेप कसलेली 
प्लानस्टकिी फीत. प्रहिा वापर नव्हप्रडओ प्रिते्र, ध्वप्राखंड वकवा संगिकातील माप्रहती मसप्रद्रत करण्यासाठी 
होतो. िसंबकीय लेपात सूक्ष्म िसंबककि कसतात. प्रवद्यसत् िसंबकाच्या सहाय्यााे हा लेप प्ररला लातो. ज्या 
ध्वप्रालहरींिे वकवा िकाशलहरींिे मसद्रि करायिे कसते त्या लहरींच्या रिााबंधााससार या प्रवद्यसत् िसंबकािे 
गसिधमधही बरलतात. त्यािे िप्रतवबब मग त्या िसंबक किाचं्या रिाेत पडते. कशा तऱ्हेाे ती माप्रहती त्या 
प्रफतीत साठवली लाते. ती फीत परत लेव्हा टेपरेकॉडधरमधूा प्रफरते तेव्हा त्या िसंबक किाचं्या रिाेाससार 
ध्वप्रालहरी वकवा िकाशलहरी प्रामाि केल्या लातात व ते सूर ऐकवले लातात, ते प्रित्र पडद्यावर उमटते. 
प्रफतीमधील िसंबक किािंी रिाा वरिेवर बरलता येत कसल्यामसळे तीि फीत परत परत वापरली लाऊ 
शकते. 
 
चंुबकीय के्षत्रमापक (मॅननेटॉमीटर) : एखाद्या िसंबकीय के्षत्रािी मात्रा आप्रि प्ररशा यािें मोलमाप करिारे 
उपकरि. कशा उपकरिािें िमसख तीा िकार आहेत : १) व्हायबे्रशा मगॅ्ाेटोमीटर, २) प्रडफ्लेक्शा 
मगॅ्ाेटोमीटर व ३) न्यनक्लकर मगॅ्ाेटोमीटर. 
 

 
 

चंुबकीय धु्रि (मॅननेणटक पोल) : एखारा लोहिसंबक पाप्रहला कसता, त्या िसबंकावरील प्रवप्रशष्ट स्थााातूंा 
िसंबकीय बलरेता प्रामाि होत कसल्यासारखे कासभवाला येते. कशा स्थाााांा ‘िसंबकीय ध्रसव’ (मगॅ्ाेप्रटक 
पोल्स) म्हितात. उत्तर व रप्रक्षि कसे रोा िकारिे पोल्स कसतात. पृथ्वीतलावरील कोित्याही प्रठकािी 
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ठेवलेल्या िसंबकािे एक टोक रप्रक्षिेकडे व रससरे उत्तरेकडे नस्थरावते. उत्तरेकडील िसबंकीय ध्रसवाला ‘उत्तर 
ध्रसव’ व रप्रक्षिेकडील ध्रसवाला ‘रप्रक्षि ध्रसव’ कसे म्हितात. 
 

 
 

चंुबकीय िादळ (मॅननेणटक स्टॉमग) : एखाद्या प्रठकािच्या िसंबकीय तीव्रतेत होिारे लक्षिीय बरल. (पाहा : 
भिूुंबकीय वादळ) 
 
चेक, थॉमस रॉबटग (१९४७-) : कमेप्ररका रसायाशास्त्रज्ञ. याांा प्रसडाी कल्टमाॅ याचं्याबरोबर १९८९ 
सालिा रसायाशास्त्रातला ाोबले पसरस्कार प्रमळाला होता. प्रवकरे ही सामान्यतः िप्रथाािंी बालेली 
कसतात; पि काही वळेा ‘आरएाए’ हे न्यूक्लीक आम्लही प्रवकरािी भपू्रमका पार पाडते हे त्यािें िमसख 
संशोधा होते. या शोधामसळे पृथ्वीवरील सलीव सृष्टीच्या उगमात या रसायाााे कळीिी भपू्रमका पार पाडली 
कसावी कसा कयास बाधंला लाऊ लागला. 
 
चेतापेशी (ियरूॉन) : प्रवद्यसतस्पंराद्वारे उते्तप्रलत होत संरेशग्रहि व संरेशवाहा करिारी मज्जासंस्थेिी 
मूलभतू घटक पेशी. प्रहच्या फस गीर मध्य भागात कें द्रक, ऊलाकें द्रक, तंतसकप्रिका मत्यारी कसतात. 
पेशीमध्याच्या वरच्या बालूस पेशीललािे पातळ फारें म्हिले वृप्रक्षका, डेन्ड्रामट, कसतात. रससऱ्या टोकाला 
लाबंलिक पातळ ाप्रलकेसमाा कक्षतंतू, ॲक्सोा कसतो. ॲक्सोािे टोक व लगतच्या िेतापेशीिे 
डेन्ड्रामट यामध्ये सूक्ष्म ररी, सायाॅप्स, कसते. शरीरातील प्रारप्राराळ्या पेशींकडूा ग्रहि केलेले संरेश 
मेंरूकडे पोहोिप्रविाऱ्या सवंरेी िेतापेशी तर स्ाायूंाा संरेश पोहोिप्रविाऱ्या िेरक िेतापेशी कसतात. 
वृप्रक्षकेद्वारा ग्रहि केलेल्या संरेश प्रवद्यसत् लहरी पेशीमध्याकडे लातात. तेथूा त्या कक्षतंतूच्या टोकाशी 
पोितात. तेथूा खास संरेशवाहक, न्यूरोरान्समीटर, रेिूंकडूा त्या पसढील िेतापेशीच्या वृप्रक्षकेकडे 
पोहोिवल्या लातात. कशी साखळी, संरेश मनच्छत स्थळी पोिेपयंत कायधरत कसते. (पाहा : मेंदू) 
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चेतासंस्था (निगस णसस्टीम) : मज्जापेशींच्या गसतंागसतंीच्या लाळ्यािा बालेला शरीराच्या सवध प्र्रमयािें 
प्रायतं्रि करिारा कवयव. यात मेंरू, पृष्ठमज्जारज्ज ूतसेि शरीरभर पसरलेल्या मज्जारज्जूंिा समावशे होतो. 
प्रारप्राराळ्या कवयवाशंी लोडलेल्या मज्जारज्जूकंडूा आलेले संरेश मेंरूपयंत पोहोिवाू, प्रतथे त्यािें प्रवश्लेति 
करूा त्यााससार करावयाच्या हालिालींप्रवतयीिे आरेश परत कवयवाकडे पोहोिवण्यािे काम या 
लाळ्याकडूा केले लाते. यािे मध्यवती िेतासंस्था व पप्ररघीय िेताससं्था कसे रोा भाग पडतात. मेंरू 
आप्रि पृष्ठमज्जारज्जिूा समावशे मध्यवती िेताससं्थेत व मतरािंा समावशे पप्ररघीय िेताससं्थेत होतो. 

 

 
 
चेन, एिस्टग बोणरस (१९०६-१९७९) : लमधाीत लन्मलेले, पि मंग्लंडिे रप्रहवासी कसलेले 
लीवरसायाशास्त्रज्ञ. कलेक्साडंर फ्लेवमग व वॉल्टर फ्लोरी याचं्याबरोबर पेप्राप्रसप्रला या 
िप्रतलैप्रवकासबंंधीच्या संशोधाासाठी १९४५ सालिा ाोबले पसरस्कार याांा रेण्यात आला. पेप्राप्रसप्रलाच्या 
कंगी काेक रोगाांा कटकाव करण्यािी क्षमता कसते हे प्रसद्ध करण्यासाठी रुग्िावंर त्यािी पप्रहल्यारंा 
िाििी याांीि घेतली होती. पेप्राप्रसप्रलािे महत्त्व त्यापायीि कधोरेप्रखत झाले. 
 
चेनोबील : लगातील आतापयंतिा सवात हाप्राकारक किसभट्टी कपघात प्रलथे झाला ते पूवीच्या संयसक्त 
रप्रशयातील एक शहर. किसभट्टीतील साखळी िप्र्रमयेवरील प्रायंत्रि काही िमािात ससटल्यामसळे झालेल्या 
या कपघातापायी प्रकरिोत्सारी पराथध फार मोठ्या िमािात बाहेर फेकले गेले. या प्रकरिोत्सारािी झळ 
यसरोपमधील बऱ्याि रेशाांा लागली होती. 
 
चेंबलेन, ओिेन (१९२०-२००६) : िप्रतिोटॉाच्या शोधाकप्ररता एप्रमप्रलओ सेगे्र याचं्या समवते १९५९ सालिे 
भौप्रतकीतील ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारा कमेप्ररका भौप्रतकशास्त्रज्ञ. किसबॉम्ब प्रार्षमतीच्या माॅहॅटा 
िकल्पातही त्यािा सहभाग होता. 
 
चॅडणिक, जेम्स (१८९१-१९७४) : न्यसरॉा या मूलकिाच्या कनस्तत्वािा शोध लावल्याबिल १९३५ सालिे 
ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारा मंग्रल भौप्रतकशास्त्रज्ञ. बेप्ररप्रलयम या धातूवर कल्फा प्रकरिािंा मारा केला 
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कसता िोटॉामतक्याि वस्तसमााािे पि प्रवद्यसत् भारप्रवरप्रहत कि बाहेर पडतात व त्यािें कनस्तत्व ित्येक 
किसगभात कसते हे त्यााें ियोगाद्वारे प्रसद्ध केले. 
 
चॅलेंजर : कमेप्ररकेच्या िार शटल कतंराळ प्रवमााापंैकी एक. १९८६ साली याला झालेल्या कपघातात सात 
कंतराळवीरािंा मतृ्यू झाला होता. 
 
चौकसपिा (के्वस्ट) : शोध. कोठे प्रमळते ते पाहिे प्रवशतेतः शास्त्रीय शोध. 
 
चौगुले, शामराि : शमॅ्पेा मण्डेल या बहसराष्ट्रीय कंपाीिे मालक कसलेले िौगसले कोल्हापूरिे. २५ वतांपूवी 
वामा बावायला ससरुवात करूा ४९ आतंरराष्ट्रीय पसरस्कार प्रमळवले. रेड आप्रि व्हामट वाईािे ३६ िकार 
ते बावतात. ाारायिगाव, ााप्रशक आप्रि प्रहमािल िरेशात वायारीिे कारखााे काढले. रेशाच्या वाईा 
उत्पाराातील ७० टके्क वाटा या कंपाीिा आहे. लगभरात १० कायालये आहेत. प्रब्रटािी डाप्रलंग्टा आप्रि 
ऑस्रेप्रलयातील रोा वायारील त्याांी ताब्यात घेतल्या. 
 
चौताळं / चौकडी (क्वार् रुप्लेट्स) : एकािवळेी लन्म झालेल्या िार कपत्यािंा समूह. एकािवळेी 
लन्मलेल्या रोा कपत्याांा लसळं व तीा कपत्याांा प्रतळ म्हितात. 
 
चौरसाचे ितुगळीकरि / ितुगळाचे चौरसीकरि (स्के्वकवरग क सकध ल) : गप्रितात कद्याप कासत्तरीत 
कसिाऱ्या काेक िश्ाापंकैी एक. फक्त कंपास व पट्टीच्या मरतीाे वतसधळाच्या के्षत्रफळामतक्या के्षत्रािा 
िौरस रििे वकवा उलट रिाा करिे हे रोन्हीही कशक्य. कारि 
वतसधळािे के्षत्रफफळ A = πr2 = a2, a िौरसािी बालू 
∴ िौरसािी बालू a = r√π, येथे बीलातील सखं्या π िे वगधमूळ प्राप्रित संख्या प्रमळत ााही. म्हिाू िौरस 
कशक्य. 
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छ 
 
छते्र, णिनायक लक्ष्मि ऊफग  केरू नाना (१८२४-१८८४) : गसरुमसखातूा प्रमळवलेल्या गप्रित-खगोल-पराथध 
प्रवज्ञाा शास्त्राचं्या ज्ञााात आपल्या व्यासंगािी भर घालूा केरूाााा त्यात पारंगत झाले. कस लाब्याच्या 
वधेशाळेत १० वत ेाोकरी केल्यावर पसढे त्याांी मंग्रलीशाळा व डेक्का कॉलेलात गप्रित-प्रवज्ञााािे कध्यापा 
केले. गप्रित, पराथधप्रवज्ञाा, कालसाधाािंी कोष्टके, ग्रहसाधाािंी कोष्टके, कस भ्रमप्रािधय ही पसस्तके आप्रि 
हवा, भरती-ओहोटी, सूयावरील डाग व पाऊस वगैरे शास्त्रीय प्राबधं त्याांी प्रलप्रहले होते. पंिागंावरूा 
दृकित्यय येण्यासाठी त्याांी शसद्ध पंिागं काढले होते. प्रस्त्रयाचं्या सामाप्रलक ससधारिािें ते पसरस्कते होते. 
शास्त्रीय संगीत व ााटकािंी त्याांा आवड होती. 
 

 
 

छाती (थोरॅ्स) : मािसामध्ये छातीिे हाड, छातीच्या भागातील मिके व बरगड्या या सवांिी प्रमळूा 
छाती तयार होते. छातीच्या पोकळीत कसलेली फस प्फस से व हृरय छातीच्या बरगड्याचं्या सापळ्यामसळे 
ससरप्रक्षत राहते. 
 
छायाणचत्रि / प्रकाश णचत्रि (फोटोग्रंाफी) : िकाशािा वापर करूा प्रवप्रशष्ट लेप लावलेल्या प्लानस्टक 
प्रफल्मवर िप्रतमा ाोंर करण्यािे तंत्र. ही िप्रतमा प्रमळवतााा कॅमेऱ्यािा वापर करतात. ती प्रफल्म ठराप्रवक 
रसायााांी धसऊा िथम एक िप्रतमा प्रमळते. त्यावर पसन्हा िप्र्रमया करूा आपल्याला िकाशप्रित्र प्रमळते. 
पूवी फक्त कृष्ट्िधवल िकाशप्रिते्र प्रमळत पि आता रंगीत िकाश प्रिते्रही प्रमळतात. प्रशवाय प्रडप्रलटल 
प्रित्रिाद्वारे कप्रधक स्पष्ट आप्रि रेखीव िप्रतमा प्रमळप्रवता येते. 
 
छायाप्रकाश प्रत (फोटोकॉपीअर) : छायािकाशािा उपयोग करूा रस्तावले वकवा प्रित्रािी ित 
काढण्याऱ्या यंत्रािी प्रव्रमी झेरॉक्स कंपाीाे केली म्हिूा ित काढिाऱ्या यंत्राला झेरॉक्स हे ााव पडले. 
ज्यािी ित काढायिी त्यावर कत्यंत िखर िकाश टाकला लातो. प्रवप्रशष्ट वभगे व आरसे याचं्या सहाय्यााे 
त्या कागरावरील रेतेच्या िप्रतमािें संकला एका प्रफरिाऱ्या रुळावर केले लाते. या रुळािा पृष्ठभाग नस्थर 
प्रवद्यसत् भाप्ररत कसतो. रूळ प्रफरतााा पाढंऱ्या भागावरिा म्हिले रेता व प्रठपके सोडूा प्रलथे काही मलकूर 
ााही, कशा भागावरिा प्रवद्यसत भार ाष्ट होतो. गडर भागावरिा भार तसाि राहतो. रुळ पसढे सरकतो तसा 
भाप्ररत भागाकडे टोार ाावािे काळे कि ओढले लातात. त्यािंी एक िप्रतमाि रुळावर तयार होते. रुळाला 
लागाू एक कोरा कागर ठेवलेला कसतो. िप्रतमा लशीच्या तशी कागरावर उमटते. िखर उलेडामसळे 
प्रामाि झालेली उष्ट्िता क्षिाधात टोारिी िप्रतमा कागरावर पक्की करूा टाकतो व लशीच्या तशी 
रस्तावलेािी िप्रतमा प्रमळते. ितीिा आकार लहाा मोठा करता येतो. िप्रतमा रंगीतही प्रमळू शकते. फॅक्स व 
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फॅप्रसमील तंत्रज्ञााात याि तंत्रािा वापर केलेला कसतो. िप्रतमेिे वहा रूरध्वाीकें द्रामाफध त रूरवरच्या 
लागी करता येते. संगिकावरूा म-मेलही कसाि पाठवतात. 
 
छेद (णडनॉणमनेटर) : कपूिांच्या रेघेखालिी संख्या. लसे ⅘ मध्ये ५ हा छेर वकवा ४ िा भालक आहे. 
 
छेदन (इटंरसे्शन) : १) रोा वकवा कप्रधक रेता ज्या वबरूत छेरतात ती प्र्रमया. २) संि उपपत्तीत, रोा 
संिात समाईक कसिाऱ्या घटकािंा संि. लसे : A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {3, 4, 5, 6, 7, 8} 
तर A∩B = {3, 4, 5} 
 
छेणदका (णसकँट) : व्रमास छेरिाऱ्या कमयार लाबंीच्या रेतेला छेप्ररका कसे म्हितात. वतसधळािी छेप्ररका 
वतसधळाला रोा वबरूत छेरते. (वतसधळाला एकाि वबरूस स्पशध करिाऱ्या रेतेला स्पर्षशका म्हितात.) 
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ज 
 
जगणजतिंसग (१९११-२००२) : भारतीय रेल्वते ाोकरी. गप्रितािी आवड कसल्यााे त्या ज्ञााािा उपयोग 
ाोकरीत केला. प्रावृत्तीांतर लेखा, भातिाद्वारे प्रवज्ञाा िसार केला. गे्रट आयप्रडयाल ऑफ मॉडाध 
मथेॅमपॅ्रटक्स, गे्रट आयप्रडयाल कँड प्रथकप्ररल ऑफ मॉडाध कॉस्मॉलॉली, गे्रट आयप्रडयाल मा मन्फमेशा 
प्रथकरी, लँग्वले कँड सायबराेप्रटक्स यासारखी पसस्तके प्रलप्रहली. १९६३ साली त्याांा यसाेस्कोतफे प्रवज्ञाा 
िसारासाठी प्ररला लािारा कवलग पसरस्कार प्रमळाला. 
 
जठरातं्रदाह (गॅस्रोएंटेरायणटस) : लंतू वकवा प्रवतािूंच्या ससंगामसळे हा होतो. यात पोट खूप रसखते. 
ओकाऱ्या व कप्रतसार होतो. त्यामसळे शरीरातील पािी व क्षार खूप िमािात कमी होतात. रोग्याला थकवा 
येतो. आहाराशी हा संसगध संबंप्रधत आहे. ताबडतोब उपिार करिे महत्त्वािे. रोग्याला शहाळ्यािे पािी 
वारंवार द्याव े
 
जड पािी (D2O) : हायड्रोलािे ¹H व ²D रोा समस्थाप्राक प्रासगात आढळतात. या रोन्हींिा 
ऑनक्सलाबरोबर सयंोग होऊा कास्रममे H2O व D2O हे रोा िकारिे रेिू तयार होतात. त्यातील H2O हे 
आपल्या ओळखीिे पािी व ज्यातील रेिूंिे वला थोडे लास्त कसते ते D2O कथवा लड पािी. यािा शोध 
लेवीा या लमधा शास्त्रज्ञााे १९३२ साली लावला. या लड पाण्यािा उपयोग किसभट्टीमध्ये न्यूरॉन्सिी गती 
कमी करण्याकप्ररता (शामक) होते. पृथ्वीवर सापडिाऱ्या पाण्यात त्यािे िमाि (D/H = १/६७६) एवढे 
आहे. 
 
जड धातू (हेिी मेटल) : पाि वकवा लास्त घाता कसलेले धातू. कॅडप्रमकम, ्रमोप्रमकम, ताबं,े प्रशसे, पारा, 
प्राकेल हे वरील व्याख्येिमािे लड धातू आहेत. पारंपप्ररक प्रविारसरिीिमािे सोाे, िारंी हे धातूही लड 
आहेत. ॲल्यसप्रमकम आप्रि लस्त याांाही काही शास्त्रज्ञ लड धातू म्हितात. किपाण्यातूंा पोटात गेल्यास हे 
धातू शरीरास प्रवतारी, धोकारायक ठरतात - पाऱ्यामसळे मेंरूवर पप्ररिाम होतो, तर प्रशसे प्रवतारी ठरते, 
कॅडप्रमकममसळे हृरयास मला होते तर ्रमोप्रमकममसळे ककध रोगािी भीती कसते. 
 
जडत्ि (इनर्णशया) : प्रवराम कवस्थेत कसलेली वस्तू लेव्हा बाह्यबल कायधरत ासते तेव्हा नस्थरि राहते, 
तसेि एकसमाा गतीाे िालिारी वस्तू त्याि गतीाे िालत राहते. ित्येक वस्तू प्रतच्या नस्थर वा गप्रतमाा 
कवस्थेतील बरलाला म्हिले त्वरिाला प्रवरोध करते. प्रवरोध करण्याच्या या वृत्तीला ‘लडत्व’ म्हितात. 
वस्तूिे वस्तसमाा हे वस्तूच्या लडत्वािे गसिात्मक माप कसते. ज्या वळेी आपि एखाद्य वाहाात बसलेले 
कसतो आप्रि आपल्या ाकळत एकरम ते वाहा ससरू होते, त्या वळेी आपल्या शरीरािा लो भाग वाहााशी 
संलग्ा कसतो, तो गप्रतमाा होतो; पि शरीराला वरिा भाग हलायला तयार ासतो हे लडत्वािे उराहरि 
होय. तसेि, गप्रतमाा कसलेले वाहा एकरम थाबंले की त्याच्या उलट कासभव येतो. आपि पसढे फेकले 
लातो; हेही लडत्वािे उराहरि होय. 
 
जडत्ि आघूिग (मोमेंट ऑफ इनर्णशया) : m1, m2, ….. कसे पृथक वस्तसमाा कि कक्षापासूा r1, r2, ….. लंब 
कंतरावर कसतील तर, m1r1

2 + m2r2
2 + ….. = ∑miri

2 या वस्तसमाा गसप्रिले कंतरािा वगध करूा आलेल्या 
बेरलेस लडत्व आघूिध म्हितात. 
दृढ वस्तूसाठी ∑miri2 िे ∫x2δm 
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वकवा ∫x2pδx = p∫x2dx या प्राप्रित समाकलाामध्ये रूपातंर होते. 
 
जननगं्रंथी (गोनाड) : या कवयवात िलोप्तारा पेशी कसतात आप्रि काही िाण्यातं हामकन्सससद्धा तयार 
होतात. मारीतील बीलकोताला ‘कंडाशय’, तर ारातील बीलकोतास ‘वृति’ म्हितात. 
 

 
 

जणनत्र (जनरेटर) : हे यंत्र वील प्रार्षमती करते. वीलप्रार्षमती रोा िकारिी, परावती िवाह (कल्टराेवटग 
करंट, एसी) व प्ररष्ट िवाह (डायरेक्ट करंट, डीसी) कसते. एसी करंट रूरवर तारेद्वारे पाठप्रवण्यास लास्त 
सोयीिे व कमी खिािे कसते. लोहिसंबक के्षत्रात तारािंी भेंडोळी ि्रमाकार गतीाे टबामाद्वारे प्रफरप्रवल्यास 
वीलप्रार्षमती होते. टबामा पाण्यािी वाफ वकवा कोिताही वायू वा पािी याचं्या एकप्ररशी िवाहामसळे 
प्रफरतात व टबामा शाफ्टच्या रससऱ्या टोकावर बसवलेले लप्रात्र प्रफरल्यामसळे वीलप्रामधती होते. (पाहा : 
डायनामो) 
 
जनुक (जीन) : आासवपं्रशक गसिधमांिा कारक कसलेला डीएाएच्या साखळीिा तसकडा. सलीवािें बाह्य व 
आंतप्ररक गसिधमध लासकाकंडूा प्राप्रित केले लातात. एका प्रपढीपासूा पसढच्या प्रपढीकडे आासवपं्रशक 
गसिधमांिा वारसा लासकामंाफध ति पोिवला लातो. हे गसिसूत्रावंर वास्तव्य करूा कसतात. कोित्याही 
पेशीतील सवधि लासके एकाि वळेी कायानन्वत केलेली ासतात. लरुरीाससार ती प्र्रमयाशील होतात. 
 
जनुक अणभयाणंत्रकी (जेनेणटक इणंजणनअिंरग) : उपलत गसिधमांमध्ये ऐनच्छक बरल घडप्रवण्यास मरत 
करिारी ििाली. यात एखाद्या िािी वकवा वास्पप्रतलीवािी लासकीय रिाा काही खास कारिाकप्ररता 
बरलली लाते. कशा िकारे शास्त्रज्ञाांी लर िािी वकवा वास्पतीच्या लासकामंध्ये बरल घडवला, तर 
त्याचं्या, तसेि त्याचं्या पसढच्या प्रपढीतससद्धा हा बरल आासवपं्रशकतेमसळे िालू राहतो. १९७०-८० या 
रशकाच्या ससमारास वैज्ञाप्राकाांी काही लासके वगेळी केली व ते िािी, वास्पती वकवा प्रकटािू याचं्या 
पेशीत घातले. त्यामसळे त्याचं्यात आासवपं्रशक बरल घडले. लासकीय शास्त्रािा उपयोग वैद्यकशास्त्रात, शतेी, 
तसेि उद्योगधंद्यात होतो. यािे एक उराहरि म्हिले मन्शसप्रला, ते आता मोठ्या िमािातं लासकीय 
कप्रभयापं्रत्रकीाे तयार करता येते व त्यािा उपयोग बऱ्याि मधसमेही व्यक्तींाा होतो. 
 
जनुक रोगणनिारि (जीन थेरपी) : (पाहा : जनुक अचभयाचंत्रकी) 
 
जनुकसुधाणरत णबयािे (जी. एम. सीड्स) : एखाद्या प्रवप्रशष्ट गसिधमासाठी कारक कसिाऱ्या लासकािा 
कंतभाव करण्यासाठी लासक कप्रभयापं्रत्रकीिा वापर करूा तयार केलेले प्रबयािे. हा आगंतसक लासक त्याि 
िलातीच्या रससऱ्या वािापासूा, रससऱ्याि िलातीच्या वास्पतीपासूा वकवा सूक्ष्मलीवापासूाही प्रमळप्रवलेला 
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कसतो. बोंड आळीला िप्रतबंध करिारे प्रवत प्रामाि करिाऱ्या बीटी या सूक्ष्मलीवातूा ाेमके तेि लासक 
काढूा त्यािा कंतभाव करूा बीटी कॉटा हे कापसािे लासक ससधाप्ररत वाि तयार करण्यात आले आहे. 
 
जनुकस्रोत (जेनेणटक णरसोसेस) : ित्येक लीवलातीिे गसिधमध त्यातंील लासके ठरवतात. लासकाचं्या 
समृद्धीिमािे लीववैप्रवध्य ठरते. उष्ट्ि कप्रटबधंातील ओल्या-रमट िरेशातं लीववैप्रवध्य मोठ्या िमािावर 
कसते, म्हिलेि हे िरेश महत्त्वािे लासकस्रोत कसतात. लीववैप्रवध्य लपण्यासाठी हे लासकस्रोत लपिे 
महत्त्वािे आहे. प्रवशतेतः किधान्याच्या लातींिी शार्श्ती प्रटकवण्यासाठी धान्याचं्या लासकस्रोतािें आगर 
लेथे आहे त्या उष्ट्ि कप्रटबधंातील िरेशािें रक्षि करिे लरुरीिे आहे. यसाोच्या कि व कृती संघटाेाे 
धान्यािें लासकस्रोत लपिे आप्रि त्यािें संवधधा करिे, यासाठी काेक लासकपेढ्या स्थापा केल्या आहेत. 
भारतात कशा पेढ्या प्ररल्ली व हैद्राबार येथे आहेत. लगातंील महत्त्वािे लासकस्रोत भारत उपखंड, 
मलेप्रशया, ब्राप्रझल, मेनक्सको, भमूध्य समसद्रीय िरेश, काँगो या प्रठकािी आहेत. 
 
जनुकीय (जेनेणटक) : आासवापं्रशकता. यात आई-वप्रडलािें शारीप्ररक व शरीराप्रवतयक गसिधमध मसलामंध्ये 
कसे उतरतात, याबिलिा शास्त्रीय कभ्यास. गे्रगोर मेंडेल याांी या प्रवतयात पायाभतू सशंोधा केले. 
 
जनुकीय पुनबांधिी (जेनेणटक णरकॉस्म्बनेशन) : िलाा िप्र्रमयेररम्याा पालकाकंडूा िाप्त लासकीय 
संिािी ाव्यााे माडंिी होण्यािी िप्र्रमया. बीलफलााच्या वळेी माता व प्रपता याचं्याकडूा आलेल्या 
लासकीय संिािे एकमेकात आराािराा होत मसलाच्या लासकसंियािी ावीा ित रिाा तयार होते. 
त्यामसळे मसले ही आई वकवा वडील यािंी झेरॉक्स ित ा बाता काही गसिधमध एकािे तर काही रससऱ्यािे कसे 
स्वरूप िाप्त करतात. यातूा उत््रमातंीला िालाा प्रमळते. लैवतंत्रज्ञााामध्ये कसा िकारिी लासकािंी 
पसररधिाा मच्छेाससार करण्यािे तंत्र प्रवकप्रसत करण्यात आले आहे. 

 

 
 
जनुकीय कोष स्िरूप (कॅणरयोटाइप) : सलीवातंील पेशीत कसिाऱ्या गसिसूत्रािंी प्रवप्रशष्ट पद्धतीाे केलेली 
माडंिी. प्रवप्रभि िािी वास्पतीत सलीवातंील गसिसूत्रािंी संख्या व आकार प्रभि कसतात. पि एकाि 
िलातीच्या िाण्यातंील गसिसूंत्रामंध्ये बऱ्याि कंशी साम्य कसते. प्रवप्रभि िाण्यातंील लासकीय कोत 
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स्वरूपािी माडंिी करूा गसिसूत्रामंधील व त्यायोगे आासवपं्रशक रोत लािाू घेता येतात. पेशीप्रवभालााच्या 
मध्यावस्थेत गसिसूते्र स्पष्ट होतात व त्याचं्या लोड्याही तयार होतात. रासायप्राक िप्र्रमया करूा पेशी त्या 
कवस्थेति ठेवता येते व लासकीय कोत स्वरूपािे छायाप्रित्र प्रमळप्रवता येते. 
 

 
 

जनुकीय णिज्ञान सल्ला (जेनेणटक काऊस्िसिंलग) : सल्लामसलत आासवपं्रशक शारीप्ररक व्यंग वकवा 
मााप्रसक कसतंसलााबिल िश्ा कसलेल्या व्यक्तींबरोबर त्याांा उपकारक ठरिारी सल्लामसलत, होिाऱ्या 
बाळािा लन्म व वाढ या सरंभातील शकंािें प्राराकरि यात केले लाते. मािसाचं्या आासवपं्रशकतेबिल 
बरीि माप्रहती पसरवली लाते. मसख्यत्व,े ज्या आईवप्रडलाचं्या एखाद्या मसलामध्ये काही रोत वकवा व्यंग कसेल, 
तर त्याचं्याशी सल्लामसलत करूा त्याांा मागधरशधा करिे हे महत्त्वािे काम सल्लागार करतो, यामसळे 
होिाऱ्या बाळाबिल काळली घेतली लाते. 
 
जनुकीय जडिघडि (जेनेणटक सेट अप) : सलीव िलातीिे यच्चयावत शारीप्ररक आप्रि 
शरीरप्र्रमयाप्रवतयक गसिधमध प्राप्रित करिाऱ्या लासकािंी रिाा. 
 
जणमनीची उत्पादकता (सॉईल प्रॉड्टस््हटी) : प्राप्रित पीक योलाेाससार ठरावीक पीकि्रमातंगधत, िप्रत 
हेक्टर, पीक उत्पारा रेण्यािी लप्रमाीिी क्षमता. 
 
जणमनीची सुणपकता (सॉईल फर्णटणलटी) : कासकूल हवामााात, मातीच्या योग्य भौप्रतक नस्थतीत प्रपकाांा 
आवश्यक कसिारी किद्रव्ये उपलब्ध स्वरूपात प्रपकास पसरप्रवण्यािी लप्रमाीिी शक्ती. 
 
जणमनीचे िगीकरि (सॉईल ्लाणसफेकेशन) : लप्रमाीिी उपयोप्रगता आप्रि योग्यतेिमािे आठ वगध 
पडतात : १) समपातळीतील साधारि खोल, िागंला प्रािरा, उत्तम पोत कसलेली ससपीक लमीा, २) 
कल्प उतारािी, कल्पिमािात धूप होिारी, साधारि प्रािऱ्यािी मध्यम भारी लमीा, ३) साधारि उतारािी 
धूप होत कसलेली, कमी प्रािऱ्यािी, हलक्या पोतािी, साधारि लमीा, ४) लास्त उतारािी, धसपेिे िमाि 
लास्त, खोली मयाप्ररत कसिारी हलकी लमीा, ५) समपातळीतील वकवा कल्पउतारािी पािथळ वकवा 
खडकाळ लमीा, ६) लास्त िढउतारािी कप्रधक िमािात धसपलेली डोंगराळ लमीा, ७) लास्त उतारािी 
कप्रधक िमािात धसपलेली, कप्रत उथळ, उघडी, डोंगराळ लमीा, ८) लास्त धसपलेली, लास्त उतारािी, 
ओघळीिी, उघडी डोंगराळ वकवा पािथळ ओसाड लमीा. 
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लप्रमाीच्या कशा वगीकरिामसळे ती कोित्या प्रपकास योग्य आहे, प्रकफायतशीर शतेी 
उत्पाराासाठी लप्रमाीिी योग्य मशागत कशी करावी, लप्रमाीत कोित्या ससधारिा आवश्यक आहेत, 
मत्यारींिे मागधरशधा प्रमळते. 
 
जयपूर फूट - कृणत्रम पाय : लयपूर येथील डॉक्टर िमोर करि सेठी याांी प्रवकप्रसत केलेला व 
कपंगासंाठी वरराा ठरलेला कृप्रत्रम पाय. मतर ििप्रलत कृप्रत्रम पायाचं्या तसलाेत हालिाल करण्यास हा 
पाय लवप्रिक कसतो व प्रवशतेेकरूा भारतीय लीवापद्धतीशी सससंगत आहे. लयपूर फूट बसवलेली व्यक्ती 
पायात काहीही ा घालता िालू शकते, प्रलाा िढू शकते, लप्रमाीवर माडंी घालूा बसूही शकते. याच्या 
बाावटीत लाकूड तसेि रबर यािंा वापर केला लातो. कप्रलकडे पसण्यातील राष्ट्रीय रासायप्राक 
ियोगशाळेद्वारे पॉप्रलयसरेप्रथा पराथािी प्रार्षमती केली आहे. तो वापरल्यामसळे वला कमी होऊा त्यािे 
उत्पारा कमी खिात मोठ्या िमािावर होत आहे. मसंबईच्या आयआयटीत ावीा लयपूर फूट िमाप्रित 
करूा त्यािी प्रार्षमती करण्यात आली कसूा त्यािी िािंिी लयपूरच्या एसडीएम हॉनस्पटलमध्ये 
यशस्वीपिे घेण्यात आली आहे. 

 

 
 
जयिंसग, दुसरा (१६८८-१७४३) : रालस्थााातल्या कबंरिा (आताच्या लयपूरिा) कप्रधपती. 
खगोलशास्त्रािा कभ्यासक. राला लयवसगााे म. स. १७३० सालच्या ससमारास प्ररल्ली, लयपूर, मथसरा, उजै्जा 
आप्रि वारिसी या पाि प्रठकािी वधेशाळा बाधंल्या. या वधेशाळा लंतर-मंतर (यंत्र-मंत्र) या ाावााे 
ओळखल्या लाऊ लागल्या. (पाहा : जंतर-मंतर) 
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जरायुज (स््हस््हपेरस) : सस्ता िाण्यातं गभािी वाढ आईच्या गभाशयात होते. मतर सवध िािी आप्रि पक्षी 
कंडी घालतात आप्रि गभािी वाढ कंड्यात होते. मासष्ट्यासारख्या सस्ता िाण्यातं फप्रलताडं गभाशयांति 
वाढते आप्रि या प्रवकप्रसत होिाऱ्या गभाला कि आप्रि सवध पोति ााळेद्वारे आईच्या रक्तातूाि प्रमळते. 
(वास्पतीमध्ये प्रबया झाडावरूा लप्रमाीत पडतात आप्रि रूलतात पि प्रतवरासारख्या खाऱ्या पाण्यातं 
वाढिाऱ्या वास्पतींमध्ये प्रबयािें कंकूरि फळ झाडावर कसताााि होते. यासाठी लरायसल (नव्हनव्हपेरस) 
कंकस रि म्हटले लाते. 
 
जमगन गोिर (रुबेला) : लमधा गोवर प्रवतािूमसळे होतो. हा स्पशधलन्य प्रवतािू हवतूेा पसरतो. रोग्याच्या 
वशकेवाटे, उडिाऱ्या थसकंीवाटे हा पसरतो. यामध्ये थोडा ताप येतो, कंगावर पसरळ उठते, मााेतील 
रसगं्रथींाा सूल येते. गभावस्थेतील माताांा प्रवशतेतः ससरुवातीच्या तीा मप्रहन्यात हा रोग झाल्यास गभावर 
रसष्ट्पप्ररिाम होण्यािी शक्यता कसते. लन्मतःि हृरयातील रोत, मोतीवबरू, मााप्रसक मंरपिा कसे रोत 
प्रामाि होतात. यािी लस लहाा मसलाांा १५ मप्रहन्याांतर रेतात. हा तसा गंभीर आलार ााही. 
 
जलअपघटन (हायनॉणलणसस) : कत्यंत गसंतागसंतीच्या संप्रश्लष्ट कशा रासायप्राक पराथांिे पाण्याच्या 
सहाय्यााे कपघटा करूा त्यािें साध्या सोप्या, ससटससटीत कशा पराथात रूपातंर करण्यािी िप्र्रमया 
म्हिले ललकपघटा होय. उरा. किपिा प्र्रमयेत नक्लष्ट गसंतागसंतीच्या स्टािधिे प्रवप्रशष्ट प्रवकराचं्या 
उपनस्थतीत पाण्याच्या सहाय्यााे सोप्या ग्लसकोलमध्ये रुपातंर होते. 
 
जलदे्वषी (हायनोफोणबक) : पाण्याच्या रेिूबिल िप्रतकतधि कसिारे पराथध. द्रावकदे्वती रेिूंाा वकवा 
संयसगाांा लायोफोप्रबक सयंसगे कसे म्हितात. द्रावक लर पािी कसेल तर त्याांा ललदे्वती संयसगे म्हितात. 
 
जलपे्रमी (हायनोणफणलक) : पाण्याच्या रेिूबिल आकतधि कसिारे पराथध. पाण्याच्या रेिूबरोबर क्षीि 
बलााे बाधूंा राहिारे पराथध वकवा संयसगे. द्रावकिेमी रेिूांा वकवा संयसगाांा लायोप्रफलीक सयंसगे म्हितात. 
द्रावक लर पािी कसेल तर त्याांा ललिेमी संयसगे म्हितात. 
 
जलभयगंड (हायनोफोणबआ) : म्हिलेि रेबील. हा रोग प्रपसाळलेला कस त्रा िावल्यामसळे होतो. रेबील या 
रोगािी लागि झालेला कस त्रा िावल्यावर त्याच्या लाळेतील प्रवतािू मािसाच्या शरीरात िवशे करतात. 
प्रवतािू रक्तिवाहातूा मेंरू व मज्जारज्ज ूया प्रठकािी पोहिूा प्रतथे त्यािंी वाढ होते. रेबीलच्या प्रवतािूंच्या 
वाढीमसळे मेंरूला सूल येते, रोग्याला फेफरे येते व स्ाायूंच्या ाेमलेल्या कायात कडथळा येतो. रेबीलिे एक 
लक्षि म्हिले रोग्यास पािी रेखील प्रगळता ा येिे. या लक्षिावरूा रोगास हायड्रोफोप्रबया म्हिले 
पाण्यािी भीती हे ााव पडले. प्रपसाळलेला कस त्रा िावल्यास रेबील रोगािी िप्रतकार शक्ती उत्पि करिारी 
लस टोििे हा एकमेव खात्रीिा िप्रतबधंक उपाय आहे. 
 
जलिाय ू (िॉटर गॅस) : कप्रतशय तापलेल्या कोकरुपातील कोळशावरूा पाण्यािी वाफ लाऊ प्ररल्यास 
काबधा-मोाॉक्सामड वायू व हायड्रोला वायू यािें प्रमश्रि प्रमळते वकवा प्राकेल उत्िेरक वापरूा प्रमथेा व 
पाण्यािी वाफ तापप्रवल्यास (CO+H2) यािें स्फोटक प्रमश्रि प्रमळते. त्यालाि ललवायू म्हितात. 
िेाकप्रबल येथील किसभट्टीत याि वायूच्या स्फोटााे मोठा कपघात झाला होता. 
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जलिाणहनी (झायलम) : मसळाांी शोताू घेतलेले पािी वास्पतीच्या सवध कवयवापंयंत वाहूा ाेिाऱ्या 
ाप्रलका. या लाबंलिक कसू शकतात. त्याचं्या प्रभप्रत्तका प्रलग्ाीा या कठीि पराथाच्या बालेल्या कसतात. 
 
जलशास्त्रीय चक्र (हायनॉलॉणजकल सायकल) : पृथ्वीच्या वातावरिात, पृष्ठभागावर आप्रि भगूभात घा, 
द्रव प्रकवा वायू या रूपात राहूा प्रात्यासताीकरि होिारे पाण्यािे ाैसर्षगक ि्रमाकार आवतधा. ललाशय, 
ओला भभूाग, वास्पती, िािी वगैरेंत सामावलेल्या पाण्यािी वाफ ाेहमीि उत्सर्षलत होते. ती 
वातावरिात, गरम हवबेरोबर, वरच्या स्तरात लाऊा थंड होते आप्रि ढग तयार होतात. हे पािी, 
तापमााााससार, पाऊस, गारा, प्रहमवताव वगैरेंच्या स्वरूपात, पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर उतरते. हे ि्रम 
कव्याहत िालू कसते. (पाहा : जलिक्र - वॉर्र सायकल) 
 

 
 

जलािरि (हायनोस्स्फअर) : पृथ्वीवर लेथे-लेथे पािी आहे ते ललावरिात सामावलेले कसूा पृथ्वीिा 
ससमारे तीा-ितसथांश पृष्ठभाग त्यााे व्यापलेला आहे. पृथ्वीच्या प्रारप्राराळ्या भागातंील हवामााावर 
ललावरिािा मोठा पप्ररिाम होत कसतो. त्याििमािे, लमीा आप्रि पािी लेथे प्रमळतात, कशा प्रठकािी 
रोहोंिा एकमेकावंरच्या रूप-गसिावंर पप्ररिाम होऊा तेथे वगेळ्या िकारच्या पप्ररससं्थािंी प्रार्षमती होते. 
(पाहा : जीववरर्ण, वातावरर्ण) 
 
जलीय (हायनोफेटीस) : पाण्याच्या आधारााे वाढिाऱ्या वास्पती. यािें तीा िकार आहेत : क) ित्यक्ष 
पाण्यात बसडालेल्या. उरा. हायप्रड्रला, वपे्रलसाेप्ररआ. ब) मूळ पाण्यामध्ये, पि पााे बाहेर - तरंगती उरा. 
वशगाडे, आयकोर्षाआ क) तळ्याच्या काठी - प्रिखलात - प्रिखल वाळला तरी काही प्ररवस तग धरिाऱ्या. 
उरा. मराडंा, तालीमखााा. 
 
जस्त (िंझक) : (Zn) : ३० किस्रममाकंािे मूलद्रव्य. धातंूवर होिाऱ्या वातावरिाच्या गंलण्याच्या 
पप्ररिामास रोधक कसल्यामसळे, लोखंडाच्या पत्र्यावंर, ाटबोल्ट् आप्रि स््ूरम यावररेखील लस्तािा थर 
िढप्रवतात. या प्र्रमयेला गलॅ्व्हाायवझग कसे म्हितात. पूवीच्या पाण्याच्या बाटल्यामधील पत्र्यावर यािा थर 
कसे. माावी शरीराला थोड्या िमािात आवश्यक कसिाऱ्या लस्तािा पसरवठा भाज्या आप्रि फळे 
याचं्यामधूा होतो. 
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जंतर-मंतर : लयपूरिा राला लयवसग (रससरा) यााे प्ररल्ली, लयपूर, मथसरा, उजै्जा आप्रि वारािसी येथे 
बाधंलेल्या खगोलशाळा. या वधेशाळा म. स. १७२७ ते म. स. १७३४ या काळात बाधंल्या गेल्या. 
रसर्षबिीप्रशवाय ाससत्या डोळ्याांी प्रारीक्षिे करण्याच्या साधााांी यसक्त कसलेल्या या पाि वधेशाळापंैकी 
प्ररल्लीिी वधेशाळा ही सवात िथम बाधंली गेली आहे. मथसरेिी वधेशाळा ही आल मप्रतहासलमा झाली आहे. 
छो्यमा आकाराच्या यंत्रामंसळे प्रारीक्षिाचं्या किूकतेवर येिाऱ्या मयारा लक्षात घेऊा राला लयवसगााे 
आपल्या वधेशाळातूंा रगड आप्रि बाधंकामाच्या मतर साप्रहत्याच्या वापराद्वारे ििडं आकारािी कप्रधक 
किूक कशी साधाे या वधेशाळातूंा उभारली. या सवध वधेशाळातं लयपूरिी वधेशाळा ही सवांत मोठी आहे. 
प्रतथल्या २७·४४ मीटर उंिीच्या सम्राट यंत्राद्वारे त्या प्रठकाििी स्थाप्राक वळे काही सेकंरापंयंतच्या 
किूकतेाे कळू शकते. या सम्राट यतं्राबरोबरि कालमापाासाठी, तसेि कवकाशस्थ वस्तंूिी स्थााे 
मोलण्यासाठी प्रमश्र यंत्र लयिकाश यंत्र वकवा राम यंत्रासारखी प्रवप्रवध साधाेससद्धा येथे आढळतात. (पाहा : 
जयपसग दुसरा) 
 

 
 
जंतू (जमग) : बहसताशं रोगािे कारि लंतू कसतात. लंतू हवतूेा, पाण्यातूा, स्पशाद्वारे व वाहकामंसळे 
पसरतात. लंतू सूक्ष्म कसल्यामसळे ाससत्या डोळ्याांी प्ररसत ााहीत. त्यासाठी सूक्ष्मरशधक लागतो. हवतूेा 
स्रेप्टोकॉक्स - टॉनन्सल्साा व घशाला सूल आििारे, घटसपािे लंतू, क्षयरोगािे लंतू पसरतात, 
प्रवतमज्वर, हगवि, कप्रमबा वगैरे पाण्यातूा पसरतात. काही लंतू प्रवाॉनक्सलीवी कसतात. उरा. 
धासवातािे, गसॅ गगँरीािे. 
 
जंतूनाशके (पेस्स्टसाइड्स) : कृती उत्पाराातं बाधा आििाऱ्या सवध लीवािंा ाायााट करिारी वकवा 
त्याचं्यावर प्रायंत्रि ठेविारी रसायाे. काही लैप्रवक द्रव्यािंाही वापर आता यासाठी केला लातो. त्या 
पद्धतीस लैप्रवक प्रायंत्रि म्हितात. 
 
जंबूपार णकरि (अल्रा्हायोलेट) : माावी ालरेला प्ररसू शकिाऱ्या िकाशलहरी साधारितः िारश े
ाॅाोमीटर एवढ्या तरंगलाबंीिा लाभंळा िकाश ते साडेसातश े ाॅाोमीटर तरंगलाबंीिा ताबंडा िकाश या 
प्यमाति सापडतात. प्रवद्यसतिसंबकीय लहरींिा विधपट मात्र या पट्ट्यमाच्या रोन्ही बालूला पसरलेला 
कसतो. यापकैी लाभंळ्यापेक्षाही कमी तरंगलाबंीच्या िकाशाला लंबूपार प्रकरि म्हितात. यािी तरंगलाबंी 
कडीिश ेते साडेतीाश ेाॅाोमीटर एवढी कसते. त्याचं्या कंगिी ऊला त्यामसळेि िखर कसते. सलीवामंधील 
िप्रथाे आप्रि न्यनूक्लक आम्ल यासारख्या कप्रतमहत्त्वाच्या रेिूकंडूा त्यािे शोति होत कसल्यामसळे ही 
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प्रकरिे सलीवाांा मारक ठरतात. वातावरिातील ओझोाच्या थरामसळे सूयधिकाशातील लंबूपार प्रकरि 
थोपवले लाऊा पृथ्वीवरील सलीववसृष्टीिे संरक्षि होते. शस्त्रप्र्रमयाराला तसेि तेथील उपकरिे वगैरे 
प्रालंतसक करण्यासाठी या प्रकरिािंा वापर केला लातो. 
 
जाको, रिकािस्िा (१९२०-) : फे्रन्ि लीवशास्त्रज्ञ. लासके ही डीएाएिी बालेली कसतात आप्रि त्याचं्यामध्ये 
साकेंप्रतक रूपात कसलेल्या आराखड्यााससार िप्रथाािंी बाधंिी होते हे ध्यााात आल्यावर लासकाचं्या या 
कामािे प्रायंत्रि कसे होते याकडे लक्ष लागूा राप्रहले. त्यावळेी लाको याांी आपले सहकारी लाक मोाो 
याचं्या बरोबरीाे काही कल्पक ियोग केले. त्यातूाि त्याांी लासके गसिसूत्रावंर एकापाठोपाठ एक कशी 
गसंफलेली कसतात हे राखवाू प्ररले. तसेि, ित्येक लासकामध्ये प्रामाता आप्रि प्रायंत्रक कसे रोा भाग 
कसतात हेही राखवाू प्ररले. प्रामाता िप्रथााचं्या लसळिीिे आराखडे बाळगतो तर त्याच्या कामािे प्रायंत्रि 
प्रायतं्रकाकडूा होते हेही त्याचं्या ियोगामंधूा स्पष्ट झाले. हे रोा भाग प्रमळूा कायधकारी लासक, ऑपेरॉा, 
बातो हा त्यािंा महत्त्वािा मसिा होता. त्याचं्या या मौप्रलक संशोधााबिल १९६५ सालिा वैद्यकशास्त्रातला 
ाोबले पसरस्कार त्याांा लाक मोाो आप्रि आंडे्र ल्वोल्फ याचं्या समवते रेण्यात आला. 
 
जागणतक स्थानदशगक पद्धती (जीपीएस) : पृथ्वीवरील आपल्या स्थााािी उपग्रहाद्वारे प्राप्रित माप्रहती 
रेिारी ससप्रवधा. कमेप्ररकेच्या संरक्षि खात्यााे उभारलेल्या या ससप्रवधेसाठी एकूि िोवीस कृप्रत्रम उपग्रहािंा 
वापर होतो. पृथ्वीवरूा कस ठसाही पाप्रहल्यास यातंले प्राराा िार उपग्रह तरी ‘दृष्टीस’ पडावते कशा िकारे 
या उपग्रहाचं्या कक्षा आप्रि स्थााे प्रावडण्यात आली आहेत. आपले स्वतःिे स्थाा प्राप्रित करण्यासाठी 
छो्यमा ग्राहक कँटेााद्वारे या उपग्रहाकंडूा येिाऱ्या सरेंशािें ग्रहि केले लाते. या संरेशावंरूा त्यािंी 
पाठवल्यािी वळे तसेि ते संरेश कोित्या उपग्रहावरूा आले ही माप्रहती प्रमळू शकते. हा संरेश 
पाठवल्यािी वळे आप्रि आपल्यापयंत तो पोहोिल्यािी वळे यातंल्या फरकावरूा सरर उपग्रहािे 
आपल्यापासूािे कतंर कळू शकते. 

 

 
 
जागणतक िियजीि संरक्षि णनधी (िल्डग िाइड फंड फॉर नेचर किझिेशन) : लगातंील सवांत लसाी आप्रि 
मोठी, वन्यलीवाचं्या संरक्षिासाठी झटिारी कशासकीय संस्था. पृथ्वीच्या साधासंपत्तीत सवांाा वाटा आहे 
आप्रि सवांमध्ये वन्यलीवही येतात, कशी या संस्थेिी मलूभतू धारिा आहे. या ससं्थेतफे प्रासगािे संरक्षि, 
पसारुत्थापा, रसमीळ आप्रि धोकापातळीवर आलेल्या लीवलातींिे संरक्षि, वन्यलीवाचं्या वसतीस्थळािें 
संरक्षि व लोपासाा मत्यारींवर संशोधा केले लाते. 
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जागणतक पयािरि (नलोबल एििायरोनमेंट) : औद्योप्रगक ्रमातंीांतर पृथ्वीवरील पयावरिात झपा्यमााे 
बरल होत आहेत. मोठ्या िमािावर ाैसर्षगक संपत्ती वापरली लात आहे, वासंहार होत आहे, िरूति 
वाढत आहे. भगूभातूा खप्राले काढली लात आहेत, ऊलेसाठी कोळसा व तेल याचं्या ज्वलाामसळे हवतेील 
काबधा-डाय-ऑक्सामडिे िमाि वाढत आहे, वातावरिािे तापमाा वाढत आहे. समसद्रािी पातळी वाढूा 
पवधतावरील आप्रि ध्रसविरेशातंील बफध  प्रवतळत आहे. लागप्रतक पयावरिातील या बरलामंसळे 
सागरतीरावरील मााववस्त्याांा (शहराांा) धोका प्रामाि होत आहे. 
 
जागणतक ्यापारी संघटना (िल्डग रेड ऑगगनायझेशन) : १९८६ ते १९९४ ररम्याा प्रवकप्रसत रेशाचं्या 
प्रशखर पप्ररतरेच्या कंतगधत ििासत्राचं्या काेक फेऱ्याचं्या शवेटी उरुग्वे येथे (१९९५) ‘लागप्रतक व्यापार 
संघटाे’िी स्थापाा झाली. शतेीप्रवतयक आंतरराष्ट्रीय करार होऊा, कंमलबलाविीसाठी १९९५ ते २००४ 
पयंतिा कालावधी प्राप्रित करण्यात आला. रेशातंगधत कृती उत्पारकाांा पसरेसे सरंक्षि प्रमळाव े म्हिूा 
शतेमालाच्या व्यापारात आयातीवरील संख्यात्मक प्राबंध, परवााा पद्धती, कशा बंधाािे रूपातंर 
आयातशसल्कात करूा सवध रेशाांी त्यात टप्प्याटप्प्यााे कपात करण्यािे ठरले. या करारामसळे आपला रेश 
आर्षथकदृष्ट््यमा कायधक्षम बाूा उत्पारा खिात घट कृतीप्रवतयक प्रायात वाढेल कसे कपेप्रक्षत आहे. 
डब्ल्यसटीओ या संघटाेिे मसख्यालय प्रलप्राव्हा येथे कसूा भारतासह १५१ रेश सरस्य आहेत. 
 
जागणतक िेळ (युणन्हसगल टाइम) : ग्रीप्राि या शून्य रेखाशं कसलेल्या प्रठकािािी स्थाप्राक वळे. प्रवप्रवध 
प्रठकािािंी स्थाप्राक वळे वगेवगेळी कसल्यामसळे एकि घटाा ती वगेवगेळ्या प्रठकािाचं्या दृष्टीाे वगेवगेळ्या 
वळेी घडते. या घटाेिी वळे रशधवतााा प्रामाि होिारा गोंधळ टाळण्यासाठी लागप्रतक वळेेिा वापर केला 
लातो. भारतीय िमािवळेेत आप्रि लागप्रतक वळेेत +५·५ तासािंा फरक आहे. (पाहा : प्रमार्णवळे) 
 
जागणतक जल णदिस (िल्डग िॉटर डे) : आंतरराष्ट्रीय पयावरि कायध्रमम या राष्ट्रसमूहाच्या वतीाे कायध 
करिाऱ्या संस्थेाे २२ मािध हा प्ररवस लगभर ललप्ररवस म्हिूा पाळण्यािे आवाहा केले आहे. लगातील, 
प्रवशतेतः आप्रशया पपॅ्रसप्रफक िरेशातंील, कब्लावधी लोकाांा प्रपण्यासाठीही स्वच्छ पािी प्रमळू शकत ााही, 
याकडे सवांिे लक्ष वधेिे आप्रि उपलब्ध पािी योग्य प्ररतीाे काटकसरीाे वापरण्यासाठी आवाहा करिे, 
प्रशक्षि रेिे, हा या लल प्ररवसािा उिेश आहे. 
 
जागणतक आरोनय संघटना (िल्डग हेल्थ ऑगगनायझेशन) : संयसक्त राष्ट्र संघाच्या घटक राज्यात 
आरोग्यप्रवतयक िकल्प राबविे, ते समन्वप्रयत करिे हे या संस्थेिे मसख्य कायध. लागप्रतक स्तरावर आरोग्य 
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संकल्पाा कंमलात आिण्यासाठी पसढाकार घेिारी ही ससं्था लागप्रतक आरोग्याच्या मूलभतू गरला ित्येक 
राष्ट्राला िाप्त व्हाव्यात यासाठी ियत्ाशील आहे. साथीिे आलार तसेि पोप्रलओ, एड्स, क्षय आप्रि 
कस पोति यासारे प्रवकार आटोक्यात आिण्यासाठी ही संस्था तापं्रत्रक सहाय्य आप्रि आर्षथक मरत रेत 
कसते. एका खंडातूा रससऱ्या खंडात वकवा उपखंडात िसाप्ररत होिाऱ्या रोगावंर प्रायंत्रि प्रमळवण्यासाठी 
लागप्रतक स्तरावर ियत्ा करते. आर्षथकदृष्ट््यमा गरीब व मागासलेल्या रेशातंील कस पोति आटोक्यात 
आिण्यासाठी ही ससं्था सवधतोपरी संघटीतपिे सहाय्य करते. 
 
जागणतक िसंुधरा णदन (िल्डग अथग डे) : पृथ्वीच्या पयावरिाप्रवतयी सवध लातेत लािीव प्रामाि करण्याच्या 
उिेशााे आंतरराष्ट्रीय प्रासगध संरक्षि समूहााे काही प्ररवस सालरे करण्यािे ठरवले. त्यािमािे २२ एप्रिल 
या प्ररवशी लागप्रतक वससधंरा प्ररवस सालरा करतााा लप्रमाीिी धूप कमी करूा ाैसर्षगक उत्पाराक्षमता 
राखण्यासाठीच्या उपायावंर ििा होते, प्रशक्षिािा िसार-ििार केला लातो. पयावरिीय दृष्टीाे पृथ्वीिी 
काळली करण्यासाठी आवाहा केले लाते. 
 
जाणतिंत पशुपैदास (ॲणनमल ब्रीिंडग) : भरपूर रूध रेण्यासारखे उत्तम गसिधमध कसिाऱ्या रसभत्या 
लाावरािंी पैरास करण्यासाठी वापरले लािारे तंत्र. यात गायीम्हशींिे उत्तम लातीच्या वळंूशी प्रमला 
घडवाू आिले लाते. तसेि, या गायीम्हशींमध्ये उत्तम लातीच्या वळंूिे रेत टोिूा वकवा शरीरबाह्य 
फलााच्या तंत्रााेही गभध तयार केले लातात. 
 
जाती (स्पेणशज) : प्रलाीयास या शास्त्रज्ञााे सवध लीवांिे वास्पती व िािी - त्याचं्या गसिधमािमािे 
वगीकरि करण्यािी योलाा केली. या वगीकरिातंील सवात शवेटिी पायरी लाती - एका लातीमधील 
लीवीतात मूलभतू शरीररिाा व कायधपद्धतीमध्ये साम्य कसलेले लीव प्रामाि होतात. लातीमधील लीवािंा 
मसख्य गसिधमध म्हिले त्यािा एकमेकाांी संकर होऊा प्रामाि होिारे लीव पप्ररपूिध कसतात. उरा. 
वगेवगेळ्या तऱ्हेिे कस ते्र एकाि लातीिे कसतात व त्यािा एकमेकाशंी संकर होऊ शकतो. 
 
जािस्की, कालग  गुथ (१९०५-१९५०) : कमेप्ररका रेप्रडओकप्रभयंता. रेप्रडओलहरींद्वारे केल्या लािाऱ्या 
रूरसंपकात येिाऱ्या प्रवप्रवध कडथळ्यािंा शोध घेतााा याांा आकाशगंगेतूा धाू तारकासमूहाच्या 
प्ररशकेडूा येिाऱ्या रेप्रडओलहरींिा शोध लागला. रेप्रडओलहरींच्या कंतराळ स्रोताच्या या पप्रहल्यावप्रहल्या 
शोधााे रेप्रडओखगोलशास्त्रािा पाया घातला गेला. (पाहा : रेचडओखगोलशास्त्र) 
 
जायटं मीटरिे्ह रेणडओ टेणलस्कोप (जीएमआरटी) : टाटा मलूभतू संशोधा संस्थेाे पसिे प्रलल्ह्यातल्या 
ाारायिगावालंवळ उभारलेली ििंड रेप्रडओरसबीि. काही मीटर लाबंी कसलेल्या रेप्रडओलहरींिे प्रारीक्षि 
करिारी ही रसबीि कशा िकारिी लगातली सवांत मोठी रसबीि कसूा ती म. स. १९९९ सालापासूा 
कायधरत आहे. कंतराळातल्या प्रवप्रवध रेप्रडओस्रोतािंा वधे घेिारी ही रसबीि ित्यक्षात बशीच्या आकाराच्या 
ित्येकी ४५ मीटर व्यासाच्या एकूि तीस कटेँाा प्रमळूा तयार झालेली आहे. रीर्षघकािंी प्रार्षमती, त्यािंी 
रिाा, कप्रतावतारे, वकतारे, तसेि प्रवर्श्लन्माशी सबंप्रधत काही पलूै या सवांिा सप्रवस्तर कभ्यास या 
रसर्षबिीकडूा केल्या लात कसलेल्या सशंोधााच्या कायधके्षत्रात येतो. (पाहा : रेचडओ दुबीर्ण) 
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जाळी (ग्रंील) : लोखंडाच्या पट्ट्यमािंी लाळी वकवा काँ्रमीटमध्ये बाप्रवलेली लाळी घरामधील हवा खेळती 
राहण्यासाठी बाप्रवतात. तसेि गलॅरीतूा लहाा मसले पडू ायेत वकवा िोराांा िवशे प्रमळू ाये म्हिाूससद्धा 
वापर होतो. कशा ताराचं्या लाळीिा वापर खाण्यािे पराथध भालण्यासाठीससद्धा उपयोगी पडतात. त्यावळेी 
स्टोव्हच्या ज्योतीिी उष्ट्िता कशा लाळीमसळे सवधत्र सारखी राहते. 
 
जािा मॅन : पाि लाख वतांपूवीच्या नप्लस्टोसीा कालखंडात वावरिारा माावािा एक पूवधल. त्याच्या 
लबड्यािे हाड, कवटीिे कंश व माडंीिे हाड लीवाश्माचं्या रूपात १८९१ साली लावा बेटावर डि 
पसरातत्त्ववते्ता यसलीा द्यसब्वा याांा प्रमळाली होती. त्याांी या मााविलातीिे प्रपथेकॅन्िॉपस मरेक्टस कसे 
ाामकरि केले होते. पि पसढे त्यालाि होमो मरेक्टर कसे ााव प्ररले गेले. १९३६ - ३९ या काळातील 
उत्खााात या माावािी सपूंिध कवटी व मतर बरीि हाडे सापडली. माावी उत््रमातंीमधील हा एक 
महत्त्वािा रसवा मााला लातो. 
 
जाभेंकर, बाळ गंगाधर (बाळशास्त्री) (१८१२-१८४६) : मसंबईच्या एनल्फस्टा महाप्रवद्यालयात गप्रित 
प्रवतयािे कध्यापा केले. १८३२ साली ‘रपधि’ ाावािे मराठीतील पप्रहले मंग्रली-मरीठी दै्वभाप्रतक 
वतधमाापत्र ससरू करूा आठ वत ेिालप्रवले. १८४० ते १८४६ कशी सहा वत े ‘प्ररग्रशधा’ ाावािे माप्रसक 
िालप्रवले. त्यात मतर सामाप्रलक प्रवतयाबरोबर प्रवज्ञाा प्रवतयावरही लेख छापूा येत. आल ििप्रलत 
कसलेली राशी आप्रि ाक्षत्रािंी मराठी ााव े१७० वतांपूवी त्याांी तयार करूा रूढ केली. त्याकाळी त्याांी 
कलाावर मराठीत पसस्तक प्रलप्रहले होते. 
 
णजओक्रोनोमेरी : प्रलबी याांी शोधूा काढलेल्या काबधा डेवटगच्या तत्त्वााससार खप्रालामंध्ये कसलेल्या 
प्रकरिोत्सारी समस्थाप्राकाचं्या प्रवखंडा होण्याच्या िप्र्रमयेवर आधाप्ररत खडकाचं्या प्राव्वळ वयािे कासमाा 
बाधंिारी तंत्रििाली. या िकारे केलेल्या कासमााााससार पृथ्वीवरील खडकािें आयसमाा तीाश ेकोटी वतं 
कसल्यािे आढळूा आले आहे. 
 
णजओडेणसक डोम : प्रत्रकोिाकृती आप्रि तट कोााकृती रिाेमध्ये प्रवप्रवध िकारच्या स्रक्िरल घटकािंी 
उभारिी करूा ताि आप्रि वला कमी करत उभारलेला घसमट. बकप्रमन्स्टर फस लर याांी ही रिाा केली 
कसूा ती कत्यंत नस्थर आप्रि मलबूत कसते. (पाहा : फुलेरीन्स) 
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णजनसेंग : पूवध आप्रशया आप्रि उत्तर कमेप्ररकेत सापडिारे औतधी गसिधमध कसिारे लहाा झसडूप. त्यािा 
आकार माावी शरीरासारखा कसल्यामसळे त्याला हे प्रिाी ााव प्रमळाले. यािे मूळ वाळवाू त्यािी 
पावडर/भसकटी करूा ती वापरतात. 
 

 
 

णजनोम : सलीवाच्या कोित्याही िलातीतील यच्चयावत आासवपं्रशक गसिधमांिे प्रारेशा करिारा संपूिध 
लासकसमूह. माावी लीाोम वािाािा मोठा िकल्प राबप्रवला लात आहे. ित्येक लासकािे शरीरातील 
स्थाा, त्यााे प्रारेप्रशत केले लािारे गसिधमध, त्याच्या वगेवगेळ्या िप्रतकृती आप्रि कायधपद्धत या सवांिी 
संपूिध माप्रहती प्रवतर करण्यािे या िकल्पािे उप्रिष्ट आहे. 

 

 
मानिी जनुका 

 
णजप्सम : कॅनल्शयमिे एक क्षार. कॅनल्शयम सल्फेट. बाधंकाम, प्रसमेंट, कागर, रबर वगैरे उद्योगात आप्रि 
प्लॅस्टर ऑफ पपॅ्ररस करण्यासाठी प्रलप्सम वापरतात. 
 
णजरायती शेती (नाय लँड फाणमंग) : ही शतेी पूिधतः पावसावर कवलंबूा कसते. वताकाठी ५०० ते ७०० 
प्रम. मी. पाऊस पडतो. ाद्या, प्रवप्रहरी, तळी वा धरिािे पािी प्रपकासंाठी उपलब्ध होत ााही, कशा 
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प्रवभागातं पावसाच्या पाण्यािा आप्रि लप्रमाीतील ओलाव्यािा कायधक्षम उपयोग करूा ज्वारी, बालरी, 
ााििी, कडधान्ये यासारखी एक कथवा रोा प्रपके घेतली लातात. लागवडीसाठी प्रपकाचं्या लवकर तयार 
होिाऱ्या वािािी प्रावड केली लाते. भारतातील ६८% के्षत्र हे प्रलरायती आहे तर महाराष्ट्रात हेि िमाि 
८४% आहे. 
 
णजलेणटन : लाावराचं्या हाडे, त्विा ऊती वगैरे घटकापंासूा िप्र्रमया करूा बाप्रवलेला एक पाररशधक 
पराथध. यािा वापर पोटात घेतल्या लािाऱ्या औतधािंी कस पीसारखी आवरिे (कॅप्स्यसल) बाप्रवण्यासाठी, 
लेलीसारखा खाद्य पराथध बाप्रवण्यासाठी िकाशप्रिते्र बाप्रवण्यासाठी (फोटोग्राफ्स) लागिाऱ्या रोलसाठी 
केला लातो. हा पराथध ज्वालाग्राही आहे. 
 
जी (G) : कोित्याही रोा पराथांमध्ये कसिारे गसरुत्वाकतधि बल त्या पराथाच्या वस्तसमाााच्या 
गसिाकाराच्या समिमािात व त्या पराथांमधील कतंराच्या वगाच्या व्यस्त िमािात कसते. 
 

लर व₁ आप्रि व₂ ही त्या रोा पराथांिी वस्तसमााे कसतील आप्रि त्या रोन्ही पराथांमधले कतंर ड 
कसेल तर 
बल F ∝ व₁ × व₂ / ड² 
F = G (व₁ × व₂) /ड² 
ली (G) हा िलाािा नस्थराकं कसूा त्यािे मूल्य ६·६७९×१०⁻¹¹ Nm2/Kg2 आहे. 
 
जीएसएम : ग्लोबल प्रसस्टम ऑफ मोबाईल कम्यसप्राकेटसध. ९०० ते १००० मेगाहट धझच्या ररम्यााच्या 
लहरींवरील संरेशािें वापर करिारे सवाप्रधक लोकप्रिय मोबाईल फोािे तंत्रज्ञाा. यासाठी ग्राहकाांा एक 
खास प्रसम काडध म्हिले सबस््रमामबर आयडेनन्टटी मॉड्यसल काडध प्ररले लाते. त्याद्वारे साकेंप्रतक रुपातंर 
केलेले संरेश ग्रहि करूा ग्राहकापंयंत पोहोिप्रवले लातात. लगभरात यािे २ कब्लाहूंा कप्रधक ग्राहक 
आहेत. 
 
जीओटो अतंराळयान (जीओटो स्पेसक्राफ्ट) : यसरोपीय कंतराळ संघटाेाे हॅलीच्या धूमकेतूिा लवळूा वधे 
घेण्यासाठी पाठवलेले कंतराळयाा. हॅलीच्या धूमकेतूलवळूा लातााा या यााााे हॅलीच्या कें द्रकािी 
छायाप्रिते्र तर काढलीि, पि त्यािबरोबर मतरही बहसमोल माप्रहती प्रमळवली. 
 
जीग : हा एक िकारिा सािा कसतो. एकाि तऱ्हेच्या काेक वस्तू तयार करायच्या कसतील तर त्या या 
सािावर ठेऊा त्यािें कापिे, भोके पाडिे वगैरे गोष्टी करण्यासाठी उपयोगी पडिारे साधा. 
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जीनोणम्स् : एखाद्या िाण्याच्या पूिध लासकािंा कभ्यास. यच्चयावत लासकािें गसिसूत्रावंरील ाेमके स्थाा 
आप्रि त्यािें कायध यािी समग्र माप्रहती प्रमळवाू लासकािंा ाकाशा तयार केला लातो. तसेि लासकाचं्या 
प्रवप्रवध िप्रतकृतींिी माप्रहतीही एकत्र केली लाते. त्या िाण्याच्या सवध आासवपं्रशक गसिधमांिी व त्याचं्या 
उगमािी कशी माप्रहती प्रमळाल्यााे त्याचं्यामधील त्याचं्या प्रवकासािे ियत्ा करण्यास मरत प्रमळते. (पाहा : 
प्रोचरओचगक्स) 
 
जीभ (टंग) : तोंडातील एक कवयव. त्यावर कसिाऱ्या वगेवगेळ्या स्वारपीटकामंसळे किािी िव कळते. 
तोंडातील कि घोळविे; घशाकडे आप्रि घशाकडूा किाप्रलकेकडे ढकलिे, तसेि बोलण्यास मरत करिे 
ही महत्त्वािी कामे लीभ करते. 
 
जीिनसत्ि े (स््हटॅणमन) : सलीवाचं्या सवधसाधारि वाढीसाठी कप्रतससयोग्य पोतिासाठी कत्यावश्यक 
कसलेले लैवरासायप्राक घटक. पोतिात भरपूर कबकरके, पािी, िरबी, खप्राले आप्रि िप्रथाे आहेत. परंतस 
लीवासत्त्व े ासतील तर सलीव कस पोप्रतत राहतील आप्रि ते लीवासत्त्वाकभावी काेक रोगाला बळी 
पडतील ससमारे २० लीवासत्त्व ेआल माहीत आहेत. हे सारे लैवरासायप्राक घटक कसूा ‘क’, ‘ब’, ‘क’, 
‘ड’ कशा कद्याक्षराांी ओळखले लातात. ित्येकािे प्रवप्रशष्ट कायध आहे. प्रवप्रशष्ट भपू्रमका आहे.  आप्रि त्याांा 
पयाय ााही. ‘ब₃’, ‘एि’ आप्रि ‘के’ ही लीवासत्त्व ेसलीवाचं्या लहाा आतड्यातं प्रवप्रशष्ट लीवािू भरपूर 
िमािात प्रामाि करतात आप्रि शरीरािी गरल भागवतात. मात्र बाकीिी लीवासत्त्व ेपोतिातूा किातूाि 
द्यावी लागतात. १८९६ मध्ये प्रििा आमकमााे लीवासत्त्वाचं्या कनस्तत्वािा शोध लावला. तारंळाच्या 
तससातं प्रवप्रशष्ट िकारिे आवश्यक घटक आहेत आप्रि त्याचं्या कभावााे बेरीबेरी (एक िकारिा पक्षाघात) 
रोग होतो कसे आमकमाला लािवले. िथम िथम कसा समल होता की हे पोति घटक कमामा स्वरूपािे 
आहेत. म्हिूा त्याांा कत्यावश्यक कमामन्स वकवा व्हायटॅमामन्स कसे संबोधले गेले. मात्र ांतर, कसे 
ित्यक्षात प्ररसूा आले की सवधि व्हायटॅमामन्स हे कमामा ााहीत म्हिाू vitamine मधूा e काढूा 
टाकण्यात आला आप्रि ते झाले नव्हटॅमीा, vitamin. 
 
जीिभौणतकशास्त्र (बायोणफणज्स) : भौप्रतकशास्त्रातील संकल्पाािंा व उपकरिािंा वापर करूा 
लीवशास्त्रासंबधंी मूलभतू सत्ये प्रवतर करिारी आंतरशाखीय प्रवज्ञााशाखा. लीवभौप्रतकशास्त्राद्वारे रेण्वीय 
स्तरावरील लीवशास्त्रीय सशंोधा करण्यात येते. डीएाएच्या रिाेिे गढू उकलण्यासाठी क्ष-प्रकरि 
प्रवकरिाच्या तंत्रािा वापर करूा प्रमळालेल्या माप्रहतीिा फार मोठा उपयोग झाला होता. 
 
जीिमाणहतीशास्त्र (बायोइिफोमेणट्स) : मन्फमेशा तंत्रज्ञाा वकवा माप्रहतीशास्त्र व लीवशास्त्रािा 
एकप्रत्रतपिे वापर करिारी कत्याधसप्राक प्रवज्ञााशाखा. या ाव्या ज्ञााशाखेत उपयोप्रलत गप्रित, 
माप्रहतीशास्त्र, संख्याशास्त्र व संगिक शास्त्रािा एकप्रत्रतपिे वापर करूा माावी लासक आराखड्याद्वारे 
उपलब्ध माप्रहतीिे योग्या व्यवस्थापा तसेि प्रवश्लेति करण्यात येते. संगिकाद्वारे ावीा औतधे प्रवकप्रसत 
करण्यासाठी िगत संशोधा करण्यात येते. 
 
जीिरसायनशास्त्र (बायोकेणमस्री) : सलीवाचं्या शरीरातील प्रवप्रवध रासायप्राक िप्र्रमयािें कध्यया करिारी 
प्रवज्ञााशाखा. 
 



 

अनुक्रमणिका 

जीिणिश्वाचे संरणक्षत के्षत्र (बायोस्स्फअर णरझिग) : प्रासगध संवधधाािा एक प्रवर्श्ासाहध मागध म्हिले ज्या 
िाण्यािें संवधधा करायिे त्यािे राहण्यािे के्षत्र पूिधपिे संरप्रक्षत ठेवायिे. ही संरप्रक्षत के्षते्र बरीि मोठी कसूा 
त्यात काही आप्ररवासी खेड्यािंाही समावशे कसू शकतो. मात्र कशा के्षत्रातंही गाभाऱ्याच्या भागातं 
मासष्ट्यवस्ती ासते. भारतात वाघ, हत्ती, गेंडा, विकारा मत्यारी िाण्याचं्या रक्षिासाठी कशी १४ के्षते्र लाहीर 
केलेली आहेत. महाराष्ट्रातंील मेळघाट, मध्य िरेशातंील कान्हा, बंगालमधील ससंररबा, केरळ - कााटक 
- ताप्रमळााडूतील प्रालप्रगरी, ही त्यातंील काही उराहरिे आहेत. 
 
जीिसरंक्षि (बायोसेफ्टी) : वगेवगेळ्या लंतू व प्रवतािूिंा कभ्यास व िाििी करिाऱ्या ियोगशाळेतील 
कमधिाऱ्याांा लंतंूिा उपसगध होण्यािी शक्यता कसते. तसेि हे लंतू ियोगशाळेच्या बाहेरील पयावरिात 
गेल्यास आलूबालूच्या रप्रहवाशाांाससद्धा सभंाव्य धोका पोहोिू शकतो. हे टाळण्यासाठी करावयािी 
तटबंरीिी उपाययोलाा. कमेप्ररकेतील सेंटर फॉर प्रडसील कंरोल (सीडीसी) व ाॅशाल मनन्स्ट्ूयमट ऑफ 
हेल्थ याांी याबाबतिे प्राकत प्ररले आहेत. 
 
जीिसरंक्षि मयादा (बायोसेफ्टी ले्हल) : लीवसंरक्षि संरभातील प्राकत. बीएसएलिे प्राकत ४ 
पायऱ्यातं आहेत. या प्राकतामंध्ये करण्याच्या पद्धती, ियोगशाळेिी माडंिी व ससरप्रक्षततेसाठी लागिारी 
उपकरिे यािंा समावशे होतो व सवध प्राकत पाळले लातात यािी खात्री करावी लागते. बीएसएल-१ या 
प्राकताखाली दृढ व प्राकोप िकृतीच्या व्यक्तीस धोका ासेल कसे लंतू/प्रवताि ूयेतात. उरा. काडंाण्यािा 
प्रवताि,ू म. कोलाय हा लंतू. लंतूच्या संभाव्य धोक्यािमािे हे प्राकत कप्रधकाप्रधक कठीि होत सवात वरिी 
पायरी म्हिले बीएसएल-४ या प्राकतााससार मबोला, एड्सच्या प्रवतािूंिा कभ्यास केला लातो. 
 
जीिसहंती (बायोम) : एखाद्या प्रवप्रशष्ट हवामाााच्या के्षत्रात काळाासरूप लर वास्पती िलातींिे िमाि 
बरलत कसेल, तर त्या काळातील िभावी म्हिले मसख्य वास्पतीिे िमाि रशधप्रवण्यासाठी हा शब्र 
वापरतात. 
 
जीिािू (बॅ्टेणरया) : सूक्ष्म, पि साध्या लंतंूिा एक वगध. यापंकैी बरेिसे लीवािू रोग पसरवतात. उरा. 
काही लीवघातक रोग - कॉलरा, क्षय, टायफॉमड म. हे िाण्याांा तसेि मािसाांा होतात. लीवािूत एक 
पेशी सळी, स्वल्पप्रवराम, गोलाकार वगैरे वगेवगेळ्या आकारात कसतात. पेशीच्या आत कें द्रवबरू ासूा लाबं 
आासवापं्रशक सूत्रािें वलय कसते. लीवाितू लाबं आासवापं्रशक गसिसूत्राबंरोबर छोटे स्वतंत्र (डीएाए)िे 
तसकडेपि कसतात. त्याांा ‘प्लालप्रमड’ म्हितात. काही लीवािूांा ऑनक्सला लागतो, तर काहंी 
ऑनक्सलाप्रशवाय लगू शकतात. बहसतेक लीवाि ू मेलेल्या वकवा कस ललेल्या िाण्यावंर वकवा परावलंबी 
िाण्यावर वकवा वास्पतीवर लगतात. परंतस, काही रासायप्राक ऊलेिा वापर करूा सेंप्रद्रय रसायाे बाव ू
शकतात. त्यािंा उपयोग पयावरिातील रासायप्राक कवशतेािे प्रामूधला करण्यासाठी वकवा 
उद्योगधंद्यातील खास रसायाे तयार करण्यासाठी होतो. काही लीवािू गरम पाण्यािे झरे आप्रि 
गीझसधमध्ये आढळतात; कारि ते लास्त तापमाा सहा करू शकतात. 
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जीिािू (बॅणसलाय) : बपॅ्रसलेसी कस ळातील हे लीवािू लंब वकवा वतसधळाकार कसतात. भरपूर ऑनक्सला 
प्रलथे आहे प्रतथे ते सापडतात आप्रि वाढतात. काही लीवािू ऑनक्सला प्रशवाय लगतात. प्रवपरीत कवस्थेत 
ते बीलािूत रूपातंप्ररत होतात, ससनस्थती आली की, पसन्हा मूळ नस्थतीत कायधरत होतात. 
 

 
 

जीिािू संिधगने / जीिािू खते (बायो फर्णटलायझसग) : लप्रमाीत आढळिाऱ्या उपयसक्त लीवािूंिी ियोग 
शाळेत कृप्रत्रमप्ररत्या वाढ करूा तयार केलेली खते. रायझोप्रबयम्, ॲझोस्पीरलम, कझोटोबॅक्टर, 
ाीलहप्ररत शवेाळ आप्रि कझोला ात्रािा व बसॅीलस पॉप्रलप्रमक्स स्फस ररािा पसरवठा करतात. 
माय्रमोराईझासारख्या बसरशी स्फस रर, पालाश, ात्र, कॅनल्शकम, सोप्रडयम, लस्त, ताबंे यासारख्या 
किद्रव्यािें लप्रमाीतूा शोति करण्यास मरत करतात. एकरल वास्पतींसाठी ॲझॅटोबॅक्टर तर 
प्रद्वरलासाठी रायझोप्रबयम उपयोगािे कसतात. 
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जीिािरि (बायोस्स्फअर) : पृथ्वीवरील लीव कनस्तत्वात कसलेला भाग. लमीा, लेथपयंत लीवाि ू
कसतात कसा लप्रमाीतील खोल भाग (ससमारे २० मीटर खोल, लेथपयंत झाडािी मसळे पोहोिली कसल्यािे 
मोलले गेले आहे.) समसद्रातील खोलीपयंत िािी कसल्यािी ाोंर आहे (ससमारे ५ प्रकलोमीटर खोल). उंि 
पवधतावर (ससमारे ७०० मीटर उंिीपयंत) आप्रि पृथ्वीच्या वातावरिात (ससमारे १६,००० मीटर उंि) 
लैवावरि पसरलेले आहे. यातं कृप्रत्रमरीत्या (पािबसड्या, प्रवमााे मत्यारी) करण्यात येिाऱ्या िवासािा 
कंतभाव केलेला ााही. (पाहा : वातावरर्ण, जलावरर्ण) 
 
जीिाष्ट्मशास्त्र (पॅलेंऑटोलॉजी) : भतूकाळातील सलीवािंा कभ्यास या शास्त्रात केला लातो. यात या 
सलीवािंा आकार, त्यािंी झालेली उत््रमातंी आप्रि प्रवर्श्ात झालेला त्यािंा िसार यािंी माप्रहती - त्याचं्या 
प्रमळालेल्या लीवाष्ट्मापासूा प्रमळवली लाते. भगूभातील खडकात लीवतंपिी - िािी वकवा त्यािें कवयव 
गाडले गेल्याांतर ली छाप त्या खडकात वकवा भगूभातील मातीत एकसंघ प्रमळते त्याला प्रलवाष्ट्म 
म्हितात. 
 
जुने अश्मयुग (पॅणलओणलणथक कालखंड) : सध्याच्या काळापूवीच्या २५ लक्ष ते ९ हलार वतांपूवीिा 
कालखंड. ससरुवातीच्या कवस्थेतील माावााे काही प्रावडक रगड आप्रि गारगोटीपासूा तयार केलेल्या 
रगडी कवलारािंा वापर या कालखंडात केला. (पाहा : भगूभीय कालखंड) 
 
जुरान, जोसेफ (१९०४-२००८) : गसिवत्ता प्रायंत्रिािे महत्त्व पटवाू रेिारे तज्ज्ञ. सखं्याशास्त्रीय प्रवश्लेति 
आप्रि गसिवत्ता प्रवकास यािंी सागंड घालूा त्यािी व्यवस्थापाातील भपू्रमका त्याांी प्रवतर केली. मािसू 
कोिताही बरल सहलासहली आत्मसात ा करता त्याला प्रवरोध करतो, हेि सवध समस्यािें कारि आहे, 
कसे ते म्हित. 
 

 
 

जुळे (णििस) : सवधसाधारिपिे गरोरर स्त्री एकािवळेी एकाि मसलाला लन्म रेते. क्वप्रित लसळी म्हिले रोा 
मसलगे, रोा मसली वकवा एक मसलगा व एक मसलगी लन्मतात. लसळी मसले होण्यािे कारि म्हिले रोा 
बीलाडंािे शस्रमलंतूशी मीला होऊा रोा वगेळे कंकूर गभाशयात वाढिे. कधीकधी एका फप्रलत 
बीलाडंातील प्रवभाप्रलत पेशी स्वतंत्रपिे गभध म्हिूा वाढू लागतात. ही संपूिधतः समााधमी व एकसारखी 
लसळी कसतात. या रोन्ही तऱ्हेाे एकाि गभाशयात रोा लीव वाढूा लसळी मसले लन्मतात. (पाहा : चपतृक) 
 
जेट इजंीन : प्र्रमया आप्रि िप्रतप्र्रमया समाा माते्रच्या पि एकमेकापं्रवरुद्ध प्ररशाेे कायध करिाऱ्या कसतात. 
या न्यटूाच्या गतीच्या प्रतसऱ्या प्रायमावर आधाप्ररत यंत्र. पसढच्या बालूाे ओढूा घेतलेली हवा मंप्रलाातील 
लळिाऱ्या मधंााबरोबरच्या िप्र्रमयेपोटी िसरि पावते. प्रतिा झोत शपेटाच्या प्ररशाेे वगेााे बाहेर पडूा 
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मंप्रलााला प्रततक्याि वगेााे पसढच्या प्ररशाेे ढकलतो. कप्रतवगेवाा प्रवमााामंध्ये या मपं्रलाािंा वापर होतो. 
यातील मंधा गंधकरप्रहत केरोप्रसा कसते. त्यास ‘एनव्हएशा टबाईा फ्यएूल’ (एटीएफ) म्हितात. घरगसती 
वापराच्या केरोप्रसामध्ये गधंक कसते. 
 

 
 
जेट लॅग : प्रवमाा िवास करतााा तसलाात्मकदृष्ट््यमा कमी वळेेत कप्रधक कालके्षते्र ओलाडंल्यामसळे 
िवाशाांा लािविारी कस्वस्थता आप्रि थकवा. भौगोप्रलक घड्याळ आप्रि शरीरािे घड्याळ याचं्यामधील 
प्रवसंगतीमसळे ही नस्थती उद भवते. पूवधपप्रिम प्ररशाेे िवास करताााि यािा कासभव येतो. कारि 
उत्तररप्रक्षि प्ररशाेे िवास करतााा भौगोप्रलक कालके्षत्र बरलत ााही. योग्य प्रवश्रातंी हा या नस्थतीतूा 
बाहेर येण्यािा एकमेव खात्रीिा उपाय आहे. 
 
जेट प्रिाह (जेट फ्लो) : पथृ्वीच्या पृष्ठभागापासूा ६ ते १२ प्रकमी. उंिीवरूा वाहिाऱ्या ििंड वगेाचं्या 
गोलाधीय िकारच्या वाऱ्यािंा िवाह. उत्तर गोलाधात ध्रसवीय आप्रि उपप्रवतसववृत्तीय कसे रोा िवाह आहेत. 
लेट िवाहािंा उपयोग सध्या बहसताशं प्रवमाािालक (पायलट) आप्रि हवामााशास्त्रज्ञ उड्डाि 
प्रायोलाासाठी आप्रि हवामााािा कंराल बाधंण्यासाठी करतात. 
 
जेन्नर, एडिडग : (१७४९-१८२३) : लसीकरिािी पद्धत रुढ करिारा प्रब्रप्रटश डॉक्टर. गाईांा होिाऱ्या 
रेवींिा (काऊपॉक्स) उपसगध झालेल्या गवळिींाा रेवीच्या रोगािी बाधा होत ासल्यािे ध्यााात आल्यावर 
त्यााे गाईच्या स्ताावंरील रेवीच्या फोडातील द्रव काढूा तो एका आठ वतांच्या मसलाला टोिला. रोा 
मप्रहन्याांी त्यााे त्या मसलाला लीवतं रेवी प्रवतािू टोिले. तरीही त्याला रेवींिा रोग झाला ााही. 
कोित्याही रोगाला िप्रतबधं करण्यासाठी वापरण्यात आलेली ही पप्रहली यशस्वी लसीकरि िप्र्रमया होती. 
आल लसीकरिामसळे रेवींिे या भतूलावरूा समूळ उच्चाटा झालेले आहे. 
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जेणमनी कायगक्रम (जेणमनी प्रॉजे्ट) : म.स. १९६२ ते म.स. १९६६ या काळात ‘ाासा’ कडूा पार पाडला 
गेलेला कमेप्ररका कंतराळ कायध्रमम. या कायध्रममाच्या कंतगधत एकूि बारा यााे कंतराळात पाठवण्यात 
आली. यातंली पप्रहली रोा माावप्रवरप्रहत यााे वगळता, उवधप्ररत रहा याां ित्येकी रोा कंतराळवीराांा 
घेऊा कंतराळात सोडली गेली होती. प्रवप्रवध तापं्रत्रक उप्रिष्ट््ेयम बाळगिाऱ्या या कायध्रममाकडे ‘कपोलो’ 
मोप्रहमािंी पूवधतयारी म्हिूा पाप्रहले लात होते. या माप्रलकेतल्या ‘लेप्रमाी–४’ या याााच्या पृथ्वीिरप्रक्षिेच्या 
ररम्याा (म. स. १९६५) एडवडध व्हामट हा कंतराळवीर तेवीस प्रमप्राटासंाठी याााबाहेरही आला. कंतराळ 
िलाािे हे पप्रहलेि उराहरि होते. (पाहा : अपोलो कायटक्रम, अंतराळ िलन) 
 
जेरमी, सोफी (१७७६-१८३१) : श्रीलेब्लाँ या पसरुती टोपि ाावााे गाऊस, लेलेंडर, लाग्रालं या 
समकालीा थोर गप्रितीतज्ज्ञाकंडूा आपल्या कामाबिल पत्राद्वारे वाहवा प्रमळविाऱ्या सोफीिे ध्वाी, 
ित्यास्थता, संख्याप्रसद्धातं हे संशोधा प्रवतय होते. प्रताे न्यूटाच्या प्रिनन्सप्रपयािे फ्रें िमध्ये भातातंर केले 
होते. ‘लवप्रिक समतलाच्या कंपाािा गप्रिती प्रसद्धातं माडूंा ियोगााे काढलेल्या प्राष्ट्कतांशी तसलाा 
करिे’ या िबंधाला फ्रें ि ककारमीिा ‘ग्रािी’ पसरस्कार प्रमळाल्यााे यसरोपात प्रतिी कीती झाली. आयफेल 
माोऱ्यासाठी वापरलेल्या वस्तंूिी लवप्रिकत प्रतच्या प्रसद्धातंावरूा पडताळली. तरी माोऱ्याखाली 
कोरलेल्या ाावात, ती ‘स्त्री’ म्हिूा प्रतिे ााव वगळले गेले. 
 
जैि रासायणनक ऑस््सजन आिश्यकता (बायोलॉणजकल ऑस््सजन णडमाडं - बीओडी) : पािी 
रासायप्राक पराथामसळे प्रकती िरूप्रतत झाले आहे त्यािे मोलमाप म्हिले बीओडी. पाण्यातील लैव 
रासाप्रयक घटकािें कपघटा करण्यासाठी सूक्ष्मलीवाांी वापरलेला ऑनक्सला म्हिले बीओडी. 
ऑनक्सलािी आवश्यकता लेवढी लास्त, तेवढे पाण्यातील िरूति लास्त. यािे रससरे शास्त्रीय ााव - 
बायोकेप्रमकल ऑनक्सला प्रडमाडं. 
 
जैितंत्रज्ञान (बायोटे्नॉलॉजी) : सलीवाचं्या शरीरातील लासकप्राधाप्ररत लैवरासायप्राक िप्र्रमयािंा वापर 
करूा घेिारे तंत्रज्ञाा. या िप्र्रमयादं्वारे उपभोग्य पराथांिे उत्पारा केले लाते. तसेि सलीवाचं्या 
लीवा्रममात मनप्सत बरल करण्यासाठीही यािा वापर होतो. ाैसर्षगक गसिधमांव्यप्रतप्ररक्त आासवपं्रशक 
गसिधमध धारि करिाऱ्या वास्पती तसेि िािी यािंी उत्पत्ती या तंत्रज्ञाााच्या मरतीाे झाली आहे. माावी 
िलाा िप्र्रमयेतही या तंत्रज्ञााापोटी काेक ावीा आप्रवष्ट्कार केले गेले आहेत. लासकामंधील रोतामंसळे 
उद भविाऱ्या काही रोगावंर उपिार करण्याच्या पद्धतीही याच्या मरतीाे प्रवकप्रसत करण्यात येत आहेत. 
 
जैिप्रकाशमानता (बायालॉणजकल ल्युणमणनसिस) : उष्ट्िता प्रामाि ा होता सलीवाांी रासायप्राक 
िप्र्रमयेद्वारे िकाश बाहेर टाकायच्या प्र्रमयेला लैव िकाशमााता म्हितात. र्श्ासोच्छछ वास िप्र्रमयेसारखीि ही 
कसते. काही कीटक त्याचं्यात कसिारे ल्यसप्रसफेरीा लैव रसाया, ल्यसप्रसफेरेल ाावाच्या प्रवतंिकाद्वारे 
ऑनक्सप्रडकरि करूा िकाश बाहेर टाकतात. फायरफ्लाय, खोलसमसद्रातील काही मासे, काही लंत 
(वमध), कीटक, कप्रत शवैाल ही काही उराहरिे. 
 
जैििस्तुमान (बायोमास) : एका प्रवप्रशष्ट लागेमध्ये कसलेले सवध सलीव िािी, तसेि वास्पतींिे 
वला/वस्तसमाा. सलीवाचं्या त्या लागेतील, उरा. तळे, शते वकवा लंगल, उत्पाराक्षमतेिा प्रारशधक वकवा 
त्या लागेत सलीवाांा प्रटकूा राहण्यास कासकूलता रशधप्रविारा घटक म्हिले ‘लैववस्तसमाा’ कसे 
स्पष्टीकरि रेता येईल. 
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जैििैणिध्य (बायोडाय्हर्णसटी) : कस ठल्याही पप्ररसरातील सलीवािंी प्रासगधप्रार्षमत प्रवप्रवधता. त्या 
पप्ररसरातील पयावरिात प्रटकूा राहण्यािी क्षमता रेिारी लासके याचं्या ठायी कसल्यााे या प्रवप्रवधतेिे 
संवधधा करिे एकूि सलीवसृष्टीच्या प्रटकूा राहण्याला मरत करते. 
 
जैणिक आिरि (मस्ल्चंग) : मातीतील पाण्याच्या बाष्ट्पीभवाास कटकाव करिारा आप्रि लप्रमाीिे तापमाा 
मयाप्ररत ठेविारा कप्रतशय सोपा व सवात उपयसक्त मागध. लागवडीच्या के्षत्रावर मातीच्या पृष्ठभागावर 
कन्यथा वाया लािाऱ्या लैप्रवकदृष्ट््यमा प्रवघटाशील पराथांिा थर पसरला लातो. यामध्ये गवत, पााे, 
काटक्यािंमािे भाली, फळािंी साले, रेठ यािंाही समावशे होतो. या लैप्रवक पराथांिे प्रवघटा होऊा 
वास्पती वाढीिे घटक हळूहळू त्या झाडाला / प्रपकाला प्रमळतात. यामसळे लप्रमाीिी धूप थाबंवली लाते. 
यािबरोबर तिाांा सूयधिकाश ा प्रमळाल्यााे त्यािंी वाढ रोखता येते. 
 
जैणिक पारख (बायोॲसे) : वास्पती वकवा िािी याचं्या मरतीाे आरोग्याच्या नस्थतीिी पारख वा परीक्षा 
करिे. पयावरिािे आरोग्य समलूा घेण्यासाठी या पप्ररक्षा पद्धतीिा वापर हल्ली मोठ्या िमािावर केला 
लातो. पाण्यातंील िरूतकािंी पातळी त्यातील माशाचं्या हालिालीवरूा कभ्यासिे, हवतेील िरूतकािंी 
लाि, झाडाचं्या वाढीच्या वगेावरूा वकवा पाााचं्या डागाळलेपिावरूा करिे, लप्रमाीतील धातंूिे कनस्तत्व 
त्या लप्रमाीवर वाढिाऱ्या वास्पतीलातीवरूा ओळखिे, मत्यारी या पद्धतीिी उराहरिे आहेत. 
 
जैणिक कीड णनयतं्रि (बायॉलॉणजकल इिसे्ट कंरोल) : लैप्रवक कीड प्रायंत्रि म्हिले एका लीवािी 
रससऱ्या लीवाच्या ााशासाठी केलेली योलाा. उपद्रवी प्रकडीच्या प्रायंत्रिासाठी, त्याचं्या ाैसर्षगक शत्र ू
प्रकडीिा रोग, लीवािूिंा व पक्षािंा वापर. परोपलीवी कीटकाचं्या आळ्या, शत्रू प्रकडींिी कंडी, आळ्या, 
िौढकीटक फस्त करूा स्वतःिी उपप्रलप्रवका करतात.काही प्रकडी शत्रूप्रकडीच्या कडं्यामध्ये आपली कंडी 
घालतात. त्यातूा प्राघालेल्या कळीमसळे कंडे ााश पावते, त्यामसळे शत्रपू्रकडीिी पसढिी प्रपढी तयार होत 
ााही. 
 
जैणिक अपघटन (बायालॉणजकल णडकॉम्पोणझशन) : सूक्ष्म लीवाांी सेंद्रीय घटकािें केलेले प्रवभाला. 
गसंतागसंतीच्या सेंद्रीय घटकािें रूपातंर सूक्ष्म लीव साध्या लैवघटकात करतात त्यामसळे ाायरोला, काबधा 
डाय ऑक्सामड यािें पूरिध्रमीकरि होते. सवधि कृप्रत्रम सेंप्रद्रय घटक कपघटीत होत ााहीत. कारि त्यािंी 
कृप्रत्रम प्रार्षमती करतााा एकमेकाांा लोडिारे बंध सहल तसटू ायेत यािी काळली घेतलेली कसते. उरा. 
प्लॅनस्टक वगैरे. 
 
जैणिक उपचारपद्धती (बायो रेणमणडएशन) : सलीवाचं्या मरतीाे पप्ररससं्थेतील िरूप्रतत घटक स्वच्छ 
करण्यािी पद्धत. पाण्यातंील िरूतके पाितिासारख्या वास्पतींच्या मरतीाे गाळूा वगेळी करता येतात, 
त्याििमािे मातीतील िरूतक धातू वास्पतीच्या मरतीाे शोताू घेऊा माती स्वच्छ करता येते. िरूति 
प्रावारण्याच्या या पद्धतींवर मोठ्या िमािावर संशोधा िालू कसूा काही िमािातं उद्योगधंरेही या पद्धतीिे 
कवलंबा करीत आहेत. 
 
जैणिक घड्याळ (बायोलॉणजकल ्लॉक) : शरीरप्र्रमया, शरीरातील लीवरासायप्राक िप्र्रमया तसेि काेक 
व्यवहार यािें प्रायमा करिारे शरीरातील कालबद्ध ि्रम. झोप, लागृती, भकू, तसेि रक्तराब, तापमाा, 
संिेरकािें स्त्राव यािें एक प्राप्रित ि्रम शरीरात कायधरत कसते. हे रैप्राक, माप्रसक, वार्षतक वकवा 
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ऋतूसंबपं्रधत कसू शकते. सूयधिकाश, पप्ररसरातील तापमाा, ऋतूबरल यासारख्या काही बाह्य 
आप्रवष्ट्कारामंसळेही हे कालि्रम िभाप्रवत होते. प्ररवसाच्या ठरावीक वळेी फस लािें उमलिे वकवा प्रारप्राराळ्या 
िाण्यािें आरव हे या कालि्रमािे िकट आप्रवष्ट्कार आहेत. 
 
जॅपनीज एनकेफेलाइटीस : हा रोग लॅपाीस एाकेफेलामटीस ाावाच्या प्रवतािूमसळे होतो. हे प्रवताि ू
डसकरामंध्ये कसू शकतात. लॅपाील एाकेफेलामटीस प्रवताििूी लागि झालेल्या डसकराांा क्यसलेक्स 
लातीिे डास िावले की प्रवतािू डासातं िवशे करतात. हे डास िावल्यापासूा ५-१५ प्ररवसाांी त्या 
व्यक्तीिी भकू मंरावते, ताप येतो व कावीळ होते. 
 
जॅिंमग : कोित्याही वस्तूला लािीवपूवधक हलू ा रेिे. उरा. बऱ्याि वळेेला काही के्षत्रात मोबाईल फोा 
िालत ााही. कारि, त्या के्षत्रातूा बाहेर कोिाशी संपकध  साधण्यास बंरी कसते. कशा प्रठकािी बसप्रद्धपसरस्सर 
हे मोबाईलवरील रळिवळि भगं करण्यािी सोय केलेली कसते. मोटारीला हातााे लावायिा बे्रक कसतो. 
हँड बे्रक म्हिलेि लॅवमग. 
 
जोड कलम (ग्रंास्फ्टंग) : एका वास्पतीिा वरिा कवयव रससऱ्या मसळे फस टलेल्या वास्पतीवर बसवाू कलम 
करण्यािे तंत्र. यातूा रोा वास्पती एकप्रत्रत आिूा त्यािंी एकप्रत्रत वाढ केली लाते. यातल्या मसळे 
कसलेल्या भागास मूळखसंट (स्टॉक/रूट स्टॉक) तर वरच्या फस ले-फळे येिाऱ्या भागास कलम कथवा 
साया म्हितात. 
 

 
 

जोणलओ-्युरी, इरेन (१८९७-१९५६) : ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रवलेते. प्रपएर आप्रि मारी क्यसरी यािंी कन्या. 
यसरेप्रायमच्या किसकें द्रावर मंरगती न्यसरॉािा मारा केल्यास होिाऱ्या कप्रभप्र्रमयेिा कभ्यास त्याांी केला. 
मरेा आप्रि पी. सप्रिव याांी १९३८ साली यसरेप्रायम प्रवखंडा कप्रभप्र्रमयेतील उत्पाराािें प्रवश्लेति करूा 
त्याचं्या गसिधमािा कभ्यास करूा उत्पाराािे गसिधमध लॅन्थपॅ्रायमच्या गसिधमाशी प्रमळते लसळते कसल्यािे 
प्रसद्ध केले. त्याांी यसरेप्रायमसारख्या लड मलूद्रव्यािे (लास्त वस्तसमाााच्या) कें द्रक भेरूा त्यापासूा 
तसलाेाे हलकी कें द्रके (कमी वस्तसमााािी) बावण्यात यश प्रमळप्रवले. त्यािाि उपयोग पसढे ऑटोहॉा 
आप्रि स्रँसमा व प्रलसे मेंटार याांा कें द्रीय प्रवखंडा िप्र्रमयेिा शोध लावण्यासाठी झाला. लोप्रलओ मरेा 
याांा १९३५ सालिे रसायाशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक त्यािें पती फे्रडप्ररक ज्योप्रलओ-क्यसरी 
याचं्यासमवते प्रमळाले. 
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जोणलओ-्युरी, रेिकडरीक (१९००-१९५८) : १९३५ सालिे रसायाशास्त्रािे ाोबेल पाप्ररतोप्रतक आपल्या 
पत्ाीबरोबर (मरेा क्यसरी) प्रमळविारे एक फ्रें ि शास्त्रज्ञ. कृप्रत्रमप्ररत्या प्रकरिोत्सारी समस्थाप्राके तयार 
करिारे हे पप्रहलेि शास्त्रज्ञ. १९३४ साली ॲल्यसप्रमप्राकमच्या कें द्रकावर कल्फा किािंा मारा करूा िथमि 
त्याांी फॉस्फरिे प्रकरिोत्सारी समस्थाप्राक तयार करण्यात यश प्रमळवले. त्याििमािे बोरॉाच्या 
कें द्रकापासूा प्रकरिोत्सारी ाायरोला आप्रि मगॅ्ाेप्रशयमपासूा प्रकरिोत्सारी प्रसप्रलकॉा तयार करण्यात 
यश प्रमळप्रवले. केवळ यसरेप्रायमसारखी लडि मूलद्रव्ये ााही तर कोितेही मूलद्रव्य कसे कृप्रत्रमप्ररत्या 
प्रकरिोत्सारी बाप्रवता येते हे प्रसद्ध केले. लोप्रलओ याांी ऑटो हॉा याचं्या कें प्रद्रय प्रवखंडाााे होिाऱ्या 
कप्रायंप्रत्रत शृखंला कप्रभप्र्रमयेिा कभ्यास करूा कसे प्रसद्ध केले की न्यरूॉावर योग्य प्रायंत्रकािा वापर 
केला तर कप्रभप्र्रमयेवर प्रायंत्रि ठेवाू प्रामाि होिारी ऊला योग्य कारिासाठी वापरता येते. 
 

 
 

जोशी, आत्माराम भैरि (१९१६-) : वास्पतीशास्त्रातील कासवपं्रशकतेिे तज्ज्ञ, मंप्रडया मनन्स्ट्ूयमटिे 
(आयएआरआय) ॲग्रीकल्िरल प्ररसिध संिालक. राहसरी कृती प्रवद्यापीठािे कस लगसरू. कपाशी आप्रि 
प्रतळाच्या ावीा लाती त्याांी प्रामाि केल्या. मसळा, पााकोबी याचं्या आासवपं्रशकतेवर काम करूा त्याांी 
एक ावीा प्ररशा प्ररली. लागप्रतक, कि संस्थेवर सल्लागार, रॉकफेलर फेलो, फोडध फाऊंडेशा फेलो म्हिाू 
त्यािंी ाेमिूक झाली होती. 
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जोशी, एस. एस. (णिसािे शतक) : वायू वकवा बाष्ट्प याचं्यावर िकाशप्रकरिािंा मारा केल्यास त्याचं्यामधूा 
वाहिाऱ्या प्रवद्यसतिवाहात बरल होतात हे प्रसद्ध करिारे भारतीय शास्त्रज्ञ. आता हा िभाव त्याचं्याि ाावााे, 
म्हिले लोशी मफेक्ट म्हिूा ओळखला लातो. बाारस वहरू प्रवद्यापीठात ते बरीि भौप्रतकशास्त्रािे िाध्यापक 
होते. 
 
जोसेफसन पणरिाम : रोा कप्रतवाहक पराथध एखाद्या रसवाहक पराथाच्या सूक्ष्म पापसद्र्ााे लोडले गेले 
कसतील, तर कशा लोडिीत बाह्य प्रवद्यसत् राब ा रेताही मलेक्रॉािा िबळ िवाहरेखील प्रामाि होऊ 
शकतो या लोसेफसाच्या प्रसद्धान्ताला ‘लोसेफसा पप्ररिाम’ कसे ााव प्रमळाले आहे. यातील रसवाहक 
आधाप्ररत पापसद्र्ाला ‘लोसेफसा लंक्शा’ म्हितात. यावर आधाप्ररत काही कायधक्षम उपकरिापंकैी 
एकाला ‘ससपर कंडनक्टंग क्वाटं्टम मटंरफरेन्स प्रडव्हामस’ या मंग्रली ाावातील आद्याक्षरावंरूा नस्क्वड 
(एसक्यूयसआयडी) हे ााव प्ररले आहे. यािा उपयोग पथृ्वाच्या िसंबकीय के्षत्रातील कप्रतसूक्ष्म बरलािंा, 
तसेि माावी मेंरूतील सूक्ष्म फरक मोलण्यासाठी केला लात आहे. या व्यप्रतप्ररक्त लोसेफसा लंक्शािा 
वापर संगिकातील उच्च गती लोडण्यामंध्येही केला लातो. 
 
जोसेफसन, ब्रायन डेस््हड (१९४०-) : मंग्लंडमधील भौप्रतकशास्त्रज्ञ. १९७३ सालिे भौप्रतकशास्त्रातील 
ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रलओ मसाकी व मवार प्रगआयवरे याचं्यासमवते त्याांा प्ररले गेले. उत्कृष्ट ससवाहकतेच्या 
ससपर कंडनक्टनव्हटी के्षत्रातं कायध करूा त्यााे टाेल बपॅ्ररकरमधूा प्रवद्यसत् िवाह वहााबिलच्या सैद्धानन्तक 
गसिधमांिे यथायोग्य भाकीत केले. (पाहा : जोसेफसन पचरर्णाम) 
 
जॉजेट : वलाााे हलका, पाररशधक आप्रि साध्या प्रविीच्या कापडािा िकार. धाग्यािंी रिाा करतााा 
पप्रहले रोा धागे, मंग्रलीतील एस कक्षराच्या मध्यभागाच्या प्ररशाेे, पीळ प्ररलेले तर पसढिे रोा धागे 
मंग्रलीतील झेड कक्षराच्या मध्यभागाच्या प्ररशाेे पीळ प्ररलेले कसतात. तािा आप्रि बािा ज्या रोन्ही 
िकारच्या धाग्यामध्ये ही रिाा केली लाते. मलूतः रेशमी धाग्यापासूा हे कापड प्रविले लायिे. पि आता 
ससती, लोकरी आप्रि ाायलॉा धाग्यापासूाससद्धा हे प्रविले लाते. 
 
ज्युरॅणसक कालखंड (ज्युराणसक एरा) : मेसोझोमक कालखंडातील साधारि मधला भाग, २०·५ कोटी 
वतांपूवी ससरू झालेला हा कालखंड ७ कोटी वत ेिालू होता. या काळात हवामाा समशीतोष्ट्ि होते, पाऊस 
पसरेसा होता. त्यामसळे फूलझाडाचं्या उत््रमांप्रतपूवीच्या वास्पती मोठ्या िमािावर फोफावल्या. िाण्यामंध्ये 
डायाोसारिे विधस्व होते. (पाहा : इओचसन कालखंड, भगूभीय कालखंड) 
 
ज्युणलअन णदनदर्णशका (ज्युणलअन कॅलेंडर) : म.स. पूवध ४५ साली ज्यसप्रलकस सीझराे प्रवप्रवध रोमा 
प्ररारर्षशकातं एकवाक्यता आिण्याच्या दृष्टीाे कमलात आिलेली प्ररारर्षशका. या प्ररारर्षशकेाससार 
वतािा कालावधी हा ३६५·२५ मतका मााला गेला होता. बारा मप्रहन्यातं प्रवभागलेले ज्यसप्रलका 
प्ररारर्षशकेिे सवधसाधारि वतध हे एकूि ३६५ प्ररवसािें कसूा रर िवथे वतध हे कप्रधवतध (लीप वतध) मााण्यात 
येत होते. या कप्रधवतातल्या प्ररवसािंी संख्या ही ३६६ कसूा यातंला कप्रतप्ररक्त प्ररवस हा आलच्या 
प्ररारर्षशकेिमािेि फेब्रसवारी मप्रहन्यात येत कसे. सोळाव्या शतकात कमलात आलेली ‘गे्रगोप्ररका 
प्ररारर्षशका’ ही याि प्ररारर्षशकेिी ससधाप्ररत आवृत्ती होती. (पाहा : गे्रगोचरअन चदनदर्घशका; अचधवषट) 
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ज्यलू : एस. आय. मापापद्धतीमधील कायध वकवा ऊलामापाािे हे एकक आहे. एक न्यटूा बलाच्या 
प्र्रमयेमसळे एक प्रकलोगॅ्रम वस्तसमााािे बलाच्या प्ररशाेे एक मीटर प्रवस्थापा होत कसल्यास घडूा आलेले 
कायध एक ज्यूल होय. प्रब्रप्रटश भौप्रतकशास्त्रज्ञ लेम्स िेस्कॉट ज्यलू याचं्या ाावावरूा या एककािे ााव ठेवले 
आहे. यािे प्रिन्ह मगं्रली कक्षरातील ‘ले’ (J) आहे. 
 
ज्यलू, जेम्स पे्रस्कॉट (१८१८-१८८९) : मंग्लंडमधील भौप्रतकशास्त्रज्ञ. पराथांच्या कप्रतसूक्ष्म किाकिातंील 
गती उष्ट्िता या स्वरूपात पप्ररित होते. प्रारप्राराळ्या स्वरूपातील ऊला-उरा. रासायप्राक, गप्रतल, 
नस्थप्रतल, प्रवद्यसत् वगैरे एका स्वरूपातूा रससऱ्या ऊला स्वरूपात बरलली लाऊ शकते हे त्यााेि िथम 
राखवाू प्ररले. हा प्रसद्धान्त उष्ट्ितेच्या स्वरूपातल्या ऊलेला लागू केला की थमकडायाॅप्रमक्स या 
प्रवज्ञााशाखेिा पप्रहला प्रसद्धान्त िाप्त होतो. ज्यूलाे वायसरूपपराथांसाठी कायाेप्रटक प्रथकरी ऑफ गसेॅस 
– वायूंिा गप्रतप्रसद्धान्त - िस्ताप्रवत केला. ऊलेच्या मोलमापासाठीच्या एककाला ‘ज्यूल’ ही संज्ञा प्ररलेली 
आहे. 
 
ज्यलू-थॉमसन पणरिाम : मोठ्या राबाखाली कसलेल्या भागातंील वाय ू एखाद्या सूक्ष्म प्रछद्रातूा कमी 
राबाच्या भागात आरपार ढकलला कसता त्या वायूिे तापमाा पसष्ट्कळ उतरते, कमी होते. या वैज्ञाप्राक 
प्रसद्धान्ताच्या कायधवाहीाे कोिताही वायू द्रवरूप करता येतो. 
 

 
 

ज्येष्ठदेि (सोळािे शतक) : ाीलकंठािा कप्राष्ट समकालीा. मल्याळम या स्थाप्राक भातेत ‘यसनक्तभाता’ हा 
गं्रथ प्रलप्रहला. समाकलााच्या प्ररतीाे गोलािे घाफळ व प्रसद्धता. 
ज्िलन (कम्बश्शन) : मंधाािी ऑनक्सलाबरोबर कप्रभप्र्रमया होऊा रासायप्राक ऊलेिे उष्ट्ितेत रूपातंर 
करिारी िप्र्रमया. कोळसा, लाकूड, ज्वलाशील वायू या खप्राल मधंाािें ज्वला ाेहमीच्या पप्ररियािे 
आहे. या िप्र्रमयेतूा उनच्छष्ट म्हिूा काबधा डाय ऑक्साईड, काबधा मोाॉक्साईड यासारख्या प्रवतारी 
वायूंिीही प्रार्षमती होते. 
 
ज्िलन िंबदू (इननीशन पॉईटं) : पराथध तापप्रवला की त्यािे वाफेत रूपातंर होते. या वाफेिे स्वयंपीडीत 
िप्र्रमयेाे वकवा प्रठिगीद्वारे ज्वला होण्यास ससरुवात होते. ज्या तापमाााला हे वायू-हविेे प्रमश्रि लळते त्या 
तापमाााला त्या पराथांिा ज्वलावबरू म्हितात. 
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ज्िलनाकं (इस्ननशन पॉईटं) : ज्या तापमाााला लड वस्तू पेट घेते त्या तापमाााला ही संज्ञा आहे. 
 
ज्िालाग्रंाही पदाथग (ए्स्प्लोणज्ह) : पेट घेऊ शकिारा कोिताही पराथध. उष्ट्िता प्रमळाल्यावर कशा 
पराथांपासूा तयार झालेल्या वायूंिे हवबेरोबरिे प्रमश्रि ज्योतीच्या वा प्रठिगीच्या संपकात आल्यावर सहल 
पेट घेते. 
 
ज्िालामुखी (्होल्कॅनो) : भगूभात कोंडूा पडलेला व त्यापायी ििंड राबाखाली कसलेला तप्त प्रशलारस 
(लाव्हा), वायू आप्रि खडकािें कवशते याांा वगेााे फस साडंत बाहेर पडण्यािी वाट करूा रेिारे लप्रमाीिे 
मसख वकवा फट. कशा िकारिे उदे्रक सतत झाल्यााे काही काळाांतर या मसखाला पवधतासारखा घाट िाप्त 
होतो. भपूृष्ठाच्या कमकस वत भागात कशा फटी प्रामाि होतात. टेक्टॉप्राक प्लेट्टसिे भखंूड प्रलथे एकमेकाांा 
प्रभडतात प्रतथे ज्वालामसखी आढळतात. (पाहा : प्लेर् रे्क्र्ॉचनक्स) 
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झ 
 
झडप (शटर) : िकाश येऊ ाये म्हिूा प्रखडकीवर लावलेली झडप. कॅमेऱ्याच्या वभगातूा आत प्रशरिाऱ्या 
िकाशािे प्रायंत्रि करण्यासाठी बसवलेली झडप 
 
झंझािाती िािटळ / चक्रिात (थंडरस्टॉमग) : कमी राबाच्या िरेशातील कें द्रावती आप्रि वगेााे प्रफरिारे 
ि्रमाकार वारे. उत्तर गोलाधातील कसे आवतध वारे घड्याळ्याच्या का्यमाच्या प्रवरुद्ध प्ररशाेे आप्रि रप्रक्षि 
गोलाधातील आवतधवारे घड्याळ्याच्या का्यमाच्या प्ररशाेे वाहतात. वावटळीच्या स्वरुपात कगरी कल्पकाळ 
येिारे ि्रमवात भारतातील कोरडवाहू िरेशात िामसख्यााे आढळतात. (पाहा : वावर्ळ, तुफान) 
 
णझगबाहन, काई एम. (१९१८-२००७) : नस्वप्रडश भौप्रतकशास्त्रज्ञ, त्याांी १९८१ सालातले भौप्रतक 
शास्त्रातले कधे ाोबले पाप्ररतोप्रतक पटकाप्रवले होते. त्याांी उच्च पृथ्थकरिीय मलेक्रोा स्पक्रोस्कोपी 
तंत्रािा शोध लावला. त्याांा हे पाप्ररतोप्रतक प्राकोलास ब्लोएमबगेा आप्रि आथधर शॉलो यांच्याबरोबर 
प्रमळाले. 
 
णझनोग्रंाफी : आपि ा प्रशकलेली भाता प्रलप्रहता वकवा वािता येण्याच्या कलेस प्रझाोग्राफी कसे म्हितात. 
 
णझनोबायोणटक : प्रासगधतः शरीरात ासलेले परंतस र्श्ासोच्छछ वासाद्वारे, किग्रहिाद्वारे वकवा काही 
व्यसााचं्या सवयीमसळे शरीरात प्रशरिारे रासायप्राक पराथध. तंबाखू खाल्यााे प्राकोटीा हा सवधस्वी 
कपप्ररतप्रित पराथध तोंडाद्वारे रक्तपेशीत लातो. प्रवडी-प्रसगारेटच्या धूम्रपााामसळे बने्झोएपायप्ररा फस प्फस सात 
प्रशरतो. सवध प्रझाोबायोप्रटक पराथांिी शरीराला कोितीही आवश्यकता ासते. 
 
णझरपिे (पकोलेशन) : सनच्छद्र घापराथाच्या बऱ्याि लाड थरामधूा, कोिताही द्रवपराथध पाठप्रवल्यास, 
तो प्रझरपण्याच्या प्र्रमयेस पककलेशा कसे म्हितात. द्रवपराथध शसद्धीकरिािी, वातावरिाच्या 
तापमााावरील ही एक पद्धत आहे. सनच्छद्र घापराथाच्या प्रछद्राकारापेक्षा लहाा कसलेले घापराथािे 
कि, द्रवाबरोबर पसढे सरकतात तर मोठे कि मागे कडकतात. पावसािे पािी लप्रमाीत मसरते, 
लप्रमाीखालूा, खडकातूंा वाहते तीही प्रझरपण्यािीि प्र्रमया आहे. 
 
झीज (डेियुडेशन) : प्रालंबााच्या प्रवरुद्ध िकारिी िप्र्रमया. ारीिा िवाह / गती ललर कसल्यामसळे 
लप्रमाीिी होिारी धूप वकवा झील. प्रालंबा व डेन्यसडेशा हे रोा शब्र लोडीाे वापरण्यािी पद्धत आहे. 
 
झीमान पणरिाम : िसंबकीय के्षत्रामसळे मूलद्रव्याचं्या विधपटीय रेतािें होिारे प्रवभाला. हे प्रवभाला िसबंकीय 
के्षत्राच्या तीव्रतेवर कवलंबूा कसते. हा शोध पीटर झीमाा या डि शास्त्रज्ञााे म. स. १८९६ साली लावला. 
या शोधासाठी झीमाा याांा म. स. १९०२ सालिे ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले. 
 
झूम : झोका घेण्यासारखी कृती. छायाप्रित्रि करतााा रूरवरूा झोका घेऊा प्रित्रीकरिासारखी कृती. 
हवचे्या तरंगावंर आरूढ झाल्यासारखी कृती. या कृतीमध्ये िपळाई (नस्वफ्टाेस) कपेप्रक्षत कसते. 
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झूम लेिस : कॅमेरा वकवा सूक्ष्मरशधकात वभग बसवण्यािी कशी व्यवस्था कसते की, त्यामसळे वभगािंी ााभीय 
कंतरे आप्रि िप्रतमािंा आकार वाढवता येतो. रोा वकवा कप्रधक वभगाांा मागे-पसढे करूा कंतरे बरलता 
येतात. याांा बरलती ााभीय कंतरािंी वभगे कसेही म्हितात. 
 
झेनॉन : (Xe) : ५४ किस्रममाकंािा शनू्य सयंसला कसलेला रंगहीा, वासहीा वायू. किसभट्टीत, होिाऱ्या 
यसरेप्रायमच्या किसप्रवभालाात हा प्रामाि होतो. तो ििंड िमािात न्यरूॉा शोताू घेत कसल्यामसळे 
किसभट्टीच्या दृप्रष्टकोाातूा याला प्रवतवायू (पॉमझा गसॅ) म्हितात. फ्लसरसटं प्ररव्यात आप्रि प्रवप्रशष्ट 
िकारिे लेझर तयार करण्यासाठी वापरतात. 
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ट 
 
टन : हे मेप्ररक मोलमाप पद्धतीत वला मोलण्यािे माप आहे. एक टा म्हिले एक हलार प्रकलोगॅ्रम. 
 
टर्णकश टॉिेल : रोा बीम वापरूा प्रविावयाच्या रसहेरी कापडािा एक िकार. एका बीममधील ताण्यापासूा 
पायाभतू कापड प्रविले लाते. तर रससऱ्या बीममधील ताण्यापासूा पायाभतू कापडाच्या पृष्ठभागावर लूप 
येिारी वीि घेतली लाते. हे लूप कसलेले कापड पायाभतू कापडात बाधूंा घेऊा प्रविले लाते. रसहेरी 
कपड्यामसळे लाडी वाढल्यााे हा टॉवले लवकर वाळत ााही. या टॉवले / ाॅपकीािी भारतातूा मोठ्या 
िमािात प्रायात होते. 
 
टबाईन : पािी, वाफ आप्रि वायू यामधल्या ऊलेि ंरुपातंर रोटरी गतीमध्ये करिारे यंत्र. यािा उपयोग 
यंत्रसामसग्री िालवण्यासाठी होतो. वाफेिी आप्रि पाण्यािी टबामन्स वापरूा लगात ९५ टके्क वीलप्रार्षमती 
केली लाते. लेट प्रवमााात वायू टबामा वापरूा ऊलापसरवली लाते. आवगे आप्रि िप्रतप्र्रमया टबामन्स ही 
रोा िकारािंी टबामन्स आहेत. हीरो ऑफ कलेक्झापं्रड्रयाच्या काळपासूा म्हिले पप्रहल्या शतकापासूा 
लरी तत्त्व माहीत तरी पप्रहले यशस्वी टबामा िाल्सध पासधा याांी तयार केले. (१८५४-१९३१). 
 

 
 

टबोजेट इणंजन : (पाहा : जेर् इंचजन) 
 
टंगस्टन : (W) : ७४ किस्रममाकंािा धातू. कोित्याही धातूपेक्षा टंगस्टािा उष्ट्मा िसरि गसिक सवात 
कमी आहे. वगेवाा धातूप्रमश्रिासंाठी आप्रि कापिाऱ्या हत्यारासंाठी वापरतात. िकाश रेिारे प्रवलेिे बल्ब, 
टेप्रलनव्हला आप्रि क्ष-प्रकरि ्ूयमबमध्ये प्रफलॅमेंटच्या स्वरूपात वापरतात. टंगस्टा काबामड हा कप्रत 
कठीि पराथध आहे. 
 
टाऊनस, चाल्सग हाडग (१९१५-) : लेझर तत्त्वावर आधारलेली मेझर (माय्रमोववे्ह ॲनम्लप्रफकेशा बाय 
नस्टम्यसलेटेड मप्रमशा ऑफ रेप्रडएशा) उपकरिे बावण्यास उपयसक्त कशा पूलं मलेक्रॉप्राक्समधील 
कायासाठी प्राकोलाई बासेफ आप्रि कलेक्सादं्र िोखोरोफ याचं्या समवते १९६४ सालिा भौप्रतकशास्त्रातील 
ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारे कमेप्ररका भौप्रतकशास्त्रज्ञ. 
 
टाटा, जमशेटजी नसरिानजी (१८३९-१९०४) : आद्य भारतीय उद्योगपती. रेशात आधसप्राक स्वरेशी 
उद्योगािंी पायभरिी त्याांी केली. १८७४ सालामध्ये ाागपूर येथे कापड प्रगरिी ससरू करूा ांतर स्टील 
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उद्योग उभारण्यािी, ललप्रवद्यसत प्रामाि करण्यािी आप्रि प्रवज्ञाा प्रशक्षि रेिारी आंतरराष्ट्रीय रलािी 
संस्था स्थापा करण्यािी योलाा आखली. या सवांिी कमंलबलाविी त्याचं्या हयातीत लमली ााही, तरी 
त्यािंी रूरदृष्टी यामध्ये प्ररसते. त्यािमसळे पसढील काळात टाटा उद्योग समूहााे या के्षत्रात लक्षिीय कामप्रगरी 
केली. बंगलोरच्या मनन्स्ट्ूयमट ऑफ सायन्सिी मसहूतधमेढ त्याांी रोवली. तसेि तालमहल हॉटेलिी 
उभारिी त्याचं्या कारप्रकरीत झाली. टाटा समूहाच्या पसढील िगतीिी पायाभरिी लमशटेलींच्या हातााे 
झाली. 

 

 
 
टाटा, जहागंीर रतनजी दादाभॉय (जेआरडी) (१९०४-१९९३) : रेशातील आधसप्राक औद्योप्रगक 
ििालीिी पायाभरिी करिारे आद्यउद्योलक. ते टाटा समूहािे १९३८ पासूा ते्रपि वत े िमसख होते. 
पोलार, मंप्रलाे आप्रि मोटारउद्योग, रसायप्रार्षमती, माप्रहती तंत्रज्ञाा, हॉटेल उद्योग कशा काेक उद्योगािंी 
स्थापाा त्याांी केली. भारतीय हवाई सेविेा पायाही त्याांीि घातला. टीआयएफआरच्या स्थापाेसाठी 
त्याांी डॉ. होमी भाभाांा बहसमोल मरत प्ररली. ते किसऊला आयोगािे सरस्य होते. भारतरत्ा हा रेशातील 
सवकच्च सन्माा त्याांा िाप्त झाला होता. 
 

 
 

टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (टी. आय. एफ. आर.) : टी. आय. एफ. आर. या मंग्रली आध्याक्षराांी 
ओळखली लािारी किसऊला खात्याच्या कखत्यारीतील कग्रगण्य प्रवज्ञाा संशोधा संस्था. भारतातील 
किसऊलाकायध्रममासाठी तज्ज्ञ मासष्ट्यबळ प्रामाि करण्यासाठी सर रोराबली टाटा न्यासाद्वारे तत्कालीा 
मसंबई सरकारच्या सहाय्यााे होमी भाभा याांी मसंबईत १९४५ साली स्थापा केली. या संस्थेत िामसख्यााे 
भौप्रतक शास्त्र, गप्रित, रसायाशास्त्र तसेि लीवशास्त्रातील प्रवप्रवध शाखातंगधत कद्ययावत मूलभतू संशोधा 
करण्यात येते. उटी येथील रेप्रडओ ॲस्रॉाॉमी कें द्र, हैद्राबार येथील बलूा उप्रमम, बंगलोर येथील 
लीवतंत्रज्ञाा कें द्र तसेि मसबंई येथील होमी भाभा प्रवज्ञाा प्रशक्षि कें द्र या संस्था टी. आय. एफ. आर. शी 
संलग्ा आहेत. या संस्थेला आता कप्रभमत प्रवद्यापीठािा रला रेण्यात आला आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

टायटॅणनयम : (Ti) : क्रम. २२, पाढंरे, वधधाीय, तन्य, धातू रानन्झशा मूलद्रव्य, आवतीसारिीच्या ४ थ्या 
आवतधाातील ४ थ्या गटािा सरस्य, किसभार ४७·९, साघ. ४·५ प्रववब. १६६० कंश से. उवब. ३२८७ कंश से. 
टायटॅप्रायमिी धातूप्रमश्रिे वलाात हलकी, मलबूत आप्रि गंलरोधक आहेत त्यामसळे कवकाशयााे, प्रवमााे, 
लहाले, रासायप्राक संयतं्रािें पते्र आप्रि भाग यासाठी वापर, मूल्यवाा धातू. ऑक्सामड स्वच्छ पांढरा 
कसल्यामसळे रंग, प्लॅनस्टक, रबर वगैरे उद्योगात वापर. प्रासगात ५ नस्थर समस्थाप्राके आढळतात. ते 
न्यूरॉाशोतक आहेत. ११ प्रकरिोत्सारी समस्थाप्राके आहेत. 
 
टायरेशन : रासायप्राक मपं्रडकेटर वापरूा रोा रसायाािंी रासायप्राक प्र्रमया पूिध करण्याच्या पद्धतीस 
टाररेशा म्हितात. मसख्यतः आम्ल वकवा कल्कली यािंी संहती काढण्यासाठी ही पध्रत वापरतात. 
प्रमप्रथल ऑरेन्ल वकवा फीाॉलथलॅीा हे मपं्रडकेटर वापरूा आम्ल-कल्कली रासायप्राक प्र्रमया पूिध झाल्यािे 
समलते 
 
टायमर : हे एक खास िकारिे घड्याळि कसते. गलरािे घड्याळरेखील टायमरि आहे. टायमरमसळे 
घटाािंा ्रमम प्रायपं्रत्रत करता येतो वकवा ठराप्रवक काळाांतर एवारी घटाा घडप्रविारी यंत्रिा कायानन्वत 
करता येते. कॅमेरािे शटर, सेकंराच्या ठराप्रवक भागामतकाि काळ उघडे राहिे यापं्रत्रक टायमरमसळे शक्य 
होते. वीलयापं्रत्रक टायमरमध्ये क्वाटधझ स्फप्रटक वापरल्यामसळे किसकता येते. प्रडप्रलटल आप्रि संगिकाशी 
संलग्ा कसिारेही टायमर कसतात. त्यामसळे माय्रमोसेकंरापेक्षाही लहाा काळािे प्रायंत्रि करता येते. 
 
णटळक, बाळ गंगाधर (१८५६-१९२०) : गप्रितज्ज्ञ, तत्त्वज्ञ आप्रि स्वातंत्र्यिळवळीतील कग्रगण्य रालकीय 
ाेते. भारतीय तत्त्वज्ञााािे कभ्यासक कसिाऱ्या प्रटळकांाी खगोलशास्त्राद्वारे वरेािंा काळ आप्रि 
उत्तरेकडील आनक्टधक िरेशाशी कसलेला वैप्ररक संस्कृतीिा संबधं आपल्या ‘ओराया’ आप्रि ‘आनक्टधक 
होम मा वरेाल’ या गं्रथातूंा स्पष्ट केला. 
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णटळक, बाळ दत्तात्रय (१९१८-१९९९) : आतंरराष्ट्रीय ख्यातीिे भारतीय रसायाशास्त्रज्ञ. मसबंईच्या 
यसप्राव्हर्षसटी प्रडपाटधमेंट ऑफ केप्रमकल टेक्ाॉलॉलीमध्ये कध्यापा केल्याांतर १९६६ ते १९७८ या काळात ते 
पसण्याच्या ाॅशाल केप्रमकल लॅबोरेटरीिे सिंालक होते. खालगी आप्रि सरकारी उद्योगधंद्याला उपयोगी 
पडिारे तंत्रज्ञाा पसरप्रवण्याकडे त्याांी ियोगशाळेिा कल वळवला. राष्ट्रीय ियोगशाळाांी सामाप्रलक 
बापं्रधलकी मााूा काम करण्यासाठी िंद्रपूर प्रलल्हा रत्तक घेऊा प्रटळकाांी काेक सामाप्रलक कामे ससरू 
करूा प्ररली. 
 

 
 

िंट्चर : कल्कोहोलमध्ये कथवा पािी + कल्कोहोल यामंध्ये तयार केलेले एखाद्या औतधी पराथािे 
द्रावि. यात त्या पराथािा ककध  उतरतो. ाससत्या पाण्यात ा प्रवरघळिाऱ्या पराथासाठी कल्कोहोलिा 
वापर केला लातो. प्रवशतेतः मेर कसलेले पराथध. उरा. वटक्िर काडधमम. यात वलेिीिा ककध  कसतो. 
पिाासाठी व पोटातील वायसूाठी यािा उपयोग होतो. 
 
िंटबरगन, णनकोलास (१९०७-१९८८) : १९७३ सालिे वैद्यकशास्त्रातील ाोबेल पाप्ररतोप्रतक मतर रोा 
शास्त्रज्ञाबंरोबर प्रवभागूा िाप्त झालेले, लन्मााे डि कसलेले प्रब्रप्रटश शास्त्रज्ञ. िाण्यामंधील संघटा, एखाद्या 
व्यक्तीिी वागिकू आप्रि एकूिि त्यािंा सामाप्रलक व्यवहार कसा आहे याप्रवतयी त्याांी केलेल्या 
कायासाठी हे पाप्ररतोप्रतक रेण्यात आले. त्याांी प्रवप्रवध िाण्यािंा त्याचं्या ाैसर्षगक पयावरिात कभ्यास 
केला. परंतस त्याांा नस्टकलबॅक म्हिूा ओळखल्या लािाऱ्या माशाच्या प्रियाराधाेप्रवतयीच्या आप्रि समसद्र 
पक्षाचं्या सामाप्रलक व्यवहाराप्रवतयीच्या कामासाठी िामसख्यााे िप्रसद्धी लाभली आहे. 
 
टीएलडी (थमो ल्युणमणनसेिस डोसीमीटर) : प्रकरिोत्सारािी मात्रा मोलण्यािे उपकरि. प्रकरिोत्सारी 
पराथांशी प्रागप्रडत काम करतााा, तसेि क्ष-प्रकरि यंत्र हाताळतााा, काही िमािात प्रकरिोत्सारािा मारा 
ते वापरिाऱ्या व्यक्तींवर होत कसतो. त्यािी मात्रा धोक्याच्या रेतेखाली ठेवण्याकप्ररता कसे मोलमापा 
लरुरी कसते. 
 
णटलोफेज : पेशी प्रवभालाातील कंप्रतम नस्थतीस टीलोफोल कसे म्हितात. या नस्थतीत रोन्ही प्रवरुद्ध 
ध्रसवाकंडे लमलेल्या गसिसूत्राभंोवती रसहेरी मेंबे्रा तयार होऊा कें द्र बाते, त्यािबरोबर पेशीललािे प्रवभाला 
होऊा तंतोतंत सारखी लासकीय माप्रहती कसलेल्या रोा पेशी प्रामाि होतात. (पाहा : पेशी चवभाजन) 
 
टीलोणमअर : गसिसूत्रािंी रोन्ही टोके. ही गसिसूत्राांा मोडू ा रेता त्यािें संरक्षि करतात. ित्येक 
पेशीप्रवभालााांंतर टीलोप्रमकर आखूड होतात. वयस्कर पेशींमधील टीलोप्रमकरिी लाबंी तरुि पेशींच्या 
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टीलोप्रमकरच्या लाबंीपेक्षा कमी कसते कसे आढळूा आले आहे. परंतस ककध रोगाच्या पेशीत टीलोमरेल हे 
प्रवकर टीलोप्रमकरिी लाबंी पूवधवत करते. त्यामसळे ककध रोगाच्या पेशी कमर होतात, कसे मााले लाते. 
 
टू बाय टू : ताण्यािे आप्रि बाण्यािे सूत हे रोा धागे एकत्र करूा साधी वीि वापरूा तयार करतात. 
ब्लाऊलपीसमध्ये सवात िाध्यान्य कसलेला तलम कापडािा िकार. रोन्ही ससतािंा ससताकं सहसा १०० 
वकवा त्यापेक्षा कप्रधक कसतो. ताण्या-बाण्यािी घाता ७२ वकवा त्यापेक्षा लास्त कसते. हे कापड िामसख्यााे 
ससती धाग्यााे प्रविले लाते. 
 
टेकू (णप्हट, फल्क्रम) : छो्यमामोठ्या यापं्रत्रक उपकरिात टेकू कसतो व यतं्रभाग त्या भोवती प्रफरतात. 
यामसळे कमी बलात लास्त कायध होते. सायकलिे हॅन्डल, ररवाज्याच्या प्रबलाप्रगरी, प्रिमटा, तरालू, स््ूरम-
ड्रायव्हर मत्यारींमध्ये टेकू कसतो व त्यामसळे त्यािें कायध ससलभ होते. 
 
टे्टॉणन्स : पाहा : प्लेर् रे्क्र्ॉचनक्स 
 
टे्नेणशयम (Tc) : ४३ किस ्रममाकंािे प्रासगात कत्यतं कल्प िमािात सापडिारे मूलद्रव्य. याच्या ९९mTc 
या प्रकरिोत्सारी समस्थाप्राकािा (कधध वायू ६ तास) वापर वैद्यकीय परीक्षापद्धतीत फार मोठ्या िमािात 
होतो. 
 
टेटम, एडिडग लॉरी (१९०९-१९७५) : ियापिय िप्र्रमयेतील ित्येक पायरीवरील लीवरासायप्राक 
कप्रभप्र्रमया लासकाकंरवी प्रायंप्रत्रत केली लाते. या शोधासाठी लॉलध बीडल व लोशसआ लेडरबगध 
याचं्यासमवते १९५८ सालिा लीवशास्त्रातील ाोबेल पसरस्कार प्रमळप्रविारे कमेप्ररका िलााशास्त्रज्ञ. 
न्यूरोस्पोरा ्ॅरमसा या कवकावरील ियोगाद्वारे लीवकप्रभयापं्रत्रकी प्र्रमयेत उत्िेरक म्हिूा कायध करिाऱ्या 
प्रवतंिकाचं्या लडिघडिीत लासकािंा सहभाग कसतो. हे टेटेम व त्याचं्या सहकाऱ्याांी प्रसद्ध केले. 
 
टेफ्लॉन : यािे पूिध ााव पॉलीटेराफ्ल्यसरोप्रथलेा. संयोगाप्र्रमयेाे काेक किाचं्या कृप्रत्रमप्ररत्या बाप्रवलेल्या 
वस्तू. उरा. प्लॅनस्टक, रबर वगैरे वस्तंूवर रसायाािा व उष्ट्ितेिा पप्ररिाम होत ााही. हे ताराचं्या 
आवरिासाठी वापरतात. यािा शोध १९३८ मध्ये लागला. 
 
टेणमन, हॉिडग एम (१९३४-१९९४) : लासकीय माप्रहतीिा आराखडा डीएाएऐवली आरएाएमध्ये कसिाऱ्या 
रेरोव्हायरस लातीच्या प्रवतािूंच्या पसारुत्पाराात कळीिी भपू्रमका बलाविाऱ्या प्ररव्हसध रानन्स््रमपे्टल या 
प्रवकराच्या शोधाबिल डेप्रवड बानल्टमोर व रेााटंो रलबेको याचं्या समवते १९७५ सालिे लीवशास्त्रातले 
ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे कमेप्ररका िलााशास्त्रज्ञ. त्याचं्या या ्रमापं्रतकारक शोधामसळे फक्त 
डीएाएपासूा आरएाए व त्यापासूा िोटीा बाते या प्रविारास धक्का बसला. या प्रवकराच्या मरतीाे आपली 
आरएाएमधील लासकीय माप्रहती डीएाएत संग्रहीत करूा, हे प्रवतािू यलमाा पेशीतील लासकीय 
माप्रहतीिा भाग बातात व रोगिसार करतात हे प्रसद्ध झाले. 
 
टेरीणलन : माावप्रार्षमत पॉप्रलस्टर तंतूिे एक व्यावसाप्रयक ााव. यािा वापर कापड तयार करण्यासाठी 
केला लातो. हे कापड रंगवता येते, ते बात शोताू घेत ााही तसेि त्यामध्ये हविेा प्रशरकाव होत ााही. 
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आप्रि त्याला ससरकस त्याही पडत ााहीत. या तंतंूिे मतर तंतू बरोबर प्रमश्रि करता येते आप्रि त्यापासूा प्रमश्र 
िकारिे कापडही तयार करता येते. टेरीकॉट, टेरीवलू ही कशा िकारच्या प्रमश्र कापडािी उराहरिे होत. 
 
टेलर, एडिडग (१९०८-२००३) : हैड्रोला बॉम्बिे लाक कसलेले हंगेप्ररया वशंािे कमेप्ररका 
भौप्रतकशास्त्रज्ञ. थमकन्यूनक्लयर िप्र्रमयेिी संकल्पाा त्याांीि िथम माडंली आप्रि प्रतच्या आधारावर १९५२ 
साली पपॅ्रसप्रफक महासागरात ज्यािी िाििी केली गेली. त्या पप्रहल्यावप्रहल्या हैड्रोला बॉम्बिी बाधंिी 
केली. या िािण्यामंधूा बाहेर पडिाऱ्या प्रकरिोत्सागािी मात्रा कमी करण्यािे मागध शोधण्यािाही त्याांी 
ियत्ा केला. किसबॉम्बच्या प्रार्षमतीसाठी राबप्रवल्या गेलेल्या माॅहॅटा िकल्पािे कध्वयसध ओपेाहायमर 
याचं्यावर िालवल्या गेलेल्या रेशद्रोहाच्या कप्रभयोगात त्याांी ओपेाहायमर याचं्या प्रवरोधात साक्ष रेऊा 
कप्रखल वैज्ञाप्राक लगतािा रोत ओढवाू घेतला होता. 
 
टेलस्टार : रळिवळिासाठी वापरल्या गेलेल्या पप्रहल्या कृप्रत्रम उपग्रहािंी माप्रलका. यातंला पप्रहला 
उपग्रह हा कमेप्ररका, मंग्लंड आप्रि फ्रान्स या रेशाचं्या सहभागातूा रूरध्वाी, रूरप्रित्रवािी व तत्सम 
माप्रहतीच्या रेवािघेवािीसाठी कतंराळात सोडला गेला. 
 
टेणलकॉिफरिस : एकमेकापंासूा भौगोप्रलक दृष्ट््यमा रूर कसिाऱ्या व्यक्तींमध्ये माप्रहतीिी ित्यक्ष 
रेवािघेवाि वकवा एखाद्या प्रववप्रक्षत मसद्यावर पप्ररसंवार यािंी सोय करूा रेिारी ििाली. यामध्ये सहभागी 
कसिाऱ्या व्यक्ती एकमेकाशंी टेप्रलफोा, टेप्रलग्राफ, टेप्रलटाईप, रेप्रडओ, टीव्ही वकवा संगिक याचं्या 
माध्यमातूा लोडल्या लातात. दृकश्राव्य तसेि प्रलप्रखत मलकूर यापैकी कोित्याही माध्यमातील माप्रहतीिे 
आराािराा करू शकतात. लिू एका खोलीत एका मेलाभोवती बसूा ििा करावी तशीि ििा 
एकमेकापंासूा रूररूरवर बसूा या ििालीद्वारे करता येते. 
 
टेले्स : तार पाठवण्यासाठी मोसध संकेत वापरतात. त्याऐवली िप्रलत तारायंत्राला टाईपरायटरिमािे 
बटासंि बसवलेला कसतो. त्यावरिी कक्षरे राबली की, टाईपरायटरिमािे समोरच्या कागरावर ती कक्षरे 
उमटतात. त्याििमािे प्रलथे संरेश पाठवायिा आहे प्रतथल्या कागरावरही उमटतात. मधल्या सवध प्र्रमया 
स्वयंिप्रलत कसतात. कायालयात वगेळी रूरध्वाी लोडिी करूा तारा म्हिले रूरटाईपरायटर वापरूा 
पाठप्रवलेला मलकूर लातो त्याला टेलेक्स म्हितात. 
 
टेस्ला, णनकोला (१८५६-१९४३) : लन्मााे ्रमोप्रशया कसलेले कमेप्ररका मलेक्रीकल कप्रभयंते. त्याांी 
रूरवरच्या कंतरावर प्रवद्यसत िवाह वाहूा ाेिाऱ्या परावती (कल्टराेटींग करंट) प्रवद्यसत् िवाहािा शोध 
लावला. त्याांी रोप्रहते्र आप्रि परावती प्रवद्यसत मोटारी बाप्रवल्या. (पाहा : रे्स्ला कंुडल) 
 
टेस्ला कंुडल (टेस्ला कॉइल) : उच्च वारंवारतेिा आप्रि उच्च राबािा प्रवद्यसत् िवाह प्रामाि करिारे साधा. 
यामध्ये प्रठिगी पडण्यासाठी ठेवलेली फट आप्रि कपपॅ्रसटरसह हविेा गाभा कसलेला रॅन्सफॉमधर कसतो. 
हे साधा प्राकोला टेस्ला याांी शोधूा काढले. या साधाातूा िकाशमाा प्रठिग्या बाहेर पडतात आप्रि 
त्यािा उपयोग कािेच्या प्रावात उपकरिामंधील प्रछदे्र वकवा फटी शोधण्यासाठी होतो. 
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टॅकोमीटर : ि्रमाकार गतीिा वगे मोलण्यािे साधा. हा वगे एका प्रमप्राटात होिाऱ्या आवतधााचं्या रुपात 
मोलला लातो. िालत्या मोटारीिा वगे मोलण्यासाठी याि साधाािा वापर होतो. 
 
टॅन गुिोत्तर (टॅन रेशो) : काटकोाात प्रत्रकोिािा एक कोा ϴ मााूा त्यािे टॅा गसिोत्तर 
 

tan ϴ = 
ϴ कोाासमोरिी बालू  

संलग्ा बालू 
 
टॅिटॅलम : (Ta) : ७३ किस्रममाकंािे प्राळसर-करडे, िकाकी कसलेले धानत्वक रानन्झशा मलूद्रव्य. 
याच्यावर हविेा काहीही पप्ररिाम होत ााही. मलेक्रॉप्राक उपकरिािें काही भाग आप्रि धातूप्रमश्रिे तयार 
करण्यासाठी वापर होतो. रासायप्राक दृष्ट््यमा प्राष्ट््रमीय कसल्यामसळे शल्यप्र्रमयात, हाडािें भाग 
साधंण्यासाठी टॅन्टॅलमच्या प्रपाा वापरतात. 
 
टॅिडेम : एका पाठीमागे एक लोडलेली यंते्र. याचं्या हालिाली एकसाथ होत कसतात. उरा. लोड रसिाकी 
ज्याांा रोा सीट्टस आप्रि पेडल्य कसतात. कथवा एक काम करण्यासाठी रोा याऱ्या (्ेरमन्स) वापरल्या 
लातात तेव्हा त्या एकमेकाच्या टॅन्डेममध्ये आहेत कसे म्हितात. 
 
टोकॅमॅक : किससंमीला िप्र्रमयेकप्ररता आवश्यक कसे एक संयतं्र. या िप्र्रमयेत ४ × १०⁶ कंश सेनल्सकस 
मतके उच्च तापमाा आवश्यक कसते. एवढ्या तीव्र तापमााात संमीला िप्र्रमयेत भाग घेिारे वायू एकत्र 
येण्याकप्ररता फार तीव्र िसंबकीय के्षत्रािी लरुरी कसते. कशा िकारिे िसंबकीय के्षत्र हे मेरसवड्याच्या 
आकारातील धातूच्या भाडं्यात तयार करतात व त्याच्या आतील भागात तापमाा वाढवाू संमीला िप्र्रमया 
घडवाू आिली लाते. आप्ररत्य ाावािे कसेि एक संयंत्र गाधंीागर येथील संशोधा कें द्रात कायधरत आहे. 
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टोमोग्रंाफी : एखाद्या वस्तूच्या छो्यमा छो्यमा भागािी संपूिध माप्रहती प्रमळवाू ती साठवाू ठेवाू, प्रतिे 
संगिकीय सकंला करूा त्या वस्तूबिल तपशीलवार माप्रहती प्रमळप्रवण्यािे तंत्र. त्या वस्तूच्या एका 
छो्यमाशा िकतीवर िकाश, क्ष-प्रकरि, श्राव्यातील ध्वाी वकवा कत्यसच्च ऊलाधारी मूलकि यािंा झोत 
टाकूा मूलभतू माप्रहती प्रमळवली लाते. शरीरातंगधत कवयवािंी तपासिी करण्यासाठी वापरले लािारे 
कॅटस्कॅा याि तंत्रावर आधाप्ररत आहे. (पाहा : चसर्ीस्कॅन) 
 

 
 

टोळधाड (लोकस्ट) : ऑथकपे्टरा या वगातील हे कीटक कसतात. त्यािंा िसार लगभर आहे. छो्यमा प्रमशा 
कसलेले गवती कीटक कसेही त्यािें सबंोधा केले लाते. काही काळाति त्याचं्या सखेंत झपा्यमााे वाढ 
होते आप्रि कसा फार मोठा लथ्था प्रपकावंर हल्ला करूा प्रपके फक्त करतो. एका लथ्थ्यात ससमारे लाखभर 
तरी कीटक कसतात आप्रि ती झाडािंी प्रहरवीपााे प्रपकामंधील धान्य, फळे, खाऊा फस्त करतात आप्रि 
तासाभरात त्या के्षत्रातली सगळी झाडे, प्रपके ाष्ट होतात, एवढा तो िकार भयााक कसतो. म्हिूा 
टाळधाडी प्रवरूद्ध िप्रतकार करण्यासाठी सवध शतेकरी एकप्रत्रत येऊा उपाय योलाा करतात. महाराष्ट्रात 
तसेि भारतात त्या मााााे या कीटकािंा त्रास तसा कमी आहे. मात्र यसरोप आप्रि कमेप्ररकेत त्यािंा िारूभाव 
लास्त आहे. म्हिूाि या कीटकापं्रवतयी ज्यारा कभ्यास त्याि रोा के्षत्रात झालेला आहे. 
 
टॉस्िसल्स : टॉनन्सल्स या लप्रसका पेशीसमहूयसक्त गं्रथी. घशाच्या वरच्या भागात व मसखग्रसाीच्या भागात 
टॉनन्सल्सच्या एकूि पाि गं्रथी कसतात. रोा गं्रथी घशात ित्येक बालूस एक कशा कसतात, ाेहमी याि 
प्ररसतात. बाकीच्या एक मृरसताळूच्या वर – एक मसखग्रसाीत – प्रलभेच्या कगरी आतील बालूस व पािवी 
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घशाच्या वरच्या व मागच्या भागात कसते. हवतूेा आलेल्या वकवा किातूा लािाऱ्या लंतंूाा कटकाव 
करण्यािे काम या गं्रथी करतात. यातील ‘टी-पेशी’ लंतंूवर हल्ला करूा मारतात व ‘बी’ पेशी िप्रतवपड 
प्रामाि करूा लंतंूाा कटकाव करतात. 

 

 
 

घशातील टॉनन्सल्साा लंतससंसगध झाल्यास िप्रतलैप्रवके द्यावी लागतात. लर त्या गाठी खूपि 
त्रासरायक झाल्या, तर शस्त्रप्र्रमया करूा काढाव्या लागतात. 
 
टॉम्बो, ्लाइड (१९०६-१९९७) : प्लसटो या खसज्या ग्रहािा शोध लाविारा कमेप्ररका खगोलतज्ज्ञ. 

 

 
 
टॉणरचेली, इ्हानजेणलस्टा (१६०८-१६४७) : मटाप्रलया भौप्रतकशास्त्रज्ञ, माावप्रार्षमत पप्रहली प्रावात 
पोकळी यााे प्रामाि केली. ती आता ‘टॉप्ररिेलीिी प्रावात पोकळी’ म्हिूा िप्रसद्ध आहे. यााे पप्रहला 
वायसराबमापक तयार केला. 
 
टॉलरिस : एखाद्या वस्तूिी बाधंिी करतााा वकवा प्रतिे उत्पारा करतााा प्रतच्या कायधक्षमतेत बरल होऊ 
ा रेता प्रतच्या भौप्रतक गसिधमांमध्ये िालू शकिारा फरक. उरा. शभंर सें. मी. लाबंीिी पट्टी तयार करतााा 
प्रतच्या लाबंीत ०·५ सें. मी. िा फरक झाल्यास म्हिलेि ती लाबंी ९९·५ ते १००·५ या प्यमात कसल्यास ती 
वापरता येऊ शकत कसेल तर त्या पट्टीिा टॉलरन्स कप्रधक वकवा उिे ०·५ सें. मी. कसतो. 
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टॉलेमी, ्लॉडीयस् (दुसरे शतक) : ग्रीक–मप्रलप्शीया खगोलतज्ज्ञ, गप्रिततज्ज्ञ आप्रि भगोलज्ञ. 
टॉलेमीाे माडंलेला पृथ्वीकें द्रीत प्रसद्धातं हा त्याांतर लवळ लवळ िौरा शतके पािात्य खगोलशास्त्रात 
िमाि मााला गेला होता. या प्रसद्धातंााससार टॉलेमीाे पृथ्वी ही प्रवर्श्ाच्या कें द्रस्थााी कसूा सवध ग्रह आप्रि 
तारे हे या पृथ्वीभोवती प्रफरत कसल्यािे मााले. या प्रसद्धातंािा समावशे टॉलेमीाे आपल्या ‘कलमागेस्ट’ या 
ऐप्रतहाप्रसक गं्रथात केला आहे. टॉलेमीाे आकाशािे ाकाश ेतसेि ताऱ्यािंी यारी केली होती. 
 
युूटमर (प्लॅिट युूटमर) : वास्पतींिे कवयव पेशींिे बालेले कसतात. त्यातूाि ित्येक वास्पतीस ठरावीक 
आकृती टाकिेबंध येतो. परंतस, पेशींच्या कप्रायंप्रत्रत वाढीमसळे खोड वकवा फादं्याचं्या पषृ्ठभागावर फस गीर वाढ 
आढळते. बसरशी वा सूक्ष्म लंतंूच्या ससंगामसळे होिाऱ्या िप्र्रमयेतूाही कशी वाढ होऊ शकते. यालाि ‘प्लॅन्ट 
्यमसमर’ म्हितात. या पेशींिी वास्पतीच्या कायात मरत होत ााही. त्यामसळे त्या भागािी वाढ खसंटते. 
्यमसमरमसळे काहीवळेा वास्पती रगावण्यािीही शक्यता कसते. कथवा उत्पिात घट होते. ्यमसमर पेशींिा 
उपयोग करूा शास्त्रज्ञाांी िािी / वास्पतीच्या रोग प्रावारिासाठी औतधे तयार केली. लासक कप्रभयापं्रत्रकी 
तंत्र वापरूा या पेशीतूा प्रपकाचं्या ावीा रोग िप्रतबधंक लाती प्रामाि केल्या. 

 

 
 
युूटिंरग, ॲलन (१९१२-१९५४) : मंग्रल गप्रिततज्ज्ञ आप्रि संगिक शास्त्रज्ञ. १९३७ साली, वयाच्या 
पंिप्रवसाव्या वती कमेप्ररकेतील प्रिन्स्टा प्रवद्यापीठात प्रशकत कसतााा, एका महत्त्वपूिध शोधप्राबंधाद्वारे त्यााे 
प्रडप्रलटल संगिकािी संकल्पाा िथम माडंली. ‘्यमसवरग मशीा’ या ाावााे ती आता िप्रसद्ध आहे. या यतं्रात 
एक टेप, ती मागे-पसढे सरकप्रवण्यािी व्यवस्था आप्रि प्रद्वमाा पद्धतीवर आधाप्ररत वािा-लेख साधा यािंा 
समावशे होता. यसद्धकाळातील पप्रहला प्रब्रप्रटश संगिक याचं्या ाेतृत्वाखाली तयार करण्यात आला. 
संगिकाच्या प्रविारक्षमतेिी कसोटी त्यााे शोधली. ही कसोटी ‘्यमसवरग टेस्ट’ म्हिूा िप्रसद्ध आहे. या 
कसोटीच्या संकल्पाेतूा ‘कृप्रत्रम बसप्रद्धमत्ता’ ही शाखा उरयास आली. 
 
रॅक : कोित्याही गोष्टींिे मागध 
 
रास्िझशन मूलद्र्य : आवतीसारिीच्या एकाि गटातील मूलद्रव्यािें गसिधमध प्रमळतेलसळते कसतात तर 
रानन्झशा मलूद्रव्यािे बाबतीत शलेारी कसलेल्या मलूद्रव्यािेही गसिधमध प्रमळतेलसळते कसतात. कारि 
वाढते मलक्रॉा आंतरकविात भरले लातात. स्कॅनन्डयम ते लस्त ही ४ थ्या आवतधाातील पप्रहली 
रानन्झशा श्रढेी आहे ५व्या आवतधाातील प्रयरीयम ते कॅडप्रमयम ही रससरी तर ६व्या आवतधाातील लॅन्थाॅम 
ते पारा ही प्रतसरी श्रेढी आहे. ७व्या आवतधाातील ॲनक्टप्रायमपासूा ससरू होिाऱ्या िवथ्या श्रढेीत बरीिशी 
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माावप्रार्षमत मलूद्रव्ये (क्रम. १०४ ते ११२) आहेत. ही सवध कठीि, धानत्वक, वील आप्रि उष्ट्ितावाहक 
मूलद्रव्ये आहेत. यािें प्रवतळ आप्रि उत्कलावबरू बरेि लास्त आहेत. रासायप्राक संयसगे गडर रंगािंी 
आहेत. यापकैी बरीि मूलद्रव्ये पॅरामगॅ्ाेप्रटक कसूा उत्तम प्रारेशक आहेत. (पाहा : आवतट सारर्णी) 
 
रािझीस्टसग : सवध मलेक्रॉप्राक्स उपकरिािा मलूभतू घटक कसलेले, सूक्ष्म प्रवद्यसतिवाहावर प्रायंत्रि 
ठेविारे, कमी ऊला वापरूा उत्तम पप्ररिाम रेिारे प्रवर्श्ासाहध साधा. यािा रेक्टीफायर, ॲम्लीफायर 
(प्रववधधक) म्हिूाही वापर करतात. यात ‘P’ वकवा ‘N’ िकारिे कधधवाहक वापरलेले कसूा त्यािे लंक्शा 
रान्झीस्टसध, प्रफल्ड मफेक्ट रान्झीस्टसध कसे काेक िकार आहेत. यािा शोध १९४८ साली प्रवल्यम शॉकले, 
वॉल्टर ब्रटॅा, लॉा बाडीा याांी लावला. हा शोध लावण्यापूवी मलेक्रॉप्राक्स उपकरिामंध्ये प्रावात 
ाप्रलकािंा वापर केला लात कसे. मलेक्टॉप्राक्स यसगातं रानन्झस्टसधिे आगमा म्हिले एक महत्त्वािा 
मलैािा रगड होता कसे म्हटल्यास वावगे ठरिार ााही. 
 
राय नायरो टॉलूएन (टीएनटी) [C7H5(NO2)3] : टॉलूएाच्या ाायरेशापासूा प्रफकट प्रपवळ्या रंगािा 
कप्रतशय स्फोटक घा स्फप्रटक ले. प्रवलब्रडँ याांी १८६३ मध्ये तयार केला. टीएाटी हा धक्क्याांा फारसा 
संवरेाशील ााही आप्रि म्हिूाि तो हाताळायला बरािसा ससरप्रक्षत आहे. त्याला लर िज्वप्रलत केले तरि 
त्यािा स्फोट होतो. रस्त्यािें बाधंकाम करण्यासाठी, खािी खोल करण्यासाठी आप्रि यसद्धात 
वापरण्यासाठी यािा उपयोग होतो. स्फोटकािें बल टीएाटीच्या िमािात मोलतात. 
 
रायबँड : ब्रॉडबँड या संकल्पाेला आपल्या रेशामध्ये महाागर टेप्रलफोा व भारत सिंार प्रागम प्रलप्रमटेडाे 
हे ााव प्ररलेले आहे. एकाि रूरध्वाी लोडिीमध्ये मटंराेट, रूरध्वाी व रूरप्रित्रवािी यासारख्या तीा सेवा 
उपलब्ध करूा प्ररल्या लातात म्हिूा रायबँड. ब्रॉडबँड म्हिले मोठा परप्रवस्तार कसलेली ििाली. 
एखाद्या संरेशातील प्रवद्यसत् तरंग संस्करिापूवी आप्रि संस्करिाांतरही वारंवारतेच्या एका मयारेत 
सामावलेले कसतात. वारंवारतेच्या कशा मयारेच्या वरच्या खालच्या सीमामंध्ये कसलेल्या पट्ट्यमाचं्या 
रंुरीला पट्टप्रवस्तार म्हितात. रूरध्वाीच्या पारंपप्ररक तारेमध्ये पट्टप्रवस्तार होऊ शकत ााही. त्यासाठी 
काितंतू आवश्यक कसतात. कप्रतउच्च गतीाे संरेशवहा करण्यासाठी काितंतू िकाश तरंग मागधरशधक 
म्हिूा उपयसक्त कसतात. िकाशावर स्वार होऊा आवाल, प्रिते्र आप्रि कक्षरे रूरपयंत लाऊ शकतात आप्रि 
िकाशाच्या कािेतल्या आतंप्ररक परावतधाामसळे कसंख्य संरेश लाऊ शकतात. म्हिूाि ब्रॉडबँड व 
रायबँडमध्ये या तत्त्वािंा वापर करूा घेण्यात आला आहे. 
 
रायणसक : मध्ययसगातील पप्रहला कल्प. हा कल्प साधारिपिे २२·५ कोटी वतांपूवी ससरू झाला आप्रि १९·५ 
कोटी वतांपूवीपयंत संपला. (पाहा : भगूभीय कालखंड) 
 
रायोड : तीा प्रवद्यसत् कगे्र कसलेली प्रावात ाप्रलका (व्हॅक्यसम ्ूयमब) या ाप्रलकेत मलेक्रॉािा स्रोत म्हिाू 
ऋिाग्र (कॅथोड), एक धााग्र (ॲाोड), या रोन्हीमध्ये धातंूच्या तारािंी लाळी कसलेले प्रतसरे प्रवद्यसत्कग्र 
(ज्याला प्रग्रड म्हितात) कसते. प्रग्रडवरील प्रवद्यसत् राब थोडासा कमीलास्त केला तरी मलेक्रॉा िवाह 
मोठ्या िमािात बरलू शकतो. या उपकरिािा वापर रानन्झस्टरच्या आगमााांतर गेल्या प्रकत्येक 
वतांपासूा कालबाह्य झाला आहे. (पाहा : डोयोड) 
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णरगर : बंरसकीतूा गोळी ससटण्यािी िप्र्रमया वकवा स्फोटक उपकरिािा स्फोट घडवाू आिण्याच्या 
िप्र्रमयेला कायानन्वत करिारी ििाली. प्रपस्तसलातली ििाली याप्रमकी (मेकॅप्राकल) स्वरूपािी कसते तर 
कत्याधसप्राक कस्त्रामंध्ये ती मलेक्रॉप्राक स्वरूपािी कसते. ती रूरवरूाही कायानन्वत करता येते. 
 
णरपल पॉइटं : कोित्याही पराथाच्या वायू, द्रव व घा या प्रतन्ही कवस्था ज्या तापमााावर आप्रि राबावर 
संतसलावस्थेत राहतात, ते तापमाा. पाण्यािा प्ररपल पॉमंट २७३·१६ केनल्व्हा तापमााावर आप्रि ६११·२ 
पास्कल राबावर आहे. (पाहा : पचरचशष्ट) 
 
णरणशयम : (T) : हायड्रोला मूलद्रव्यािा प्रकरिोत्सारी समस्थाप्राक, वस्तसमाााकं ३, याच्या किसगभात १ 
िोटॉा आप्रि २ न्यूरॉा आहेत. बीटा किोत्सार (कधायू १२·३ वत)े होऊा यािे हेप्रलयम-३ च्या कितू 
रूपातंर होते. रासायप्राक गसिधमध हायड्रोलािेि आहेत, वझक सल्फाईड या फॉस्फॉरमध्ये प्ररप्रशयमिी 
संयसगे प्रमसळूा स्वयंिकाप्रशत संयसगे तयार करतात. भप्रवष्ट्यकाळातील प्रायंप्रत्रत किससंमीला 
किसभट्ट्यमात, महत्त्वपूिध वापर होण्यासारखा आहे. (पाहा : ड्युरे्चरयम) 
 
रेड णरलेटेड इटंले्चुअल प्रॉपटी राईट्स (टीआरआयपीएस) : या संजे्ञच्या आद्याक्षरावंरूा तयार केलेला 
शब्र. व्यापाराच्या लागप्रतकीकरिाच्या ओघात काेक िकारिा उपभोग्य माल माावप्रार्षमत कसल्यािे 
ध्यााात आले. त्याच्या उत्पाराासाठी वापरले लािारे तंत्रज्ञाा तसेि उत्पारापद्धत व िप्र्रमया या काेक 
िज्ञावतंाचं्या बौप्रद्धक प्रकमयेतूा साकार झालेल्या कसल्यााे त्या व्यक्तींिी, गटािंी वा संस्थािंी ती 
िज्ञालन्य संपत्ती ठरते. प्रतिे रक्षि करण्यासाठी स्वाप्रमत्त्वहक्कासंबधंीिे प्रायम व कायरे याचं्यात लगभरात 
समााता हवी या उिेशााे लागप्रतक व्यापार संस्थेाे त्यासंबधंीच्या करारािा मससरा तयार केला. 
सवधसंमतीाे झालेला हा करार प्ररप्स ॲग्रीमेन्ट या ाावााे ओळखला लातो. त्यााससार आपल्या रेशालाही 
२००५ सालापासूा ावा पेटन्ट कायरा कंमलात आिावा लागला. 
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ठ 
 
िंठबक िंसचन (णनप इणरगेशन) : थेंबाथेंबााे पािी ित्यक्ष झाडाच्या मसळाचं्या कके्षत, त्याचं्या गरलेिमािे, 
कमी राबााे, समिमािात रेिे म्हिले ‘प्रठबक वसिा’ होय. प्रठबक वसिा सिंामध्ये मलेनक्रक मोटर, पंप, 
गाळियंत्रिा, मसख्यवाप्रहाी, उपमसख्यवाप्रहाी, लॅटरल्स, प्रड्रपसध व प्रायतं्रि झडपा या घटकािंा समावशे 
कसतो. प्रठबक पद्धतीाे पाण्यािी ससमारे ६० ते ६६ टके्क बित होत कसल्यामसळे उपलब्ध पाण्यातूा कडीि ते 
तीापट लास्त के्षत्र वसिााखाली येते. प्रपकामंध्ये तिािी वाढ होत ााही; त्यामसळे उत्पिात २० ते ३० टके्क 
वाढ होते. प्रठबक पद्धतीतूा पाण्याबरोबर लेव्हा प्रवद्राव्य खते प्रपकास प्ररली लातात, तेव्हा त्यास 
‘फर्षटगेशा’ कसे म्हितात. 
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ड 
 
ड्ट : िौकोाी वकवा गोल पामप. िवाही पराथध वाहण्यासाठी उपयोग करतात. तसेि पसलाच्या पद्धतीाे 
पािी वाहण्यास ॲक्वाडक्ट म्हितात. प्रवलेच्या तारा मत्यारी काेक उपयोगी गोष्टी रस्त्याच्या खालूा 
ाेण्यास सनव्हधस डक्ट कसे म्हितात. थंड हवा सभागृहात ाेिाऱ्या पामपला एकर कंप्रडशािे डक्ट 
म्हितात. 
 
डबल्यडूबल्यडूबल्य ू(www) : वल्ल्ड वाईड वबे या मंग्रली संजे्ञच्या आद्याक्षरावंरूा बालेला शब्र. ही ििाली 
लगभरातल्या मटंराेटद्वारा एकमेकाशंी लोडलेल्या प्रलप्रखत तसेि दृकश्राव्य माध्यमातील माप्रहतीिा ििंड 
साठा उपलब्ध करूा रेते. एका मलकस राशी प्रागप्रडत रससरा आप्रि रससरीकडे साठवलेला मलकूरही या 
वबेमसळे सहल प्रमळू शकतो. 
 
डाउनलोिंडग : मंटराेटिा वापर करूा म-मेलद्वारे वकवा संकेतस्थळावरूा प्रमळवलेला मलकूर प्रिते्र, 
ध्वप्राफीत वकवा प्रित्रफीत आपल्या संगिकावर उतरवाू घेण्यािी िप्र्रमया. 
 
डाऊन िंसनोम : गसिसूत्रामंधील रोतामसळे उद भविारी एक प्रवकृती. लॉा डाऊा या मंग्रल डॉक्टरााे यािा 
शोध लावला. यामध्ये २१ ्रममाकंाच्या गसिसूत्रािी लोडी कसण्याऐवली तीा गसिसूते्र कसतात. त्याच्या 
िभावामसळे शरीररिाेतही काही प्रवकृती उत्पि होतात. िेहऱ्यािी, प्रवशतेतः डोळ्यािंी ठेवि वगेळी होते. 
आकलाशक्तीतील कमरतेपोटी मप्रतमंरपिािी लक्षिेही आढळतात. या प्रवकृतीिे प्राराा गभधपूवध 
िाििीतूा होऊ शकते. 
 

 
 

डाग लाििे (सोल्डिंरग) : धातूिे रोा तसकडे त्याचं्यामध्ये सहल प्रवतळू शकिाऱ्या प्रतसऱ्या धातूिा िवाह 
सोडूा लोडूा टाकण्यािी िप्र्रमया. यालाि डाग लाविे कसेही म्हितात. यासाठी वापरण्यात येिारे 
प्रमश्रधातू रोा िकारिे कसतात. कथील व प्रशसे यािें प्रमश्रि आप्रि ताबंे व िारंी वकवा लस्त यािें प्रमश्रि. 
पप्रहले प्रमश्रि लेथे लास्त मलबसतीिी लरुरी ासते तेथे वापरतात. उरा. प्रवद्यसत िवाही तारािें लोड वगैरे. 
 
डाम, हेन्री कालग  पीटर (१८९५-१९७६) : ‘के’ लीवासत्त्वाच्या शोधाबिल ई. ए. डोईसी याचं्यासमवते 
ज्याांी १९४३ सालिा वैद्यकशास्त्रातला ाोबले पसरस्कार प्रमळवला ते डेन्माकध िे लीवरसायाशास्त्रज्ञ. 
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डायझेनहॉफर, योहान (१९४३-) : िकाशसंश्लेतिाच्या िप्र्रमयेत मध्यवती भपू्रमका वठविाऱ्या एका 
िप्रथााचं्या समूहाच्या समग्र किसबद्ध रिाेिा छडा लावल्याबिल ज्याांा १९८८ सालिा रसायाशास्त्रातला 
ाोबले पसरस्कार रोबे ह्यसबरे आप्रि हाटधमसट प्रमशले याचं्या बरोबरीाे रेण्यात आला ते लमधाीिे 
रसायाशास्त्रज्ञ. त्याांी ज्यावर संशोधा केले त्या िप्रथासमूहाला िकाशसंश्लेतिािा गाभा मााले गेले 
आहे. 
 
डोयनामो : वील प्रामाि करिारे उपकरि. ताबं्याच्या तारािें प्रवप्रशष्ट पद्धतीाे केलेले भेंडोळे (एक वकवा 
काेक), लोहिसंबक के्षत्रात प्रफरवल्यावर वीलप्रार्षमती होते. सोपे उराहरि म्हिले रसिाकी सायकलीला हे 
छोटेखााी उपकरि िाकाला लावल्यामसळे ि्रमावर गतीाे प्रफरते व रात्रीच्या वळेी प्ररवा लावण्यास 
उपयसक्त ठरते. (पाहा : जचनत्र) 

 

 
 
डायनोसॉर (महाकाय सजीि) : पृथ्वीवर िािीा काळी लवळलवळ साडेतेरा कोटी वत े कनस्तत्वात 
कसलेली महाकाय सरपाटिाऱ्या िाण्यािंी िलाती. पूिध वाढ झालेल्या काही डायाोसॉर िाण्यािंा आकार 
ििंड कसूा त्यािें वला हत्तीपेक्षा १० पट कप्रधक होते. ते मेसोझोमक कालखंडात करमासे २० कोटी 
वतांपूवी िथम कनस्तत्वात आले आप्रि ससमारे ६·५ कोटी वतांपूवी पृथ्वीतलावरूा ााहीसे झाले. त्याचं्या 
कस्तंगत होण्यािे ाक्की कारि मात्र कलूापयंत ज्ञात ााही. यािंा आकार प्रवप्रभि कसूा त्याचं्या 
लीवाशलैीतही प्रवप्रवधता होती. ॲपेटोसॉरस, प्रडप्लोडोकस व टायरॅाोसॉरस या कप्रतमहाकाय 
डायाोसॉसधच्या िमसख िलाती कनस्तत्वात होत्या. ॲपेटोसॉरस व प्रडप्लोडोकसिी उंिी कास्रममे २४ व २७ 
मीटर एवढी ििंड होती. यािंा कभ्यास व त्यावरील संशोधा या िाण्याचं्या लीवाष्ट्मस्वरूपातील रातं, हाडे, 
कंडी कशा कप्रश्मभतू कवशतेावंरूा करण्यात येते. 
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डायबेणटस इस्िसणपडस : सतत तहाा लागिे व लास्त िमािात लघवी होिे ही या रोगािी लक्षिे आहेत. 
व्हॉसोिेप्रसाे ाावाच्या संिेरकािंा कभाव हे या रोगािे एक कारि आहे. (पाहा : मधुमेह) 
 
डायाटम : एक िकारिे एकपेशी सूक्ष्मलीव शवैाल. या पेशीिे आवरि प्रसप्रलकािें बालेले कसते आप्रि 
त्याच्यात प्रवप्रवध आकतधक, ाक्षीकाम कसते; पेशीिे आकारही प्रवप्रवध कसतात. 
 
डायोड : कािाळीमध्ये धााग्र आप्रि ऋिाग्र ही रोा कगे्र कसलेले मलेक्रॉप्राक उपकरि म्हिले डायोड. 
यामध्ये कधधवाहक आप्रि स्फप्रटकी गसिधमांिा वापर करतात. Pn लंक्शासह वकवा Pn लंक्शाप्रवरहीत 
डायोडमध्ये कधधवाहकाचं्या प्रवशते गसिधमािा वापर करतात. त्यामसळे लंक्शारहीत डायोड िकाश, 
तापमाा, प्रवद्यसत् के्षत्र याचं्याशी संवरेाक्षम कसते. तर Pn लंक्शासहीत डायोड प्रवद्यसतिवाहाला फक्त 
एकाि प्ररशाेे िवाहीत करतो. त्यामसळे त्यािा उपयोग एक नस्वि, व्होल्टेल व्हेप्ररएबल कपपॅ्रसटन्स, एक 
िकाश स्रोत, व्होल्टेल रेग्यसलेटर वकवा िकाशऊलेिे प्रवद्यसतऊलेत रूपातंर करिारे साधा म्हिाू करतात. 
 

 
 
डायोफंटस ऑफ अले्झाणंनया (णतसरे शतक) : गप्रिताच्या कंकशास्त्र, डायोफंटस समीकरिे (एकघाती 
कप्राधायध) या शाखातं त्यााे महत्त्वपूिध योगराा केलेले आहे. ‘करथमेप्रटका’ या त्याच्या गं्रथात बऱ्याि 
कप्रभाव पद्धती व प्राष्ट्पत्तींिा समावशे केलेला कसूा गप्रितात ितीके वकवा संकेत प्रिन्ह वापरण्यास त्यााे 
आरंभ केला. 
 
डार्णिन, चाल्सग रॉबटग (१८०९-१८८२) : प्रब्रप्रटश प्रासगध कभ्यासक. उत््रमातंी प्रसद्धांतािा लाक. एिएमएस 
प्रबगल या लहालातूा पॅप्रसप्रफक महासागराच्या कप्रतपूवेकडील िवासात, खास करूा गलॅॅपॅगॉस बटेालंवळ 
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त्यााे केलेल्या सवेक्षिातूा प्रमळप्रवलेल्या प्राष्ट्कतांवर आधाप्ररत ‘ऑा र ओप्ररलीा ऑफ स्पेसील - बाय 
प्रमन्स ऑफ ाॅिरल प्रसलेक्शा’ हा गं्रथ प्रलहूा उत््रमापं्रतप्रसद्धान्त माडंला. ‘र प्रडसेंट ऑफ माॅ’ या गं्रथात 
त्यााे वाारापंासूा मािसू कसा उत््रमातं झाला यािे विधा केले आहे. 

 

 
 
डाल्टन, जॉन (१७६६-१८४४) : प्रब्रप्रटश भौप्रतकतज्ज्ञ व रसायातज्ज्ञ. त्याांी प्रवज्ञाााच्या प्रवप्रवध के्षत्रामंध्ये 
संशोधा केले. द्रव्याच्या किस्वरूपाप्रवतयी त्यांाी संशोधा केले आप्रि किसप्रसद्धातं माडंला. या 
प्रसद्धातंामसळेि वस्तसमाााच्या कक्षय्यतेिा प्रायम, संयसगातील किूच्या िमािात प्राप्रित गसिोत्तर प्रसद्धातं (लॉ 
ऑफ डेप्रफाेट िपोशधा) बहसगसिोत्तरीय प्रसद्धातं (लॉ ऑफ मनल्टपल िपोशधा) शोधले गेले. ४६ वत ेरररोल 
हवामाााप्रवतयी ाोंरी ठेवाू त्याांी हवामाााप्रवतयक पसस्तक प्रलप्रहले. रंगाधेंपिावर संशोधा करिारे ते 
लगातील पप्रहले शास्त्रज्ञ होय. ते स्वतः रंगाधळे कसल्यााे त्याांी त्यावतयी मोलािे संशोधा केले. 
 
डाबंर (णबटूमेन, टार) : कोळशािे कृप्रत्रमप्ररत्या ज्वला करूा वकवा खप्रालतेलातील उरलेला िोथा 
म्हिूा प्रमळिारा काळसर रंगािा लाडसर हायड्रोकाबधायसक्त पराथध. रस्त्यािे बाधंकाम करतााा, 
प्रवमाातळावरील धावपट्ट्यमा तयार करतााा, धरिे बाधंण्यासाठी या प्रिकट पराथािा सरास वापर होतो. 
डाबंरािा थर ललरोधक, ध्वप्राशोतक, धसप्रलकि रोधक, काही िमािात उष्ट्ितारोधक कसतो. 
 
णडझेल तेल : कच्च्या खप्रालतेलावर िप्र्रमया करूा प्रमळप्रवलेले मंधा तेल. बस, मोटारी, रेल्व ेमंप्रलाे, 
लहाले या वाहतसकीच्या साधाामंध्ये तसेि औद्योप्रगक के्षत्रात लप्राते्र िालप्रवण्यासाठी, शतेीव्यवसायात 
पंपसेट िालवण्यासाठी, त्यािा वापर होतो. त्याच्यातील गंधकाच्या कंशामसळे त्याच्या ज्वलाातूा सल्फर 
डायाक्सामड हा हाप्राकारक वायू तयार होतो. 
 
णडझेल, रूडॉल्फ (१८५८-१९१३) : हवबेरोबरिे प्रमश्रि केवळ राब रेऊा पेटविाऱ्या कायधि्रमािा शोध 
लावाू त्यावर आधाप्ररत प्रडझेल तेलावर कायध करिाऱ्या यंत्रािा शोध लाविारा लमधा शास्त्रज्ञ. पेरोलवर 
िालिाऱ्या मपं्रलाापेक्षा या मंप्रलाािी कायधपद्धती वगेळी कसते. 
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णडझेल इजंीन : मंधा आप्रि हवचे्या ज्वालाग्राही प्रमश्रिावर राब रेऊा ते पेटप्रवले कसता हे मंप्रला कायधरत 
होते. त्यास कंतज्वधला मंलीा कसेही संबोधतात. कप्रतराबाखालिी हवा मधंााला पेटप्रवते व उष्ट्मागप्रतकी 
(थमकडायाॅप्रमक) ि्रमााससार हे मंलीा कायध करते. पेरोल मंप्रलाात मधंा व हविेे प्रमश्रि पेटप्रवण्यास 
स्पाकध  प्लग लागतो; पि या मंप्रलाात केवळ राबाखालील हवा ते कायध करते. 
 
णडफ्ले्शन : शब्रशः कथध सरळ मागध सोडूा प्ररशा बरल. प्र्रमकेटिा संरभात बटॅवर िेंडू आल्यावर त्याच्या 
प्ररशते होिारा बरल. स्थापत्य शास्त्राच्या संरभात वलाामसळे रोा खाबाबंर आधार कसलेला बीम खाबंाच्या 
पातळीच्या खाली झसकिे. 

 

 
 
णडमारचे प्रमेय (णडमासग णथअरम) : सरसत् संख्याचं्या कोटी काढण्यािे िमेय, लर z = x+iy ही सरसत् 
संख्या ध्रसवीय रुपात, z=r (cosϴ + isinϴ) कशी माडंली तर 
Zn = [r(cosϴ + isinϴ)]n = rn (cos nϴ + isin nϴ), n च्या सवध पप्ररमेय वकमतींकप्ररता हे सत्य आहे. 
 
णडमागगनचे णनयम (णडमागगिस लॉज) : A व B संिािें Aʹ व Bʹ हे पप्ररपूरक घेऊा कास्रममे A व B िा सयंोग 
आप्रि छेर यािें पप्ररपूरक घेतल्यावर कास्रममे ते A व B च्या पप्ररपूरकािें छेर व संयोग येतात, यासंबधंीिे 
प्रायम. 
(1) (A ∪ B)1 = Aʹ ∪ Bʹ 
(2) (A ∩ B)1 = Aʹ ∪ Bʹ 
 
णडरॅक, पॉल ॲणनयन मॉरीस (१९०२-१९८४) : १९३३ सालिे भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक 
प्रवलेते. प्रब्रप्रटश गप्रिततज्ज्ञ. त्याांा हे पाप्ररतोप्रतक एर्षवा श्राँप्रडगेर याचं्याबरोबर रेण्यात आले. त्याांा हे 
पाप्ररतोप्रतक आनण्वक प्रसद्धातंाच्या ाव्या उत्पारक स्वरुपाच्या शोधासाठी िाप्त झाले. मलेक्रॉप्राक नस्पा 
आप्रि पॉप्रझरॉा या मूलभतू किाचं्या कनस्तत्त्वािं सूतोवाि प्रडरॅक याांी माडंलेल्या एका प्रसद्धातंात 
करण्यात आले होते. मूलभतू किाचं्या वागिसकीमागील कारि रशधप्रविारा एक गप्रितीय प्रसद्धातंही त्याांी 
प्रवकप्रसत केला होता. 

 

 



 

अनुक्रमणिका 

णडश ॲिटेना : प्रवद्यसत् तरंगािें कवकाशात वकवा हवते िके्षपि करण्यासाठी वकवा त्यािें ग्रहि करण्यासाठी 
वापरण्यात येिारे एखाद्या बप्रशसारखे प्ररसिारे साधा. रेप्रडओ व प्रित्रवािी लेथूा कायध्रममािें िसारि 
करतात तेथे रोन्ही िकारिे ॲन्टेाा वकवा आकाशक आवश्यक कसतात. घरामंध्ये िके्षपि ग्रहि 
करण्यासाठी एकाि िकारिा आकाशक आवश्यक कसतो. 
 
डीस्रोफी : (पाहा : स्नायू क्षीर्णता - मस्क्युलर चडस्ट्रोफी) 
 
डीएनए : सलीवाचं्या आासवपं्रशक गसिधमांिा आराखडा साकेंप्रतक स्वरुपात साठवाू ठेविारे लीवरसाया. 
फॉस्फेट, डी ऑनक्सरायबोल ही शकध रा व प्रपप्ररप्रमडीा वकवा प्यसरीा बेस याच्या संयसगािा एक रेिू या 
महाकाय रेिूिा एक घटक कसतो. कसे घटक एकापाठोपाठ एक लोडूा बालेल्या रोा साखळ्यािंा 
प्रमळूा डीएाएिा रेिू होतो. या रोा साखळ्या रसपेडी विेीसारख्या एकावर एक सर्षपलाकार घाटात 
वळलेल्या कसतात. त्यामसळे यो रेिूला तो रसहेरी गोफािा, डबल हेप्रलक्सिा आकार िाप्त होतो. याच्या 
साखळीवरील घटकाचं्या ्रममवारीत लासकािंा साठा कसतो. यातील िार बसे घटकाचं्या आपापसातल्या 
प्रववप्रक्षत लोडिीपायी तयार झालेल्या रोा साखळ्या कलग झाल्या की ावीा रेिूच्या उत्पाराासाठी 
आवश्यक ती टेम्प्लेट, सािा तयार होतो. 

 
 
डीएनए िंफगर िंप्रिंटग : एक तंत्र, यामसळे ित्येक व्यक्तीत कसलेल्या खास डीएाएच्या ्रममािा शोध घेतला 
लातो (तपास केला लातो). यासाठी पॉप्रलमरेल साखळी िप्रतप्र्रमयेाे डीएाएच्या खास ्रममािंी वाढ केली 
लाते आप्रि त्यािंा क्लोा बावला लातो. वशंावळ बावण्याकप्ररता आप्रि गसन्हेगाराांा ओळखण्यासाठी यािा 
उपयोग होतो. (पाहा : डीएनए, पॉचलमरेज साखळी प्रचक्रया) 
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डीएनए िंफगर िंप्रटींग 

 
डीटीएच (डायरे्ट टू होम) : डीटीएि म्हिले ित्यक्ष तसमच्या रारी/घरी कशी िसारि सेवा आहे. भारत 
सरकाराे १६ प्रडसेंबर, २००४ साली या सेवलेा ससरुवात केली. ही सेवा मोफत आहे. यात ३३ टीव्ही 
वाप्रहन्या आप्रि १२ रेप्रडओ कें द्र मोफत पहायला व ऐकायला प्रमळतात. या साऱ्या वाप्रहन्या उपग्रहामाफध त 
िसारि संरेश आपल्यापयंत पोहोिवतात. आकाशवािी तसेि काही खासगी ससं्था टीव्हीच्या डीटीएि 
सेवा रेत आहेत. 
 
डीटीपी : ‘डेस्क टॉप पनब्लवशग’ या मंग्रली संजे्ञिे आद्याक्षरयसक्त लघसरूप. केवळ एक घरगसती संगिक 
आप्रि लेझर प्रिन्टर यािंा वापर करूा साप्रहत्य िकाशा करण्यािी एक िप्र्रमया. एकाि लागी बसूा 
लेखा, संपारा, मसप्रद्रतशोधा, तसेि पृष्ठयोलाा करिे या तंत्रााससार साध्य होते. मलकूर आप्रि प्रिते्र यािंी 
ससंरर रिाा करूा पसस्तकािी वकवा प्रायतकाप्रलकािी पााे तयार करिेही या तंत्रााे साध्य होते. या तऱ्हेाे 
तयार केलेले पाा ‘ऑफसेट’ (िप्रतरूप) मसद्रिासाठी थेट पाठवता येते. (पाहा : संगर्णक) 
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डीडीटी (डाय्लोरो डायणफनाईल राय्लोरोइथेन) : पाण्यात ा प्रवरघळिारे एक सवधसाधारि 
कीटकााशक. यािा वापर शतेातील कीटक, माशा, ऊवा, डास आप्रि मतर हाप्राकारक वा रोगिसारक 
कीटकािंा ााश करण्यासाठी मोठ्या िमािावर केला लातो. त्याच्या कप्रतवापरामसळे, शतेलप्रमाीिे िरूति 
झाले व ते किसाखळीत येण्यािा धोका प्रामाि झाला आहे. 
 
डीबिंगग : संगिकाला आपल्या मच्छेाससार कामाला लावण्यासाठी ली आज्ञावली तयार केली लाते, ती 
प्रारकत करण्यासाठी त्यातील िसका काढूा टाकण्यािी िप्र्रमया. कशा िसकाांा वकवा रोताांा ‘बग’ म्हटले 
लाते. म्हिूा ते काढूा टाकण्यािी िप्र्रमया ही ‘डीबवगग’. 
 
डे, शंभुनाथ (१९१५-१९८५) : पटकी म्हिले कॉलरा या रोगावरील ज्याचं्या सखोल संशाधाािी रखल 
लगााे थोडीफार उप्रशरााेि घेतली कसे भारतीय प्रवकृप्रततज्ज्ञ. कॉलरा या रोगािी लागि एका लीवािाेू 
उत्सर्षलत केलेल्या प्रवतामसळे होते हे त्याांीि तपशीलवार ियोगाकंती राखवाू प्ररले होते. या प्रवतािे 
स्वरूपही त्याांीि प्रवतर केले होते. 
 

 
 

डे्स्रोज : सारखेिे एक रुप. यािे रासायप्राक सूत्र ग्लसकोल सारखेि कसते (C6H12O6H2O). पि 
त्यातील किूंिी लोडिी वगेळ्या िकारिी कसते. त्यामसळे रेिूच्या प्रत्रप्रमती रिाेत फरक पडतो. ग्लसकोल 
िमािेि रंग व वासहीा पाढंरी पावडर, पाण्यात ग्लसकोलपेक्षा लास्त प्रवरघळते, व त्यािा उपयोग पराथांिी 
गोडी वाढप्रवण्याकरता तसेि सलामाच्या द्राविात शक्तीवधधक म्हिूा करतात. 
 
डेटा बेस : एका प्रवतयासंबधंीच्या प्रवस्तृत िमािातील सससंघप्रटत माप्रहतीिा सगं्रह. संगिकावर साठवाू 
ठेवलेल्या डेटा बसेमधूा आपल्याला हवी ती माप्रहती त्वप्ररत प्रमळप्रवण्यािी सोय यात कंतभूधत कसते. 
प्रतच्यात प्रात्य ावीा भर घालूा ती कद्ययावत करता येते. डेटा बेसमध्ये मलकूर, ध्वाी व प्रित्र या प्रतन्ही 
रुपामंधील माप्रहती एकप्रत्रक ठेवता येते. माप्रहतीच्या स्वरुपााससार तसेि प्रतच्या उपयोगाच्या सोईसाठी 
डेटाबसेिे प्रारप्राराळे रिााबंध आहेत. 
 
डेणबए, पेटर जोसेफुस णिल्हेल्मुस (१८८४-१९६६) : डायपोलसंबधंी तसेि वायूंमधूा होिाऱ्या क्ष-प्रकरि व 
मलेक्टॉाच्या प्रववतधाासंबधीच्या मौप्रलक संशोधाासाठी १९३६ सालिा रसायाशास्त्रातला ाोबले पसरस्कार 
प्रमळप्रविारे कमेप्ररकाप्रावासी डि शास्त्रज्ञ. आयॉप्राक द्राव आप्रि स्फप्रटकाचं्या संरिाेिा कभ्यासही त्याांी 
केला. 
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डेम्लो संख्या : ज्या संख्येच्या कंकािें डावा (L), मधला (M) आप्रि उलवा (R) कसे तीा कंक गट पाडता 
येतात आप्रि डाव्या व उलव्या गटातल्या कंकािंी बेरील मधल्या गटात एकरा वकवा वारंवार येिाऱ्या 
कंकामतकी कसते - L + R = M - प्रतला डेम्लो संख्या म्हितात. 
 
लसे : १६५ ⟶ १ + ५ = ६, एकरा, १७७६ ⟶ १ + ६ = ७, रोा वळेा; 
३२९९६७ ⟶ ३२ + ६७ = ९९ एकरा. 
७२६५९४ ⟶ ०७२ + ५९४ = ६६६ एकरा. (पाहा : कापरेकर) 
 
डेल, हेन्री हॅलेट (१८७५-१९६८) : मज्जातंतंूमधूा संवरेाा लातााा होिाऱ्या रासायप्राक िप्र्रमयापं्रवतयीच्या 
मौप्रलक संशोधााबिल ओटो लोएवी ऑट्टो लेव्ही याचं्या समवते म.स. १९३६ सालिे लीवशास्त्रातील ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे मंग्रल शरीर शास्त्रज्ञ. 
 
डेिाणनयन : पृथ्वीच्या आयसष्ट्यातील ४१ कोटी ते ३५ कोटी वतांपूवीपयंतिा कालखंड. मंग्लंडमधील डेव्हा 
या परगण्यातील एक्समूर येथील झालेल्या कभ्यासातूा या कालखंडािी मप्रहती झाली. म्हिूा यास 
डेवोप्राया हे ााव प्ररले. या कालखंडातील उत््रमातंीत माशाांा पाय फस टूा ते लप्रमाीवर िालू लागले व 
ितसष्ट्पार उत्पत्ती झाली. (पाहा : भगूभीय कालखंड) 
 
डे्हलपमेंट अडँ एज्युकेशनल कम्युणनकेशन युणनट (डेकू) : म.स. १९८३ साली भारतीय कतंप्ररक्ष संशोधा 
संस्थेाे या ससं्थेिी स्थापाा केली. कंतरीक्ष तंत्रज्ञााािा उपयोग करूा प्रशक्षि व प्रवकासाच्या के्षत्रात काम 
करायिा उिेश. सटेॅलाईट मन्स्रक्शाल टेप्रलनव्हला एक्सपेप्ररमेंटिी (साईट) लबाबरारी स्पेस 
ॲनप्लकेशा सेंटर (सकॅ) या संस्थेवर होती. या कासभवावरूा कायमस्वरुपी कायध्रमम तयार करिारा गट 
तयार करण्यात आला. 
 

सध्या झाबसआ (मध्यिरेश) प्रलल्ह्यात उपग्रहाधाप्ररत सरेंशवहा यंत्रिा कायानन्वत आहे. मंप्रररा 
गाधंी राष्ट्रीय मसक्त प्रवद्यापीठाच्या सहकायााे प्रवकासाच्या कायध्रममािी िप्रसद्धी रेत आहेत. (पाहा : इस्त्रो) 
 
डेस््हसन, स््लिटन जे. (१८८१-१९५८) : स्फप्रटकाकंरवी होिाऱ्या मलेक्रॉाच्या प्रववतधाािा शोध लावाू 
त्यायोगे स्फप्रटकाचं्या रिाेप्रवतयी संशोधाासाठीिी एक ावी ििाली प्रवकप्रसत केल्याबिल लॉलध पी. 
थॉमसा याचं्या समवते १९३७ सालिे भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे कमेप्ररका शास्त्रज्ञ. 
 
डे्ही, हम्रेिक (१७७८-१८२९) : प्रवतारी वायूंच्या कनस्तत्वािी आगाऊ सूिाा रेऊा खािीतील कामगारािें 
रक्षि करिारा संरक्षक रीप प्रवकप्रसत करिारे मंग्रल रसायाशास्त्रज्ञ. संयसगामंधली मूलद्रव्ये वगेळी काढता 
येतात कसे िप्रतपारा करूा प्रवद्यसतधारेच्या सहाय्यााे त्याांी पोटॅश व सोडा या सयंसगातूंा पोटॅप्रशयम व 
सोप्रडयम वगेळे काढले. क्लोप्ररा हे ााव त्याांीि ससिवले. ाायरस ऑक्सामड म्हिले हास्यकारक वाय ू
त्याांीि शोधला. 
 
डेणसबल (dB) : ध्वाी, आवालाच्या तीव्रतेिे मोलमाप करण्यािे एकक. (पाहा : ध्वनीप्रदूषर्ण) 
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डेहमेल्ट, हािस जी. (१९२२-) : आया रपॅ तंत्राच्या शोधाबिल वोल्फगाँग पाऊल आप्रि ाॉमधा रॅमसे 
याचं्यासमवते १९८९ सालिा भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारे कमेप्ररका शास्त्रज्ञ. न्यनूक्लकर 
क्वाड्रपोल रेझोान्सिा शोधही त्याांी लावला. 
 
डेंनय ू: फ्लेप्रववायरस या प्रवतािूंच्या लागिीमसळे होिारा एक संसगधलन्य रोग. एप्रडस मप्रलप्टी या डासाचं्या 
माध्यमातूा या प्रवतािूंिा िसार होतो. रोग्याला किााक ताप येतो, तीव्र डोकेरसखी, स्ाायू व हाडाचं्या 
साधं्यात कसह्य वरेाा होतात. शरीरातंगधत रक्तस्त्रावही होतो. ही लक्षिे साधारि ५-६ प्ररवस राहतात. 
 
डोईसी, एडिडग ॲडेलबटग (१८९३-१९८६) : लीवासत्त्व ‘क’च्या रासायप्राक रिाेिा शोध लावल्याबिल 
हेन्री डाम याचं्या समवते १९४३ सालिे लीवशास्त्रातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे कमेप्ररका 
वैद्यकशास्त्रज्ञ. 

 

 
 
डो्यािरची त्िचा (स्काल्प) : शरीरावरील मतर भागातील त्विेपेक्षा डोक्यावरिी त्विा कप्रधक लाड व 
ताठ कसते. त्विेत हेकर फॉप्रलकल्स, स्वरेगं्रथींिे िमाि प्रवपसल कसते. यामसळे डोक्यािी त्विा तेलकट 
कसते, मथे घाम लास्त येतो व केसरेखील भरपूर उगवाू डोक्यावर राट छत तयार होऊा ऊा-पाऊस 
थंडी यापासूा डोक्यािे रक्षि होते. 
 
डोमानक, गेऱ्हाडग (१८९५-१९६४) : वैद्यकशास्त्र वकवा शरीररिााशास्त्रातील १९३९ सालिे ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक प्रमळालेले लमधा वैज्ञाप्राक. त्याांी शोधूा काढलेल्या िॉन्टोप्रसलच्या लीवािूप्रवरोधी 
पप्ररिामासंाठी हे पाप्ररतोप्रतक रेण्यात आले. त्याांी ककध रोग आप्रि क्षयरोगाप्रवतयी रेखील खूप संशोधा 
केले. 
 
डॉ. पंजाबराि देशमुख कृषी णिद्यापीठ : स्थापाा १९६९, ककोला प्रवद्यापीठातंगधत, ाागपूर, कमरावती, 
वरोरा येथील कृती महाप्रवद्यालये, आकोला येथील कृती कप्रभयापं्रत्रकी, फलोद्याा, वाीकरि आप्रि कृती 
महाप्रवद्यालये कायधरत आहेत. ककोला येथे परव्यसत्तर व मतर प्रठकािी परवीपयंतच्या प्रशक्षिािी सोय. 
प्रवद्यापीठाच्या कृती संशोधा कें द्रातूा, संशोधा तसेि प्रशक्षि, प्रवस्तार सेवा राबप्रवतााा कोरडवाहू प्रपके, 
पीकपद्धती आप्रि शतेकऱ्याचं्या समस्याकंडे लक्ष प्ररले लाते. प्रवरभातील शासकीय संशोधा कें द्र आप्रि 
कृती प्रवद्यालये, खालगी ससं्थािंी कृती प्रवद्यालये व महाप्रवद्यालये प्रवद्यापीठाच्या कायधकके्षखाली येतात. 
येथील संशोधाािे फप्रलत म्हिले, कापूस, ज्वारी, भसईमूग, तूर, हरभरा म. प्रपकािें ावीा वाि. 
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डॉ. बाळासाहेब साितं कृषी णिद्यापीठ : स्थापाा १९७२, रापोली, प्रल. रत्ााप्रगरी. प्रवद्यापीठात कृती, 
पशसशास्त्र, मत्स्यशास्त्र प्रवतयासंबंधीिे प्रशक्षि, संशोधा व प्रवस्तार प्रशक्षिािी तसेि कृप्रतपरप्रवका, परवीपूवध 
आप्रि परव्यसत्तर कभ्यास्रममािी सोय. शतेी व्यवसाय व व्यवस्थापा या प्रवतयािा परवी कभ्यास्रममही 
उपलब्ध. ाारळ, ससपारी, मसाल्यािे पराथध व मासे या गोष्टींच्या संशोधाावर येथे िामसख्यााे भर प्ररला 
लातो. प्रवद्यापीठााे प्रमरिीिी ‘कोकि रुप्रिरा’, आंब्यािी ‘रत्ाा’, ‘वसधस’, भातािी ‘सह्याद्री’ (संकप्ररत), 
कालू ‘वेंगसला ४, ५, ६’, ाारळािी ‘बािवली’, तसेि रालप्रिाी, लायफळ, कोकम, ससपारीच्या ससधाप्ररत 
लाती प्रवकप्रसत केल्या आहेत. प्रवद्यापीठााे ‘वैभव प्रवळा’, ‘पंकल प्रिखलिी यंत्र’, ‘ाूता आंबा - झेला’, 
‘रक्षक रासायप्राक सापळा’, कालूरस काढण्यािे यतं्र म. कवलारे प्रवकप्रसत केली आहेत. 
 
डॉिंकग : रोा वकवा काेक कवकाशयााे आकाशात लोडण्याच्या प्र्रमयेसाठी हा शब्रियोग करतात. 
बोटींच्या बाबतीतससद्धा हा शब्रियोग वापरतात. 
 
डॉट मॅणर्स : रागंोळीिे प्रठपके लोडूा लसे एक सलग प्रित्र तयार करण्यात येते त्याििमािे शाईिे 
प्रठपके लोडूा कंक व कक्षरे यािंी िप्रतमा उमटवण्यािे तंत्र. संगिकावरील मलकस रािी मसद्रिित तयार 
करण्यािे एक यंत्र या तत्त्वावर आधाप्ररत आहे. 
 

 
 

डॉप्लर पणरिाम (डॉप्लर इफे्ट) : िारिािा स्त्रोत कथवा प्रारीक्षक या परस्परातंील तौलप्राक वगेामसळे 
िारिािी वारंवारता बरललेली कसल्यािे मोलमाप प्रारीक्षक करतो. कशा बरललेल्या वारंवाप्ररतेच्या 
पप्ररिामाला ‘डॉप्लर पप्ररिाम’ कसे म्हटले लाते. हा शोध लाविाऱ्या सी. ले. डॉप्लर (१८०३ ते १८५३) या 
वैज्ञाप्राकािे ााव या पप्ररिामाला प्ररलेले आहे. माावी हृरयाच्या स्पंराािंा, हृरयाच्या प्रारप्राराळ्या 
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झडपाचं्या हालिालींिा कभ्यास करण्यासाठी डॉप्लर पप्ररिामावर आधाप्ररत उपकरिािंा वापर 
सोईस्कररीत्या करता येतो. 

 

 
 
डॉली : गभाच्या क्लोवागमसळे ही मेंढी लन्मली. सवधसामान्यतः मारीिे कंडे व ारातील शस्रमलंतूिा संयोग 
होऊा गभध तयार होतो व त्यािी गभाशयात वाढ होऊा मूल लन्माला येते. पि डॉलीिी कथाि वगेळी! 
एका मेंढीच्या कंड्यातील कें द्रवबरू (गसिसूत्रािा एक संि) काढूा त्या लागी रससऱ्या मेंढीच्या शरीरातील 
(स्ताातील) पेशींिा कें द्रवबरू (गसिसूत्रािें रोा सिं) घालूा गभध तयार केला व गभाशयात वाढवला आप्रि 
डॉलीिा लन्म झाला. डॉ. प्रवलमसट आप्रि त्याचं्या साहाय्यकाांी हा ियोग १९९७ साली िथमि मोठ्या 
सस्ता िाण्यात यशस्वी करूा राखवला आप्रि मािसातं कसा ियोग करता येईल का, याबिल उत्ससकता 
प्रामाि झाली. पि काेक ियोगाांंतर डॉली लन्मली आप्रि त्याांतरही प्रतच्या वयाबिल व आरोग्यासंबधंी 
काेक िश्ा प्रामाि झाले म्हिूा मािसातं या ियोगावर बंरी घातली गेली. डॉलीला ांतर संप्रधवात झाला 
व ती सहा वतांाी मरि पावली. (पाहा : क्लोपनग) 

 

 
 
ड्युटेणरयम (D) : हायड्रोलािा प्रासगात सापडिारा रससरा समस्थाप्राक, त्याच्या किसगभात एक िोटॉा 
व एक न्यरॉा कसतो त्याला D या कक्षरााे संबोधले लाते. यािे सवध रासायप्राक गसिधमध पाण्यािमािेि 
कसतात. त्यािा ऑनक्सलाबरोबर सयंोग झाला कसता D2O हे लड पािी तयार होते. प्रासगात 
सापडिाऱ्या हायड्रोलामध्ये त्यािे िमाि ०·०१५% एवढे कसते. (पाहा : चट्रचशयम)  
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ढ 
 
ढग (्लाऊड्स) : पाण्याच्या वाफेच्या द्रवरुपातंरातूा तयार झालेले छोटे छोटे ललवबरू आप्रि प्रहमकि 
धारि करिारे दृष्ट्य पसंलके. हवतेील धसप्रलकि या द्रवरूपातंरास मरत करतात. काेक वातावरिीय 
भौप्रत्तकीय िप्र्रमयामंध्ये प्रवप्रवध िकारिे ढग प्रामाि होतात. प्रहमवताव, पलधन्य, गारािंा वताव म. काेक 
कप्रवष्ट्कार वगेवगेळ्या िकारच्या ढगामंसळे आपल्याला कासभवायला प्रमळतात. 
 
ढग फिारिी / ढगाचें बीजारोपि (्लाऊड सीिंडग) : रासायप्राक फवारिी करूा कृप्रत्रम पाऊस 
पाडण्यािे तंत्र. यात प्रसल्व्हर आयोडाईड हे रसाया ढगावंर फवारण्यात येते. या रसायााच्या रेिूभोवती 
वातावरिातील पाण्यािे रेि ूलमा होऊा ढगािंी प्रार्षमती होते. फवारिीसाठी वापरली लािारी रसायाे 
प्रवमाााद्वारे हवतेील ढगावंर फवारण्यात येतात कथवा ढगाळ वातावरिात लप्रमाीवर लाळूा त्यािंा धूर 
वातावरिात पसरवाू ढग फवारिी केली लाते. (पाहा : कृचत्रम पाऊस) 
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त 
 
तत्क्षणिक िंकमत (इिस्टंटेणनअस ्हॅल्य)ू : िप्रलत पप्ररिामािी त्या क्षिािी वकमत. लसे : वगे, िवगे 
ठराप्रवक कालाच्या क्षिी काढावा लागतो. फलाच्या त्याच्या िलपरासंंबधंीिा तत्क्षप्रिक बरलािा रर 
म्हिले त्या फलािा प्रवकलाकं 
 
तिनाशक (णिडीसाईड) : मसख्य प्रपकात काावश्यक वास्पती उगवतात. त्याांा ति कसे म्हितात. या 
तिािंी वाढ होऊ ाये म्हिूा ले रसाया फवारतात ते तिााशक. हे रसाया वकवा तिााशक मसख्य 
प्रपकाला कोितीही मला करत ााही केवळ ति ाष्ट करते. ही रसायाे प्रवतारी कसतात त्यामसळे प्रपकािंी 
पैरास वकवा धान्य उपयोगात आिण्यापूवी पाण्यााे स्वच्छ धसवाव.े ाेहमी उपयोगात येिाऱ्या तिााशकात 
म्हिले २, ४-डी, एमसीपीए आप्रि बसटाक्लोर वगैरे कसतात. (पाहा : हवीसाईड) 
 
तिाि प्रणतकारक णपके (स्रसे रेणझस्टिस क्रॉप्स) : लासक कप्रभयापं्रत्रकीच्या तंत्रााे िप्रतकूल वातावरिातही 
तग धरूा राहण्यािी क्षमता प्रमळप्रवलेली प्रपके. कवतधिात कमी पाण्यािा ताि, कप्रधक क्षारािा ताि, रोग 
वकवा कीडिप्रतबधंक क्षमता वगैरे कसिाऱ्या प्रपकािंा यात समावशे होतो. 
 
तियता (डस््टणलटी) : काही धातंूाा तािबल लावले कसता त्यािंी लाबंी प्रवशते ा वाढताि ते तसटतात; 
तर काही धातंूिी लाबंी तसटण्यापूवी पसष्ट्कळि वाढते. सोाे, िारंीसारख्या काही धातंूच्या तर ताराही 
बाप्रवता येतात. ा तसटता तािले लाऊा तार बाप्रवता येण्याच्या क्षमतेला तन्यता कसे म्हितात. 
 
तपाबंर-िातािरि-क्षोभािरि (ॲटमॉनस्फकर) : पृथ्वीभोवतीच्या हवचे्या आवरिातंील, पृथ्वीच्या 
पृष्ठभागापंासूा सात प्रकलोमीटर उंिीपयंतच्या भागाला तपाबंर (वातावरि) म्हितात. ढग, वारा, पाऊस, 
बफध  मत्यारी घटक या भागातं कसतात. पृथ्वीपासूा लसे रूर लाव े तसे तापमाा कमी होत लाऊा 
प्रवतृववृत्तावर ते −७० कंश सेनल्सकस मतके कमी होते. (पाहा : आयोनोस्स्फअर) 
 
तरंग (िे्ह) : लहर, तरंग, लाट. कवकाश व काल या पप्ररमािामंधूा पसढे सरकिारी वबरंूिी वकवा किूिंी 
हालिाल. तरंग एका प्रठकािापासूा रससऱ्या प्रठकािापयंत ऊला वाहूा ाेण्यािे काम करतो. परंतस त्या 
िप्र्रमयेत सहभागी होिाऱ्या वबरंूिे वकवा किूंिे नस्थत्यंतर होत ााही. ध्वाीलहरी वकवा पाण्यातील तरंग 
याचं्या सरकण्यासाठी माध्यमािंी गरल कसते. पि िकाश म्हिलेि प्रवद्यसतिसंबकीय तरंगाचं्या िके्षपिासाठी 
माध्यमािी गरल ासते. प्रावात पोकळीतूाही हे तरंग पसढे सरकतात. काही तरंग कवकाशाच्या रोाि 
पप्ररमािात हालिाल करतात. याांा नस्थर तरंग म्हटले लाते. एका टोकाला बाधंलेल्या रोरीच्या रससऱ्या 
टोकाला झटका प्ररल्यास प्रतिे होिारे कंपा या रससऱ्या िकारिे कसते. 
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तरंग मागगदशगक (िे्ह गाईड) : िकाश, ध्वाी वकवा प्रवद्यसतिसंबकीय िारिाचं्या लहरीला प्रवप्रशष्ट मागााे 
िालवण्यासाठी वापले लािारे साधा. काितंतंूिा वापर यासाठी केला लातो. त्या काितंतंूमधूा पूिध 
कंतगधत परावतधााच्या िप्र्रमयेाे या लहरी पसढे सरकत कपेप्रक्षत वाटेाे िालत राहतील कशी व्यवस्था करिे 
त्यामसळे शक्य होते. रडार, टेप्रलस्कोप, एन्डोस्कोप यासारख्या व्यवहारात वापरल्या लािाऱ्या काेक 
उपकरिासंाठी यािंा उपयोग केला लातो. 
 
तरंगअग्रं (िे् ह रंिकट) : एकसाथ आंरोला करत पसढे सरकिारा तरंगािा पृष्ठभाग. हा रेतीय वकवा व्रमाकार 
कसू शकतो. 
 
तरंग लाबंी (िे्ह लें नथ) : आकृती टाकिेत राखवल्यािमािे कोित्याही तरंगाच्या, लागोपाठच्या येिाऱ्या 
रोा उच्चतम वा न्यसातम वबरूतील कंतर. या कंतराला ƛ कशी संज्ञा वापरतात. 
 

एका सेकंरात प्रलतके तरंग येतात त्यास तरंगािी वारंवारता (प्रफ्रके्वन्सी) कसे म्हितात. व त्यािी 
संज्ञा υ तरंगािी ऊला E आप्रि υ मधील सूत्र E=hυ व तरंग लाबंी आप्रि वारंवारता यातील सूत्र υ = C/ƛ 

 

 
 
तराजू / िजन काटा (िेईंग मशीन) : वला मापाािे साधा, तसलाा करूा वला मोलले लाते. वलाकाटा 
वकवा मलेक्रॉप्राक रशधकामसळे वला मोलता येते. 
 
तळपदे, णशिकर बापूची (१८६४-१९१६) : याांी म.स. १८९५ साली मसंबईच्या िौपाटीवर प्रवमाा 
उडवण्यािा ियत्ा केला. वरेािंा आधार घेऊा तयार केलेले हे माावप्रवरप्रहत प्रवमाा ससमारे ५०० मीटर 
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उंिीवर लाऊा खाली आले आप्रि लप्रमाीवर आरळले. या प्रवमाााच्या उड्डािासाठी वापरलेले तंत्र हे 
पाऱ्याच्या वापरावर आधाप्ररत कसल्यािे उल्लखे आहेत. 
 
तंतुक आकंुचन (णफणब्रलेशन) : तंतसक आकसं िा म्हिले स्ाायूतंतंूिी थरथर, त्यािंा कंप. स्ाायूिे तंतू 
लागेवरि थोडे आकसं िा पावत राहतात व स्ाायूंिे कायध त्यामसळे काहीि होत ााही. हा शब्रियोग मसख्यत्व े
हृरयाच्या स्ाायूंच्या बाबतीत वापरला लातो. कवलराच्या स्ाायूंिी थरथर झाली, तर ाीलयात लािाऱ्या 
रक्तावर पप्ररिाम होतो व आकसं िा लय व लोर कप्रायप्रमत होतो. ाीलयाच्या स्ाायूिंी सूक्ष्म व ललर 
आकसं िाे झाली, तर ाीलयातूा पसढे रक्त ढकलेले लात ााही. पप्ररिामी मेंरूला व शरीराला रक्तपसरवठा 
होत ााही व मृत्यू ओढवतो. (पाहा : हृदय) 
 
तंतुकणिका (मायटोकोंणनऑन) : सलीव पेशीमध्ये पेशीद्रव्यात प्रवखसरलेली ली कप्रतसूक्ष्म कंगके आहेत 
त्यातील हे एक. याचं्या कायामसळे त्यास पेशीिे ऊला प्रार्षमती कें द्र म्हिूा ओळखतात. िप्रथाे, नस्ाग्ध 
पराथािे बालेले हे एक गोलाकार कथवा लंबगोलाकार कसे कंगक आहे. त्यात मसख्यतः 
र्श्साप्र्रमयेसबंंप्रधत मसबलक प्रवतंिके कसतात. र्श्सा प्र्रमयेत ्ेरमबिे ि्रम म्हिूा ओळखली लािारी िप्र्रमया 
या तंतसकप्रिकेत होते. या िप्र्रमयेत किकि आप्रि ऑनक्सलाच्या संपकााे ऊला बाहेर पडते. प्रतिा उपयोग 
पेशीच्या कायासाठी म्हिलेि लीवाच्या कायासाठी केला लातो. मातृपेशीच्या प्रवभालाप्र्रमयेत या 
तंतसकप्रिकािेंही प्रवभाला होते. तंतसकप्रिकेत त्यािे स्वतःिे डीएाए रेिू कसतात. त्यामसळे पेशीय 
कासवपं्रशकतेत यािा भाग कसतो. 
 
तंतुशोथ (रिकायब्रोणसस) : शरीरातल्या प्रवप्रशष्ट भागात तंतसमय ऊतीिी वाढ होिारी िप्र्रमया. र्श्सासंस्थेला 
लडिाऱ्या व्याधी त्यातील िमसख होत. त्यािें ‘ब्लॅक लंग्ल प्रडसील’, ‘प्रसप्रलकोप्रसस’, ‘ॲस्बेस्टोप्रसस’, 
‘बेरीलोप्रसस’ आप्रि ‘बायप्रसाोप्रसस’ हे प्रवप्रवध िकार पयावरिातील िरूतिामसळे लडतात. सातत्यााे 
तंतूसारखे सूक्ष्मकि वकवा द्रवािें सूक्ष्म थेंब शरीरात घससले की मािसू तंतूशोथािा बळी ठरतो. वाळूिे कि, 
बेप्ररप्रलयम धातू, वस्त्रािें धागे या प्रवप्रवध घटकामंसळे ही व्याधी लडते. 
 
तंतू (फायबर) : कापडािें मूळ घटक. तंतंूिे धागे उभे-आडव े प्रविाू वस्त्रप्रार्षमती केली लाते. ाैसर्षगक, 
पसावापर केलेले आप्रि माावप्रार्षमत कसे तंतंूिे तीा िकार आहेत. प्रासगधप्रार्षमत तंतूत कापूस, रेशीम, 
लोकर, ताग मत्यारी तर पॉप्रलएस्टर, ाायलॉा, ॲप्र्रमप्रलक वगैरे माावप्रार्षमत तंतू होत. रेयॉा हे 
माावप्रार्षमत कसले तरी त्यािा मूळघटक सेल्यसलोल हा ाैसर्षगक पराथध आहे. रोा वगेळ्या िकारच्या 
तंतूच्या प्रमश्रिापासूा टेप्ररकॉट, टेप्ररवलू यासारखी प्रमश्रवसे्त्रही प्रविली लातात. 
 
तंतू काणशकी (फायबर ऑणप्टोक) : िकाशवहााच्या कायात कत्यंत सूक्ष्म व पाररशधक कािेच्या तंतूिा वापर 
करण्यािे तंत्रज्ञाा. संपूिध (शतिप्रतशत) कंतगधत परावतधााच्या तत्त्वावर आधारलेल्या या तंत्रािा काेक 
िकारे उपयोग करता येतो. संरक्षि, वैद्यकीय प्रिप्रकत्सा, रूरसंरेश वहा कशा प्रवप्रवध शाखामंध्ये ‘तंतू 
काप्रशकी’ तंत्रामसळे कद भसत िगती साध्य झाली आहे. 
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प्रकाशकी तंतू 

 
तंत्िाबुगद (फायब्रॉईड) : तंतसयसक्त व स्ाायूसारखे पेशीलाल कसलेले प्रारुपद्रवी आवाळू. हे सहसा 
गभाशयात आढळते. गभाशयात कस ठल्या भागावर हे कसते त्यावर त्यािा पप्ररिाम कवलंबूा कसतो. 
शस्त्रप्र्रमया करूा हे काढाव ेलागते. 
 
तंबाखू (टोबॅको) : लगातील एक महत्त्वािे ागरी कृतीउत्पारा. तंबाखूच्या ताज्या पााावंर िप्र्रमया करूा 
त्यािा िघळण्यासाठी वकवा प्रवडी, प्रसगारेट यासारख्या ओढण्यासाठी वापरल्या लािाऱ्या उपभोग्य 
मालािी प्रार्षमती केली लाते. या उत्पाराािंा शरीरावर घातक पप्ररिाम होत कसल्यााे त्याच्या वापरासंबधंी 
लागतृी प्रामाि करण्यािे ियत्ा होत आहेत. काेक रेशाांी त्याच्या सावधलप्राक प्रठकािी होिाऱ्या वापरावर 
बंरी घातली आहे. 
 
तािक्षमता (टेिसाइल स्रेंनथ) : ताि सहा करण्यािी क्षमता. एखारी वस्तू तािली कसता ज्या 
िप्रतबलाला तसटते, त्या िप्रतबलाला त्या वस्तूिी ‘तािक्षमता’ कसे म्हितात. तसटण्यापूवी लावलेल्या 
लास्तीत लास्त तािबलाला त्या वस्तूच्या काटछेराच्या मूळ के्षत्रफळााे भागूा यािे मापा करतात. वस्तू 
तािली कसता प्रतिी लाबंी वाढते; पि काटछेरािे के्षत्रफळ कमी होते. तािक्षमता काढतााा तािबलाला 
मूळ के्षत्रफळााे भागले लाते. स्टेालेस स्टीलिी तािक्षमता ५७०० ते ६३०० प्रक.गॅ्र. िप्रत िौरस सें.मी. 
कसते. तर ताबं्यािी तािक्षमता २१०० प्रक.गॅ्र. िप्रत िौ. सें.मी. कसते. 
 
तािा / उभे धागे (िापग) : कापड प्रविण्यासाठी ‘तािा’ आप्रि ‘बािा’ कशा रोा धाग्याचं्या सिंािा वापर 
एकमेकाशंी काटकोाात केला लातो. तािा म्हिले कापडाच्या प्रकाारीला समातंर कसलेले धागे, यािाि 
कथध उभे धागे. या धाग्यािंी घाता आप्रि ससताकं (ससतािा तलमपिा रशधविारा घटक) त्या-त्या कापडाच्या 
कंप्रतम वापरावरूा ठरप्रवला लातो. ताण्यािा ससताकं बहसतेक वळेा बाण्याच्या ससताकंापेक्षा कमी कसतो. 
ताण्याच्या प्ररशाेे कापडािी लाबंी मोलली लाते आप्रि याि प्ररशाेे ससती कापड धसतल्यावर आटते. कापड 
प्रवितााा ताण्यावर ताि प्ररलेला कसतो, त्यामसळे कसे होते. तािा तयार करायला या ससताला काेक 
िप्र्रमयामंधूा लाव ेलागते. 
 
ताप पीडन (णसिटरींग) : काि, प्लॅनस्टक वकवा धातू यािंी बारीक पूड राबाखाली आ्रमसवाू, 
प्रवतळण्याच्या तापमााापेक्षा थोड्या कमी तापमााावर ठरावीक काळापयंत तापवाू एकसंघ करण्यािी 
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िप्र्रमया. प्रसन्टर झालेली वस्तू, िकती वकवा पोकळ रंडगोलाच्या स्वरूपात आप्रि सनच्छद्र कसते. प्रछद्रािा 
आकार भसकटीच्या किाच्या आकारावर कवलंबाू कसतो. या वस्तू िाळिीसारख्या वापरता येतात. 
तापणनयतं्रक (थमोस्टॅट) : एखाद्या यंत्रिेतील कगोररि प्राप्रित केलेल्या तापमाा प्रायंत्रिासाठी उपयसक्त 
स्वयंिप्रलत साधा म्हिले थमकस्टॅट. रोा धातंूिी लोडपट्टी आप्रि तापमाा संवरेक या साधाात कसतात. 
रोा वगेळे धातू कसल्यााे ते वगेवगेळ्या तापमाााला िसरि पावतात. लो धातू कगोरर िसरि पावतो ती 
पट्टी वाकते आप्रि पप्ररपथ खंप्रडत होते. यािमािे तापमाा वाढले वकवा कमी झाले की उष्ट्ितेिा पसरवठा बंर 
वकवा ससरू होतो. शीतपे्यमा, वाताासकस प्रला यंते्र, पािी गरम करिारी साधाे आप्रि औद्योप्रगक यतं्रिेत 
थमकस्टॅट वापरतात. 
 

 
 

तापमान (टेंपरेचर) : तापमाा समलल्यामसळे पराथध गरम आहे की थंड आहे हे समलते, तापमाा 
समलल्यामसळे शरीरस्वास्थ्य समलते, तापमााामसळे शतेीतली कामे तसेि औद्योगीक उत्पारा, सृष्टीतले 
प्रात्यािे व्यवहार ससलभ होतात. कंराले तापमाा लािाू घेण्याऐवली तापमाा मोलता येऊ लागल्यामसळे 
व्यवहारात ससससत्रता आली. तापमापक तयार करण्यासाठी समसद्रसपाटीवर हविेा राब साधारिपिे कायम 
कसतो. त्या राबात पाण्यािे उकळिे व गोठिे हे रोा टोकािे नस्थरांक ाक्की केले. मेप्ररक पद्धतीत या रोा 
नस्थराकंािे शभंर भाग करूा त्याांा सेनल्सकस तापमाा कसे ााव प्ररले. फॅराहाईट पद्धतीत गोठिवबरू ३२ 
कंश फॅराहाईट धरला तर उत्कला वबरू २१२ कंश फॅराहाईट धरूा सारखे भाग केले. केनल्वा पद्धतीत 
रेिूंमध्ये काहीही उष्ट्िता ााही कशी पातळी म्हिले शनू्य केनल्वा ही खालिी पातळी समलली लाते. 
 

आपल्या गरलेिमािे वस्तूिे कगर वातावरिािे तापमाा ठेवता येते. उरा. कारखान्यातील धातू 
प्रवतळविारी भट्टी, रेप्रफ्रलरेटर, वाताासकस लीत यंत्र, प्रशझर, पाककृतीसाठी तेल व पािी वा तवा, 
्रमायोलेप्राक मलंीा, हीटर मत्यारी. 
 
ताणमळनाडू सायिस अडँ टे्नॉलॉजी सेंटर : १९८३ साली ससरू झालेली ही ससं्था सरकारी कसूा संपूिध 
राज्यासाठी काम करते. सामान्य लोकाांा प्रवज्ञाा समलावे, शालेय प्रवज्ञाा प्रशक्षिािा रला ससधारावा 
म्हिूा ही ससं्था काम करते. त्यासाठी भातिे, ििासते्र, संमेलाे, स्लामड शो, आकाशरशधा िरशधाे, 
कायधशाळा, िकाशाे, प्राबधं-कथा स्पधा मत्यारींिे आयोला केले लाते. 
 
तारकासमूह (काँस्टलेशन) : आकाशतल्या ताऱ्यािें पृथ्वीवरूा काल्पप्राक आकाराच्या स्वरूपात प्ररसिारे 
समूह. आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संस्थेाे संपूिध आकाशािी प्रवभागिी एकूि ८८ तारकासमूहातं केली 
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आहे. म.स. १९३० साली कप्रधकृतरीत्या स्वीकारल्या गेलेल्या या प्रवभागिीाससार, तारकासमूहािंी ााव े
मात्र पारंपप्ररक स्वरूपािीि ठेवली गेली आहेत. या तारकासमूहािें के्षत्राकार कसमाा आहेत. 
तारा (स्टार) : मसख्यतः हायड्रोला आप्रि हेप्रलयम या मूलद्रव्यापंासूा बालेली आप्रि स्वतःच्याि 
गसरुत्वाकतधिाच्या िभावाखाली कसलेली स्वयंिकाशी वायसमय कवकाशस्थ वस्तू. सवधसाधारि तारा हा 
आपली ऊला आपल्या गाभ्यात घडूा येिाऱ्या कें द्रकीय प्र्रमयादं्वारे प्रामाि करतो. (पाहा : तारा जीवनक्रम) 
 
तारा जीिनक्रम (स्टार, लाइफ सायकल) : ताऱ्यािंा लन्म हा आकाशगंगेत कनस्तत्वात कसलेल्या वायूंच्या 
मेघातूंा होतो. स्वतःच्याि गसरुत्वाकतधिामसळे हे वायू आकसं िा पाव ूलागतात व पप्ररिामी, त्यािें तापमाा 
वाढू लागते. तापमाा पसरेसे वाढले की कें द्रकीय सम्मीलाास ससरुवात होते. या सम्मीलाात मोठ्या 
िमािात ऊलाप्रार्षमती होत कसल्यामसळे हा वायू स्वयंिकाप्रशत होतो व ताऱ्यािा लन्म झाल्यािे मााण्यात 
येते. वायूच्या कंतभागात कें द्रकीय सम्मीला घडूा येण्यास ताऱ्यािे तापमाा प्रकमाा एक कोटी कंश 
सेनल्सयस कसाव ेलागते. मतके तापमाा प्रामाि होण्यास ताऱ्यािे वस्तसमाा सूयाच्या वस्तसमाााच्या आठ 
टके्क तरी कसाव े लागते. ताऱ्याच्या गाभ्यातले कें द्रकीय मंधा सपंसष्टात आले की ताऱ्यािा मृत्यू होतो. 
मृत्यूपूवध नस्थतीत ताऱ्यािे बाह्य आवरि िसरि पावाू ताऱ्यािे रूपातंर ििंड आकाराच्या लाल रंगाच्या 
ताऱ्यात होते. मृत्यूांतर ताऱ्याच्या गाभ्यािे रूपातंर त्याच्या वस्तसमााााससार र्श्ेतखसला तारा, न्यरूॉा तारा 
वकवा कृष्ट्िप्रववरात होते. मळू ताऱ्यािे वस्तसमाा लास्त कसल्यास, त्याच्या गाभ्यािे तापमााही लास्त 
कसते. त्यामसळे कशा ताऱ्याकडील मधंा लवकर संपसष्टात येते आप्रि कसा तारा कल्पायसती ठरतो. आपल्या 
सूयािे आयसष्ट्य एकूि ससमारे साडेाऊ कब्ल वत ेकसिार आहे. सूयाच्या पािपट लड कसिाऱ्या ताऱ्यािा 
मृत्यू सात–आठ कोटी वतांति संभवतो. सूयाच्या तसलाेत वलााला प्राम्म्यापेक्षा कमी भरिारे तारे तीस 
कब्ल वतांहूा कप्रधक काळ लगतात. (पाहा : लाल राक्षसी तारा; श्वेतखुजा तारा; न्यूट्रॉन तारा; 
कृष्र्णचववर) 
 
तारागंि (प्लॅणनटेणरअम) : िके्षपकाच्या साहाय्यााे पृथ्वीवरूा कोित्याही स्थााािे व कोित्याही वळेिे 
आकाश रशधविारे कधधगोलाकार िेक्षागृह. लगातील एकूि तारागंिािंी संख्या तीा हलाराहूा कप्रधक 
कसूा भारतातील ससमारे पंधरा शहरात तारागंिे उभारली गेली आहेत. मसंबईतील वरळी येथील ाेहरू 
तारागंि हे म.स. १९७७  सालापासूा कायधरत आहे. तारागंिे ही शकै्षप्रिक तसेि माोरंला या रोन्ही दृष्टीाे 
महत्वािी कसूा, सामान्य लातेला खगोलशास्त्रािी ओळख करूा रेण्याच्या दृष्टीाे ती मोलािी कामप्रगरी 
बलावीत आहेत. 
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ताबंड्या र्तपेशी : (पाहा : एचरथ्रोसाईट्स) 
 
ताबंी (इरंायुटेराईन कॉिरासेप्टोी्ह णड्हाइस - आययुसीडी) : कस टस ंब प्रायोलाासाठी स्त्रीच्या गभाशयात 
ठेवावयािे डॉ. ग्रफेाबगध याांी लमधाीत िथम शोधूा काढलेले मंग्रली ‘टी’ या कक्षराच्या आकारािे 
उपकरि. प्लानस्टकच्या राडंीवर ताबं्याच्या तारेिे वषे्टि यात प्ररलेले कसल्यााे त्याला ताबंी हे ााव पडले. 
ताबंीमसळे गभध गभाशयाला प्रिकटू शकत ााही आप्रि गभािी वाढ होऊ शकत ााही. कप्रधक िभावी 
करण्यासाठी यातूा संिेरकािंा स्त्राव सोडण्यािीही व्यवस्था केली लाऊ शकते. हे काढूा टाकल्यास स्त्री 
परत गभधवती होऊ शकते. हे सलग १०-१२ वत ेवापरता येते. 

 

 
 
ताबें (कॉपर) (Cu) : आवतधसारिीतील ककराव्या गिातील मौल्यवाा धातू मूलद्रव्य. यािा प्रवलयवबरू : 
१०८३ कंश सेनल्सकस, उत्कलावबरू : २५६६ कंश सेनल्सकस आहे. ताबंे तन्य, वधधाीय, उष्ट्िता व प्रवद्यसत 
ससवाहक कसूा तो काेक धातंूबरोबर संप्रमश्रे तयार करतो. उरा. प्रपतळ, ब्रॉन्झ, गामेटल ही ताबं्यािी 
िमसख संप्रमश्रे आहेत. ताबंे, सोन्याशी संप्रमश्र तयार करते. त्यािा उपयोग भाडंी, प्रवद्यसततारा, राप्रगाे 
यासाठी होतो. ॲझोरामट, िाल्कोसामट, पायरामट, क्यसिामटस, कॅलसामट ही ताबं्यािी िमसख खप्राले 
आहेत. 
 
णतयगक िंकिा कैचीचा गुिाकार (क्रॉस मस्ल्टस्प्लकेशन) :  कपूिांक रुपात कसलेले समीकरि 
सोडवण्यासाठी, उलवीकडिा छेर गसप्रिले डावीकडिा कंश बरोबर उलवीकडिा कशं गसप्रिले डावीकडिा 
छेर कसे ले सरळ रुप प्ररले लाते ती कृती. 
 
उरा. 4x/5 = 5/x 
∴ 4x × x = 5 × 5 हा गसिाकार यावरूा x = 5/2 
 
णतिर (मॅिग्रंो्ह) : उष्ट्ि कप्रटबधंातील सागरी प्रकााऱ्यावर रलरप्रलत वाढिारी झसडपे. याांा मराठीत 
प्रतवर म्हितात. खाडी भागातं यािी लंगले कसतात. पयावरिाच्या दृष्टीाे ही महत्त्वािी कसतात. खाऱ्या 
पाण्यात आप्रि रलरलीत तग धरण्यासाठी याचं्या शरीररिाेत आप्रि शरीर प्र्रमयेत काही बरल झालेले 
प्ररसतात. उरा. मसळे मोठ्या िमािात शाखामय कसतात. काही िलातीमध्ये खाऱ्या पाण्यात मसळाांा पसरेसा 
ऑनक्सला प्रमळत ासल्यामसळे काही मसळे पाण्याच्या पातळीच्या वर आलेली प्ररसतात. यास र्श्ासग्राही मसळे 
म्हितात. काही िलातींमध्ये बीलािे कंकस रि बील फळात आप्रि फळ झाडावर कसतााा होते. बीलातूा 
लाबं कठीि कसे आरीमूळ प्राघते, आप्रि मग ते बील झाडापासूा वगेळे होते. मूळ वलाामसळे रलरलीत 
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रुलते. बीलरले आप्रि आरी स्कंधािा ककंूर म्हिलेि पााे, कग्रकाप्रलका ही पाण्याच्या पातळीच्या वर 
हवतेि राहतात. 
 
णतहेरी गोफ (णरपल हेणल्स) : स्ाायूंमधील िमसख िप्रथा कसलेल्या कोलॅलेा या रेिूच्या कंतगधत रिाेिा 
गाभा कसलेला आकृती टाकिेबंर. यात कप्रमाो आम्लाचं्या तीा साखळ्या एकमेकाभोवती प्रतपेडी 
विेीसारख्या घट्ट बाधंलेल्या कसतात. त्यामसळे या िप्रथााचं्या कंगी ताठरता येते. यािा शोध क्ष-प्रकरि 
प्रववतधााच्या मरतीाे ली. एा. रामिंद्रा याांी लावला होता. डीएाएच्या रसहेरी गोफामतकाि हाही 
महत्त्वािा मााला लातो. (पाहा : रामिदं्रन) 

 

 
णतहेरी गोफ 

 
तुफान (हणरकेन) : उष्ट्ि कप्रटबंधात होिारे कप्रतबलशाली ि्रमीवारळ. या ि्रमीवारळािा व्यास ३०० 
प्रकलोमीटरहूा लास्त कसतो, आप्रि वाऱ्यािा वगे ताशी १०० प्रकलोमीटरपेक्षा लास्त कसतो. पप्रिम 
पॅप्रसप्रफक महासागरातील कशा वारळाला ‘टायफूा’ तर वहरी महासागरातील वारळाला ‘सायक्लोा’ 
म्हितात. (पाहा : झंझावाती वावर्ळ) 
 
तुरटी (ॲलम) : पोटॅप्रशकम आप्रि ॲल्यसप्रमप्राकमच्या सल्फेट क्षाराांी बालेला पराथध. प्रतच्यात पाण्यािे २४ 
परमािू कसतात. तसरटी पाण्यात प्रवरघळते व आम्लीय द्रावि तयार होते. ती तापवली कसता, प्रतच्यातील 
स्फप्रटक लल उडूा लाऊा ती फस लते. िामड्याच्या वस्तू तयार करतााा भालले वकवा रक्तस्त्राव झाला तर 
औतध म्हिूा, तसेि पािी शसद्ध करण्यासाठी तसरटीिा उपयोग होतो. 
 
तुषार (स्पे्र) : कोित्याही द्रवािे थेंब उडवण्यािी िप्र्रमया. त्या द्रवावर हविेा राब रेऊा त्यािे लहाा 
थेंबामंध्ये कवस्थातंर केले लाते व त्याांतर कप्रतशय बारीक प्रछद्रातूा त्यािंा िवाह बाहेर सोडला लातो. 
कीटकााशकािी फवारिी करण्यासाठी, शतेीला पािी रेण्यासाठी, हवतेील रसगधंीिा ााश करण्यासाठी 
वकवा धातूवर रंग िढवण्यासाठी या िप्र्रमयेिा वापर केला लातो. 
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तुषार जलिंसचन (स्स्प्रंकल इणरगेशन) : योग्य राबािा पंप आप्रि ाॉझलिा उपयोग करूा लमीा आप्रि 
प्रपकाच्या पृष्ठभागावर तसतार स्वरूपात पावसािमािे सारख्या िमािात पािी फवारिे. भालीपाला, 
धान्यप्रपके, रोपवाप्रटकासंाठी उपयसक्त पद्धत. पाण्यािी ४० टके्क बित. पपं िालप्रवण्यासाठी वील कथवा 
प्रडझेलिी आवश्यकता. 

 

 
 
तेजािुिधगक (फोटो मस्ल्टप्लायर) : कमी तीव्रतेच्या िकाशाच्या मापााकप्ररता वापरात येिारे एक यंत्र. 
यामध्ये िथम िकाशािे फोटोमलेनक्रक मफेक्टच्या िप्र्रमयेाे मलेक्रॉन्समध्ये रूपातंर होते. हे मलेक्रॉा मग 
वाढत लािाऱ्या प्रवलेिा राब कसलेल्या धातूच्या पट्ट्यमावर आरळूा त्यापासूा लास्त मोठ्या िमािात 
मलेक्रॉन्स तयार होतात व या मलेक्रॉन्सपासूा तयार होिारा प्रवद्यसत् िवाह मोलूा िकाशािे मापा करता 
येते. आलकाल यािंी लागा सेमीकंडक्टराे घेतली आहे. ससरुवातीला तयार होिाऱ्या मलेक्रॉन्सिी संख्या 
१०⁷ ते १०⁹ पयंत वाढते. 

 

 
 
तेरेश्कोिा, ्हॅलें णतना (१९३७-) : पप्रहली मप्रहला कंतराळवीर. या रप्रशया कंतराळमप्रहलेाे वोस्तॉक–६ 
या कतंराळयााातूा कंतराळिवास केला. एकूि ७१ तासातं पृथ्वीला ४८ िरप्रक्षिा घालूा ती पृथ्वीवर 
परतली. 
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तोषक (प्लेणसबो) एखाद्या औतधासारखा प्ररसिाऱ्या परंतस औतधी गसि ासलेल्या द्रवास वकवा गोळीस 
तोतक कसे म्हितात. लेव्हा रोग्यािा आलार औतधाप्रवाा बरा होण्यािी शक्यता कसते तेव्हा रोग्यास 
तोतक उपिार केल्यास त्यािी मााप्रसकता बरलूा आलार बरा होऊ शकतो. ावीा औतधािी िाििी 
परीक्षा करतााा एका गटास तोतक व रससऱ्या गटास औतध रेतात. त्या रोा गटाचं्या िप्रतसाराच्या 
तसलाेवरूा औतधािी उपयसक्तता कळते. 
 
णत्रकोि (रगँल) : एका रेतेत ासिाऱ्या तीा वबरंूाा तीा सरळ रेताांी लोडूा होिाऱ्या आकृती टाकिेला 
प्रत्रकोि कसे म्हितात. प्रत्रकोिाला तीा बालू आप्रि तीा कोा कसतात. प्रतन्ही कोाािंी बेरील ाेहमी १८० 
कंश मतकी कसते. प्रतन्ही कोा लघसकोा कसिाऱ्या प्रत्रकोिाला लघसकोा प्रत्रकोि, एक कोा काटकोा 
कसिाऱ्या प्रत्रकोिाला काटकोा प्रत्रकोि तर एक कोा प्रवशालकोा कसिाऱ्या प्रत्रकोिाला प्रवशालकोा 
प्रत्रकोि म्हितात. प्रतन्ही बालू समाा लाबंीच्या कसिाऱ्या प्रत्रकोिाला समभसल प्रत्रकोि तर कोित्याही रोा 
बालू समाा लाबंीच्या कसिाऱ्या प्रत्रकोिाला समप्रद्वभसल प्रत्रकोि म्हितात. प्रतन्ही बालंूच्या लाबंीच्या 
बेरलेला प्रत्रकोिािी पप्ररप्रमती कसे म्हितात. प्रत्रकोिािा पाया आप्रि त्या पायावरील उंिी (प्रशरोवबरूिे 
पायापासूािे लंबातंर) याचं्या गसिाकाराला रोााे भागले कसता प्रत्रकोिािे के्षत्रफळ प्रमळते. 
 
णत्रकोिणमती (णरननॉमेरी) : प्रत्रकोिाच्या बालू व कोा याचं्या परस्पर संबधंािा कभ्यास करता येतो ती 
गप्रितािी शाखा. त्यातूा प्रमळालेली प्रत्रकोिप्रमतीय फले, सूते्र यािंा िगत गप्रितात, तसेि सवेक्षि, 
ाौकााया, स्थापत्य कशा काेक शास्त्रात उपयोग होतो. 
 
णत्रकोिाचे णनधारि / णत्रकोिाची उकल (सोल्यशून ऑफ रगँल) : प्रत्रकोिाच्या कज्ञात बालू व कोा 
काढण्यािी रीत. यासाठी प्रत्रकोिाच्या बालू a, b, c व कोा A, B, C याांा लोडिारी वकवा कधधपप्ररप्रमती 
व्यक्त करता येिारी प्रत्रकोिप्रमतीय गसिोत्तरे उपयोगी पडतात. 
 
णत्रकोिी संख्या (रनँयुलर नंबसग) : वटबािंी प्रत्रकोिी रिाा करूा प्रत्रकोिी सखं्या प्रामाि होतात. कशा 
रिाेत ित्येक पसढच्या रागेंत मागच्या रागेंपेक्षा एक वटब लास्त माडूंा या संख्या प्रमळतात. nव्या रागेंत वटब े
माडंल्यावर n(n+1)/2 प्रत्रकोिी संख्या प्रमळते. उरा. : आकृती टाकिेतील सहावी रागं लक्षात घेऊा 
⁶×⁷/२ = २१ ही प्रत्रकोिी सखं्या येते. संिाच्या भातेत {१, ३, ६, १०, १५, २१,……} हा प्रत्रकोिी संख्यािंा 
संि आहे. 
 

 
 

णत्रकोिी आ्यहू (रनँयुलर मॅणर्स) : ज्या िौरस आव्यूहात प्रवकिाखालिे कथवा वरिे घटक शून्य तो. 
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णत्रपदी (रायनॉणमअल) : तीा परे कसलेल्या परावलीला प्रत्रपरी कसे म्हितात. उरा. ३क्ष + २य + ७झ 
यात ३क्ष, २ य आप्रि ७झ ही तीा परे आहेत. 
 
णत्रणमतीय (थ्री डायमेिशनल) : कवकाशातील वबरू, रेता, पृष्ठ, िस्थ कशा लाबंी-रंुरी-उंिी वकवा खोली 
कशी तीा पप्ररमािे कसिाऱ्या आकृत्या. ज्या x, y, z या तीा प्रारेशकाांी विधा करता येतात. 
 
त्िचा (स्कीन) : ऊा, थंडी, वारा, पाऊस यापासूा काही िमािात रक्षि करिारे शरीरावरील बाह्य 
आवरि. सवध िाण्याांा त्विेिे आवरि कसते. हे आवरि िाण्यािें रक्षि करते. हीिे एप्रपडरप्रमस, डरप्रमस 
व सबक्यसप्रटस कसे तीा भाग आहेत. याप्रशवाय घामगं्रथी, सबपे्रशयस गं्रथी आप्रि हेकर फॉप्रलकल्स यािंी 
त्विेत रेलिेल कसते. सबक्यसटीसमध्ये स्ाायू, मेरपेशी आप्रि रक्तवाप्रहन्या कसतात. डरप्रमसमध्ये 
कोलॅला या िप्रथाािें थर, फायब्रोब्लास्ट व रक्तवाप्रहन्या प्ररसतात. एप्रपडरप्रमस ऊतीत एकावर एक कसे 
पेशींिे थर कसतात. सवात वरच्या थरातील मतृपेशी केरॅप्रटा या िप्रथाााे संपूिधपिे भरलेल्या कसतात. 
एप्रपडरप्रमसमधील मेलॅप्रमा ाावाच्या काळपट, तपप्रकरी रंगद्रव्याच्या िमािााससार त्विेला सावळा, गहू, 
काळा, गोरा मत्यारी रंग येतात. (पाहा : रंगीत चित्र) 
 
त्िचारोगशास्त्र (डमाटॉलॉजी) : त्विा या शरीरातील सवात मोठ्या कवयवाला होिाऱ्या प्रवकृती रोगािें 
प्राराा व त्यावर उपिार करिाऱ्या वैद्यकशास्त्रािी एक शाखा. 
 
स्त्समान, पीटर (१८६५-१९४३) : या डि भौप्रतकशास्त्रज्ञाला १९०२ सालिा भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले 
पसरस्कार, हेंप्रड्रक आन्तोा लॉरेन्ट्टझ याचं्या समवते िारिावंरील िसंबकत्वाच्या िभावािा शोध लावल्याबिल 
प्रमळाला. या पप्ररिामाला ांतर झीमाा पप्ररिाम म्हिाू ओळखले लाऊ लागले. 
 
त्सुनामी : समसद्रात उसळिारी व रूररूर पसरत लािारी महाकाय लाट. त्ससाामी हा लपााी शब्र आहे. या 
लाटा सामान्यतः समसद्राच्या तळाशी होिाऱ्या भकंूपाांतर प्रामाि होतात. यािंी लाबंी २०० प्रक. मी. पयंत 
तर त्यािंी उंिी ५० मीटरपयंत कसू शकते. ताशी १०० प्रक.मी. एवढ्या ििंड वगेााे त्या पसरतात. त्याचं्या 
धक्क्यामसळे ििंड िमािात लीप्रवत व प्रवत्त हााी होते. यािंा िारसभाव िामसख्यााे िशातं महासागर के्षत्रात 
प्ररसूा येतो. २००५ साली मडंोाेप्रशया येथे उसळलेल्या त्ससाामीिा िभाव भारताच्या रप्रक्षि प्रकााऱ्यापयंत 
प्ररसूा आला होता. 
 
त्सेंट जॉजी, अल्बटग फॉन (१८९३-१९८६) : ‘सी’ लीवासत्त्वासारखे सेंप्रद्रय पराथध पेशींाा प्रमळिाऱ्या 
पोतिद्रव्याचं्या ऑनक्सप्रडकरिाच्या िप्र्रमयेत कोिती भपू्रमका बलावतात याप्रवतयीिे मौप्रलक संशोधा 
केल्याबिल ज्याांा १९३७ सालिा वैद्यकशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्ररला गेला ते हंगेप्ररया वशंािे 
लीवरसायाशास्त्रज्ञ. त्याांी लीवशास्त्रातील काेक प्रवतयावंर प्रवपसल लेखा करूा प्रवज्ञाा लासामान्यापंयंत 
पोहोिवण्यातही मोलािे योगराा प्ररले.  
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थ 
 
थकिा (फणटग) : कस ठल्याही पेशीला सतत उते्तप्रलत करत गेल्यास ती पेशी थकते व काम करू शकत 
ााही. सतत उते्तप्रलत करत गेल्यामसळे पेशीत रासायप्राक बरल होतात. उरा. सोप्रडयम, पोटॅप्रशयम कमी 
होतात. काही वळेा रक्तात पोटॅप्रशयम व कॅनल्शकम वाढल्यामसळेही थकवा लािवतो. हृरयरोगात, 
फस प्फस साच्या, मूत्रवपडाच्या व िेतासंस्थेच्या रोगातं थकवा लािवतो. मधसमेहींमध्ये रक्तातील शकध रा कमी 
झाल्यामसळे थकवा लािवतो. थकवा गंभीर आलारािा प्रारशधक होऊ शकतो. 
 
थमास : पसष्ट्कळ वळेापयंत गरम वस्तू गरम वकवा थंड वस्तू थंड ठेवण्यासाठी वापरले लािारे उपकरि. 
साधारितः कािेिी रोा भाडंी एकातं एक घालूा साधूंा घेतली लातात. आतल्या भाडं्यावर बाहेरूा व 
बाहेरच्या भाडं्यावर आतूा आरशािा मसलामा िढप्रवतात. ांतर त्या रोा भाडं्यामधील पोकळी पंपाद्वारे 
प्रावात करूा टोक बंर केले लाते. काि तसेि रोा भाडं्यामंधील पोकळी उष्ट्ितेिे रसवाहक कसल्यामसळे 
आतील वस्तूिे तापमाा प्रटकवता येते. 
 

 
 

थर्णमस्टर : तापमााातील बरलााससार प्रवद्यसतप्रवरोधािी मात्रा बरलिारे उपकरि (रेप्रझस्टर). यामध्ये 
कधधवाहक वापरलेले कसूा तापमाा वाढताि कधधवाहकािा रोध कमी होतो. त्यामसळे वाहकातूा वाहिारी 
प्रवद्यसतधारा वाढते. तापमाा मोलिे, तापमााावर प्रायंत्रि ठेविे. तापमाा नस्थर ठेविे, वाढलेला 
प्रवद्यसत् िवाह मंर करिे. मत्यारींसाठी यािा उपयोग होतो. 
 
थमोियसू््लअर णरॲ्शन : (पाहा : अर्णसुंमीलन चक्रया) 
 
थायमीन : िार ाायरोला बेस पैकी एक. न्यसनक्लक ॲप्रसड वकवा कें द्रकीय कम्लातील एक बसे 
ॲप्रडाामाबरोबर थायप्रमािी लोडी कसते. पेशीच्या कें द्रकीय कम्लातील रेिूमध्ये थायमीा - ॲडेाामा ही 
लोडगोळी प्ररसते. (पाहा : ॲडेनाइन, सायर्ोसीन, ग्वानाईन) 
 
थंुकी (स्प्युटम) : थसंकी हा तोंडावाटे बाहेर टाकण्यात येिारा र्श्सामागातील पराथध. खोकल्याबरोबर हा 
पराथध येतो. श्लेष्ट्म व लाळ यािें प्रमश्रि होऊा थसंकी तयार होते. लाळेमसळे यात पािी, सोप्रडकम, 
पोटॅप्रशकम, यसप्ररया, यसप्ररक ॲप्रसड, काही िप्रथाे, लंतसमारक प्रवकर लायसोझामम येते. र्श्साससं्थेच्या 
रोगामसळे यात पू, रक्तािा कंश, कसंख्य लंतू येऊ शकतात. र्श्सासंस्थेच्या रोगााे प्राराा थसंकीच्या 
तपासिीमसळे बऱ्याि िमािात करता येते. 
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थंुबा िैषुणिक अस्ननबाि प्रके्षपि स्थानक (टलगस) : थसबंा येथील कनग्ाबाि िके्षपि कें द्र. प्रत्रवेंद्रमलवळ 
कसिाऱ्या थसंबाच्या लवळूा िसंबकीय वैतसप्रवकवृत्त लाते. म.स. १९६२ साली ससरू झालेल्या या िके्षपि 
स्थााकािा काेक संशोधाात्मक कनग्ाबािाचं्या उड्डािाबरोबरि प्रवप्रवध िकारच्या िािण्यासंाठी वापर 
केला गेला आहे. 
 
थेल्स (णमसेट्स) (सुमारे इ.स. पूिग ६२४ - सुमारे इ.स. पूिग ५४६) : ग्रीक तत्त्वज्ञ, गप्रिती, खगोलतज्ज्ञ 
आप्रि मसत्सिी. प्रवर्श्ाच्या उत्पत्तीबिल पौराप्रिक कथापंासूा मसक्त कसे ाैसर्षगक स्पष्टीकरि सवधिथम 
थेल्साे प्ररल्यािे मााले लाते. त्याच्या मते, आपली पृथ्वी ही एका ििंड सागरावर तरंगिारी िकती होती. 
सवध पराथध हे पाण्यापासूा तयार झाल्यािे थेल्साे मााले होते. म.स. पूवध ५८५ सालच्या सूयधग्रहिािे योग्य 
भाकीत त्यााे केले होते. 
 
थॅणलयम : (Tl) : ८१ किस्रममाकंािे मूलद्रव्य. हृरयप्रवकाराच्या झटक्यााे हृरयािे कोिते स्ाायू प्रकती 
िमािात प्राकामी झाले आहेत हे शोधण्यासाठी टीआय-२०१ (कधायू ३ प्ररवस,) या समस्थाप्राकािा वापर 
होतो. थपॅ्रलयम ऑक्सामड वापरूा लास्त वप्र्रमभवााकं कसलेल्या कािा तयार करतात. थपॅ्रलयमिी संयसगे 
प्रवतारी आहेत. 
 
थेणरयम (Th) : किस्रममाकं ९० कसलेले मूलद्रव्य. बे्रझेप्रलकस या शास्त्रज्ञााे १९२९ साली शोधूा काढलेला 
हा एक काळ्या रंगािा िमकरार धातू आहे. यािा २३२ किसभारािा समस्थाप्राक त्यावर मारल्या लािाऱ्या 
मंर न्यरूॉािे शोति करूा ²³³U मध्ये रूपातंप्ररत होतो. त्यािा किसभट्टीत मधंा म्हिूा उपयोग होऊ 
शकतो. भारतात मोाोझामट या खप्रालात थोप्ररयम आढळते. लगातील सवांत लास्त थोप्ररयमिा साठा 
भारतात आहे. थोप्ररयम ऑक्सामडिा उपयोग प्ररवाबत्तीच्या लाळ्यामंध्ये होतो. कारि, हे संयसग तापवले 
कसता, त्यातूा पाढंरा िकाश बाहेर पडतो. 
 
थॉमस, टेसी : कग्ाी-२ के्षपिास्त्राच्या संिालक. कग्ाी-२ िा पल्ला २००० प्रकमीिा आहे. यापूवी त्या कग्ाी-
३ िकल्पाच्या सहसंिालक होत्या. 
 
थॉमस, इ डोनाल (१९२०-) : ल्यूकेप्रमयाग्रस्त रुग्िासंाठी कनस्थमज्जारोपिाच्या शस्त्रप्र्रमयेिी उपिारपद्धती 
प्रवकप्रसत केल्याबिल लोसेफ मरे याचं्याबरोबर १९९० सालिे लीवशास्त्रातील ाोबेल पाप्ररतोप्रतक 
प्रमळप्रविारे कमेप्ररका वैद्यकतज्ज्ञ. 
 
थॉमसन, जॉजग पॅजेट (१८९२-१९७५) : मंग्रल भौप्रतकशास्त्रज्ञ. स्फप्रटकाद्वारे मलेक्रॉाच्या होिाऱ्या 
प्रववतधााप्रवतयीच्या मौप्रलक संशोधाासाठी त्याांा १९३७ सालिे भौप्रतक प्रवतयातले पाप्ररतोप्रतक नक्लंटा 
लोसेफ डेनव्हसा याचं्यासह वाटूा प्रमळाले होते. या संशोधााद्वारे मलेक्रॉन्स हे लहरीसारखे गसिधमध 
राखप्रवतात हे कळले होते. सध्या या संशोधाािा वापर घा आप्रि द्रव पराथांच्या किसरिाा ठरप्रवण्यासाठी 
होतो. 
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द 
 
दणक्षि गंगोत्री : कंटानक्टधका या बफाच्छाप्ररत रप्रक्षि धृवीय खंडावरील भारतााे स्थापा केलेला 
कायमस्वरूपी तळ. यािे बाधंकाम १०० ाॉट एवढ्या ििंड वगेााे कंटानक्टधकावर वाहिाऱ्या वाऱ्याांाही 
समथधपिे तोंड रेऊ शकेल एवढे भक्कम आहे. हा तळ स्वयंपूिध कसूा त्यात ियोगशाळा, कायधशाळा तसेि 
या प्रठकािी कायध करिाऱ्या शास्त्रज्ञ तंत्रज्ञाचं्या वास्तव्यासाठी प्रावास व माोरंलााच्या ससप्रवधा उपलब्ध 
आहेत. येथे कटंानक्टधकावरील वातावरि व भगूभीय कभ्यास तसेि मतर संशोधा करण्यात येते. 
कप्रलकडील काळात हा तळ कंटानक्टधकावरील भारताच्या मतै्री या रससऱ्या कायमस्वरूपी तळाकडे 
लाण्यासाठी तात्पसरत्या स्वरूपात वापरला लातो. 
 

 
 

दणक्षिािती / उजिे पणरिलनी (डे्स्रोरोटेटरी) : (पाहा : ऑचिकल ॲस्क्र्स्व्हर्ी) 
 
दगड (रॉक) : कोित्याही िकारच्या खडकािा ससटा झालेला तसकडा. पृथ्वीिे कवि तीा िकारच्या 
खडकाांी (कनग्ालन्य, कवसारी / गाळािे व रुपातंरीत) तयार झालेले आहे. या खडकाचं्या लहाा-
मोठ्या तसकड्याला रगड कसे म्हितात. उरा. बाधंकामाला आपि ‘रगड’ वापरतो ‘खडक’ ाव्हे. 
 
दगडी कोळसा (कोल) : रगडी कोळसा खप्रालाच्या स्वरुपात प्रमळतो. काेक वतांपूवी लप्रमाीत 
गाडलेल्या वास्पती, खोडे यातूा हा ाैसर्षगकप्ररत्या तयार होतो. यािा उपयोग ज्वलाासाठी काेक िकारे 
होते. वील प्रार्षमतीसाठी मोठ्या िमािात तसेि वाफेवर िालिाऱ्या रेल्वचे्या मपं्रलाासाठी कोळसा लाळला 
लातो. वताासवत ेहा उपयोग िालू आहे. 
 
दत्तकग्रंहि (अडॉप्शन) : रससऱ्यािे मलू स्वतः िे म्हिूा वाढविे. बहसधा, मूल होत ासल्यामसळे एखारे 
रापंत्य रससऱ्यािे मूल रत्तक घेते. कााथ मसले काही प्रबासरकारी संस्थामंध्ये वाढवली लातात. तेथूा 
कायद्याच्या सवध कटी पसऱ्या केल्यावर मसले गरलू रापंत्याच्या स्वाधीा केली लातात आप्रि ती स्वतःच्या 
मसलासारखी वाढवली लातात. 
 
दबेकी, मायकेल (१९०८-२००८)  : बायपास सलधरीिे लाक, लगिप्रसद्ध हृरयरोगतज्ज्ञ. रक्तवाप्रहन्याचं्या 
शस्त्रप्र्रमयेत प्रवशतेज्ज्ञ. त्यांच्या ाावा प्रडबाके व्हॅस्क्यसलर क्लॅम्प ाावािे हृरयशस्त्रप्र्रमयेत महत्त्वािा उपयोग 
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कसिारे उपकरि िप्रसद्ध आहे. १९४९ पासूा ते बलेर कॉलेल ऑफ मेप्रडप्रसािे कस लगसरू होते. सत्तर 
वताच्या कारकीरीत त्याांी साठ हलार शस्त्रप्र्रमया केल्या. 
 
दया मरि (मसी णकिंलग) : कधीकधी एखाद्या रोग्यािा आलार बरा होण्यास कोिताही उपाय लागू पडत 
ााही. वैद्यकशास्त्रातील िगतीमसळे कसा रोगी कृप्रत्रम मागााे र्श्ासोच्वास करू शकतो व त्यािी हृरयप्र्रमया 
िालू राहते. परंतस त्यािा मेंरू काम करत ासल्यामसळे तो कोितीही प्र्रमया करू शकत ााही. कशा व्यक्तीला 
सन्मााााे मृत्यू यावा या प्रविारातूा रया मरिािी संकल्पाा पसढे आली. रया मरिास स्वीडा या रेशााे 
कायरा करूा सवधिथम संमती प्ररली. 
 
दशगक जीि (बायोइणंडकेटर) : लीवावंर पयावरिािा पप्ररिाम होत कसतााा, काही लीव पयावरिाशी 
लसळवाू घेतात. कशी लसळविी करत कसतााा, त्या लीवामंध्ये फेरफार होतात. पयावरि आप्रि कसे लीव 
यािंा सखोल कभ्यास केल्यावर लीवाचं्या रंगरूपावंरूा पयावरिातील घटकाबंिल कासमाा करता येते. 
कशा लीवाांा ‘रशधक लीव’ कसे म्हितात. वाळवटंी िरेशातील कॅक्टस, रसाळ-लाडपाााचं्या वास्पती, 
पप्ररसरातील पाण्यािे रसर्षभक्ष रशधवतात. खडीत वाढिाऱ्या वास्पतींिा ताबंडसर रंग लप्रमाीतल्या लोहािी 
साक्ष रेतो, तर सल्फर डाय-ऑक्सामडिे िरूति पप्ररसरातल्या झाडाचं्या पााावंरिे डाग रशधवतात. 
धडपडिारे, आिके रेिारे मासे पाण्यातील िरूतिािी तीव्रता रशधवतात. मिेँस्टरच्या िरूप्रतत हवमेसळे, 
झाडाचं्या काळ्या पडलेल्या खोडावर बसिाऱ्या पतंगािा करडा रंग काळा होिे हे तेथील िरूतिािे रशधक 
उत््रमातंीिी एक पायरी म्हिाू बरेि कभ्यासलेले आहे. 
 
दलदलीतील िनस्पती (हायग्रंोफाइट्स) : रलरलीत वाढिाऱ्या झाडािंा खालिा भाग पाण्यात कसतो, 
तर वरिा भाग हवते कसतो. पाण्यात वाढिारा भाग : मसळे, खोड आप्रि पााे. यातं पािवास्पतीिमािे हवा 
खेळण्यासाठी लाळे कसते. पाण्याच्या बाहेर वाढिारे भाग : खोड आप्रि पााे लप्रमाीवर वाढिाऱ्या 
झाडािंमािे कसतात. प्रलम्ाोप्रफला हेटेरोप्रफला या झाडािी पाण्यात वाढिारी पााे कातरलेली कसतात. 
भातािे रोप काही आठवडे पाण्यात कसते; पि लोंब्या येण्याच्या काळात पाण्यािा प्रािरा होिे लरुरीिे 
कसते. रलरलीतील पप्ररससं्था ससपीक कसते. 
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दलबेको रेनाटो (१९१४-) : लासकीय माप्रहतीिा आराखडा डीएाएऐवली आरएाएमध्ये कसिाऱ्या 
रेरोव्हायरस लातीच्या प्रवतािूंच्या पसारुत्पाराात कळीिी भपू्रमका बलाविाऱ्या प्ररव्हसध रानन्स््रमपे्टल या 
प्रवकराच्या शोधाबिल डेप्रवड बानल्टमोर व हॉवडध टेप्रमा याचं्या समवते १९७५ सालिे लीवशास्त्रातले ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे कमेप्ररकावासी मटाप्रलया वैद्यकशास्त्रज्ञ. 
 
दलेन, णनल्स गुस्ताफ (१८६९-१९३७) : रीपगृह आप्रि लहालाचं्या मागधरशधााथध ठेवलेली खूि म्हिलेि 
बोयासाठी यासाठी स्वयंिप्रलत प्रायंत्रकािंा शोध लावण्यासाठी प्राल्स गसस्ताफ रलेा या नस्वप्रडश 
कप्रभयतं्याला १९१२ सालिे भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक रेण्यात आले. डॅलेााे वायू आप्रि 
टबाईा (पाण्याच्या, वाफेच्या वकवा हवचे्या लोररार झोतावर िालिारे िाक) या संरभात रेखील खूप 
संशोधा केले. 
 
दििंबदू (ड्यू पॉईटं) : भौतिकी : हवतेील बाष्ट्पािे पाण्यात रुपातंर होण्यािी प्र्रमया ज्या तापमााास ससरू 
होते त्यास रववबरू म्हितात. 
 
हवामानशास्त्र : हवमेध्ये कप्रधक बाष्ट्प ा प्रामाि होता कथवा राबामध्ये बरल ा होता हवा थंड होऊा 
संपृक्त होते त्या तापमााास रववबरू म्हितात. रववबरू नस्थतीांतर हवा कप्रधक थंड झाली तर संघाा ससरू 
होते. 
 
दशमान पद्धती (डेणसमल णसस्स्टम) : रहा आधाराकंावर कवलंबूा कसिारी कंक पद्धती. सामान्यपिे 
मोलण्यासाठी ज्या संख्या वापरल्या लातात त्यािंी फोड केल्यास ती १० आधाराकंािे प्रभिघाताकं घेऊा 
बाल्यािे लक्षात येते. लसे : ६५७३ = ६ × १०³ + ५ × १०² + ७ × १०¹ + ३ × १०⁰ = ६००० + ५०० + 
७० + ३ = ६५७३ 
 

या मलूभतू तत्त्वावर रशमाा ििाली आधारलेली आहे. लगभरातील सवध संस्कृतींाी आता ही 
रशमाा पद्धत स्वीकारली आहे. कोित्याही संख्येतील पूिांक आप्रि कपूिांक प्राराळे रशधप्रवण्यासाठी 
‘वटब’ (.) यािा वापर केला लातो. 
 
दशाशं अपूिांक (डेणसमल रॅिक्शिस्) : पप्ररमेय संख्या कसूा ती एकाशं, रशाशं, शताशं कशी प्रलप्रहतात. 
व्यवहारी कपूिांकािी वकमत रशाशंरुपात काढली की तो रशाशं कपूिांक होतो. लसे ¼ = ०¿२५; ⅜ = 
०¿३७५. थोडक्यात ज्या कपूिांकािा छेर १० वकवा १० घाताकं कसतो तो. मात्र काही वळेा तेि तेि रशाशं 
स्थळ पसन्हा पसन्हा येते. कशा रशाशं कपूिांकाांा आवती रशाशं कपूिांक म्हितात. लसे ⅓ = ०¿३३३… = 
३;  = ०¿६३६३…=०¿६३ पसन्हा पसन्हा येिाऱ्या कंकावर पसाारावृत्ती कळावी म्हिूा वटब ( ) रेण्यािा 
िघात आहे. 
 
दशाशं संख्याचंा गुिाकार (मस्ल्टस्प्लकेशन ऑफ डेणसमल नंबसग) : िथम रशाशं प्रिन्ह लक्षात ा घेता 
येिाऱ्या संख्यािंा गसिाकार करावा. ांतर गसण्य आप्रि गसिक संख्यातंील रशाशं स्थळाचं्या संख्यािंी बेरील 
करूा गसिाकारात तेवढी रशाशंस्थळे राहतील कशा तऱ्हेाे रशाशं प्रिन्हािे स्थाा ाक्की कराव.े उरा. 
१¿४×०¿०३ हा गसिाकार करतााा िथम १४×३=४२ हा गसिाकार करावा. ांतर गसण्य संख्येत १ रशाशंस्थळ 
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व गसिक संख्येत २ रशाशंस्थळे कसल्यामसळे उत्तरात १+२=३ रशाशंस्थळे कसली पाप्रहलेत म्हिाू उत्तर 
०¿०४२ होय. 
 
दंणडकाकृती (बार चाटग) : लेव्हा एकिल पृथक गसिवािक िािल कसेल. उरा. : प्रभिरंगाच्या फस लािंी 
संख्या, महाराष्ट्र राज्यातील प्रलल्हावार गहू उत्पारा, लागिाा वतातील (१९८१-२००१) भारतािी 
लोकसंख्या -तेव्हा कशी रंडाकृती काढली लाते. रंप्रडकांिी उंिी वकमतीच्या िमािात व रंुरी घ्यावीि कसे 
ााही, घेतल्यास आकृप्रत आकतधक प्ररसेल कशी सवधत्र सारखी घ्यावी. 
 

 
 

दंती (डेस्िटन) : रातावंरील सफेर माॅमलच्या आवरिाच्या आतील प्रपवळसर आच्छारा. हायड्रॉक्सी 
ॲपेटामट, सेंप्रद्रय पराथध व पाण्याच्या प्रमश्रिापासूा ते बाते. (पाहा : दात) 
 
दा स््हिची, णलओनाडो (१४५२-१५१९) : मटाप्रलया प्रित्रकार, संगीतकार, कप्रभयंता, शरीरशास्त्रज्ञ, 
वास्तसप्रवशारर, गप्रिती आप्रि खगोलशास्त्रज्ञ. या पृथ्वीतलावरील ‘मोस्ट प्रगफ्टेड माॅ’ कशी त्यािंी ख्याती 
होती. “मािसाच्या पसरलेल्या हातिे माप, त्याच्या उंिीमतके कसते”, हे त्याांी राखवाू प्ररले. मेिाच्या 
साहाय्यााे मेंरूच्या कतंभागािी रिाा उघड करिारे ते पप्रहले तज्ज्ञ होते. ‘मोााप्रलसा’ या गढू प्रित्रािे ते 
लाक होते. 

 

 
 
दात (टूथ) : बहसतेक सवध िाण्यािें रातं लबड्यात बसवलेले कसतात. रातामंध्ये डेंप्रटा, कॅनल्शयम, 
माॅमल मत्यारी पराथध कसतात. मूल आठ ते बारा मप्रहन्यािे झाल्यावर पप्रहले म्हिले रसधािे रात येतात. 
यािंी संख्या २० कसते. साधारि वयाच्या १२व्या वतांपयंत पप्रहले सवध रात पडूा ावीा रात येतात. िौढ 
व्यक्तीला सवधसाधारिपिे ३२ रात कसतात. यापैकी ित्येक लबड्यात िार पसढिे रात, रोा ससळे, िार 
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प्रिमोलर व सहा राढा कसे १६ रात म्हिले एकूि ३२ रात कसतात. रातािंा वापर कि िावण्याकप्ररता 
मसख्यत्व ेकसला तरी शब्रोच्चार करण्यासाठी रेखील ाकळत त्यािंा वापर केला लातो. 

 

 
 
दाते, शंकर रामचंद्र (१८९८-१९९२) : रोमा प्रलपी एक मलली आहे. पि रेवाागरी प्रलपी तीा मलली 
कसल्यााे एका पााात कमी ओळी छापता येतात. ही त्रसटी काढूा टाकण्यासाठी राते याांी मोाोटाईपवर 
संशोधा केले. त्याांी तयार केलेल्या टाईपमसळे लसळिी सोईिी झाली प्रशवाय रोमाप्रलपीएवढाि वळे मसद्रि 
करतााा रेवाागरी प्रलपीसाठी लागू लागला. 
 

 
 

दात्रकोणशका-पंडुरोग (णसकल सेल ॲणनणमया) : हा एक कासवपं्रशक आलार आहे. या आलारात रक्तातील 
लाल पेशी िदं्रकोरीसारख्या वकवा रात्रकोप्रशका धारि केल्यामसळे लाल रक्तपेशीतील प्रहमोग्लोप्रबािी 
मात्रा कमी होते. पंडसरोग झालेल्या रक्तपेशीतील प्रहमोग्लोप्रबाच्या कभावामसळे या रुग्िातील रक्तपेशीत 
ऑनक्सला वहा करण्यािी क्षमता कमी होते. या रोगामसळे शरीरातील प्रवप्रभि कवयवावंर पप्ररिाम होऊा 
रुग्िात ताप तसेि वरेाा कशी लक्षिे प्ररसूा येतात. या रोगााे पीप्रडत व्यक्तीस मूत्रवपडािे प्रवकार तसेि 
हृररोग होण्यािी शक्यता बळावते. शरीरातील िमसख कवयव प्राकामी झाल्यामसळे रुग्ि त्यामसळे रगाव ू
शकतो. 
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दाबमापक (मॅनॉमीटर) : राबािे तौलप्राक मोलमाप करण्यासाठी वापरले लािारे उपकरि. मंग्रली ‘य’ू 
कक्षराच्या आकारािी द्रवााे कंशतः भरलेली कािेिी पाररशधक ाप्रलका म्हिले कत्यतं िाथप्रमक स्वरूपािे 
राबमापक होय. यातील एका बालूच्या ाप्रलकेतील द्रवाच्या पृष्ठभागावर वातावरिािा राब कसतो. तर 
रससऱ्या बालूच्या ाप्रलकेतील द्रवाच्या पृष्ठभागावरील राब या रोा द्रवस्तंभाचं्या उंिीतील फरक मोलूा 
काढता येतो. मािसािा रक्तराब मोलण्यासाठी वापरल्या लािाऱ्या उपकरिाला नस्फग्मोमाॅॉमीटर 
म्हितात. यामध्ये कािेच्या ाप्रलकेत पारा हा द्रव भरलेला कसतो. (पाहा : बॅरोमीर्र) 
 

 
 

दाभोलकर, श्रीपाद अच्युत (१९२४-२००१) : गप्रितािे िाध्यापक. ियोग पप्ररवारिी स्थापाा करूा त्याांी 
शतेीत ियोग केले. एका िौरस सेंमीवर पडिाऱ्या सूयधिकाशामसळे, पााात कमूक एवढे हप्ररतद्रव्य प्रामाि 
झाले पाप्रहले व कमूक एवढी फळे आली पाप्रहलेत कसे गप्रिती िारूप बावाू द्राके्ष, बोरे, डावळब,े ऊस, 
ज्वारी यािे उत्पारा वाढवाू प्ररले. पि मसख्य म्हिले त्याांी शतेकऱ्याांा ियोगशील बाप्रवले. 
 
णद्पात (णडस््लनेशन) : कंपास ससईिी प्ररशा राखविारी िसबंकीय उत्तर प्ररशा आप्रि ित्यक्षातली उत्तर 
प्ररशा यामधील पृथ्वीवरील कोित्याही लागी प्रामाि झालेला कोा, िसंबकीय उत्तर लेव्हा खऱ्या उत्तर 
प्ररशचे्या पूवेला कसते तेव्हा प्ररक्पात धा कसतो. पृथ्वीच्या पोटातले बरल, लोखंडािा संिय, िसंबकीय 
पराथािा सिंय यामसळे प्रवप्रवध लागी वगेवगेळे प्ररक्पात आढळते. 
 
णदनदर्णशका (कॅलेंडर) : कालमापाािी वार्षतक पद्धत. यात एक वताच्या कालखंडािे मप्रहाे, आठवडे 
आप्रि प्ररवसाच्या आधारे भाग केलेले कसतात. प्रवप्रवध संस्कृतींाससार या वार्षतक कालमापााच्या पद्धतीत 
प्रवप्रवध बरल होतात. (पाहा : वषट) 
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णदष्ट प्रिाह (णडरे्ट करंट-डीसी) : लेव्हा प्रवद्यसतिवाह एकाि प्ररशाेे वाहतो तेव्हा त्याला प्ररष्टिवाह 
म्हितात. प्रवद्यसत घटामंध्ये प्ररष्ट िवाह कसतो. या िवाहािी वारंवारता बरलत ााही, तीव्रता समाा राहते. 
(पाहा : परावती प्रवाह/एसी) 
 
दीणक्षत, शंकर बाळकृष्ट्ि (१८५३-१८९८) : खगोलतज्ज्ञ व गप्रिततज्ज्ञ. रीप्रक्षताांी िािीा पौराप्रिक 
गं्रथािंा कभ्यास करूा या गं्रथािें काळ प्राप्रित केले. तसेि वैप्ररक काळात कोिकोित्या खगोलीय 
संकल्पाािंी माप्रहती होती याबिलही त्याांी संशोधा केले. मराठी आप्रि मंग्रलीमध्ये प्रवपसल लेखा 
करिाऱ्या रीप्रक्षताांी सामान्याांाही काेक प्रवतयािंी ‘ज्योप्रतर्षवलास’ वकवा ‘सोपपप्रत्तक कंकगप्रित’ 
यासंारख्या गं्रथादं्वारे सोप्या भातेतूा ओळख करूा प्ररली. 
 
दीप्तीमात्रा मापक (लुणमनसिस मीटर) : प्रकरिोत्सारी पराथापासूा बाहेर पडिाऱ्या प्रकरिािंी 
तीव्रता/रीप्तीमात्रा मोलण्यािे साधा. हवते प्रकरिोत्सारी प्रकरिाांी होिाऱ्या आयाीकरिािे मापा करूा 
रीप्तीमात्रा मोलली लाते. 
 
दीघगदृणष्टदोष (हायपरमेरोणपया) : वयाच्या िाप्रळशीांतर येिारा दृप्रष्टरोत. ाेत्रवभग थोडे कठीि होऊा 
त्यािे नस्थतीस्थापकत्व कमी होते. त्यामसळे दृकपटलावर पडिारी लवळच्या गोष्टींिी िप्रतमा त्याच्यामागे 
कें प्रद्रत होते व लवळिे बघायला त्रास पडतो. हा रोत बप्रहगकल वभगािा िष्ट्मा वापरूा ससधारता येतो. (पाहा 
: नेत्र) 
 
दीर्णघका (गॅलॅ्सी) : तारे, वाय,ू धूळ या सवांिा गसरुत्वाकतधिााे लखडला गेलेला समूह. आपल्याला प्ररसू 
शकिाऱ्या प्रवर्श्ातल्या रीर्षघकािंी एकूि संख्या ही शभंऱ कब्लाहूंा कप्रधक कसावी. या रीर्षघकािें व्यास हे 
काही हलार िकाशवतांपासूा ते प्रकत्येक लक्ष िकाशवत ेमतके कसतात. रीर्षघकािंी प्रार्षमती ही प्रवर्श्ाच्या 
लन्माांतर एक कब्ल वतांच्या आत ससरू झाली कसावी; आप्रि त्याांतर काही कब्ल वतांपयंत ती होत 
राप्रहली कसावी. रीर्षघकािें आकार वगेवगेळे कसूा त्यािंी वगधवारी ही सर्षपलाकार, लंबवतसधळाकार आप्रि 
कप्रायप्रमत कशा तीा िकारातं केली लाते. (पाहा : आकाशगंगा) 
 
दुधाचे दात (बेबी टीथ) : साधारिपिे मूल ८ ते १२ मप्रहन्यािे झाल्यावर येिारे पप्रहले रात. ित्येक 
लबड्यात पसढिे िार रात, रोा ससळे, व िार प्रिमोलर कसे रहा व एकूि २० रसधािे रात कसतात. 
कॅनल्शकम, डेंप्रटा व माॅमल या पराथांपासूा हे बातात. ७ ते ११ वताच्या वयापयंत मसलािे रसधािे रात 
पडूा प्रटकाव ूरात येतात. (पाहा : दात) 
 
दुधाळ गायींचा दूधज्िर (णमल्क फीिर) : रसधाळ गाय व्यायल्याांतर, लेव्हा मोठ्या िमािावर रूध रेते, 
तेव्हा थोडक्या कवधीत प्रतच्या रक्तातील कॅनल्शयम झपा्यमााे घटते व किााक गप्रलतगात्र होऊा ती 
तोंड मागच्या पायाशी मसडपूा ससस्त पडते. ताबडतोब कॅनल्शयमिा उपिार ा झाल्यास ती बशेसद्धही पडते-
वा क्वप्रित् िसंगी मरूही शकते. यात गायीच्या शरीरािे तापमाा घसरत कसले तरी थोडेसे िसकीाेि, प्रतला 
‘रूधज्वर’ झाल्यािे म्हटले लाते. 
 
दुभंग ्यस््तमत्त्ि (ियुरॉणसस) : न्यूरॉसीस वकवा मााप्रसक कस्वास्थ म्हिलेि मााप्रसक कनस्थरता वकवा 
रौबधल्य. मात्र कशा व्यक्तीच्या रैांप्ररा व्यवहारात फार बरल होत ााही वकवा प्रविारशक्तीतही कमूलाग्र 
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बरल होत ााही. हे कस्वास्थ्य तात्काप्रलक कसते. यालाि काही मािसोपिार तज्ज्ञाांी माािा ढळलेला 
तोल वकवा मााप्रसक आलार कसे म्हटले आहे. या मााप्रसक आलाराां पीप्रडत व्यक्ती मग, भावप्राक 
आ्रमोश िकट करतो वकवा आंतरमाातील दं्वद्व तो शारीप्ररक हालिाली, वकवा बौप्रद्धक कक्षमता यातूा 
िकट करतो. मोठ्यााे बडबडिे, कोिाला तरी मारण्यािी धमकी रेिे वकवा िालता िालता मूच्छा येऊा 
पडिे या त्या शारीप्ररक िप्र्रमया होत. 
 
दुबीि (टेणलस्कोप) : रूरच्या कंतरावरिी वस्तू मोठी प्ररसण्यासाठी वापरले लािारे उपकरि. 
सवधसाधारि रसर्षबिीत परार्षथक हे रूरस्थ वस्तूकडूा येिारा िकाश एकप्रत्रत करते आप्रि प्रामाि झालेल्या 
िप्रतमेिे वधधा होऊा प्रतिे ाेत्रीय वभगातूा रशधा घडते. परार्षथक म्हिूा बप्रहगकल वभग वकवा कंतगकल 
आरशािा वापर केला लातो. क्ष-प्रकरि, लंबूपार प्रकरि, कवरक्त प्रकरिािंा वधे घेिाऱ्या रसर्षबिीससद्धा 
वापरात कसूा त्यािंी रिाा ही दृश्यिकाशातील िकाशलहरींिा वधे घेिाऱ्या रसबीिींपेक्षा काहीशी वगेळी 
कसते. 
 

 
 

दुर्णमळ मृदा मूलद्र्ये (रेअर अथग एणलमेंट्स) : लॅन्थाामड्स, आवतधसारिीतील ६ व ेआवतधा आप्रि ३ रा 
गट (पूवीिा गट ३ क) या मधील लॅन्थाॅम (क.्रम. ५७) ते लस टेप्रशयम (क. ्रम. ७१) कशा १५ मौलाचं्या 
माप्रलकेस रसमीळ वकवा प्रवरल मृरा वकवा लॅन्थााईड मौले कसे म्हितात. या सवध मौलात, किसगभातील 
िोटॉााचं्या वाढीाससार, किसगभाबाहेरील वाढते मलेक्रॉा ४f कके्षति सामावले लातात. कगरी बाहेरच्या 
कके्षत मात्र २ मलेक्रॉा कसतात. ती सवध एकाि धातसपातािात आढळतात. िोप्रमप्रथयम या मौलािी सवधि 
एकस्थे प्रकरिोत्सारी कसूा त्यािंी कधायस पृथ्वीच्या वयाच्या मााााे ागण्य कसल्यामसळे ती प्रासगात 
आढळत ााहीत. प्रायोप्रडप्रमयम, मर्षबयम, प्रयटर्षबयम वगैरे लॅन्थााईड मौले, हव्या त्या गसिधमािे लेझर 
तयार करण्यासाठी वापरतात. (पाहा : आवतट सारर्णी) 
 
दुर्णमळ प्रजाती (रेअर स्पेणशज) : कप्रतिमािात वापर केल्यामसळे काही िकारच्या वास्पती आप्रि 
कप्रतप्रशकार झाल्यााे िािीलाती कस्तंगत होण्याच्या मागावर आहेत. कशा लातींच्या लीवािें िलाा पसरेशा 
वगेााे होत ासेल तर त्या रसमीळ होतात, त्या कस्ताला लाण्यािा धोका प्रामाि होतो. कसे होऊ ाये म्हिाू 
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लाती संरक्षि, के्षत्र संरक्षि याद्वारे ियत्ा केले लात आहेत. उरा. व्याघ्रिकल्प, संरप्रक्षत लंगले, राष्ट्रीय 
उद्यााे, म. (पाहा : धोक्यार्चया पातळीला आलेल्या जीवजाती) 
 
दू णिियॉद, िेसा ं(१९०१-१९७८) : या कमेप्ररका लीवरसाया शास्त्रज्ञााे १९५५ सालिे रसायाशास्त्रातील 
ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळवले. ऑनक्सटोसीा या पॉप्रलपेप्टामड सिेंरकाच्या पप्रहल्या संयोगीकरिाच्या, 
कामासाठी त्याला हे पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले. ऑनक्सटोप्रसा हे आठ कमीाो आम्लापासूा बालेले कसते हे 
प्रसद्ध करूा त्यााे त्याच्या घडिीिी िप्र्रमया प्रसद्ध केली. 
 
दूध (णमल्क) : सस्ता िाण्यामंध्ये स्ताातंील रसग्धगं्रथीत प्रामाि होिारा आप्रि कपत्यसंगोपा करण्यासाठी 
पोतक किघटक कसलेला पाढंरा द्रवपराथध रसधातूा ावलात िाण्यात िप्रथाे, कॅनल्शयम तसेि काेक 
लीवासत्त्व ेआप्रि रोगिप्रतकारक िप्रतवपडे प्ररली लातात. रूध हे एक पूिाि आहे. गाय, म्हैस यासारख्या 
रसभत्या लाावराचं्या रसधािे आता मोठ्या िमािावर उत्पाराही केले लाते. 
 
दूधकाटा (लॅ्टोमीटर) : रसधािी सापेक्ष घाता मोलण्यािे उपकरि. एका बंर कािेच्या ाळीिा खालील 
भाग थोडा लड केलेला कसतो त्यामसळे ही ाळी रसधात ा बसडता उभी तरंगते. ाळीवर िमाप्रित रसधाच्या 
सापेक्ष घातेच्या खसिा केलेल्या कसतात. ाळीिा प्रकती भाग ामसन्याच्या रसधात बसडतो त्यावरूा त्या 
रसधातील पािी, मेर वगैरे घटकािें िमाि समलते. 

 

 
 
दूरणचत्रिािी (टेणलस््हजन) : १९१६ साली लॉा बेकडध यााे रूरप्रित्रवािीिा शोध लावला. १९३६ साली 
प्रब्रटीश ब्रॉडकानस्टंग कापकरेशााे कायध्रमम ससरू केले. पप्रहले रंगीत िके्षपि १९५१ साली कमेप्ररकेत झाले. 
भारतात १९५९ साली िायोप्रगक तत्त्वावर प्ररल्ली येथे रूरप्रित्रवािी ससरू झाली. १९८२ साली ती रंगीत 
िसारि करू लागली. १९९२ सालाांतर खालगी रूरप्रित्रवािी िसारि ससरू झाले. कॅमेऱ्यााे प्रिप्रत्रत 
केलेल्या दृश्यािी िप्रतमा िकाशाला संवरेाशील कशा पृष्ठभागावर पडते. हा पृष्ठभाग सपूंिधपिे 
मलेक्रॉाच्या झोतााे न्याहाळला लातो. यावळेी ज्या रेप्रडओलहरी प्रामाि होतात, त्यािें िके्षपि केले 
लाते. याला कप्रतउच्च वारंवारता ससं्करि (यएूिएफ) कसे म्हितात. िके्षपकापंासूा या लहरी 
आकाशकामाफध त रूरप्रित्रवािी सिंापयंत येतात. त्यािें रुपातंर मलेक्रॉा झोतात होऊा फॉस्फरसच्या 
थराच्या पडद्यावर दृश्य प्ररसू लागते. पडद्यावर प्रलथे झोत पडेल तो भाग िकाशााे उलळूा प्राघतो. ही 
प्र्रमया सतत प्रझगझॅग पद्धतीत िालू कसते. त्यामसळे पडद्यावरील प्रित्र पूिध होऊा डोळ्याांा प्ररसते. हे प्रित्र 
आडव्या बाप्ररक बाप्ररक रेतादं्वारे आपल्यासमोर येते. ित्येक कें द्र स्वतः िे प्रित्र प्रकती रेतादं्वारे िके्षप्रपत 
करायिे ते ठरवते. रर सेकंराला प्रकती प्रिते्र िके्षप्रपत करायिी हेही िमाि एखाद्या िलतप्रित्रािमािे 
ठरवतात. त्यामसळे समोरिी नस्थर प्रिते्रि आपल्याला हलतााा प्ररसू लागतात. रंगीत रूरप्रित्रवािीमध्ये 
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प्रपक्िर्ूयमबमधूा तीा िकारिे मलेक्रॉा झोा पडद्यावर टाकले लातात. लाल, प्राळा, प्रपवळा या मूळ 
तीा रंगामंधूाि काेक रंग प्रमळतात. ाको कसलेले रंग टाळण्यासाठी पडद्यामागे एक प्रवप्रशष्ट लाळी 
कसते. त्यामसळे ाेमक्या लागी ाेमका रंग हे प्रमश्रि साधले लाते. पूवी सवधि प्रठकािी (आप्रि भारतात 
कलूाही काही प्रठकािी) िके्षपकापासूा थेट रूरप्रित्रवािी संिामाफध त िसारि लात कसे. आता िके्षपक ते 
उपग्रह ते आकाशक कसा िवास रूरप्रित्रवािी िसारि करते. रूरप्रित्रवािी सिंामध्येही तंत्रज्ञााााे भरपूर 
बरल घडवाू आिले आहेत. एलसीडी, हाय डेप्रफाेशा, प्लाझ्मा रूरप्रित्रवािी संि तयार झाले. 
आकारससद्धा बरलले. कोप्रशका रूरध्वाीवरही (सेल फोा) रूरप्रित्रवािी प्ररसते. 
 
दूरणनयतं्रि (णरमोट सेस्िसंग) : ित्यक्ष सपंकध  साधल्याप्रशवाय भिूरेश, त्यावरील प्रपके, समसद्रावरील 
घडामोडी यािी ाोंर करिे याला प्ररमोट सेनन्संग म्हितात. यासाठी मलेक्रो-मगॅ्ाेटीक स्िेक्रममधील 
ित्यक्ष, दृश्य मन्फ्रारेड आप्रि माय्रमोववे्ह याचं्या सहाय्यााे केला लातो. या संरभात मपं्रडया प्ररमोट सेनन्संग 
एलन्सी (आयआरएसए)िा उल्लखे महत्त्वािा आहे. भारतााे बाप्रवलेले बरेि रूरप्रायंत्रक 
आयआरएसवरील कामप्रगरी उत्कृष्टपिे पार पाडत आहेत. 
 
दूरप्रसारि (ब्रॉडकास्स्टंग) : रेप्रडओ कसो वा प्रित्रवािी रोन्हीिे कायध्रमम िेके्षप्रपत होतात त्याला िसारि 
हा शब्र योग्य आहे. रेप्रडओिे िके्षपि मोठ्या भागात लाते म्हिूा ब्रॉडकास्ट म्हिले िसारि हा शब्र आला. 
प्रित्रवािीच्या उरयाांतर, त्यािे िसारि दृकश्राव्य कसते आप्रि तो वगेळेपिा राखप्रवण्यासाठी टेप्रलकास्ट 
हा शब्र आला. टेली म्हिले रूर कसल्यााे रोन्ही िसारिे एकाि िकारात येतात. 
 
पूवी प्रित्रवािीिे िसारि उंि माोऱ्यावरूा होत कसे. माोऱ्यावर कसलेल्या िके्षपकाच्या ालरेच्या 
टप्प्यापयंत ते िसारि लायिे. हे िसारि एफ एम म्हिले वारंवारता ससं्करि या पद्धतीाे होते. पूवी हे 
िसारि माोरा ते रूरप्रित्रवािी सिंापयंत आकाशकाद्वारे होत कसे. कृप्रत्रम संरेशवाहक भनूस्थर उपग्रह 
कवकाशात स्थाप्रपत झाल्याांतर िके्षपकािे संरेश उपग्रहाकडे लातात. प्रतथूा ते रूरप्रित्रवािी संिापयंत 
आकाशकामाफध त येतात. िसारिासाठी सूक्ष्मतरंग संपकध , काितंतूिी लोडिी, प्रडश कँटेाा यािंी मरत 
झाल्यामसळे घराघरावर प्ररसिारे आकाशक कमी होऊा तबकड्या व उंिीवर लटकिाऱ्या तारा आल्या. 
भारतात खालगी वाप्रहन्यािें िसारि उपग्रहामाफध त होते. िसार भारतीिे िसारि माोरा ते आकाशक 
आप्रि उपग्रहामाफध त कशी रोन्ही पद्धतीाे होते. 
 
दूरमापन (टेणलमेरी) : रूरध्वाी, रूररशधा, रूरसंिार…या धतीवर एखाद्या गोष्टींिे लाबंवरूा, रसरूा मापा 
करण्यािे तंत्र. या तंत्रात ली मोलमापे केली लातात त्याबिलिे संरेश रेप्रडओलहरींमाफध त रूर कंतरावरील 
संरेश ग्राहकाकडूा स्वीकारले लातात. कवकाश यााािंा मागध प्राप्रित करिे, रुग्िाच्या हृरयािी नस्थती 
लािाू घेिे, किसभट्टीच्या कतंरंगातील काही मोलमापे करिे, कशा काेक कामासंाठी यािा वापर होतो. 
 
दूरमुद्रक (टेणलिंप्रटर) : तार पाठवतााा िथम मोसध सकेंत, ांतर रूरटाईपरायटर यािंा वापर होऊा 
लागला. प्रलथूा संरेश पाठवायिा व प्रलथे तो स्वीकारायिा प्रतथे कशा रोन्ही प्रठकािी रूरटाईपरायटर 
कसावा लागतो. टेप्रलविटर या यतं्रात केवळ संरेशािे मसद्रि होते. प्रतथूा संरेश पाठवता येत ााहीत. कशी 
सोय वृत्तपत्रािंी कायालये, माध्यमािें बातमी िसारि प्रवभाग यामंध्ये करतात. एका टेप्रलविटरवर एकाि 
स्रोताकडूा माप्रहती पाठवता येते. म्हिले मूळ स्रोत व ग्राहक याचं्यामध्ये थेट रूरध्वाी लोडिी कसते. 
स्रोताच्या स्थााी टाईपरायटर तर ग्राहकालवळ मसद्रकरायटर कसावा लागतो. 
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दूरलेखन (टेणलग्रंाफी) : साकेंप्रतक संरेशादं्वारे रोा वगेवगेळ्या कंतरावरील लागामंध्ये संरेशवहा 
करण्यािी पध्रत. लेव्हा, प्रवशतेतः यसध्रामंध्ये रूर कंतरावर संरेश पाठप्रवण्यासाठी मशालींिा वापर होत 
कसे, तेव्हापासूािा संरेशवहाािा मोठा मप्रतहास आहे. म. स. १८३५ मध्ये समॅ्यसकल मोसध याांी प्रवद्यसत 
रूरलेखा (टेप्रलग्राफ) यंत्रिा शोधूा काढली. प्रठपके आप्रि छो्यमा (−) रेता याांी तयार केलेल्या मोसध 
कोडद्वारा संरेश पाठवण्यास ससरुवात झाली. म. स. १८४४ मध्ये मोसधाी एक सावधलप्राक संरेश पाठवला तो 
कसा, रेवााे काय प्रलप्रहले ते. तेव्हापासूा टेप्रलग्राफीमध्ये बरेि बरल आप्रि ससधारिा झाल्या. रेप्रडओ तरंग 
आप्रि सूक्ष्मतरंग यािंा वापर संरेश िके्षपिासाठी होऊ लागल्यापासूा प्रबातारी टेप्रलग्राफीिी ससरुवात 
झाली. 
 
दूरसंदेशिहनातील क्रातंी (टेणलकम्युणनकेशन रे्होल्यशून) : गेल्या रीडश ेवतांत सरेंशवाहाामध्ये ििंड 
ससधारिा झाल्या. रूरध्वाी, तारा, टेप्रलविटर, टेप्रलनव्हला, रेप्रडओ, पररेशाशंी रूरध्वाीद्वारे संपकध , 
उपग्रहाद्वारे संरेशवहा, प्रफरता कोप्रशय (सेल) रूरध्वाी, फॅक्स, मंटराेट कशा प्रवप्रवध माध्यमामंधूा 
रूरसंरेश प्रवकप्रसत होत गेले. िवासािे आरक्षि, बँकािें व्यवहार, आपत्कालीा व्यवस्थापा, दृकपप्ररतरा 
(नव्हप्रडओ कॉन्फरंवसग), ्रमीडा व घटाािें थेट िके्षपि यासाठी ही माध्यमे कप्रतशय उपयसक्त आहेत. 
 

भारतात १९७६ सालाांतर पाि तंत्रज्ञाा प्रवतयक मोप्रहमा राबवण्यात आल्या. या कल्पाेिे लाक 
म्हिूा श्री. सत्येा गंगाराम (समॅ) प्रपत्रोरा, पंतिधाा मपं्रररा गाधंी, संलय गाधंी, पंतिधाा रालीव गाधंी 
याचं्याकडे श्रेय लाते. एसटीडी करण्यासाठी छो्यमा िमािावर रूरध्वाी कें दे्र तयार झाली. सी-डॉट या 
शासकीय कंपाीाे तंत्रज्ञाा प्रवकप्रसत केले. थोड्याि काळात भारतातील कोित्याही स्थााावरूा कोठेही 
फोा करता येऊ लागला. १९९५ पूवी रूरध्वाीसाठी रहा रहा वत ेवाट पहावी लागत कसे. थोड्याि वतात 
माप्रगतला की रूरध्वाी लोडिी प्रमळू लागली. २००१ सालाांतर कोप्रशय रूरध्वाीिी संख्या वाढली. यामसळे 
आर्षथक व सामाप्रलक फायरे प्रमळू लागले. 
 

कथात यासाठी उपग्रह व मलेक्रॉप्राक्स तंत्रज्ञााािा प्रवकास, खालगीकरि, लागप्रतकीकरि, 
आर्षथक िगती, स्पधा या पूरक बाबींिा महत्त्वािा वाटा आहे. 
 
दृक पणरषद (स््हणडओ कॉिफरस्िसंग) : संगिकाच्या मरतीाे होिाऱ्या उपग्रहाप्रधष्ठीत दृक आप्रि श्राव्य 
संरेशाचं्या रळिवळि यंत्रिेिा वापर करूा लगातील प्रवप्रवध प्रठकािी कसलेल्या व्यक्तींिा एकमेकाशंी 
होिारा पप्ररसंवार. एका खोलीति लिू सवधलि लमले आहेत कशा रूपात ही प्रविारािंी आप्रि 
त्यासंबधंीच्या दृश्यािंी वा िलत् प्रित्रािंी रेवािघेवाि या तंत्राद्वारे शक्य होते. 
 
दृतशीतन (क्वें िंचग) : कप्रतशय तापवलेले धातू थंड पािी वकवा तेलात िटका बसडप्रवले कसता त्याचं्या 
टिकपिात वाढ होण्यािा गसिधमध. धातंूपासूा बावलेल्या काही वस्तंूिा प्रटकाऊपिा वाढवण्यासाठी या 
िप्र्रमयेिा उपयोग केला लातो. काही वळेा मात्र काही धातंूिे पृष्ठभाग प्रठसूळ होतात. 
 
दृणष्टिैषम्य (ॲस्स्टगमॅणटझम) : हा एक दृप्रष्टरोत आहे. यात ाेत्रपटलावर पडिारी िप्रतमा एका वबरूत 
कें द्रीभतू ा होता पसरते व ती कस्पष्ट कसते. यािे कारि डोळ्याच्या समोरच्या भागातील पाररशधक पटल-
पारपटल ाळकाडं्यासारखे कसते. हे ाळकाडें कधी उभे, कधी आडव ेतर कधी प्रवप्रशष्ट कोाात कसते. 
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डोळ्यािे डॉक्टर हे कोा शोधूा त्यािमािे िष्ट्म्यािा ांबर रेतात. स्पशधवभगे (कॉन्टॅक्ट लेन्स) घेतााा या 
ांबरािी आवश्यकता ासते. कारि स्पशधवभगे पारपटलाला प्रिकटलेली कसतात. (पाहा : नेत्र) 
 
दृष्टीसातत्य (परणसस्टंस ऑफ स््हजन) : डोळ्याचं्या पडद्यावर उमटलेली िप्रतमा. समोरिी वस्तू तेथूा 
प्राघूा गेल्यावरही काही क्षि प्रटकूा राहण्यािी िप्र्रमया. िकाशप्रकरिाांी उमटवलेल्या त्या िप्रतमेिा संरेश 
मेंरूपयंत पोिूा त्यािं प्रवश्लतेि होण्यािा कालावधी िप्रतमा उमटविाऱ्या िप्र्रमयेच्या कालावधीपेक्षा लास्ती 
कसल्यामसळे हा आप्रवष्ट्कार होतो. यािा उपयोग िलप्रच्चत्र प्रार्षमतीसाठी केला लातो. 
 
दृष्ट्य कें द्रकी (यकॅूणरयॉट्स) : पेशीललामध्ये कलग आप्रि स्पष्ट कें द्रक धारि करिाऱ्या पेशी. 
कें द्रकाभवतीच्या आवरिामसळे तो स्वतंत्र कसतो. तसेि पेशी ललात सायटोस्केलेटा म्हिले ॲनक्टा, 
्यमसब्यसप्रलािे धागे, मायटो्रमोनन्ड्रआ, एंडोप्लानस्टक रेप्रटक्यसलम, लायसोझोम कशी वगेवगेळी रिाा 
कसलेली स्वतंत्र उपागें कसतात. (पाहा : प्रोकॅचरयॉट्स) 
 
दे दूि णक्रस्स्टऑन (१९१७-) : पेशींमधील लायसोसोम या घटकािा शोध लावल्याबिल १९७४ सालिे 
लीवशास्त्रािे ाोबेल पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे बेनल्लया शास्त्रज्ञ. हा घटक सेंप्ररफ्यसगेशाच्या तत्त्वााे त्याांी 
पेशीपासूा वगेळाही केला होता. त्याांा हे पाप्ररतोप्रतक कलबटध क्लाऊड आप्रि लॉलध पॅलाड याचं्याबरोबर 
प्रमळाले. 
 
देकातग, रेने (१५९६-१६५०) : कायद्यािा परवीधर कसलेल्या या फ्रें ि तत्त्ववितकााे तत्त्वज्ञाा व गप्रितािा 
सखोल व्यासंग केला होता. प्रशवाय त्यास रसाया, शरीरशास्त्र, वैद्यक, िसंबकत्व या प्रवज्ञाा शाखातं रुिी 
होती. एकातंात विता करतााा प्रारेशक भपू्रमतीिा आराखडा त्याच्या डोळ्यासंमोर साकार झाला. 
रेकातधच्या प्रद्वप्रमती भपू्रमतीिा पाया मतका बळकट ठरला की त्यातूा शास्त्रज्ञााा प्रत्रप्रमती-ितसर्षमतीपासूा ा-
प्रमती कवकाशाकडे झेप घेता आली. ितसर्षमतीतूाि आमास्टामािा सापेक्षतावार लन्मास आला. लमोन्र 
(लग) व मेथड (पद्धती) हे त्यािें गं्रथ. 
 

 
 

देमोणक्रट्स (सुमारे इ. स. पूिग ४६०-इ.स. पूिग ३७०) : या ग्रीक शास्त्रज्ञााे कििूा कभ्यास िथम केला. 
कप्रवााशी आप्रि कभेद्य कशा किािें प्रफरिे हे सवध त्याच्या किूच्या कभ्यासातूा समलले आप्रि मसळात काही 
कसल्याप्रशवाय काहीि प्रमळिार ााही हे त्यााे प्रसद्ध केले. 
 
देलबु्रक मॅ्स (१९०६-१९८१) : रेण्वीय लीवशास्त्रािे लाक. लीवािूभक्षकावंरील मौप्रलक संशोधााबिल 
साल्वारोर लस प्ररओ आप्रि कल्फे्रड हश े याचं्या समवते १९६९ सालिे वैद्यकशास्त्रातील ाोबेल पसरस्कार 
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प्रमळप्रविारे कमेप्ररका लीवशास्त्रज्ञ. आधसप्राक लीवशास्त्र आप्रि िलााशास्त्र यामंधील काेक मूलभतू 
तत्त्वािंा छडा त्याांी लावला होता. 
 
देिधर, प्रभाकर शंकर (१९३४-) : मलेक्रॉप्राक्स मंप्रलप्राकर, ॲपलॅब मंडस्री स्थापूा मलेक्रॉप्राक्सच्या 
काेक उपकरिािंी प्रार्षमती केली. कें द्र सरकारच्या मलेक्रॉप्राक प्रवभागािे सप्रिव. रेशािे मलेक्रॉप्राक्सिे 
धोरि त्याांी िस्थाप्रपत केले. मराठी प्रवज्ञाा पप्रररेिे कध्यक्ष. 

 

 
 
देिरस, पुरुषोत्तम जयकृष्ट्ि (१९०९-१९९१) : पयावरिाप्रवतयी लागतृता प्रामाि करिारे भारतीय शास्त्रज्ञ. 
प्रबलासपूरमध्ये लन्म, ाागपूरमध्ये प्रशक्षि, आप्रि मंग्लंडमध्ये कीटकावंरील सशंोधा. १९४२ मध्ये 
रालस्थाा, गसलरात-वसध येथे टोळधाड प्रायंत्रिासाठी िथमि प्रवमााािा उपयोग रेवरस याांी केला. 
पसण्याच्या फग्यसधसा कॉलेलमध्ये कसतााा त्याांी आधारकर आप्रि मतर शास्त्रज्ञाचं्याबरोबर ‘महाराष्ट्र 
कसोप्रसएशा फॉर कनल्टवशेा फॉर सायन्सेस’ (आघारकर प्ररसिध मनन्स्ट्ूयमट या ससं्थेच्या स्थापाेत 
पसढाकार घेतला. मसंबईच्या हाफप्रका संस्थेत माशा, डास, प्लेग यावंर संशोधा केले व १९५४ मध्ये 
भारतातले पप्रहले सपालय स्थापा केले; साप, ववि,ू घोि, गाधंीलमाशी, कोळी याचं्या प्रवतावर संशोधा 
केले. ‘भारतातील सपध’ या त्याचं्या पसस्तकास लगन्मान्यता प्रमळाली. कॅराकास (व्हेाेझसएला) येथे १९७६ 
साली भरलेल्या पप्रहल्या सपध पप्ररतरेिे ते कध्यक्ष होते. तेथील संस्थेला त्यािें ााव रेऊा डॉ. रेवरस यािंा 
सन्माा करण्यात आला आहे. १९७६ सालच्या मराठी प्रवज्ञाा संमेलाािे कध्यक्षपर त्याांी भतूप्रवले. 

 

 
 
देिराई (सेके्रड ग्रंो्ह) : रेवाला कपधि केलेले वा म्हिले रेवराई. तेथे वृक्षतोड ााही. फस ले-फळे गोळा 
करूा रेवाच्या पूलेसाठी आप्रि िसारासाठी वापरतात. आप्ररवासी लोकाांी पूवीपासूा ही परंपरा 
पाळल्यामसळे आल रेवरायामंध्ये ाैसर्षगक लीववैप्रवध्य प्ररसते, त्या भौगोप्रलक के्षत्रातंील वाािा लास्तीत 
लास्त प्रवकास झालेला प्ररसतो. मेघालयातं रेवराया पूवधलाचं्या आठविीसाठी राखूा ठेवण्यािी पद्धत 
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आहे. महाराष्ट्रात भीमाशकंर करण्यासारख्या बऱ्याि मोठाल्या रेवराया आप्रि शकेडो लहाासहाा 
रेवरायािंी ाोंर झालेली आहे. 
 
देशपाडें, अनंत पाडुंरंग (१९४२-) : प्रवद्यसत् आप्रि यापं्रत्रक कप्रभयंता. प्रवप्रवध कारखान्यात ३५ वत ेकाम 
केले. १९७५ पासूा मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतरेिे कायधवाह. पप्ररतरेिे काम सवांगीिप्ररत्या पसढे ाेण्यात सहभाग. 
ाॅशाल सेंटर फॉर सायन्स कम्यसप्राकेटसधिी १९९७ साली स्थापाा केली. १९९७ पासूा सेंटरिे कध्यक्ष. 
मंटराॅशाल यूप्राया फॉर सायन्स कम्यसप्राकेटसधिी २००३ साली मतराबंरोबर स्थापाा केली. २००३ पासूा 
त्यािे कायधवाह. लेखा, भातिे, आकाशवािी, रूररशधा या मागााे ३५ वत े प्रवज्ञाा िसार केला. फाय 
फाऊंडेशा, महाराष्ट्र साप्रहत्य पप्ररतर, कें द्र सरकार यािें प्रवज्ञाा िसारासाठी पसरस्कार. 
 
देशमुख, मधुकर द्वारकानाथ (१९१४-१९९१) : क्षयरोग आप्रि छातीच्या प्रवकारािें तज्ञ. मसंबईच्या ले. ले. 
रुग्िालयात क्षयरोग प्रवभागािे ते िमसख होते. ग्रटँ मेप्रडकल महाप्रवद्यालयात माार क्षयरोग िाध्यापक 
म्हिूा त्याांी काम केले. क्षयरोगप्रवतयक राष्ट्रीय आप्रि आतंरराष्ट्रीय संस्थािें ते पराप्रधकारी होते. 
क्षयरोगप्रवतयक प्रायतकाप्रलकािे संपारक आप्रि काेक पसस्तकािें ते लेखक होते. महाराष्ट्र आप्रि रेशभर 
प्रफरुा त्याांी क्षयरोगी शोधण्यासाठी रोाशचे्यावर प्रशप्रबर घेतली. मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतरेच्या १९७७ साली 
प्रखरोरा येथे भरलेल्या संमेलाािे ते कध्यक्ष होते. 
 

 
 

दोन सणदशाचंा सणदश/फुली गुिाकार (्हे्टर ऑर क्रॉस प्रॉड्ट ऑफ टू ्हे्टसग) :  आप्रि  या 

रोा सप्ररशािंा फस ली वकवा सप्ररश  
लेथे, संलग्ा बालूतील कोा 

 या सलंग्ा बालूवर पूिध केलेल्या समातंरभसल िौकोाािे के्षत्रफळ. 
या गसिाकारााे प्रमळिारा सप्ररश ,  सप्ररशाांा िलंब कसिाऱ्या या एककी सप्ररशाच्या प्ररशलेा 
कसतो, लो ,  सप्ररशाचं्या रप्रक्षिाासवती प्ररशते कसतो. कातेशीय प्रारेशकातं. 

 
 

 हा प्राधारक येतो. 
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दोलनदशी (ऑणसलोस्कोप) : प्रवद्यसत् संरेशािंी दृश्य िप्रतमा तयार करिारे उपकरि. कॅथोड प्रकरि 
ाळीमध्ये कॅथोड म्हिले ऋि कग्रापासूा प्राघालेल्या मलेक्रॉाच्या झोतामसळे पडद्यावर िप्रतमा पडते. ज्या 
प्रवद्यसत् संरेशामसळे िप्रतमा आपला मागध बरलते त्या संरेशािंा कभ्यास करण्यासाठी ऑप्रसलोस्कोपिा 
उपयोग होतो. उपकरिाला कॅथोड प्रकरि ऑप्रसलोस्कोप कसेही म्हितात. 

 

 
 
दोशी, बाळकृष्ट्ि णिठ्ठलदास : (१९२७-) : भारतीय वास्तसरिााकार. फ्रें ि वास्तसतज्ज्ञ ला काबूधप्रझय 
याचं्याबरोबर िंडीगढ ागर वास्तूिे मोठे काम केले. कहमराबार येथील ‘सेप्ट’ या आंतरराष्ट्रीय 
प्रवद्यापीठािे संस्थापक. पसण्यातील सवाई गंधवध स्मारक, यशरा, तसेि काेक प्रावासी िकल्पािंी 
वास्तसरिाा त्याांी केली आहे. 
 
द्रिकोश (फॉणलकल) : द्रवााे भरलेली छोटी प्रपशवी, कोश वकवा गं्रथीमय पोकळी. केसािंा द्रवकोत हे 
एक उराहरि. तो केसाच्या मसळाभोवती खोल खािेत कसतो, वकवा कंडाशयातील द्रवकोश 
 

 
 

द्रिशील पदाथग (िेिंटग एजंट) : काही घापराथध पाण्यााे लवकर ओले होत ााहीत. परंतस पाण्यात थोडा 
ववेटग एलंट टाकला की, पाण्यािा पृष्ठीय ताि बराि कमी होतो आप्रि पराथध ओले होतात. साबि आप्रि 
कपमालधक ववेटग एलंट आहेत. 
 
द्र्यमान ििगपटलेखक (मास स्पे्रोग्रंाफ) : प्रवद्यसत् भाप्ररत कि लेव्हा िसंबकीय के्षत्रात कगर प्रवद्यसत् के्षत्रात 
िवास करतात, तेव्हा त्याचं्या गतीिी प्ररशा बरलत लाते. या तत्त्वावर आधारलेले एक उपयोगी उपकरि. 
किाचं्या िवासाच्या प्ररशते होिारा बरल िसंबकीय कगर प्रवद्यसत् के्षत्राच्या माते्रवर व प्ररशवेर कवलंबूा 
कसतो. प्रशवाय, प्रवद्यसत् भाप्ररत किािें वस्तसमाा, किािंा वगे व किावंरील प्रवद्यसत् भरै या बाबींवरही हा 
बरल कवलंबाू कसतो. कि प्रलतका हलका, प्रततकी त्याच्या िवासािी प्ररशा कप्रधक बरलते. कसे 
उपकरि सवधिथम ले. ले. थॉम्पसा आप्रि एफ. डब्ल्यू. ॲस्टा या प्रब्रप्रटश वैज्ञाप्राकाांी उपयोगात आिले. 
िामसख्यााे एकाि मलूद्रव्यािें, पि प्रारप्राराळ्या वस्तसमााािें समस्थ कसलेले किूिें झोत िसंबकीय के्षत्रातूा 
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लातााा त्याचं्या कक्षा प्रारप्राराळ्या झाल्यााे उपकरिातंील रससऱ्या टोकावर कसलेल्या फोटोग्राप्रफक 
प्लेटवर प्रारप्राराळ्या प्रठकािी पोहोितात व कशा तऱ्हेाे कलग केले लाऊ शकतात. 

 

 
 
द्र्यातंरि (रािसम्युटेशन) : एखाद्या रासायप्राक मूलद्रव्यािी किसरिाा बरलूा त्यािे रससऱ्या रासायप्राक 
मूलद्रव्यातं होिारे रूपातंर. ाैसर्षगकप्ररत्या प्रकरिोत्सारात िारिे बाहेर पडल्यााे वकवा कृप्रत्रमप्ररत्या 
किसकें द्रकावर न्यूरॉासारख्या कप्रतवगेवाा किािंा मारा केल्यास कसे रुपातंर घडूा येते. उरा. रेप्रडयमिे 
ाैसर्षगक प्रकरिोत्सारााे रेडॉामध्ये तर बेप्ररप्रलयमवर न्यसरॉािा मारा करूा काबधामध्ये रूपातंर होते. 
 
द्रायुणिज्ञान (फ्लुइणड्स) : िवाही पराथांच्या माध्यमािा वापर करूा प्रारप्राराळ्या िकारिे िवाहीतंत्र 
मलेक्रॉप्राक्स तंत्रापेक्षा लवळपास १०⁶ पट, प्रधम्या गतीाे कायध करू शकते. तथाप्रप, उच्च तापमााावर 
आप्रि तीव्र िारिाचं्या के्षत्रातही िवाप्रहता तंत्र कायधक्षम राहते हीि िवाप्रहता तंत्रािी लमेिी बालू. प्रशवाय, 
िवाप्रहता तंत्र मलेक्रॉप्राक तंत्रापेक्षा बरेि कमी खिािे आप्रि कप्रधक प्रवर्श्साीय ठरते. म्हिूा या तंत्रािा 
उपयोग किसभट्ट्यमा व कवकाशयाााशंी संलग्ा कसिाऱ्या ििालींमध्ये केला लातो. या तंत्रािा प्रवकास 
१९५९ सालापासूा बी. एम. हॉटधा, आर. ई. बोल्स व आर. वॉरा या कमेप्ररका वैज्ञाप्राकाचं्या मूळ 
संशोधाााे झाला, कसे मााले लाते. 
 
द्रािक (सॉल््हंट) : ज्यात रससरा स्थायू, द्रव कथवा वायपूराथध प्रवरघळल्यााे द्रावि तयार होते. कसा द्रव 
पराथध द्रावकच्या तसलाेाे द्राव्यापेक्षा लास्त िमािात कसतो. उरा. समसद्राच्या पाण्यात मीठ हे द्राव्य. तर 
पािी हे द्रावक. 
 
द्रािि/णिलयन (सोल्युशन) : प्रवद्रावात स्थायू वकवा वायू प्रवरघळूा एकसंघ झालेल्या प्रमश्रिास द्रावि 
कसे म्हितात. द्राविातील प्रवद्राव्य पराथािे गसिधमध बरलत ााहीत. प्रवद्राव्य पराथािा रंग, िव, वास 
वगैरे द्राविास येतात. प्रवद्रावािे काही काप्रयक गसिधमध बरलतात उरा. उत्कलावबरू, गोठिवबरू. रोा 
द्रवािेंही द्रावि होऊा ते एकमेकातं प्रमसळतात. सयंसक्त स्फप्रटक आप्रि धातूप्रमश्रिे ही स्थायूद्राविािी 
उराहरिे आहेत. 
 
द्रा्य (सोल्यटू) : लो पराथध द्रावकात प्रवरघळतो, द्रावकाच्या तसलाेत कमी िमािात कसतो ते द्राव्य. उरा. 
साखरेिे पािी या द्राविात साखर हे द्राव्य, पािी हे द्रावक. 
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णद्वगुिी पेशी (णडप्लॉइड सेल) : लैं प्रगक िलाा िप्र्रमयेाे िलोत्पारा करिाऱ्या सलीवाचं्या शरीरातील 
गसिसूत्राचं्या लोड्या कसिाऱ्या पेशी. २ एा ही संज्ञा याचं्यासाठी वापरतात. या सलीवाचं्या शरीरातील 
लाािप्र्रमयेत सहभागी होिाऱ्या शस्रमािूंसारख्या ारयसग्मक वकवा बीलपेशीसारख्या मारीयसग्मक पेशींमध्ये 
लोडीमधील एकि गसिसूत्र उपनस्थत कसते. मािसाच्या शस्रमािूंमध्ये वकवा स्त्रीबीलामध्ये तेवीस लोड्या 
म्हिले ४६ गसिसूत्राऐंवली २३ एकेकटी गसिसूते्रि कसतात. या नस्थतीला एा वकवा हॅप्लॉईड, एकगसिी 
पेशी म्हितात. 
 
णद्वघाती पदािली (् िानणटक ए्सपे्रशन) : लास्तीत लास्त २ घाताकंािी परावली. उरा. 3X2 − 5X + 7 
वकवा 5X2 − 4 
 
णद्वघाती समीकरि (् िानॅणटक इके्वशन) : ज्या समीकरिात िल वकवा कज्ञातािा लास्तीत लास्त घाताकं 
२ आहे ते. उरा. a×2 + b× + c = 0 हा प्रद्वघाती समीकरिािा व्यापक ामसाा आहे. 
 
णद्वधु्रि (डायपोल) : एखाद्या वस्तू वकवा ििालीिी रोा टोके परस्पर प्रवरोधी गसिधमााी भाप्ररत कसली, 
की कशा िािालीस, प्रद्वध्रसव ििाली म्हितात. िसंबक, प्रद्वध्रसव रेिू या सामान्य प्रद्वध्रसव ििाली आहेत. 
 
णद्वनेत्रदृष्टी (बायनॉ्यलूर स््हजन) : रोन्ही डोळे उघडे ठेवाू बप्रघतल्यामसळे लाभिारी दृश्यािी लाबंी 
आप्रि उंिी (रंुरी)ि ाव्हे, तर खोलीरेखील लािवण्यािी क्षमता म्हिले ‘प्रद्वाेत्रदृष्टी’. आपले रोा डोळे 
एकमेकाशंलेारीि कसले तरी रोा प्राराळ्या स्थााावंरूा बघत कसतात. त्यामसळे ली वस्तू आपल्या 
ालरेला पडते, ती आपल्यापासूा प्रकती कंतरावर आहे यािा कंराल आपि बाधूं शकतो. कारि, त्या 
दृश्यािी आपल्या रोन्ही डोळ्याांा प्ररसिारी िप्रतमा तंतोतंत सारखी ासूा थोडीशी प्रारप्राराळी कसते. 
िाण्यामंध्ये िामसख्यााे मासष्ट्य, मालंर व घसबडाच्या वशंाच्या िाण्याांा प्रद्वाेत्रदृष्टीिा लाभ िागंल्या िकारे 
उठप्रवता येतो. 
 

 
 

णद्वपद प्रमेय (बायनॉणमयल णथअरम) : रोा परे धा वकवा ऋि प्रिन्हाांी लोडूा प्रमळालेल्या प्रद्वपरीिा 
कोिताही घाताकं करूा ज्या िमेयााे प्रवस्तार करता येतो ते. ा हा कोिताही धा पूिांकी घात घेऊा 
आयझॅक न्यूटााे १६६५ साली प्रद्वपरीिा पसढील िमािे प्रवस्तार केला. 
 
(क+ब)ा = का + ा/१ क ा−¹ ब + ा(ा−¹)/१¿२ क(ा−²) ब²+ 
ा(ा−१) (ा−२)/१-२-३ क ा−³ ब³+………+बा……(१) 
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लर क, ब ऋि प्रिन्हााे लोडलेले कसतील तर (१) मधील परे एकआड एक धा-ऋि येतील. पसढे ऋि 
पूिांकी, धा-ऋि कपूिांकी घाताकंासाठी या िमेयािा प्रवस्तार झाला. मात्र त्यात कांत परे येत 
कसल्यामसळे शवेटिे पर ासते. समला ा = ५ या प्रवप्रशष्ट घाताकंाकप्ररता प्रवस्तार केला तर (१) मधील 
सहगसिकाांा सरळ रुप रेऊा प्रवस्तार पसढील िमािे येतो. 
(क ± ब)⁵ = क⁵ ± ५क⁴ ब + १०क³ ब² ± १०क² ब³ + ५क ब⁴ ± ब⁵ 
 
णद्वपद/बेनुगली णितरि (बायनॉणमयल/बेनूगली णडस्स्रबयशून) : नस्वस गप्रिती लेकब बाेसधलीाे 
(१६५४−१७०५) ाािेफेकीसारखा ियोग पसन्हा-पसन्हा केल्यास क) रोाि प्राष्ट्पत्ती येतात ब) सवध ियत्ाात 
त्या प्राष्ट्पत्तींिी संभाव्यता समाा कसते. कशा ियत्ााांा बेासधली ियत्ा (रायल्स) म्हितात. हे ियत्ा n वळेा 
केले तर यशािी संख्या ० ते n मधील कोितीही संख्या कसू शकेल. लर यश (p) पसन्हा पसन्हा r वळेा 
प्रमळाले तर यशािी संभाव्यता pr आप्रि कपयश (q) उरलेल्या n−r वळेा, म्हिले त्यािी संभाव्यता qn−r 
होईल. n ियत्ाातूा r वळेा यश ncr मागााे प्रावडता येईल. तेव्हा ०,१,२,…n वळेा यश प्रमळवण्याच्या प्रभि 
संभाव्यता 
→ (q+p)n = qn + nc1qn−1p + nc2 qn−2 p2 + ….. + pn→ 

 
या प्रद्वपर प्रवस्ताराचं्या पराांी प्ररल्या लातात. म्हिूा त्यास प्रद्वपर संभाव्यता प्रवतरि म्हितात. 

 
णद्वपदी (बायनॉणमअल) : ज्या परावलीत रोाि परे कसतात त्या परावलीला प्रद्वपरी कसे म्हितात. 
२क्ष+३य ही एक प्रद्वपरी आहे. 
 
णद्वपदी घातगुिक (बायनॉणमअल कोइणफशंटस) : रोा परे कसलेल्या परावलीच्या ‘ा’ व्या घाताच्या 
म्हिले (क+ब)ा च्या प्रवस्तारातील क आप्रि ब याचं्या प्रारप्राराळ्या घातपरािें सहगसिक. उरा. (क + 
ब)³ = क³ + ३ क² ब + ३कब² + ब³ यात १, ३, ३ आप्रि १ हे प्रद्वपरीघातगसिक आहेत. 
 
णद्वपदीचा िगग (स्िेअर ऑफ बायनॉणमयल) : रोा परे कसिाऱ्या परावलीिा वगध. उरा. (क + ब)² = (क 
+ ब) × (क + ब) = क² + २कब + ब². पप्रहल्या कंसातील ित्येक परााे रससऱ्या कंसातील ित्येक परास 
गसिूा हे उत्तर प्रमळते. 
 
णद्वमान संख्या पद्धती (बायनरी नंबर णसस्स्टम) : ज्या संख्या ििालीत २ हा आधाराकं घेऊा ० व १ हे 
रोाि कंक येतात ती. संगिककृतीसाठी ही पद्धती सोयीिी ठरते. ० व १ हे कंक कास्रममे कंधार व उलेड 
कथवा प्रवद्यसतमंडलािी कळ बंर व िालू याशी समकक्ष आहेत. रशमाा पद्धती िमािे येथेही मूलभतू प्र्रमया 
करता येतात. पैकी बेरील. वलाबाकी पाहू. 
 
 १११   १००१    
+ १०१  − १११    
 ११ हातिा  ११  हातिा  
 ११००   ००१०    
 

या प्र्रमया करतााा रशमााात १०च्या लागी शून्य घेऊा हातिा घेतात तसा २च्या लागी. 
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णद्वणमतीय (टू डायमेिशनल) : ितलात पडिाऱ्या लाबंी-रंुरी सारखी रोाि पप्ररमािे कसिाऱ्या आकृत्या. 
लसे : प्रत्रकोि, िौकोा, वतसधळ मत्यारी. बीलभपू्रमतीच्या भातेत x आप्रि y या रोा प्रारेशकाांी ज्यािें विधा 
करता येते त्या. 
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ध 
 
धक्का शोषक (शॉक ॲबसॉबगर) : एखारे यंत्र िालू कसतााा, त्याच्या िप्र्रमयेमसळे प्रामाि होिाऱ्या धक्क्यािे 
शोति करण्यासाठी वापरलेले उपकरि. मोटारकार हे रस्त्यावरूा प्रफरिारे िलयंत्र आहे. रस्त्याच्या 
ओबडधोबडपिामसळे बसिारे धके्क शोतण्यासाठी धक्का शोतक (शॉक ॲबसॉबधर) उपकरि वापरतात. पि 
एका लागी नस्थर राहूा िालिाऱ्या यंत्रातही धके्क बसतात. उरा. प्रपठािी प्रगरिी. कशा सगळ्या यंत्रात 
काही ाा काही िकारिे धक्का शोतक उपकरि वापरतात. 
 

 
 

धन इले्रॉन (पॉणझरॉन) : मलेक्रॉा या मलूकिािा िप्रत मलूकि (ॲन्टी पार्षटकल). धा मलेक्रॉािे 
वस्तसमाा मलेक्रॉाच्या वस्तसमााामतकेि कसते. तथाप्रप, त्यावरील प्रवद्यसत् भार धा कसतो. प्रडरॅक या 
वैज्ञाप्राकााे १९३१ साली त्याच्या कनस्तत्वािे भाकीत केले होते. त्यािे ित्यक्ष कनस्तत्व १९३२ साली 
कँडरसा या वैज्ञाप्राकााे वैप्रर्श्क प्रकरिामंध्ये कसल्यािे प्रसद्ध केले. (पाहा : इलेक्ट्रॉन) 
 
धनाग्रं (ॲनोड) : प्रवद्यसत घटामध्ये कॅथोड (ऋिाग्र)च्या तसलाेत ज्यािे प्रवद्यसत् प्रवभव लास्त कसते कशा 
मलेक्रोडला (कग्राला) धााग्र (ॲाोड) कसे म्हितात. कोित्याही मलेक्रॉप्राक उपकरिात ॲाोडपासूा 
यंत्रिेच्या बाहेर मलेक्रॉािा िवाह वाहतो तर कॅथोडपासूा यंत्रिेच्या आतील बालूस मलेक्रॉा िवाह 
वाहूा प्रवद्यसत् मंडल पूिध होते. 
 
धनायन (कॅटायन) : मूलद्रव्यािे किसरेिू वकवा पराथांिे रेिू यावर धा आप्रि ऋि िभाव समाा कसल्यााे 
प्रवद्यसत िभाप्ररतदृष्ट््यमा उराप्रसा कसतात. परंतस त्यातील लर ऋििभाप्ररत मलेक्रॉा काढूा घेतला तर 
त्यावर धा िभार प्ररसू लागतो. कशा प्रवद्यसतिभारीत किलूा आया म्हितात आप्रि धािभाप्ररत आयााला 
कॅटॅया म्हितात. प्रवद्यसत घटात कथवा प्रवद्यसत पृथःकरिात कॅटॅया ऋिाग्राकडे म्हिलेि कॅथोडकडे 
आकर्षतले लातात. (पाहा : ऋर्णायन) 
 
धनुिात (णटटॅनस) : िेताससं्थेिा तीव्र प्रवकार. क्लॅनस्रप्रडयम प्रटटॅाी ाावाच्या प्रवाानक्सलीवी लंतंूाी हा 
रोग होतो. हे लंतू घोड्यािी लीर, लाावरािंी प्रवष्ठा कसलेल्या लप्रमाीत आढळतात. गटारातही यािें 
वास्तव्य कसते. या रोगािा लागिकाळ २ ते ५० प्ररवस कसतो. हे लंतू लखमेतूा शरीरात प्रशरतात. 
ससरुवातीस थोडा ताप येऊा लखमेभोवतीिे स्ाायू घट्ट वाटतात. ांतर हळूहळू सवध स्ाायू आकसं िा पावाू 
घट्ट होतात. लबड्यािे स्ाायू आकसं िा पावल्यामसळे तोंड घट्ट बंर होते. रात प्रविकल्यासारखे प्ररसतात. 
वळेीि उपाय ा केल्यास र्श्साािे स्ाायू आकसं िा पावाू र्श्ास बंर होतो व मृत्यू ओढवतो. यात स्ाायूिें 
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उिीपा िप्रतसेकंर ८०-१०० होते. म्हिूा स्ाायू आकसं िा पावलेल्या नस्थतीत राहतात. हा रोग 
लसीकरिााे पूिधपिे टाळता येतो. लन्मल्यावर १, २, ३ मप्रहन्यातं प्रत्रगसिी लस टोिायिी, रससऱ्या वतात व 
पािव्या वतांत पूरक (बूस्टर) लसीकरि करायिे. त्याांतर रर पाि वतांाी पूरक डोस द्यायिा. (पाहा : 
लॉकजा) 
 
धमन ∕ िाफारा देिे (फ्युणमगेशन) : कीटकााशकािा धूर करूा कीड मारूा टाकण्यािी िप्र्रमया. 
ममारतीत कगर सरप्राकेत, धान्य गोरामात, आयात प्रायात केल्या लािाऱ्या पराथाकप्ररता यािा वापर 
केला लातो. मच्छरप्रवरोधी मोप्रहमेसाठी तसेि शतेामध्ये यािा मोठ्या िमािावर वापर होतो. 
 
धमनीणिलेपी णिकार (अथेरोस््लेरॉणसस) : या रोगात धमाीच्या आतील भागावर कोलेस्टेरॉलिा थर 
साठूा ती करंुर होते. हा थर काही वळेा आतल्या स्तरापासूा थोडा ससटूा प्रतथे रक्तािी गसठळी तयार होते. 
कशा प्ररतीाे रक्तािा िवाह कमी वा खंप्रडत होऊा हृद रोगािा झटका येऊ शकतो. ज्या कवयवािी  धमाी 
करंुर होते तो कवयव रसखू लागतो. रक्तातील िरबीिे िमाि वाढिे, व्यायामािा कभाव, धूम्रपाा, मधसमेह 
ही धमाी करंुर होण्यािी मसख्य कारिे आहेत. प्रायपं्रत्रत आहार व वला, प्रायप्रमत व्यायाम – प्रवशतेतः 
िालिे, मधसमेह प्रायपं्रत्रत ठेविे व धूम्रपाा बंर करिे हे यावरिे उपाय आहेत. (पाहा : वाचहनी क्लथन) 
 
धर, णनलरतन (१८९२-१९८६) : ाायरोलािे नस्थरीकरि आप्रि मातीतल्या ाायरोलाच्या िमािात 
होिारी घट, या रोहोंवर कसिाऱ्या िकाशािा िभाव याप्रवतयी कप्रतशय मौप्रलक संशोधा करिारे भारतीय 
रसायाशास्त्रज्ञ. शतेकऱ्यासंाठी या संशोधाािे खूपि महत्त्व आहे. मातीतल्या ाायरोला आप्रि 
फॉस्फरसच्या िमािासंरभात आप्रि त्याचं्या परस्पर संबधंाचं्या कासतंगााेही त्याांी खूप संशोधा केले. 
 
धिन, सतीश (१९२०-२००२) : प्रवख्यात कंतराळशास्त्रज्ञ आप्रि भारतीय कंतप्ररक्ष आयोगािे माली कध्यक्ष. 
भारतीय प्रवज्ञाा संस्था आप्रि भारतीय कंतराळ संशोधा संस्था या संस्थािें माली सिंालक. प्रव्रमम 
साराभाईांंतर भारतीय कंतराळ कायध्रममािी धसरा उिलिाऱ्या िा. धवा यािंा या कायध्रममाच्या यशात 
मोठा वाटा आहे. 
 

 
 

धातू (मेटल) : प्रासगात आढळिारी काही मलूद्रव्ये िकाकिारे स्थायू आहेत, ते उत्तम उष्ट्िता आप्रि 
वीलवाहक आहेत, तन्यमाा आप्रि वधधाीय आहेत, पारा हा एकमेव द्रव धातू, सापेक्ष घाता बरीि कसते. 
सवधि धातंूिे ऑक्सामड कल्कधमी आहेत. परंतस ॲल्यसप्रमप्रायमसारखे काही धातू उभयधमी आहेत. काही 
धानत्वक मूलद्रव्ये कधी धातूिा गसिधमध राखप्रवतात तर कधी कधातूिा गसिधमध राखप्रवतात त्याांा धातूसदृश 
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मूलद्रव्य, मेटॅलाँमड कसे म्हितात. उरा. आसेप्राक, सेलेप्रायम, टेल्यसप्ररयम वगैरे. (पाहा : मेरॅ्लॉइडः 
धातूसदृश मौले) 
 
धास्त्िक बंध (मेटॅणलक बॉिड) : धातंूच्या रोा कितू हा खास िकारिा बंध कसतो. धातंूच्या किूतील 
समाा ऊला कसलेले सयंसला मलेक्रॉा, काेक कितू, िकाशाच्या वगेााे सहलगत्या प्रफरू शकतात आप्रि 
सवध किूंाा बाधूंा ठेऊ शकतात. त्यामसळे िारंी, ताबंे वगैरे धातू, प्रवलेिे उत्तम वाहक कसतात. (पाहा : 
रासायप्राक बधं) 
 
धाियाचे संरक्षि (गे्रंन णप्रझिेशन) : पीक काढल्याांतर ते ग्राहकापंयंत पोहोिेपयंतच्या काळातील िप्र्रमया. 
तयार धान्य साठप्रवण्यासाठी उन्हात वाळवाू त्यातील ओलावा १० ते १२% पयंत ठेवला लातो. 
ओलाव्यािे िमाि लास्त कसेल तर प्रकडीिी वाढ लवकर होते. धान्य साठप्रवण्यासाठी प्रविलेल्या आप्रि 
सारप्रवलेल्या किगी, धातूिी वपपे, लप्रमाीखालील पेव मत्यारीिा उपयोग करतात. पोत्यातूा धान्य 
साठप्रविे हाताळण्याच्या दृष्टीाे सोईस्कर. धान्य भरण्यापूवी सवध वस्तू कीटकााशकािी धसरी रेऊा कीटक 
प्रवरहीत करतात. धान्य कोठारािी रिाा पक्षी, उंरीर यािंा िप्रतबधं होईल कशी कसते. 
 
धारकता (कपॅणसटिस) : एखाद्या पराथात प्रवप्रशष्ट प्रवद्यसत प्रवभव (राब) कसतााा त्यात प्रकती प्रवद्यसत् िभार 
कसतो त्यािे मोलमाप. ते एसआय पद्धतीत फॅरड या एककात मोलतात. फॅरड हे एकक खूप मोठे 
कसल्यााे, त्यासाठी माय्रमोफॅरड, ाॅाोफॅरड कथवा प्रपकोफॅरड ही एकके वापरतात. 
 
धाणरत्र (किडेिसर) : (पाहा : धारकता) 
 
धुके (फॉग) : वातावरिातील बाष्ट्प रववबरूमतक्या तापमााास संघााप्र्रमयेाे धसप्रलकिावंर लमा होते. 
त्यालाि धसके म्हितात. धसके पाढंरट रंगािे थोडे पाररशधक कसते. पावसाळ्यात वातावरिात प्रवपसल 
आद्रधता कसल्यााे धसके प्ररसते धसके खूप राट कसेल तर शलेारिेही प्ररसत ााही. प्रवमााोड्डािास कडिि 
येते. धसके हे द्रवरूपातील किरूप तरंग म्हिूा ओळखले लाते. धसके आप्रि ढग यातील घटक लरी समाा 
कसले तरी धसके भपूृष्ठावर तर ढग भपूृष्ठापासूा उंिावर तयार होते. थंड पािी उष्ट्ि कप्रटबधंातील 
समसद्राच्या साप्रिध्यात आल्यासही धसके तयार होते. प्रहवाळ्यात थंड हवा रऱ्याखोऱ्यातं पसरलेली कसतााा 
उबरार वारा डोंगरपवधतावरूा वहात कसला तरी ररीतील धसके प्ररवसेंप्ररवस तसेि प्रटकूा राहते. हविेे 
तापमाा आप्रि रववबरूिे तपमाा यातं ३० कंश सेनल्सकस वकवा कमी फरक कसेल तर धसके तयार होते. 
कॅाडातील न्यू फाऊंडलंड बेटालवळिा िरेश लगातंील सवात लास्त धसक्यािा कसूा तो २०० 
प्ररवसापेंक्षाही लास्त काळ धसक्यातं कसतो. 
 
धुरके (स्मॉग) : धूर आप्रि धसके याचं्या एकप्रत्रत कनस्तत्वािा पप्ररिाम म्हिले धूरके. हा वायू िरूतिािा एक 
महत्त्वािा घटक आहे. कारखााे आप्रि वाहाे याांी टाकलेल्या ाायरोला ऑक्साईडवर सूयधिकाश 
पडल्यावर ओझोा, हायड्रोकाबधा मत्यारी घटक तयार होतात आप्रि धसरके तीव्र होते. पॅा (पॅरोक्सी-
ॲसेप्रटल ाायरटे) सारख्या घटकामंसळे आप्रि धसरक्यामसळे झाडािंी पााे डागाळतात, िाण्याांा र्श्साािे 
आलार − ााक, घसा, फस प्फस से यािंी लळलळ होते, डोळे िसरिसरतात. 
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धुरळिी (डस्टींग) : प्रपकावरील कीड रोगािे प्रायतं्रि करण्यासाठी त्यावर प्रवााशक रसायााचं्या 
भसकटीिी केलेली उधळि. १ ते १¿५ मीटर उंिीच्या झाडावर धसरळिी करण्यासाठी डस्टर हे धसरळिीयंत्र 
तर त्यापेक्षा उंि झाडावर, लाबं कंतरावर व मोठ्या िमािावर धसरळिीसाठी पॉवर डस्टर वापरतात. 
 
धूप (िेदिंरग) : वातावरिाच्या िभावामसळे होिारे बरल. उच्च तापमााामसळे मोठाले शीलाखंड तापूा 
िसरि पावाू भगंतात, तसेि वारा आप्रि पाण्याच्या िभावामसळेही रगडािंी झील होते. प्ररवसरात्रीतील 
तापमाााच्या बरलामसळे िसरि आकसं िाामसळे खडकाांा तडे लातात. थंड िरेशात खडकातील भेगातं 
सािलेल्या पाण्यािे बफध  झाल्यामसळे त्यािे आकारमाा वाढूा खडकाांा तडे लातात. वातावरिातील 
वायूिीही खडकातंील खप्रालािें रासायप्राक द्रव्यात रंुपातंर झाल्यामसळे खडकािें प्रवघटा होते. प्रवघटा 
झालेले खडक वारा तसेि पाण्याच्या िवाहाबरोबर वाहूा ाेले लातात. 
 
धूमकेतू (कॉमेट) : धूळ आप्रि बफध  यापासूा तयार झालेला आपल्या सूयधमालेिा एक घटक. धूमकेतंूिी 
प्रार्षमती ही ग्रहमालेच्या प्रार्षमतीशी प्रागडीत कसूा, धूमकेतू हे ग्रहमालेच्या लडि-घडिीच्या काळािे 
िप्रतप्राप्रधत्व कप्ररत कसल्यािे मााले लाते. धूमकेतंूिे मूळ प्रावासस्थाा हे ाेपच्याूच्या पलीकडे कसिाऱ्या 
क्यसपरच्या पट्ट्यमात, सूयापासूा रोा हलार िकाशवत ेकंतरापलीकडील प्रहल् िा मेघ वकवा सूयापासूा 
५० हलार िकाशवत े कंतराच्या पलीकडे पसरलेल्या ऊटधच्या मेघात कसाव.े काही धूमकेतू हे आवती 
स्वरूपािे कसूा ते सूयाला पसन्हा पसन्हा भेटी रेतात तर काही धूमकेतू काावती कसूा ते सूयाला फक्त 
एकराि भेट रेऊा परत लातात. आवती स्वरूपाच्या धूमकेतंूच्या कक्षा या प्रववृत्ताकार कसूा काावती 
धूमकेतंूच्या कक्षा या कपानस्तक वा कन्वस्तीय कसतात. पृथ्वीवरूा केलेल्या प्राप्ररक्षिादं्वारे आतापंत एक 
हलाराहूा कप्रधक धूमकेतू शोधले गेले आहेत. यापैकी ससमारे एक-ितसथांश धूमकेतू हे आवती िकारात 
मोडिारे धूमकेतू आहेत. (पाहा : धूमकेतू, घडर्ण; ऊर्टिा मेघ; हॅलीिा धूमकेतू) 
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धूमकेतू, रासायणनक घडि (कॉमेट, कॉस्िस्टयूूटशन) : धूमकेतूिा मूळ आकार हा साधारिपिे कधा 
प्रकलोमीटर ते पिास प्रकलोमीटरच्या ररम्याा कसतो. धूमकेतूिे स्वरूप हे प्रछद्रमय कसूा त्यािी घाता ही 
पाण्याच्या घातेपेक्षा कमी कसते. धूमकेतूिा ८० टके्क भाग हा गोठलेल्या पाण्यााे भरलेला कसूा 
धूमकेतूमध्ये काबधा मोाॉक्साईड, काबधा डायऑक्साईड, प्रमथेा, कमोप्राया, हायड्रॉला सायााईड, 
फॉमेल्डीहाईड, ॲप्रमाो आम्ले यासारखी संयसगेही सापडतात. धूमकेतू हा सूयालवळ आल्यावर उष्ट्ितेमसळे 
गोठलेल्या पराथांिे बाष्ट्पीभवा होण्यास ससरुवात होते. या बाष्ट्पीभवाामसळे मसक्त झालेल्या पराथांिे 
धूमकेतूभोवती आवरि प्रामाि होते. हे आवरि लक्षावधी प्रकलोमीटर व्यासािे कसते. या आवरिातला 
वायू आप्रि धूळ शपेटीच्या स्वरूपात बाहेर पडू लागतात व सूयधिकाशात दृश्यमाा होतात. या शपेटािी 
लाबंी को्यमावधी प्रकलोमीटर कसू शकते. लेव्हा धूमकेतू हा मंगळाच्या कके्षच्या लवळपास येतो तेव्हा ही 
शपेटी प्रामाि व्हायला ससरुवात होते. काही धूमकेतू मात्र सूयालवळ आले कसताााही शपेटी ासल्यािी 
उराहरिं आहेत. (पाहा  : धूमकेतू, ऊर्टिा मेघ, हॅलीिा धूमकेतू) 
 
धूमकेतू हॅलीचा (हॅलीज् कॉमेट) : एडमंड हॅली याच्या ाावााे ओळखला लािारा तेलस्वी धूमकेतू. ससमारे 
शहात्तर वतांिा िरप्रक्षिाकाळ कसलेल्या या धूमकेतूिी कक्षा कप्रतशय लंबवतसधळाकार आहे. हा धूमकेतू 
उपसूयधस्थााी कसतााा सूयापासूा कवघ्या ०¿६ खगोलशास्त्रीय एकक मतक्या कंतरावर (बसध आप्रि शस्रम 
याचं्या कक्षाचं्या ररम्याा) येतो. कपसूयधस्थााी कसतााा मात्र तो सूयापासूा ३५¿१ खगोलशास्त्रीय एकक 
मतक्या कंतरावर (ाेपच्याूच्या कके्षच्या पलीकडे) गेलेला कसतो. प्रलओटो यााााे काढलेल्या 
छायाप्रित्राांससार हॅलीच्या धूमकेतूिे कें द्रक हे कप्रायप्रमत आकारािे कसूा, त्यािी लाबंी ससमारे पंधरा 
प्रकलोमीटर मतकी कसूा लाडी आप्रि रंुरी ससमारे आठ प्रकलोमीटर मतकी भरते. (पाहा : हॅली, एडमंड; 
उपसूयटस्थान; अपसूयटस्थान) 
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धूमकेतूचे शीषग (कोमा-कॉमेट) : धूमकेतूच्या कें द्रकाभोवतीिा धूळ आप्रि वायू यापंासूा तयार झालेला मेघ. 
सूयापासूा साधारिपिे तीा ते िार खगोलशास्त्रीय एककाचं्या कतंरावर (मंगळ आप्रि गसरू याचं्या 
ररम्याा) धूमकेतू आला की सूयधप्रकरिाचं्या माऱ्यामसळे यािी प्रार्षमती होते. या शीतािा व्यास काही लक्ष 
प्रकलोमीटर मतका मोठा कसू शकतो. (पाहा : धूमकेतू) 
 
धो्याच्या पातळीला आलेल्या जीिजाती (एंडेजडग स्पेसीज) : लीवलातींिी सखं्या बरलत कसते. 
वतकासवत े प्रशकारीत मारले गेल्यामसळे वाघ, वसह, हत्ती कसे वन्यिािी, मोर, ्रमौंि कसे पक्षी, 
बिाागसारख्या औतधी वास्पती यािंी संख्या खूपि रोडावली आहे, या लाती ाष्ट होण्यािा धोका प्रामाि 
झाला आहे. कशा लीवलातींाा धोकापातळीला पोहोिलेल्या लीवलाती म्हितात. (पाहा :दुर्घमळ प्रजाती) 
 
धु्रि : ाैसर्षगक यसरेप्रायम मंधा व लड पािी वापरूा भाभा किससंशोधा कें द्रात कायधरत कसलेली संपूिध 
स्वरेशी बाावटीिी किसभट्टी. ती ८ ऑगस्ट, १९८५ रोली कायधरत झाली, या किसभट्टीतूा १०० मेगावटॅ 
मतकी ऊला प्रामाि होऊ शकते. या किसभट्टीिा उपयोग भौप्रतकीतील संशोधााकप्ररता न्यरूॉािा स्त्रोत 
म्हिूा होतो, तसेि त्यािा उपयोग प्रारप्राराळे प्रकरिोत्सारी एकस्थ बाप्रवण्याकप्ररताही होतो. 
 
धु्रििमापी (पोलॅणरमीटर) : पराथाच्या िकाप्रशकी सप्र्रमयतेच्या माते्रिे मोलमाप करण्यािे साधा. कशा 
पराथाकडूा ितल ध्रसवीकृत (पोलरामज्ड) िकाशािे ितल प्रकती िमािात प्रफरले यािे मोलमाप या 
उपकरिााे करता येते. 
 
धु्रिीकरि (पोलरायझेशन) : िकाशाच्या संरभात ही सजं्ञा वापरली लाते. लेव्हा िकाशप्रकरिािंी आंरोलाे 
फक्त एकाि ितलात होत कसतात तेव्हा त्या िकाशाला ‘रेखीय’ वकवा ‘ितलीय ध्रसप्रवत िकाश’, कसे 
म्हितात. ाैसर्षगक वकवा कध्रसप्रवत िकाशात िकाशप्रकरिांिी आंरोलाे प्रकरिाचं्या िवासाच्या प्ररशलेा लंब 
कशा ितलात कोित्याही प्ररशाेे होत कसतात व ही प्ररशा एकसारखी बरलत कसते. सूयधिकाश वकवा 
कोित्याही िकाश स्त्रोतापासूा प्रमळिारा िकाश प्राकोल लोलकातूा लाऊ प्ररल्यास, बाहेर येिारा िकाश 
ितलीय ध्रसप्रवत कसतो. या िप्र्रमयेला िकाशािे ध्रसवीकरि कसे म्हितात. 
 
धु्रिीय प्रकाश (अरोरा बोणरयालीस आणि अरोरा ऑस्रेणलस) : पृथ्वीच्या बाह्य वातावरिातूा बाहेर 
पडिारा िखर आप्रि रंगीत िकाश. रोन्ही ध्रसवालवळ प्रहवाळ्यात पहायला प्रमळतो. उत्तर ध्रसवालवळ 
आनक्टधक्ट िरेशात करोरा बोप्ररयालीस तर रप्रक्षि ध्रसवालवळ कटंानक्टधक्ट खंडात करोरा ऑस्रपे्रलस 
पहायला प्रमळतो. 
धु्रिीय णनदेशक (पोलर कोऑर्णडनेट्स) : आप्रर वबरूपासूा कोित्याही वबरूिे कतंर (r) आप्रि या रोन्ही 
वबरंूाा लोडिाऱ्या रेताखंडााे संरभध कक्षाशी केलाला कोा (ϴ) या रोा िलात व्यक्त केलेले प्रारेशक 
 
याि वबरूिे, × ₌ r cosϴ, y ₌ r sinϴ कसे कातेशीय प्रारेशक पद्धतीत रुपातंर होते. 
 
धु्रिीय कक्षा (पोलर ऑर्णबट) : पृथ्वीच्या (वकवा कोित्याही ग्रहाच्या) उत्तर आप्रि रप्रक्षि ध्रसवावंरूा पार 
होिाऱ्या उपग्रहािंी कक्षा. खाली कसिारी पृथ्वी स्वतः भोवती सतत प्रफरत कसल्यामसळे कशा कके्षत 
प्रफरिाऱ्या उपग्रहातूा सपूंिध पृथ्वीिे प्रारीक्षि करता येते. पृथ्वीिे वगेवगेळ्या िकारिे ाकाश े काढिे, 
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हवामााप्रवतयक प्रारीक्षिे करिे, कशा प्रवप्रवध उिेशासंाठी ध्रसवीय कके्षतील कृप्रत्रम उपग्रहािंा वापर केला 
लातो. 
 

 
 

ध्िणनप्रदूषि (नॉइज पोल्युशन) : आवालािी तीव्रता वाढूा आरोग्याला धोकारायक कशा पातळीवर येऊा 
पोहोिली की त्या आवालामसळे िरूति झाले कसे म्हितात. ध्वप्रािरूतिामसळे एकाग्रता भगं होते, बप्रहरेपिा 
येतो, रक्तराब प्रबघडतो, हृरयप्र्रमया बंर पडण्यािीही भीती कसते. लहाा मसले व वयस्कर मािसे 
ध्वप्रािरूतिास लास्त संवरेाशील कसतात. ध्वाी डेप्रसबलमध्ये मोलतात. शातं वातावरिात ध्वाीिी 
पातळी ३५ ते ४० डेप्रसबल कसते, तर ढोलताश ेवालतााा ती ९५-१०० च्या आसपास कसते. ाागप्ररकाचं्या 
ससरके्षसाठी शाळा, रुग्िालये मत्यारींिा पप्ररसर शातंताके्षत्र ठरवलेला आहे. (पाहा : आवाज, डेचसबल) 
 
ध्िणनरोणधकास्तर (साउंड बॅणरयर) : एका ठराप्रवक क्षिी प्रवमाा ध्वाीच्या वगेााे लाऊ लागते त्या वबरूला 
ध्वाीरोप्रधकास्तर म्हितात. स्वाातीत म्हिले ससपरसॉप्राक प्रवमाा, ध्वाीच्या वगेााे धाविारे राबतरंग 
प्रामाि करते. हे तरंग प्रवमााासाठी मागध सोपा करते. लेव्हा प्रवमाा ध्वाीच्या वगेााे वकवा त्यापेक्षा कप्रधक 
वगेााे लात कसते तेव्हा मोठा आवाल होत कसतो, त्याला सॉप्राक बूम कसे म्हितात. प्रवमााााे प्रामाि 
केलेल्या धक्का लहरींमसळे मोठा आवाल येतो. उच्च राब व तापमाा याचं्या करंुर प्रवभागात धक्का लहरी  
कसतात. त्यामध्ये कवस्वती ते स्वाातीत कसा हविेा िवाह कसतो. स्वाातीत उड्डािामध्ये राब लहरींाा 
प्रवमाा मागे टाकते. त्यामसळे धक्का लहरींिा शकूं तयार होऊा त्याच्या टोकाशी प्रवमाा कसते. 
 
ध्िनीतंतू (्होकल कॉडग) : स्वरयंत्रामध्ये कसिाऱ्या स्वरतंतूच्या स्पंराामसळे ध्वाी प्रामाि होतो. 
स्वरयंत्रातूा प्राघिाऱ्या ध्वाीिी लातकस ळी ∕ रला स्वरतंतंूच्या ताठरपिावर कवलंबाू कसतो. ध्वाीतंतंूाा 
लंतूससंगध झाल्यास वकवा त्याांा सूल आल्यास आवाल घोगरा वा कस लबसलल्यासारखा होतो. 
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ध्िनीशास्त्र (ॲकूस्स्ट्स) : ध्वाी, ाार, आवालािी प्रार्षमती, पारेति आप्रि त्यािें पप्ररिाम याबिलिे 
प्रवज्ञाा. एखाद्या सभागृहािे ध्वप्राप्रवतयक गसिधमांबाबतिे व गसिावगसिािे प्रवज्ञाा. 
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न 
 
न णििलेले कापड (नॉन िो्हन फॅणब्रक) : तंतंूिे धाग्यात रुपातंर ा करता थेट तंतू पासूाि तयारे केलेले 
कापड. ाैसर्षगक वकवा माावप्रार्षमत तंतंूमध्ये एक िकारिा गोंर (ॲडेप्रसव्ह) प्रमसळूा केलेल्या प्रमश्रिावर 
राब रेऊा कापडािी योग्य ती लाडी प्रमळवली लाते. फेल्ट, फ्लॅाेल यासारखे हे कापड प्रविलेल्या 
कापडाच्या तसलाेत कमी प्रटकते. आता प्रवप्रवध तापं्रत्रक उपयोगाकप्ररता मात्र याि िकारिे कापड वापरले 
लाते. 
 
नकाशा (मॅप) : वस्तू, के्षत्र वकवा भौगोप्रलक वैप्रशष्ट््यम याचं्यातील परस्पर संबधंािे, प्रिन्हाचं्या स्वरुपातील 
दृश्य स्वरूपािे िाप्रतप्राधीक प्रित्र. बहसताशं ाकाश े हे एक नस्थर नस्थतीिे द्योतक कसतात. प्रद्वप्रमतीय 
कसूाही ते प्रत्रप्रमतीय के्षत्रािे भपू्रमतीयदृष्ट््यमा किूक प्रारशधा करतात. उपग्रहाचं्या सहाय्यााे तपशीलवार 
आप्रि किकू ाकाश े केले लातात. ाौकााया तसेि ाैसर्षगक साधासपंत्तीच्या शोधासाठी ते उपयसक्त 
ठरतात. 
 
नकाशाकला (काटोग्रंाफी) : पृथ्वीवरील गोष्टींिे िमािबद्ध आलेखा लहाा आकारात रशधप्रवण्यासाठी 
ाकाश ेतयार करण्यािी कला, काहींच्या मते ाद्या, डोंगर, शहरे, वाे मतकेि ाव्हे, तर वाािें िकार, 
हवामाा, लप्रमाीिे िकार, कृप्रतउत्पारा मत्यारी माप्रहतीससद्धा ाकाशामंधूा रशधवता येते. 
 

 
 

नगदी णपके (कॅश क्रॉप्स) : ागरी प्रपके प्रात्याच्या आहारासाठी थेट वापरली लात ााहीत. पि बालापेठेत 
रोखीाे प्रव्रमी केल्यास आकारमाााच्या तसलाेत कप्रधक पैसे प्रमळवाू रेतात. मतर प्रपकाचं्या मााााे या 
प्रपकािंा तयार होण्यािा कालावधी, उत्पारा खिध आप्रि लोखीम लास्त कसते. उरा.- कापूस, ऊस, 
तंबाखू, कॉफी. 
 
नणतपणरितगन िंबदू (पॉईटं ऑफ इिफ्ले्शन) : ज्या वबरूिे ठायी स्पशध रेता प्रतिी प्ररशा बरलते तो त्या 
प्रठकािी 
 

d2y 
= 0 

dx2 
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नत्रयु्त घटक (प्युणरन) : डीएाए रेिूतील ॲप्रडप्राा तसेि ग्वाप्राा यासारखे महत्त्वपूिध ात्रयसक्त घटक. 
तटकोाी ि्रमाकार रिाा कसलेल्या प्रपप्ररप्रमप्रडा रेिलूा पंिकोाी रिाा कसलेल्या मप्रमडॅझॉलिा रेिू 
लोडूा हा रेिू तयार होतो. डीएाएच्या कंतगधत रिाेत प्यसप्ररािी लोडिी प्रपरप्रमप्रडाशीि होते. (पाहा : 
चपचरचमचडन) 
 
नत्रशकग रा घटक (ियसू््लओसाईड) : डीएाए व आरएाए या न्यनूक्लक आम्लािें घटक. रायबोल वा 
प्रडऑनक्सरायबोल या शकध रेिा एक रेिू प्यसप्ररा वकवा प्रपप्ररप्रमप्रडाच्या एका रेिूस लोडला लाऊा या 
ात्रशकध रा घटकािा एक रेि ूबातो. (पाहा : न्युस्क्लओर्ाईड) 
 
नत्रशकग रा फॉस्फेट्स (ियसू््लओटाईड) : डीएाए व आरएाए या न्यूनक्लक आम्लािें घटक. 
न्यनूक्लओसाईडिा एक रेि ूफॉस्फेटच्या रेिूस लोडला लाऊा ात्रशकध रा रेिू बातो. फॉस्फेटच्या रेिूिंी 
संख्या एक, रोा वकवा तीा कसू शकते. ॲडेप्राापासूा बालेला ॲडेाॉप्रसा राय फॉस्फेटिा, एटीपीिा, 
रेिू ऊलासमृद्ध कसतो. काेक लीवरासायप्राक िप्र्रमयामंध्ये तो महत्त्वािी भपू्रमका बलावतो. 
 
नदीचे खोरे (णर्हर बेड) : उगमापासूा मसखापयंत वहात कसतााा िवाहाच्या रोहो बालंूच्या िरेशावर 
ारीिा पप्ररिाम होत कसतो. पािलोट के्षत्रातंील पािी त्या ारीला येऊा प्रमळते तर ारीच्या पाण्यावर 
आलूबालूच्या िरेशातंील वाे, शतेी, मााववस्ती, मत्यारी कवलंबूा कसतात. ारीच्या िभावाखालील कशा 
िरेशाला ारीिे खोरे म्हितात. 
 
नमुनाणनिड (समॅ्पिंलग) : एखाद्या िश्ाािा सखं्याशास्त्रीय तपास करण्यासाठी समष्टी कथवा 
आधारसामग्रीतील सगळी आकडेवारी घेऊा ते काम करिे प्रलकीरीिे, वळेखाऊ आप्रि खर्षिक होते. 
प्रशवाय काढलेले प्राष्ट्कतध प्रवर्श्साीय ठरतीलि कसे ााही. म्हिूा समप्रष्टिा मयाप्ररत परंतस िाप्रतप्राप्रधक 
भाग-ज्यास ‘ामसाा’ म्हितात -घेऊा केलेल्या तपासास ‘ामसाा प्रावड पद्धती’ म्हितात. उरा. प्रशतावरूा 
भातािी परीक्षा. 
 
नरिंसहा, रॉड्डम (१९३३-) : हवतेील गप्रतमाा पराथांच्या कवस्थेसंबधंी संशोधा करिारे भारतीय कप्रभयंते. 
द्रव व वायू याचं्या गप्रतप्रवतयक केलेल्या मौप्रलक संशोधााबिल यािंी ख्याती आहे. िवाहािें प्रायतं्रि कसे 
कराव,े कसे िवाह काही कारिाांी क्षसब्ध झाले कसतील तर त्याचं्यावर मात करत ते परत ससरळीत 
होण्यासाठी कोिती उपाययोलाा करायला हवी यासंबधंी त्याांी कप्रतशय महत्त्वािे संशोधा केले आहे. 
तसेि पवािक्कींिी प्रार्षमती आप्रि प्रवमाााचं्या उड्डािावंर िभाव टाकिारे काेक घटक यासंबधंीही रूरगामी 
संशोधा केले आहे. प्रवमााे तसेि कंतराळयााे याचं्या ससरळीत िवासावर िभाव टाकिाऱ्या घटकािंी 
गप्रिती िारूपे तयार करूा त्यािंा उलगडा करण्यासाठी संगिकीय ििाली प्रवकप्रसत करण्यातही त्यािंा 
महत्त्वािा सहभाग आहे. बगंळूरू येथील ाॅशाल एरोस्पेस लॅबोरेटरीिे ते १९८४-१९९३ या काळात 
संिालक होते. एफआरएस या बहसमााािेही ते मााकरी आहेत. 
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नणलका (कॅणपलरी) : कप्रतशय लहाा व्यासाच्या ाप्रलका. लेवढा व्यास कमी तेवढे ाप्रलकेत पािी लास्त 
उंि िढते. झाडामंधील ललवाहक ाप्रलका (झायलेम) मतक्या सूक्ष्म कसतात की मसळाांी शोतलेले पािी 
झाडाच्या खोडामध्ये मीटरभर उंि लाऊ शकते. 
 
नणलका (कॅथेटर) : शरीरातील द्राव काढूा टाकण्यासाठी कथवा रोगप्रारााासाठी केल्या लािाऱ्या काही 
तपासिींच्या वळेी शरीरात काही द्राव सोडण्यासाठी वापरण्यात येिारी ाप्रलका. रबर, धातू, प्लानस्टक वा 
कन्य लवप्रिक पराथापासूा ही तयार करतात. लघवी तसंबली कसता मूत्राप्रलकामागे ही ाप्रलका 
मूत्राशयात घालूा लघवी काढतात. हृरयािे प्रित्रि करण्यासाठी ाीलेतूा वकवा रोप्रहिीतूा कॅथेटर 
घालूा त्यातूा क्ष-प्रकरिाांा कपाररशधक कसिारे रंगद्रव्य सोडतात व क्ष-प्रकरिााे प्रित्रि होते. शस्त्रप्र्रमया 
केल्यावर त्विेखालील पोकळीत कॅथेटर ठेवतात त्यामसळे रक्तस्त्राव/पू बाहेर येतो. 
 
निजात संपे्ररके (ज्यु्हेनाईल हॉमोिस्) : कीटकाचं्या प्रवकासिप्र्रमयेत महत्त्वािी भपू्रमका बलाविारी 
रसायाे. मारीमध्ये बील तयार करण्यासाठी, लावािी प्रारोगी वाढ होण्यासाठी तसेि मेटॅमॉफकप्रससला 
िप्रतबधं करण्यासाठी या रसायाािंा उपयोग होतो. या रसायाािंा कल्पक वापर आता कीटकााशके 
म्हिूाही होत आहे. 
 
नितारा (नो्हा) : ज्याचं्या तेलनस्वतेत कापेप्रक्षतपिे काही हलार पटींपासूा काही लक्ष पटींिा लक्षिीय 
फरक घडूा येतो कसे तारे. या ताऱ्यािंी मूळिी तेलनस्वता ही साधारिपिे, हे तारे ाससत्या डोळ्याांी 
प्ररसण्यास पसरेशी ासते. मात्र, एकरा या ताऱ्यािे रूपातंर ावताऱ्यात झाले की काही वळेा हे तारे ाससत्या 
डोळ्याांी प्ररसू शकतात. ावतारा हा मलूत : ‘र्श्ेतखसला’ तारा कसूा त्याच्या लोडीराराकडील पराथध 
गसरुत्वाकतधिाद्वारे तो आपल्याकडे खेिूा घेत कसतो. काही ठरावीक िमािात हे पराथध गोळा झाल्यावर 
स्फोटाच्या स्वरूपात तो हे पराथध पसाः बाहेर फेकूा रेतो. या स्फोटक प्र्रमयेत या ताऱ्यािे तेल वाढते. 
तेलनस्वतेतल्या पडिाऱ्या फरकातला कमाल बरल घडूा येण्यास काही तास पसरेसे कसतात. ताऱ्यााे 
एकरा कमाल तेलनस्वता गाठली की या तेलनस्वतेला पूवधपरावर येण्यास मात्र काही प्ररवस वकवा काही 
आठवड्यािा काळ लागतो. कशा ताऱ्याांा पसाःपसाः काही सहस्त्र वतांाी ावताऱ्यािी नस्थती िाप्त होऊ 
शकते. (पाहा : अचतनवतारा) 
 
निनूतन कालखंड (णनओणसन) : पृथ्वीच्या प्रार्षमतीांतर आलपयंतच्या भगूभीय कालखंडातील आलपासूा 
ससमारे ७० लक्ष ते २० लक्ष वतांपूवीिा कालखंड. या कालखंडात आधसप्राक माावािे पूवधल मााण्यात येिारी 
ऑस्रेलोप्रपप्रथकस मााविलाती प्रवकप्रसत झाली. (पाहा : भगूभीय कालखंड) 
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नाक (नोज) : र्श्ास व वास घेण्यािे मपं्रद्रय. िेहऱ्याच्या मधल्या भागात वसलेले ााक बाहेरिी हवा 
घशामाफध त र्श्ासाप्रलकेपयंत पोहोिवते. ााकाच्या ित्येक बालूस िेहऱ्यावरच्या हाडात पोकळी कसते. या 
पोकळ्या ााकात उघडतात. 

 

 
 

ााकाच्या श्लेष्ट्मल पटलात कगरी वरच्या कपारीत व मधल्या कपारीच्या वरच्या भागात 
गंधग्रहिकोश कसतात. पाि सें.मी. एवढ्या भागात पाि ते रहा कोटी गधंग्रहिकोश कसतात. या श्लेष्ट्मल 
पटलात तीा स्तर कसतात. वरिा गंधग्रहिपेशींिा, त्याखाली त्याांा आधार रेिाऱ्या आप्रि त्याखाली 
गंधग्रहि पेशी सतत प्रामाि करिाऱ्या मूलपेशी. गधंग्रहिपेशींिे आयसष्ट्य एक मप्रहाा कसते. तळाच्या 
मूळपेशी त्यािंी सतत प्रार्षमती करतात. र्श्ासावाटे घेतलेल्या हविेे तापमाा शरीराच्या तापमााामतके 
करण्यािे काम ााकातील रक्तवाप्रहन्यािें लाळे व श्लेष्ट्मल करतात. हवतूेा येिारे कि या श्लेष्ट्मलात 
कडकतात. (पाहा : श्वसन) 
 
नाकातोंडातून र्तस्त्राि (णहमॅटएमेणसस/णहमोप्टोा् णसस) : ााकातोंडातूा होिारा रक्तस्त्राव 
र्श्सामागातूा होत आहे की किमागातूा, ह्यािे स्पष्ट प्राराा करिे कत्यंत लरुरीिे कसते. रक्तस्त्राव, 
शेंबडासारख्या घट्ट द्रावाबरोबर होत आहे की त्यामध्ये किाशं प्रमप्रश्रत आहे यावरूा ते केले लाते. रक्तस्त्राव 
कधीकधी फक्त ााकातूाि होत कसतो. त्या वळेी त्या रक्तस्त्रावाला एप्रपस्टॅनक्सस कसे म्हटले लाते. 
कफातूा होिाऱ्या रक्तस्त्रावाला प्रहमोप्टायप्रसस कसे म्हितात, तर तो ओकारीतूा म्हिले किमागातूा होत 
कसेल तर त्याला प्रहमटॅएमेप्रसस कसे ााव प्ररले लाते. 
 
नाक्षत्रणदिस (सायणडणरअल डे) : पृथ्वीला स्वतःभोवतीिी िरप्रक्षिा पूिध करण्यास लागिारा काळ. 
यासाठी तारे हे संरभधवबरू म्हिूा वापरले लातात. एक-ााक्षत्रप्ररवसाच्या कालावधीांतर ित्येक तारा हा 
पसाः त्याि प्रठकािी प्ररसायला हवा. उराहरिाथध, एखारा तारा एकरा पूवध प्रक्षप्रतलावर प्ररसला तर पसाः तो 
पूवध प्रक्षप्रतलावर प्ररसेपयंत (म्हिलेि त्यािा पसन्हा उरय होईपयंत) एक ााक्षत्रप्ररवसािा कालावधी पूिध 
होतो. आपल्या रोलच्या वापरातल्या सौरप्ररवसापेक्षा ााक्षत्रप्ररवस हा प्रकप्रितसा लहाा कसूा त्यािा 
कालावधी २३ तास, ५६ प्रमप्राटे आप्रि ४ सेकंर मतका आहे. (पाहा : सौरचदवस) 
 



 

अनुक्रमणिका 

नाग : रिगाड्यावर मारा करिारे के्षपिास्त्र. कोित्याही हवामााात, प्ररवसा वकवा रात्री, ४ ते ७ 
प्रकलोमीटरपयंत ८ प्रकलोगॅ्रम वलाािे स्फोटक वाहूा मारा करूा शकते. पायरळाच्या वाहाावर वकवा 
हेप्रलकॉप्टरवर हे ठेवता येते. के्षपिास्त्राला कवरक्त प्रकरि मागधरशधा करतात. 
 
नाणगि (हर्णपस) : प्रवतािूंमसळे होिारा रोग. यात त्विेवर फोड येतात. आग होते. काही वळेा मज्जातंतूिा 
(िेतातंतू) क्षोभ होतो. या मज्जातंतू ज्या पेशीसमूहाच्या सवंरेाा प्रायंप्रत्रत करतात त्यावर पसरळ उठते व तीव्र 
वरेाा होतात. पोटावर, छातीवर मज्जातंतूच्या मागााे पसरळ उठते. कालंण्यािे प्रवतािूही याि गटातले 
कसतात. 
 
नाटा ज्युणलओ (१९०३-१९७९) : मटाप्रलया रसायातज्ज्ञ. बहसमूलकासबंंधीच्या रसायाशास्त्रात महत्त्वपूिध 
योगराा केल्याबिल १९६३ सालिे ाोबले पाप्ररतोप्रतक त्याांा, कालध  नत्सगलरसह प्रवभागूा रेण्यात आले 
होते. औद्योप्रगक के्षत्रात उपयसक्त ठरलेल्या कल्कोहोल्स आप्रि कल्डीहाईड्स रसायाािंी उत्िेकादं्वारा 
प्रार्षमती करण्यािे महत्त्वपूिध संशोधा त्याचं्या ााव ेआहे. कृप्रत्रम रबराच्या उत्पाराासबंंधीही त्याांी मौप्रलक 
संशोधा केले होते. 
 
नाडी (पल्स) : हृरयाच्या डाव्या ाीलयाच्या आकसं िााबरोबर धमाी स्ाायूंिे आकसं िा वा िसरि होत 
कसते. ही राबामसळे प्रामाि होिारी लाट सबधं धमाीभर पसरते. लेथे धमाी त्विा व हाड यामंध्ये कसते, 
तेव्हा हे आकसं िा पाविे व िसरि पाविे हाताला कळू शकते. याला ााडी म्हितात. हृरयािे ठोके ााडीत 
उतरतात. रर प्रमप्राटाला ६० ते ९० कसा सामान्यपिे ााडीच्या ठोक्यािंा वगे कसतो. ााडी हातात 
धरल्यावर राब, वगे, त्यातंील कसमता वगैरेंवरूा हृरयाच्या कायािा ठोकळ कंराल बाधंता येतो. 
शरीराच्या तापमााािमािेही ााडीिे ठोके कमी-लास्त होतात. 
 
नाथिस, डॅणनएल (१९२८-१९९९) : डीएाएच्या साखळीला प्रवप्रशष्ट लागीि छेर रेिाऱ्या प्ररनस्रक्शा 
प्रवतिंकाच्या शोधाबिल हॅप्रमल्टा ओ. नस्मथ आप्रि वाेेर आबेर याचं्यासह १९७८ सालिे वैद्यकीय के्षत्रातले 
ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे कमेप्ररका सूक्ष्मलीवशास्त्रज्ञ. 
 
नादकाटा (यूूटिंनग फोकग ) : ठराप्रवक वारंवारतेिा-कंितेिा लवळलवळ िोख ज्या (सामा) ध्वप्रातरंग 
प्रामाि करण्यासाठी कत्यतं उपयोगी ठरिारे उपकरि. याच्या रोा सारख्या शाखा कसतात. त्या कंप 
पावाू तरंग प्रामाि करतात. संगीतात वापरल्या लािाऱ्या प्रारप्राराळ्या ससरािें िोख ध्वाी, त्यामसळे 
प्रमळतात. 
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नाबर, गोिंिद मल्हार (१९१०-१९८६) : रसाया कप्रभयंता. ३० वत े मसंबई प्रवद्यापीठ मनन्स्ट्ूयमट ऑफ 
केप्रमकल टेक्ाॉलॉलीमध्ये कध्यापा. त्यापंकैी १३ वत ेसंिालक. १९६४ साली प्रवद्यापीठ कासराा मंडळााे 
मसंबई प्रवद्यापीठाला उच्चस्तरीय रासायप्राक तंत्रप्रवज्ञाा प्रशक्षि व संशोधा कें द्रािी मान्यता प्ररल्यााे ावीा 
ममारती, ियोगशाळा, कभ्यास्रमम, िाध्यापकवगध यािंी उभारिी करूा त्याांी संस्थेला ााव प्रमळवाू प्ररले. 
 
नाभीय अतंर (फोकल लें नथ) (f) : कपवतधाी वभगािा िकाशीय मध्य, वकवा परावतधाी गोलीय आरशािा 
धृव आप्रि मसख्य ााभी (ााभीय वबरू) याचं्यामधील कंतराला त्या वभगािे कथवा आरशािे ााभीय कंतर कसे 
म्हितात. ते ‘f’ या प्रिन्हााे रशधप्रवतात. 

 

 
 
नामदग/ णहजडा (युनक) : लैप्रगक गसिसूत्रात काही फरक झाल्यास रसय्यम लैं प्रगक कवयव ासिे वकवा 
मसख्य लैं प्रगक कवयवािी (कडंाशय वकवा वृति) वाढ ा होिे. लन्मतः ही प्रवकृती कसते वकवा मसख्य लैं प्रगक 
कवयव लहाापिीि काढूा टाकल्यामसळे हा पप्ररिाम होऊ शकतो. 
 
नामशेष/अस्तंगत (एस््स्टं्ट) : एखारी गोष्ट धोक्याच्या पातळीला पोहोिल्यावरही प्रतिी संख्या लर कमी 
होत गेली, तर एक प्ररवस ती ाामशते होते, कोठेही सापडत ााही. डायाोसॉरसारखे िािी ाैसर्षगक 
कारिामसळे ाामशते झाले, तर मॉप्ररशसमधील डोडो ाावािा पक्षी पोतसधगील खलाशाांी प्रशकार केल्यामसळे 
ाामशते झाला. प्रवसाव्या शतकाच्या कखेरीपयंत प्रित्ता हा िािी भारतातूा ाामशते झाला आहे कसे 
समलले लाते. (पाहा : दुर्घमळ प्रजाती/ धोक्यार्चया पातळीला पोिलेल्या प्रजाती) 
 
नायटा (िंरगिम्सग) : डरमेटोफायटोप्रसस या बसरशीच्या संसगामसळे होिारा एक िकारिा त्विेिा रोग. ही 
बसरशी त्विेवरील केरॅप्रटा या िप्रथाािा वापर करूा लगते. लाघंासंारख्या शरीराच्या आतील भागात ज्या 
प्रठकािी त्विा रमट राहते कशा लागी ाायटा होतो. ााय्यमािी वाढ फस गीर व साधारि गोलाकार कसते 
म्हिूा मंग्रलीत ााय्यमास वरगवमध कसे म्हितात. 
 
नायरोजन (N) : किस्रममाकं सातिे रंगहीा, गंधहीा, रुिीहीा वायसरूपातील मलूद्रव्य. पृथ्वीवरील हवते 
यािे िमाि सवाप्रधक म्हिले ७८ टके्क कसते. १७७२ मध्ये डॉप्रायल रुररफोडध याांी यािा शोध लावला. 
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सलीवाचं्या शरीरातील काेक लैवरसायाािंा महत्त्वािा घटक. कमोप्रायावायू, रासायप्राक खते, 
औद्योप्रगक के्षत्रासाठी लागिारी प्रवप्रवध रसायाे, शीतकरि करिे यासाठी ाायरोला वापरला लातो. 
 
नायरोजन चक्र (नायरोजन सायकल) : प्रासगात कव्याहत ससरू कसलेले ाायरोला वायूिे ि्रमाकार 
आवतधा. हवमेध्ये ७८ टके्क ाायरोला वायू कसतो. सलीवामंधील काेक लैवरासायप्राक घटकामंध्ये तसेि 
लैवरासायप्राक िप्र्रमयामंध्ये तो महत्त्वािी भपू्रमका बलावतो. ाायरोला वायूिे िथम त्याच्या सयंसगामंध्ये 
रूपातंर व्हाव ेलागते. हे रूपातंर काही लीवािू करतात वकवा औद्योप्रगक स्तरावर ते करूा ाायरोलायसक्त 
खताचं्या रुपात ते वास्पतींाा प्ररले लाते. वास्पती त्या संयसगातूा ाायरोलािे शोति करूा त्यातूा 
िप्रथाे तयार करतात. ती किातूा िाण्याचं्या शरीरात लातात. मतृ िाण्याचं्या शरीरातूा ाायरोलािी 
संयसगे लप्रमाीत प्रमळतात. त्यावर उपलीप्रवका करिाऱ्या लीवािूंकडूा सयंसगातूा ाायरोला वाय ूमोकळा 
करूा परत वातावरिात सोडला लातो. प्रासगातील हे ि्रम कव्याहत िालू राहते. (पाहा : अचमनो आम्ले, 
प्रचथने, मृतोपजीवी सजीव) 

 

 
नायरोजन चक्र 

 
नायरोजन स्स्थरीकरि (नायरोजन णफ्सेशन) : हवतेील ाायरोलािी सयंसगे उच्च तापमाा आप्रि उच्च 
राब या पप्ररनस्थतीत होतात; परंतस काही िकारिे लीवाि ूही प्र्रमया साधारि तापमाा-राब या पप्ररनस्थतीत 
करतात आप्रि नस्थर संयसगे तयार करतात. लप्रमाींतील लीवािू ॲझोटोबॅक्टर, काही वास्पतींच्या 
मसळावरच्या गाठींतले प्रलवाि ूरायझोप्रबयम, ओल्या लप्रमाीवर वाढिारे प्राळे-प्रहरव ेाॉस्टॉकसारखे शवैाल, 
हे त्याचं्या वातावरिातील ाायरोलािे नस्थरीकरि करतात. कमोप्राया, ाायप्ररक ॲप्रसड कशी संयसगे 
कारखान्यात तयार करतात. नस्थरीकरि केलेल्या ाायरोलािा खतासंाठी उपयोग करतात. 
 
नायर, माधिन जी. (१९४३-) : कप्रभयापं्रत्रकीतील परवी प्रमळवल्यावर भाभा किू संशोधा कें द्रातूा 
िप्रशक्षि घेतलेले कंतराळशास्त्रज्ञ. १९६७ सालापासूा भारतीय कतंराळ संशोधा प्रवभागात (मस्त्रो) कायधरत 
कसलेले ाायर २००३ साली मस्त्रोिे कध्यक्ष झाले. त्याचं्या कारकीरीत २००७ सालाच्या कखेरपयंत १४ 
उपग्रहािंी उड्डािे झाली. २००८ मध्ये त्याचं्याि ाेतृत्वाखाली िदं्रावर भारतािे िादं्रयाा गेले. 
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नायलॉन : माावप्रार्षमत बहसवाप्ररक. यािा शोध डब्ल्यू. एि. काथकरस याांी १९३४ साली लावला. 
वस्त्रप्रार्षमतीबरोबर यािा उपयोग बकेवरग, प्रगकर, टायरिे मलबसतीकरि यासाठीही होतो. ाायलॉा 
रासायप्राकदृष्ट््यमा प्रानष्ट््रमय, कनग्ारोधक, कडक, मलबूत कसते. पि सूयधिकाशािा त्यावर प्रवपप्ररत 
पप्ररिाम होतो. त्यािे रेशमाबरोबर प्रमश्रि होऊ शकते. 
 
नारळीकर, अनंत णिष्ट्िू (१९४०-) : कप्रतवाहकता, ससपरकन्डनक्टनव्हटी, या के्षत्रातील मौप्रलक 
संशोधााबिल लागतीक ख्याती प्रमळप्रवलेले भारतीय भौप्रतकशास्त्रज्ञ. खास करूा उच्च तापमाााला 
कप्रतवाहकतेिा गसिधमध बाळगिाऱ्या पराथांच्या गसिधमांप्रवतयीिे त्यािें संशोधा मान्यता पावलेले आहे. या 
प्रवतयासंबधंी त्याांी प्रलप्रहलेले आप्रि सपंाप्ररत केलेले काेक गं्रथ आघाडीच्या आतंरराष्ट्रीय िकाशकाांी 
िकाप्रशत केले आहेत. लयंत ाारळीकरािें ते कप्राष्ठ बधूं आहेत. 

 

 
 
नारळीकर, जयतं णिष्ट्िू (१९३८-) : प्रवख्यात भारतीय खगोलभौप्रतकीशास्त्रज्ञ. मंग्लंडमधील कें प्रब्रल 
प्रवद्यापीठात उच्चप्रशक्षि घेतलेले ाारळीकर हे रगँ्लर या सन्मााािे मााकरी होते. म.स. १९७२-१९८८ ते 
टाटा मूलभतू सशंोधा संस्थेत होते. १९८८ ते २००३ या काळात पसण्यात त्या वळेी ाव्यााे स्थापा झालेल्या 
आयसकािे ते संस्थापक-सिंालक होते. डॉ. ाारळीकराांा पद्मभतूि, पद्मप्रवभतूि, तसेि भटाागर 
पाप्ररतोप्रतक कसे काेक सन्माा प्रमळाले. आतंरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र संघटाेच्या प्रवर्श्रिााशास्त्रावरील 
आयोगािे ते म.स. १९९४ ते १९९७ या काळात कध्यक्ष होते. फे्रड हॉईल याचं्या सहकायााे त्याांी 
प्रवर्श्रिाेिा नस्थर-नस्थती प्रसद्धान्त माडंला. त्याांी सामान्याांा समलेल कशा भातेत मंग्रली, मराठी तसेि 
वहरीतूा प्रवपसल िमािात वैज्ञाप्राक लेख व कथा प्रलप्रहल्या आहेत. १९९६ साली कवलग पाप्ररतोप्रतक 
प्रमळाले. (पाहा : स्स्थर-स्स्थती चसद्धान्त) 
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नारळीकर, णिष्ट्िु िासुदेि (१९०८-१९९१) : कें प्रब्रल प्रवद्यापीठातूा बी-स्टर रगँ्लर, खगोलशास्त्रातील 
ाैपसण्याबिल ‘टायटा’ ससविधपरक, ‘सर आयझॅक न्यटूा’ प्रशष्ट्यवृत्तीच्या काळात केलेल्या संशोधााबिल 
‘नस्मथ’ व ‘रॅले’ पाप्ररतोप्रतके कसे यश पररात पडल्यावरही कें प्रब्रल व कमेप्ररकेतील पसढील संशोधाािा मोह 
टाळूा रेशवासीयाांा आपल्या ज्ञााािा लाभ रेण्यासाठी बाारस वहरू प्रवद्यापीठात िाध्यापकपर स्वीकारले. 
तेथे त्याांी उभारलेल्या ‘व्यापक सापेक्षतावार’ संशोधा कें द्रात तरूि प्रवद्याथी संशोधकाचं्या सहभागामसळे 
काेक मौप्रलक प्रवतयावंर सशंोधा झाले. 
 

 
 

बाारसांतर त्याांी काहीलवळ पसिे प्रवद्यापीठात लो. प्रटळक गप्रितकध्यासा भतूप्रवले. त्याचं्या 
ाावावर ७२ शोध प्राबधं आहेत. 
 
नालबंदी करिे (शूईगं) : घोड्याचं्या वा बैलाचं्या पायाचं्या खसराांा लोखंडी ााल खसराचं्या ाखामध्ये प्रखळे 
मारूा बसविे. मसळात खसरािंी झपा्यमााे झील होऊ ाये म्हिूा ाालबंरी करत कसत. मामसली स्वरूपात 
लंगडिाऱ्या घोड्याला डाव्या कगर उलव्या बालूला कमी-कप्रधक लाडीिा लोखंडी ााल मारूा िाल 
ससधारता येते. 
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नाळ (अस्म्बणलकल कॉडग) : गभाशयातील वाढिारे बालक व आईिी पोतियंत्रिा याांा लोडिारी एक 
ाप्रलका. प्रतच्यात मसख्यत्व ेरक्तवाप्रहन्या आप्रि काही पेशी कसतात. या ाप्रलकेतूाि गभाला पोतक पराथध, 
तसेि रोगिप्रतकारक िप्रथाािंा पसरवठा होतो. मसलािा लन्म झाल्यावर ही ााळ कापली लाते. कलीकडे ही 
ााळ कापल्यावर ससरप्रक्षत ठेवता येते. प्रतिा उपयोग पसढील आयसष्ट्यात त्या मसवलकप्ररता वकवा त्याच्या 
लवळच्या ाातलगाकप्ररता कसाध्य रोगावंर उपिारासंाठी मूळपेशींिा स्त्रोत म्हिूा उपयोग होऊ शकतो. 
 
नासा (नॅशनल एरॉनॉणट्स अडँ स्पेस ॲडणमणनस्रेशन) : प्रवमााशास्त्र आप्रि कतंराळशास्त्र यातं संशोधा 
करण्यासाठी कमेप्ररका शासाााे म.स. १९५८ साली स्थापा केलेली संस्था. एम्स प्ररसिध मनन्स्ट्ूयमट, लेट 
िोपल्शा लॅबॉरटरी, गॉडडध स्पेस सेंटर, लॉन्सा स्पेस सेंटर कशा काेक संस्था ‘ाासा’च्या 
आप्रधपत्याखाली येतात. आपल्या ग्रहमालेिा वधे घेण्यासाठी पाठवली गेलेली कतंराळयााे, िंद्रावतरि, 
कंतराळािा कंतराळातूा वधे घेण्यासाठी पाठवलेल्या रसर्षबिी, आंतरराष्ट्रीय कंतराळस्थााक कशा काेक 
मोप्रहमा ाासााे यशस्वीप्ररत्या राबप्रवल्या आहेत. 
 

 
 

नानंया भरिे (गॅप णफिंलग) : शतेामध्ये पेरिीांतर ितीएकर रोपािंी प्राधाप्ररत सखं्या कायम राखण्यासाठी 
प्रबयािािंी प्रलथे उगवि झाली ााही, त्या प्रठकािी त्याि वािािे ावीा प्रबयािे वकवा रोपे टोकली लातात, 
त्यास प्रपकाचं्या ‘ाागं्या भरिे’ कसे म्हितात. पेरिी/रोपिी ांतर ५-६ प्ररवसाचं्या ांतर हे काम केले लाते. 
 
णनअडँथगल मानि : माावी उत््रमातंी िप्र्रमयेररम्याा यसरोप तसेि मध्य व पप्रिम आप्रशयात वास्तव्य करिारी 
माावी िलाती. लमधाीतील प्राकनँ्डर खोऱ्यात प्रहिे कवशते िथम सापडले. ससमारे ३ लक्ष ५० हलार 
वतांपूवी ही िलाती यसरोप खंडात उरयास आली, करमासे १ लक्ष ३० हलार वतांपूवी पूिधपिे प्रवकप्रसत 
झाली व कंराले ५० हलार वतांपूवी ाामशते झाली. थंड हवामााािा मसकाबला करण्यासाठी प्रवप्रशष्ट गसिधमध 
कंगी कसलेल्या या माावािंी कंगकाठी मलबूत व प्रधप्पाड कसूा त्याचं्या प्रवकप्रसत मेंरूिा आकार आधसप्राक 
माावी मेंरूपेक्षा मोठा कसल्यािे त्याचं्या कव्यमाचं्या आकारमााावरूा प्राप्रित होते. प्राकनँ्डथधल मााव 
कश्मयसगीा हत्यारे वापरत कसत. 
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णनओणडणमयम : (Nd) : क्रम. ६०, िकाकिारे, ारम धातू मूलद्रव्य, आवतीसारिीिे ६ व ेआवतधा आप्रि 
प्रतसऱ्या गटािा सरस्य, प्रवरल मृरा (लॅन्थाॉमड्) या १५ मौलाचं्या गटािा िवथा सरस्य, किसभार 
१४४¿२४, साघ. ७, प्रववब १०२१ कंश से. उवब ३०६८ कंश से. मोााझामट खप्रालात आढळते. कप्रतशय 
बलवाा िसंबकत्व कसलेला धातू. यािे िसंबक, समॅपॅ्ररयम-कोबाल्ट िसंबकापेंक्षा सरस आहेत. ते वलाात 
हलके, आकारााे लहाा, शक्तीशाली आप्रि स्वस्त आहेत. हे िसंबक वापरूा शक्तीशाली आप्रि आकारााे 
लहाा माय्रमोफोा, हेडफोा आप्रि लाऊडस्पीकर बाप्रवतात. मोबामल फोामध्ये वापर, प्राओप्रडयम कािा 
खगोलशास्त्रीय रसर्षबिीत वापरतात. प्राओप्रडयमिे लेझरही आहेत. 
 
णनओप्रीन : कृप्रत्रमप्ररत्या कारखान्यात तयार केलेले कृप्रत्रम रबर. २-क्लोरोबसटा-१. २-डाएा या एकक 
रासायप्राक संयसगािे बहसवाप्ररकरि झाल्यास प्राओिीा हे कृप्रत्रम रबर तयार होते. ाैसर्षगक रबरावर लर 
काही रसायाािा पप्ररिाम होत कसेल तर कसे ियोग करताांा प्राओिीा हातमोज्यािंा वापर करतात. 
द्रवािी वकवा वायूंिी गळती पूिधतः थाबंप्रवण्यासाठी प्राओिीािी गसॅ्केट् फार उपयोगी आहेत. 
 
णनऑन (Ne) : किस्रममाकं १०िे प्राष्ट््रमीय वायूच्या रुपातले मलूद्रव्य. प्रवर्श्ात हे मसबलक िमािात कसले 
तरी पृथ्वीच्या वातावरिात प्राऑा कत्यल्प िमािात आढळते. १८९८ मध्ये प्रब्रप्रटश शास्त्रज्ञ रॅम्से आप्रि 
रॅव्हसध याांी त्याला हवपेासूा कलग केले. कमी तापमाा मोलण्यासाठी वापरण्यात येिारी शास्त्रीय 
उपकरिे, प्राऑा प्ररव,े लाप्रहरातीच्या पा्यमा यासाठी ते वापरले लाते. प्राऑाच्या प्ररव्याांा पेटण्यासाठी 
कत्यंत कमी ऊला लागते. 
 
णनकटदृणष्टता (मायोणपया) : या दृप्रष्टरोतात िकाशप्रकरि ाेत्रपटलापासूा थोडे पसढे कें प्रद्रत होतात. हा 
कें द्रवबरूबरोबर करण्यासाठी रोन्ही बालंूाी कंतवध्रम वभग वापराव ेलागते. हा रोत बहसधा लहाा मसलातं व 
तरुिातं प्ररसतो. 
 
णनकेल (Ni) : किस्रममाकं २८ िे सफेर िकिकीत धातू कसलेले मूलद्रव्य. १७५१ मध्ये ए. एफ. ्रमॉास्टेड 
याांी शोधूा काढले. स्टेालेस स्टील सारखीसंप्रमश्रे तयार करण्यात, धातसपृष्ठभागावर गंलू ाये म्हिाू 
लेपा करण्यात, िलाी ाािी बाप्रवण्यात आप्रि उत्िेरक म्हिूा यािा मोठ्या िमािात वापर होतो. 
 
णनकोटीन : रातरािीच्या कस लातील वास्पतींमध्ये प्रवशतेतः तंबाखू, कोको यामध्ये आढळिारे कल्कलॉमड. 
ते िेतासंस्थेवर पप्ररिाम करिारे, कीटकााशक गसिधमािे, प्रवतारी द्रव्य आहे. प्राकोटीा सहलप्ररत्या 
त्विेच्या आत प्रझरपते. हवबेरोबर ज्वला होऊा सवधसाधारि तापमााास त्यािी वाफ होते. प्रसगारेट 
ओढतााा लवळलवळ सवध प्राकोटीािे ज्वला होऊा त्यािी वाफ शरीरात प्रशरते. 
 
णनकोलचा लोलक (णनकोल्स णप्रझम) : पोलरामज्ड िकाश प्रमळप्रवण्यािे एक साधा. प्रवल्यम प्राकोल 
(१७६८-१८५१) या वैज्ञाप्राकााे कॅल्सामट या स्फप्रटकािा वापर करूा हा प्रवप्रशष्ट गसिधमािा लोलक 
बाप्रवला. त्यातूा िवास करिाऱ्या िकाशलहरींिे सामान्य व प्रवशते कशा रोा लहरींमध्ये प्रवभाला होते. 
त्यािंी कंपाे एकमेकाशंी काटकोाात कसिाऱ्या ितलात होतात. कशा िकारे एकाि ितलात कंपाे 
कसिाऱ्या लहरी प्रमळू शकतात. 
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णनस्ष्ट्क्रय िाय ू(इनटग गॅस) : आवतधसारिीत गि १८. प्रानष्ट््रमय वाय ूरासायप्राकदृष्ट््यमा प्रानष्ट््रमय कसतात. या 
वायूंिे वैप्रशष्ट््यम म्हिले या वायूंिे आयप्राकरि झाल्यावर त्यातूा प्रवप्रशष्ट विािा (रंगािा) िकाश उत्सर्षलत 
होतो. म्हिूाि (रेडॉाप्रशवाय) मतर वायूिंा औद्योप्रगकदृष्ट््यमा मोठ्या िमािात प्रवद्यसत् रीपामध्ये वापर 
करतात. या वायूंिा शोध म.स. १८९४ ते १८९८ या कालावधीत सर प्रवल्यम रॅम्से याांी लावला. 
 
णनःक्षारीकरि (णडसणॅलनेशन) : समसद्राच्या वकवा प्रत्रभसल िरेशातील ारीच्या मसखालवळील पाण्यातील 
प्रमठासारखे क्षार वगेळे करूा पािी प्रपण्यायोग्य करण्यािी िप्र्रमया. या िप्र्रमयेसाठी सौर ऊध्वधपता, 
परावती प्रावतधा, प्रद्वप्रवश्लेति, कया प्रवप्रामय मत्यारी पद्धतींिा कवलंब केला लातो, भावागरच्या कें द्रीय 
लवि व सागरी संशोधा संस्थेद्वारे (सेंरल सॉल्ट कडँ ओशा प्ररसिध मनन्स्ट्ूयमट) परावती प्रावतधा 
िप्र्रमयेवर आधाप्ररत पािी शसद्ध करिारे यंत्र प्रवकप्रसत करण्यात आले आहे. 
 
णनःके्षपि (फ्लो्युलेशन) : प्रवद्राव्य रासायप्राक माध्यमातील सूक्ष्म किािें एकत्रीकरि वकवा सघाीकरि 
करण्यािी िप्र्रमया. रासायप्राक कप्रभप्र्रमयेांतर प्रामाि झालेले उपयोगी पराथध माध्यमातूा एकप्रत्रत करूा 
वगेळे करण्यासाठी प्राःके्षपि िप्र्रमयेिा वापर करण्यात येतो. 
 
णनगमन (णडड्टी्ह) : ससरुवातीस केलेल्या प्रवधााािा तकध शास्त्रीय पायऱ्या वापरूा काढलेला प्राष्ट्कतध. 
 
णनगणमत असंगती (णरडुस््शओ ॲवड ॲबसडगम) : एखारे प्रवधाा, कृत्य वकवा िमेय यािी सत्यता 
िस्थाप्रपत करण्यासाठी प्रसद्धतेिी ली रीत वापरतात ती. उराहरिाथध, 
 

कप्रपरमेय संख्या √२ = a/b समलू (ले सत्य ााही) येथे a, b पूिांक व त्यात समाईक कवयव 
ााही. यावरूा 2b2 = a2 ही प्र्रमया डावी बालू समसंख्या रेते म्हिूा a ससद्धा सम संख्या कसिार. समला, a 
= 2c तर 2b2 = 4c2 वकवा b2 = 2c2 म्हिले b पि समसंख्या कसली पाप्रहले. त्यामसळे a, b मध्ये २ हा 
सामाईक कवयव कसला पाप्रहले. ही प्राष्ट्पत्ती गृहीताच्या प्रवरुद्ध आहे, कारि a, bत समाईक कवयव ााही 
हे गृहीत धरले आहे. म्हिूा √२ कपप्ररमेय संख्या. 
 
णनतंबशूल (सायणटका) : सायप्रटका ही िेतातंतू कमरेतील कण्यातूा प्राघूा पायाच्या मागील भागातूा 
लाते. या िेतातंतूवर आंतर कशरेू िप्र्रमकेिा (प्रडस्किा) राब पडला, तर माडंीच्या मागच्या बालूस 
पायापयंत व प्रातंब िरेशात रसखू लागते व कसह्य कळा मारतात. यासाठी कापसाच्या पातळ गारीवर 
झोपिे हा महत्त्वािा उपाय आहे. औतधे, कडक गारी व व्यायाम याांी हे रसखिे कमी होते. क्वप्रित 
शस्त्रप्र्रमया करावी लागते. 
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णनत्यसमीकरि (आयडेंटीटी) : ले समीकरि त्यातील िलाच्या कोित्याही वकमतीाे सोडवता येते, त्या 
समीकरिाला ‘प्रात्यसमीकरि’ कसे म्हितात. या समीकरिाच्या उकली कांत कसतात. उरा. ४ (क्ष + 
३) = ४ क्ष + १२ या समीकरिातील क्ष या िलाला १, २, ३ वकवा कन्य कोितीही वकमत प्ररली तरी ते 
सोडवता येते. काही प्रात्य समीकरिात एकापेक्षा लास्त िले कसू शकतात. उरा. (क + ब)² = क² + २ 
कब + ब² या समीकरिातही ‘क’ आप्रि ‘ब’ या िलाांा कोित्याही वकमती प्ररल्या तरी त्या समीकरि 
सोडप्रवता येते. 
 
णनद्रा (स्लीप) : झोपेमसळे मािसाच्या पेशींाा प्रवश्रातंी प्रमळूा तालेतवााे वाटते. मेंरूतील कधिेतकाच्या 
(हायपोथलॅॅमस) पसढच्या भागातील कें द्र ‘झोपेिे कें द्र’ कसते व मागच्या भागात लागेपिािे कें द्र कसते. िौढ 
मािसाला ६ ते ८ तास झोप लागते. झोपल्याांतर शरीरात होिारे बरल प्रटपण्यासाठी कसेलली उपकरिे 
: १) म. म. ली. – मेंरूिा आलेख काढिारे, २) म. ओ. ली. – डोळ्यािंी हालिाल प्रटपिारे, ३) 
म.एम.ली.– स्ाायूिंी हालिाल प्रटपिारे. 
 

झोपेिे रोा भाग आहेत : १) डोळ्याचं्या ललर हालिालींिा, २) डोळ्याचं्या मंर हालिालींिा. 
यािे िार भाग आहेत : क) मािूस कधधवट गसंगीत कसतो-३ ते ७ प्रमप्राटे, ब) साधारि गाढ झोपेिा-डोळे 
हळूहळू बालूला प्रफरतात, क) २० प्रमप्राटाांी शरीरािे तापमाा व रक्तराब कमी होतो; झोप शातंपिे 
लागते, ड) कगरी गाढ झोपेिा काळ-स्ाायू प्रशप्रथल होतात. 
 

मंर हालिालींच्या झोपेिा काळ ५० ते ९० प्रमप्राटे; ललर हालिालींच्या झोपेिा काळ ९० ते ११० 
प्रमप्राटे. ७ तासाचं्या झोपेत हे बरल, ३ ते ५ वेळा होतात. डोळ्याचं्या ललर हालिालींच्या काळात 
िेतापेशींिे काम लोरात िालू कसते. त्यामसळे मेंरूला ऑनक्सला खूप लागतो. 
 
णनद्रानाश (इिसोमणनया) : प्राद्राााश हा तात्पसरता वकवा रीघधकालीा कसतो. तात्पसरता प्राद्राााश हा 
थोड्या काळासाठी कसतो. साधारिपिे, २ ते ३ प्ररवसापंसरता ते २ ते ३ आठवड्यापंयंत हा राहतो. 
प्राद्राााशात ससरुवातीस झोप लागत ााही वकवा मधूामधूा सारखी लाग येत राहते. बरललेली लागा, 
सभोवतालिे वातावरि, खोली, गारी मत्यारी कारिाांी प्राद्राााश होतो. लेटच्या िवासााे हल्ली लेट लॅग 
येऊा प्राद्राााश होतो. मााप्रसक ताि हा रोन्ही तऱ्हेच्या प्राद्राााशाला कारिीभतू ठरतो. प्राद्राााशामसळे 
रससऱ्या प्ररवशी थकवा वाटतो, माािी एकाग्रता कमी होते. रीघधकालीा प्राद्राााश उच्च रक्तराबाला 
कारिीभतू ठरतो. 
णनयणमत जैणिक णक्रया (सकेणडयन स्ऱ्हदम) : शरीरातील काेक लैवरासायप्राक, शरीरप्र्रमयाप्रवतयक 
प्र्रमयािें तालबद्ध कसिारे रैांप्ररा ि्रम. झोप लागिे व त्यातूा लाग येिे, भकू लागिे यासारख्या प्र्रमया 
प्ररवसाच्या ठराप्रवक वळेीि होत कसतात. शरीरािे तापमाा, रक्तराब वगैरेही प्ररवसाच्या वगेवगेळ्या वळेी 
वगेळे कसतात. काैनच्छक प्र्रमयािें प्रायतं्रि करिारा मेंरूिा भाग या कालि्रमािेही प्रायंत्रि करतो. 
 
णनयोणबयम : (Nb) : (पूवीिे कोलंप्रबयम, कोलंबसाच्या सन्मााासाठी), क्रम. ४१, रसर्षमळ, ारम, तन्य, 
प्राळसर करडे धातू रानन्झशा मूलद्रव्य, आवतीसारिीतील ५ व े आवतधा आप्रि ५ व्या गटािा सरस्य, 
किसभार ९२¿९, साघ ८¿६, प्रववब. २४६८ कंश से. उवब ४७४० कंश से. Nb-९३ हा नस्थर आप्रि Nb-९२ हा 
प्रकरिोत्सारी (कधायू ३¿४७ कोटी वत)े ही रोा समस्थाप्राके प्रासगात आढळतात. उच्च तापमााावर ा 
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गंलिाऱ्या पोलारासाठी वापर, धातंूच्या साधं्यािंी मलबतूी वाढप्रवण्यासाठी उपयोग, ससपरकंडक्टर म्हिूा 
प्रायोप्रबयम-प्रझककप्रायम धातसप्रमश्रिे वापरतात. 
 
णनरपेक्ष शूिय (ॲबसोल्यटू णझरो) : केनल्व्हा ििालीमधील शनू्य कशं तापमाा. म्हिले सेनल्सकस मापा 
ििालीतील शसन्याखाली २७३ (-२७३) कंश तापमाा शून्य कंश तापमााािी नस्थती गाठिे आलपयंततरी 
शक्य झालेले ााही. 
 
णनरपेक्ष प्रसरि (ॲबसोल्युट ए्सपािशन) : उष्ट्ितेाे घा, द्रव आप्रि वायसरूप पराथध िसरि पावतात. द्रव 
आप्रि वायू कोित्यातरी भाडं्यात ठेवाव ेलागतात. त्यामसळे द्रव वकवा वायिेू प्रारपेक्ष िसरि मोलतााा, 
भाडं्यािे िसरिही प्रविारात घ्याव ेलागते. द्रवािा प्रारपेक्ष िसरिगसिक, द्रवािा दृष्ट्य िसरिगसिक आप्रि 
भाडं्यािा आकारमााीय िसरिगसिक याचं्या बेरलेमतका कसतो. वायूंिा िसरिगसिक, उष्ट्ितेाे वाढिारा 
राब मोलूा ठरप्रवतात. 
 
णनरपेक्ष तापमान (ॲबसोल्युट टेम्परेचर) : ॲब्सोल्यटू तापमाा – पाण्यािे बफध  होिे शून्य कंश सेनल्सकस 
या तापमााावर घडते, तर पाण्याला उकळी फस टूा वाफ होण्यािी िप्र्रमया शभंर कंश सेनल्सकस वर होते. 
पराथांाी बालेल्या प्रवर्श्ािे तापमाा मोलण्यासाठी आिखी एक ििाली वापरली लाते. या ििालीाससार, 
पाण्यािे बफध  २७३ कंश प्रारपेक्ष या तापमााावर होते. या मापाश्रेिीत कमीतकमी तापमाा ० (शून्य) कंश 
प्रारपेक्ष मतकेि कसू शकते. त्याखाली तापमाा लाऊि शकत ााही, तसे प्रामाि करिे कशक्य आहे. या 
ििालीाससार ाायरोला ७७ कंश प्रारपेक्ष तापमााावर द्रवीभतू होतो, तर हायड्रोला वायू २० कंश प्रारपेक्ष 
मतक्या तापमााावर द्रवस्वरूप घेतो. या के्षत्रात केनल्व्हा ाावाच्या वैज्ञाप्राकााे महत्त्वािे संशोधा केल्यााे 
या ििालीला ‘केनल्व्हा मापा श्रेिी’ म्हटले लाते. 
 
णनरेिबगग, माशगल (१९२७-) : लेाेप्रटक कोड व त्याच्या िप्रथा प्रार्षमती िप्र्रमयेतील सहभागािी उकल 
केल्याबिल रॉबटध हॉली व हरगोववर खसरािा याचं्या समवते १९६८ िा लीवशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार 
प्रमळप्रविारे कमेप्ररका शास्त्रज्ञ. 
 
णनरोधक (इिशुलेटर) : उष्ट्ितेिे वा थंडीिे वहा होण्यािा वगे कमी करिारा आप्रि प्रवलेपासूा धोका 
टाळण्यासाठी वषे्टि म्हिूा वापरलेला पराथध. आतील थंडी वा उष्ट्िता बाहेर लाऊ ा रेण्याकप्ररता वकवा 
बाहेरील उष्ट्िता व थंडी आत येऊ ा रेण्याकप्ररता हे पराथध वापरतात. सूयधिसलीिी उष्ट्िता पेटीतूा बाहेर 
लाऊ ाये म्हिूा तर शीत कपाटातील तापमाा बाहेरील उष्ट्िता आत येऊा वाढू ाये म्हिूा प्रारोधक 
पराथािा वापर केला लातो. 
 
णनरोधन (इिशुलेशन) : उष्ट्िता वकवा वीलिवाह यािें वहा ससलभपिे आप्रि ससरप्रक्षतप्ररत्या व्हाव े म्हिाू 
वापरले लािारे िप्रतबंधात्मक आवरि. आवरिाकप्ररता वापरले लािारे पराथध प्रारोधक म्हिाू ओळखले 
लातात. उरा. प्लॅनस्टक, लाकूड, एबोााईट. 
 
णनजंतुकीकरि (स्टणरलायझेशन) : कोित्याही पराथावरील रोगकारक लंतू ाष्ट करण्यािी िप्र्रमया. यािे 
रोा िकार आहेत  : ओले व ससके. पप्रहल्या िकारात उकळत्या पाण्यात वकवा त्याच्या वाफेवर उपकरिे 
तसेि द्रवपराथध प्रालधतसक केले लातात. रससऱ्या िकारात लंबूपार वकवा गमॅा प्रकरिांिा वापर करूा 
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प्रालंतसकीकरि केले लाते. शस्त्रप्र्रमया राला वकवा शस्त्रप्र्रमयेसाठी लागिारी साधासामग्री प्रालंतसक 
करण्यासाठी या िकारािा वापर केला लातो. (पाहा : चनर्घबजीकरर्ण) 
 
णनजगलीकरि (णडहायनेशन) : कप्रतसार-उल्यमा लसलाब झाल्यास शरीरातील पािी व क्षार कमी होतात. 
यामसळे मृत्यू येण्यािी शक्यता कसते. शरीरातील पािी व क्षार ताबडतोब वाढवण्यासाठी स्वच्छ पािी एक 
ग्लास, त्यात प्रिमटूभर मीठ व प्रिमूटभर साखर प्रवरघळूा प्यायला द्याव.े कशा तऱ्हेाे शरीरातील पािी व 
क्षार वाढूा कशक्तपिा लातो. 
 
णनधारक (णडटर्णमनंट) : प्रवप्रशष्ट रिाेत घटक माडूंा ज्यािंी वकमत घटकाचं्या प्रवप्रशष्ट तऱ्हेाे केलेल्या 
गसिाकाराचं्या बेरलेाे प्ररला लातो तो. उरा. प्रतसऱ्या ्रममािंा प्राधारक हा ित्येक रागं व स्तंभात समाा 
घटक (३) कसलेली रिाा. ही संख्याि प्राधारकािा ्रमम ठरवते. रिाा केल्यावर डाव्या-उलव्या बालूस 
उभ्या रेघा रेण्यािा िघात आहे. 

 
 
णनधारकाच्या घटकाचा सहगुिक (कोफॅ्टर ऑफ ॲन एणलमेंट ऑफ ए णडटर्णमनंट) : प्राधारकाच्या 
घटकािा सहगसिक म्हिले त्या घटकािी रागं व स्तंभ लोपकरूा येिारा धा-ऋि प्रिन्हािा खालच्या 
कोटीिा प्राधारक, धा-ऋि प्रिन्ह घटकािंी रागं व स्तंभ यािंा प्रविार करूा ाक्की केले लाते. 
उरा. 

 
 

या प्राधारकात a2 िा सहगसिक 
 

= (-1) 
b1 c1 

येथे a2िी रागं २, स्तंभ १ म्हिूा (-१)²⁺¹ = -१ 
b3 c3 

= - 
b1 c1 

-(b1c3-b3c1) = b3c1-b1c3 
b3 c3 

 
णनर्णबजीकरि (कॅस्रेशन) : शस्त्रप्र्रमया करूा िाण्याचं्या कंडकोश वकवा वृति या बीलोत्पारक गं्रथी काढूा 
टाकण्यािी िप्र्रमया. 
 
णनबीजीकरि (स्टणरलायझेशन) : स्टप्ररलायझेशा हा शब्र मसळात प्रालंतसकीकरि कशा कथी योलला गेला 
कसला. तरी कालातंरााे तो, ार व मारी रोघामंधील िलााक्षमता ाष्ट करिे कशा कथी वापरला लाऊ 
लागला. कारि, िलााक्षमता ाष्ट करिे याकथी फक्त ाराचं्या संरभात, खच्चीकरि हा शब्र रूढ होता. 
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कस त्र्यामध्ये ार व माद्या रोघातं, िलााक्षमता ाष्ट करण्यासंरभात स्टप्ररलायझेशा तर कधी ॲप्रामल बथध-
कंरोल ऑपेरशा कसे शब्र रूढ केले गेले. कोंबड्याचं्या ार प्रपलाचं्या संरभात खच्चीकरि याकथी रससराि 
एक शब्र-केपाायझेशा कसा रूढ आहे. सवध िाण्याचं्या ार व माद्या याचं्या िलााक्षमता ाष्ट 
करण्यासंरभात समावशेक शब्र म्हिूा प्राबीलीकरि हा योग्य शब्र होय. (पाहा : चनजंतुकीकरर्ण) 
 
णनिात अिस्था (्हॅ्युम) : पोकळीतील हवा काढूा घेतल्याांतर होिारी कवस्था. पूिधतया १०० टके्क 
वायसप्रवरहीत (वस्तसमाारप्रहत) कवस्था आलवर साध्य झालेली ााही. लेवढी हवा कमी तेवढी कप्रधक 
िागंली प्रावात कवस्था म्हटली लाते. प्रावात कवस्थेतील उरलेल्या हवचे्या राबािे मोलमाप करूा प्रतिी 
मात्रा ठरते. यािे एकक पास्कल (१ पास्कल - प्रिन्ह Pa- = १ न्यटूा िप्रतवगध सेमी) आहे. हविेा राब १०-
² पास्कल करण्यासाठी मेकॅप्राकल पपं वापरतात. १०-⁷ पास्कलमतकी िागंली प्रावात कवस्था 
प्रमळप्रवण्यासाठी प्रडफ्यसला पंप वापरतात. ही उच्च प्रावात कवस्था तर याहीपेक्षा कमी राबािी कत्यसच्च 
प्रावात कवस्था कसते. 
 
णनिात नणलका (्हॅ्युम यूूटब) : प्रवद्यसत मंडलात मलेक्रॉा िवाहािे प्रवप्रशष्ट िकारे प्रायंत्रि करण्यासाठी 
वापरण्यात येिाऱ्या ाप्रलका. प्रावात केलेल्या ाप्रलकेत मलेक्रॉािा स्त्रोत कसिारे ऋिाग्र (कॅथोड). 
मलेक्रॉािा िवाह स्वीकारिारे धााग्र (ॲाोड) व एक वकवा कप्रधक मतर प्रायतं्रक कगे्र कशी प्रावात 
ाप्रलकेिी रिाा कसते. प्रद्वकग्र, प्रत्रकग्र, ितसरकग्र, पंिाग्र वगैरे िकारच्या प्रावात ाप्रलका ितप्रलत होत्या. 
घानस्थती प्रायंत्रक उपकरिाचं्या उरयाांतर यािंा वापर ााहीसा झाला कसला तरी आलरेखील रूररशधा 
संिाच्या पडद्यासाठी यािंाि वापर होतो. 
 
णनलंबन : घा पराथध आप्रि द्रवपराथध याचं्या प्रमश्रिातूा घटक वगेळे करिे. ारीच्या िवाहात तळाशी 
सािलेला गाळ ा हलता ारीिा िवाह िालू ठेवण्यािी िप्र्रमया. 
 
णनलय (्हेंणरकल) : लवप्रिक पि तसलाेाे टिक स्ाायू कसलेले हृरयािे कप्पे. हृरयात रोा प्रालय 
कसतात. उलवी प्रालय फस प्फस स धमाीद्वारा रक्त फस प्फस साकडे शसप्रद्धकरिासाठी धाडते. डाव्या प्रालयामधले 
शसद्ध रक्त महाधमाीमधूा लाऊा सवध शरीरभर पोहिते. प्रालयामधील रक्तािा राब रास्त कसतो. तो 
सहा व्हावा म्हिूा प्रालयािे स्ाायू टिक कसतात. (पाहा : कर्घर्णका, हृदय) 
 
णनिडिूक अदंाज शास्त्र (सेफॉलॉजी) : प्रावडिसकाचं्या आधी व ित्यक्ष मतराा झाल्यावर, लामताच्या 
मोठ्या िमािातील सवेक्षिावरूा व संख्याशास्त्रािा उपयोग करूा प्रावडिूक प्राकालाबिल कंराल व्यक्त 
करण्यािे शास्त्र. 
 
णनश्चायक (णडस्क्रीणमनंट) : ax2 + bx + c = 0 या प्रद्वघाती समीकरिाच्या उकलीत ले व्यापक सूत्र, येते 
त्यातील b2-4ac ही परावली. प्रतच्या वकमतीच्या िकारावंरूा × मूळाच्या वकमती सत कपप्ररमेय, 
सतपप्ररमेय, समाा वकवा सरसत/कसत् ठरतात. 
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णनष्ठा (फायडेणलटी) : एखारा मलेक्रॉप्राक ध्वप्रावधधक मूळ संरेशािे साररीकरि करतााा त्या संरेशातील 
प्रारप्राराळ्या वारंवाप्ररतेच्या ध्वप्रालहरींमध्ये काही फेरबिल होण्यािी शक्यता कसते. हे फेरबरल प्रलतके 
कमी, प्रततका तो ध्वप्रावधधक मूळ संरेश कप्रधक किकूपिे सारर करतो. या किूकतेिे आप्रि काेक 
वारंवाप्ररतेच्या ध्वप्रालहरींमध्ये लराही फेरबरल ा होता त्या सारर करण्याच्या क्षमतेिे मोलमाप करिारे 
पप्ररमाि म्हिले ‘प्राष्ठा’. प्रलतकी प्राष्ठा कप्रधक, प्रततका वर्षधत केलेल्या संरेश मूळ संरेशाशी कप्रधक 
प्राष्ठावाा. ‘हाय फायडेप्रलटी’ (हाय-फाय) ििाली उच्च रलािी प्राष्ठा राखवते. (पाहा : हाय-फाय) 
 
णनस्केअर (नॅशनल इस्िस्टयूूटट ऑफ सायिस कम्युणनकेशिस अडँ इिफमेशन णरसोसेस) : प्रवज्ञाा िसार 
करूा लोकामंध्ये वैज्ञाप्राक दृप्रष्टकोा रुलप्रवण्याच्या उिेशााे १९५१ साली प्ररल्ली येथे स्थापा केलेली 
सीएसआयआरिी घटक संस्था. काेक शोधप्रायतकाप्रलके, राष्ट्रीय साधासंपत्तीप्रवतयक ज्ञााकोश, 
लोकाप्रभमसखी माप्रसके व पसस्तके यािें िकाशा ससं्था करते. पारंपप्ररक ज्ञााािे सगंिकाप्रधष्ठीत संकला 
करण्यािे कामही ससं्थेाे हाती घेतले आहे. 
 
नीलक्रातंी (बलू रे्होल्युशन) : मत्स्योत्पाराास िालाा रेऊा मासे उत्पाराात भरघोस वाढ घडवाू 
आिण्यासाठी सरकारी पातळीवर राबप्रवलेली मोहीम. या मोप्रहमेपोटी १९५१ साली कसलेल्या ०¿७५ मे. 
टाापासूा हे उत्पारा १९९७ साली ५¿४ मे. टाावंर पोहोिले. गोड्या पाण्यातील मासे उत्पारा करिारा 
भारत लगातील रससऱ्या ्रममाकंािा रेश बाला. गसिवत्ता प्रायंत्रिासाठी योग्य राष्ट्रीय मााकेही या ररम्याा 
तयार करण्यात आली. 
 
नीला (्हेिस) : केशवाप्रहन्यातूंा हृरयाकडे रक्त ाेिाऱ्या वाप्रहन्या. या कशसद्ध रक्त वाहूा ाेतात. कपवार 
फस प्फस सािी ाीला. ही फस प्फस साकडूा शसद्ध रक्त वाहूा ाेते. ाीलेच्या प्रभप्रत्तका पातळ कसतात. ाीलेत झडपा 
कसतात. त्यामसळे रक्तािा िवाह हृरयाकडे ससरळीतपिे लातो. ाीलेमध्ये रक्तराब धमाीपेक्षा खूप कमी 
कसतो. 
 
नीळ (इणंडगो) : ाीळ या ाावााे ओळखली लािारी वास्पती. प्रतच्यापासूा प्राळा रंग प्रमळप्रवला लात कसे. 
आता ाीळेि मोठ्या िमािावर कृप्रत्रमप्ररत्या उत्पारा करतात. 
 
नेअल, लुई (१९०४-२०००) : हािेस आल्फवाे याचं्यासमवते १९७० सालिे भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे फ्रें ि भौप्रतकशास्त्रज्ञ. ॲनण्टफेरोमगॅ्ाेप्रटझम व फेरोमगॅ्ाेप्रटझम या के्षत्रातंील त्याांी 
केलेल्या मौप्रलक संशोधाामसळे स्थायू नस्थती प्रवज्ञााात महत्त्वािी िगती शक्य झाली. 
 
नेचे (फिसग) : कपसष्ट्प, बीलरहीत वास्पतींिा एक समूह. या समूहािे वैप्रशष्ट््यम म्हिले, लाबं, मोठी 
करवतीसारखी कडा कसलेली पााे होत. लगात फन्सधच्या ससमारे १० हलार िलाती कसूा, बहसतेक सवध 
ओलसर आप्रि सावली कसलेल्या लागेत वाढतात. ससमारे ३ कब्ल ५० लक्ष वतांपूवी फन्सध कनस्तत्वात आले 
कसावते कसा कंराल आहे. 
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नेटिणकंग : ही संकल्पाा मसख्यत्व ेसंगिकके्षत्रातूा आलेली आहे. रोा वकवा कप्रधक संगिक एकमेकाांा 
लोडूा त्याचं्यामधील माप्रहतीिी रेवािघेवाि मसक्तपिे करू रेिारी ििाली. ही लोडिी मयाप्ररत के्षत्रामध्ये 
झाल्यास प्रतला लोकल एप्ररया ाेटवप्रकंग (लॅा) म्हितात. कशा िकारिे लाळे तारेाे संगिक एकमेकाांा 
लोडूा केले लाते. एकाि किेरीतील सवध संगिक या िकारच्या लाळ्यामध्ये लोडले लाऊ शकतात. हीि 
लोडिी त्याहूा प्रवस्ताप्ररत कसलेल्या िरेशावर झाल्यास प्रतला वाईड एप्ररया ाेटवप्रकंग (वाॅ) म्हितात. 
पसिे प्रवद्यापीठ पप्ररसरातील सवध संगिक कशा िकारे एकमेकाशंी लोडलेले आहेत. मंटराेट हे ग्लोबल 
एप्ररया ाेटवप्रकंगिे उराहरि आहे. या िकारिी लाळी मात्र प्रबातारी, वायरलेस िकारिी कसतात. आता 
मात्र ही संकल्पाा केवळ संगिक के्षत्रापसरती मयाप्ररत राप्रहलेली ााही. मतर के्षत्रातही कशा िकारे 
समााशील व्यक्तींिा वकवा संस्थािंा गट करण्यासही ाेटवप्रकंग ही संज्ञा वापरली लाते. उराहरिाथध ज्येष्ठ 
ाागप्ररकािें ाेटवप्रकंग. संगिक व मटंराेटमसळे ाेटवकध मधील सभासर भौगोप्रलक दृष्ट््यमा एकमेकापंासूा 
रूर कसूाही या लाळ्यात एकत्र येऊ शकतात. (पाहा : डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू) 
 
नेत्र (आय) : दृष्टी रेिारे मंप्रद्रय. डोळा ले राखवतो, त्यािे मेंरूत आकला होते. कवटीच्या खोबिीत 
बसवलेल्या डोळ्यािा फक्त १/६ भाग बाहेर प्ररसतो. कपाळावरिा घाम कडवण्यासाठी भसवया व बाह्य 
गोष्टींपासूा संरक्षि करण्यासाठी पापण्या कसतात. डोळ्यािा पसढिा भाग कश्रसगं्रथींमसळे सतत ओला राहतो. 
डोळ्यािी हालिाल करायला ६ स्ाायू कसतात. डोळ्याला पसढच्या बालूस पेशींच्या तीा थरािें कप्रतशय 
पाररशधक पारपटल कसते. त्याच्या आतील बालूस पाररशधक ॲप्रक्वयस ह्यमूर ाावािा द्राव कसतो व 
पाररशधक वभग कसते. स्ाायू वभगािी लाडी कमीलास्त करूा िकाशािे किकू कें द्रीकरि करतात. 
पारपटल व वभग याचं्यामध्ये कसलेली रंगीत पप्ररताप्ररका आयप्ररस) आत लािाऱ्या िकाशािे प्रायतं्रि 
करतो. वभगाच्या मागच्या भागात नव्हरीयस ह्यमूर हा द्राव कसतो व त्याच्या मागे िप्रतमा मेंरूपयंत 
पोिविारा पडरा दृप्रष्टपटल (रेटायाा) कसतो. दृप्रष्टपटलात छडीसारख्या १२० रशलक्ष पेशी व 
शकूंसारख्या ६० रशलक्ष पेशी कसतात. छडीसारख्या पेशींमसळे कमी िकाशातही िप्रतमा प्ररसते, पि ती 
रंगीत ासते. शकूंसारख्या पेशी रंगाच्या छटा व िखर िकाशाच्या संवरेाा मेंरूकडे पाठवतात. मेंरूकडे या 
िप्रतमा दृप्रष्टिेतातंतू ाेतात. 
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नेत्रणचणकत्सा (ऑफ्थलमोलॉजी) : डोळ्याचं्या रसखण्यािे प्राराा व त्यावर मलाल यािंा समावशे कसलेल्या 
वैद्यक शास्त्रास ाेत्रप्रिप्रकत्सा कसे म्हितात. 
 
नेत्रपटल (रेणटना) : पाप्रहलेल्या दृश्यािी िप्रतमा ज्याच्यावर उमटते तो डोळ्याचं्या बसब्बसळाच्या मागे 
कसलेला पडरा. हा पडरा रंडपेशी आप्रि शकूंपेशींच्या तलम कस्तरािा बालेला कसतो. या पेशी 
त्याचं्यावर पडलेल्या िकाश प्रकरिामंसळे उते्तप्रलत होतात व प्रवद्यसतरासायप्राक स्परं प्रामाि करूा तो 
त्याचं्याशी लोडलेल्या मज्जारज्जूंकरवी मेंरूकडे पाठवाू रेतात. (पाहा : नेत्र) 
 
नेत्रीय िंभग (आयपीस) : िकाशीय उपकरिातंले, ज्याद्वारे प्रारीक्षि केले लाते, ते डोळ्यालवळील वभग. 
बऱ्यािवळेा ाेत्रीय वभग हे ित्यक्षात एकि वभग ासूा एकाहूा कप्रधक वभगािंी लोडिी कसते. 
रसर्षबिीसारख्या काही उपकरिातं वस्तूच्या िप्रतमेिे वधधा हे ाेत्रीय वभगाच्या कें द्रीय कंतरावर कवलंबाू 
कसते. त्यामसळे कशा उपकरिातं वगेवगेळी ाेत्रीय वभगे वापरूा िप्रतमेिे वधधा गरलेाससार कमी-लास्त 
करता येते. 
 
नेत्रोद (ॲणक्वयस हु्यमर) : आपल्या डोळ्यातं वभगे कसतात. वभगाच्या पसढील भागात कसलेल्या 
द्रवपराथास ‘ॲप्रक्वयस ह्यमूर’ कसे म्हितात. या द्रवामधील पोतक पराथध डोळ्यातंील पेशींाा पसरवले 
लातात. तसेि, त्यातूा िकाशप्रकरि वभगापंयंत पोहोितात. (पाहा : नेत्र) 
 
नेने, यशिंत लक्ष्मि (१९३६-) : एम.एस्सी. (शतेी) (काापूर), पीएि. डी. (कमेप्ररका) १९६०-७४ 
पंतागर शतेी प्रवद्यापीठात िाध्यापक, १९७४-१९९६ मप्र्रमसटॅ या पतािेरू, आंध्र िरेशातील संस्थेत 
संशोधक आप्रि उपमहासंिालक. डाळींिे उत्पारा, तारंाळवरील खैरा रोग, गव्हावरील रोग, प्रद्वरल 
धान्यािें रोग, शेंगाधारी वास्पतीवरील प्रवताि,ू बसरशीिे प्रायंत्रि या प्रवतयावर त्याांी खास कभ्यास केला. 
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नेपच्युणनयम (Np) : किस्रममाकं ९३. आवतध सारिीतील ९३ किस्रममाकंािे पप्रहले माावप्रार्षमत मूलद्रव्य. 
यािा शोध १९४० साली मकॅप्रमला व ॲबेलसा या कमेप्ररका शास्त्रज्ञाांी लावला. यािे सवध समस्थाप्राक 
प्रकरिोत्सारी आहेत. किसभट्टीतील प्रकरिोत्सारात ते मोठ्या ििािात सापडते. 
 
नेपच्यनू : आपल्या ग्रहमालेतील सूयापासूािा आठवा ग्रह. वस्तसमााााे हा ग्रह पृथ्वीच्या सतरापट कसूा 
त्यािे आकारमाा पृथ्वीच्या कठ्ठाविपट आहे. या ग्रहािी घाता पाण्याच्या घातेच्या १¿६४ पट आहे. या 
ग्रहािे सूयापासूािे सरासरी कंतर हे तीस खगोलशास्त्रीय एकके मतके आहे. सूयाभोवतीिी िरप्रक्षिा ५९¿८ 
वतांत पूिध करिारा हा ग्रह स्वतः भोवतालिी िरप्रक्षिा १६¿१ तासातं पूिध करतो. गसरू आप्रि शाीिमािेि 
वायूमय कसलेल्या या ग्रहािे वातावरि हे िामसख्यााे हायड्रोला (८० टके्क) आप्रि हेप्रलयम (१९ टके्क) या 
वायूंपासूा बालेले कसूा या वातावरिात प्रमथेा आप्रि मथेा हे वायूही कल्पिमािात आढळतात. 
ाेपच्याूला स्वतःिे तेरा िदं्र आहेत. शाी ग्रहािमािेि ाेपच्याूलाही कडी आहेत. ाेपच्याूच्या शोधाला 
यसरेास या ग्रहाच्या कके्षत घडूा येत कसलेले बरल कारिीभतू ठरले. गसरुत्वाकतधिाच्या प्रसद्धान्तावर 
आधाप्ररत गप्रिताद्वारे मंग्लंडच्या ॲडम्् आप्रि फ्रासंच्या ले वरेीए या शास्त्रज्ञाांी यसरेासच्या कके्षवर पप्ररिाम 
करिाऱ्या या ग्रहािे कपेप्रक्षत स्थाा स्वतंत्रपिे ाक्की केले. 
 

 
 

नेणपअर, जॉन (१५५०-१६१७) : लॉगप्ररथम्सिी संकल्पाा लगाला िराा करिारा प्रब्रप्रटश गप्रितज्ज्ञ. 
त्यााे ‘म’ पाया कसलेल्या ाॅिरल लॉगप्ररथम्सिे तक्ते तयार केले. त्यात ससधारिा करूा हेन्री प्रब्रग्लाी 
कंकगप्रितीय संगिाात वापरल्या लािाऱ्या १० च्या पायावरील लॉगपॅ्ररथस्मिे तक्ते बावले. 
नेिस्टग, िाल्थेर हरमान (१८६४-१९४१) : मलेक्रोकेप्रमस्री आप्रि थमकडायाॅप्रमक्स या प्रवज्ञााशाखामधील 
मूलभतू संशोधाासाठी रसायाशास्त्रातला १९२० सालिा ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारे लमधा शास्त्रज्ञ. 
थमकडायाॅप्रमक्सिा प्रतसरा प्रायम या ाावााे िख्यात कसलेला प्रसद्धान्त त्याांीि िप्रतपाप्ररत केला होता. 
प्रारपेक्ष शून्य कंश या तापमाााला म्हिलेि शून्याखाली २७३ कंश सेनल्सयस या तापमाााला कप्रतशय शसद्ध 
स्वरूपातील स्फप्रटकीरूपी घापराथांमध्ये होिाऱ्या कप्रभप्र्रमयेत एन्रॉपीमध्ये वाढ होत ााही हे त्या 
प्रसद्धान्तािे ममध आहे. प्रवलयाक्षमता या संकल्पाेिा पायाही त्याांीि माडंला. त्यााससार कोित्याही 
द्राविात कसिाऱ्या द्रावक व द्राव्य पराथांच्या आयााचं्या सखं्येिा गसिाकार ही त्या द्राविािी कवस्था 
प्रारेप्रशत करिारी राशी कसते हे प्रसद्ध झाले. त्या आधारे मग कोित्याही द्रावक पराथात एखारा घा 
पराथध लास्तीत लास्ती प्रकती िमािात प्रवरघळू शकेल हे समलिे सोपे झाले. 
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नैसर्णगक िंकिा नेणपयर लॉगणरथमचा पाया (बेस ऑफ नॅचरल ऑर नेणपयसग लॉगणरथम) : या ििालीत 
सवधसंख्या e च्या घाताकंात व्यक्त केल्या लातात. e िी संख्यात्मक वकमत e=2¿7182818285 ही संख्या 
कपप्ररमेय व बीलातीत आहे वकवा कांतश्रेिी 

 
 
नैसर्णगक णकरिोत्सार (नॅचरल रेणडओ ॲस््टस््हटी) : यसरेप्रायम, थोप्ररयम यासारख्या काही मौलािंी, 
प्रासगात आढळिारी काही प्रकरिोत्सारी समस्थाप्राके आहेत. त्यािें किसगभध, कबाप्रधतपिे, प्रवप्रशष्ट 
प्रकरिोत्सार करूा किसगभीय नस्थरता प्रमळप्रवतात. या प्रकरिोत्साराला ाैसर्षगक प्रकरिोत्सार कसे 
म्हितात. प्रासगात आढळिाऱ्या बऱ्याि प्रकरिोत्सारी समस्थाप्राकािें वगीकरि, तीा ाैसर्षगक 
प्रकरिोत्सारी श्रेढींच्या स्वरूपात करता येते. 
 
नैसर्णगक िाय ू (नॅचरल गॅस) : भगूभातील मधंाािा महत्त्वपूिध  आप्रि पयावरि-प्रमत्र स्त्रोत. सलीव 
कवशतेाचं्या कस लण्यातूा हा वायू तयार होतो. त्यात प्रमथेा व मथेा वायूंिे िामसख्यााे प्रमश्रि कसते. 
कल्पिमािात िोपेा आप्रि ब्यसटेा सारखे हायड्रोकाबधा वायूरेखील कसतात. आपल्या रेशात मसबंई हाय, 
खंबायतिे आखात, गसलराथमधील कंकलेर्श्र व आता गोरावरीच्या खोऱ्यातही हा वायू सापडतो. 
 
नैसर्णगक साधन संपत्ती स्त्रोत (नॅचरल णरसोसेस) : सलीवािंा लन्म, वृद्धी म्हिले वाढ, प्रवकास या 
सवांसाठीच्या बहसतेक गोष्टी कस ठलाही सलीव प्रासगातूाि प्रमळवतो. मािसाच्या मूलभतू गरला म्हिले 
कि, वस्त्र, प्रावारा आप्रि वतधमाा यसगात औतधे, करमिसकीिी माध्यमे, प्रशक्षि आप्रि त्यासाठीिी साधाे 
हीससद्धा प्रासगात प्रमळिाऱ्या प्रवप्रवध वस्तंूपासूाि मासष्ट्य प्रमळवतो. घरातील भाडंीकसं ड्यासंाठी लागिारे 
धातू − खप्रालापंासूा प्रमळतात. फर्षािरसाठी लाकूड झाडापासूा प्रमळते. किधान्य ही वास्पतीपासूा 
प्रमळतात. ऊलास्त्रोत म्हिले पेरोल, रॉकेल, गसॅ, कोळसे हे ससद्धा ाैसर्षगक आहेत. आपि हल्ली 
सौरऊलेिा उपयोग प्रवप्रवध कामासाठी करतो. थोडक्यात म्हिले सूयध, हवा, लमीा, पािी हे सवध आपल्या 
रैांप्ररा लीवाासाठी लागिाऱ्या सवध साधासंपत्तीिे ाैसर्षगक स्त्रोत आहेत. 
 
नैसर्णगक पूिांक ∕ संख्या (नॅचरल नंबसग) : संख्या मोलण्यासाठी १,२,३, …… ज्या धा पूिांकािा वापर 
केला लातो, त्याांा ाैसर्षगक पूिांक वकवा ाैसर्षगक संख्या कसे म्हितात. ‘N’ या कक्षरााे ाैसर्षगक 
संख्यािंा संि रशधप्रवला लातो. 
 
नॅफ्था : कच्च्या खप्रालतेलापासूा प्रमळिारा एक कप्रतशय ज्वालाग्राही पराथध. ते द्रावि कसूा ते पाि ते 
रहा हायड्रोकाबधा संयसगाचं्या प्रमश्रिााे बालेले कसते. त्यािा वापर खते व मप्रथप्रला, िॉप्रपप्रला, बेनन्झा, 
टॉनल्वा, झायलीासारखी उपयसक्त पेरो−रसायाे तयार करण्यासाठी करतात. 
 
नॅशनल इिफोमेणट्स सेंटर (एनआयसी) : ाव्या प्ररल्लीतील ‘ाॅशाल मन्फोमेप्रटक्स सेंटर’ ही संस्था १९७७ 
साली मलेक्रॉप्राक्स खात्यााे उभारली होती. सरकारिी प्रवप्रवध खाती, प्रवभाग याचं्यातील माप्रहतीिे 
रळिवळि होण्यासाठी ही संगिकीय संस्था कायध करते. या संस्थेिी रेशातील प्रवप्रवध भागात कें दे्र आहेत. 
ससमारे १५० डेटाबसेेस वापरूा ही संस्था एाआयसीएामटी ाावािी संपकध -सेवा राबवते. 
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नॅशनल सेिटर फॉर बायॉलॉणजकल णरसचग (एनसीबीआर) : आधसप्राक लीवशास्त्रातील आघाडीवरच्या 
के्षत्रात मूलभतू संशोधा करिारी व उच्च प्रशक्षि रेिारी टाटा मलूभतू संशोधा ससं्थेिी बंगलोर येथील 
घटक ससं्था. िेतासंस्थेप्रवतयीच्या आप्रि आंतरप्रवद्याशाखातंगधत प्रशक्षिासाठी व संशोधाासाठी ससं्था 
िख्यात आहे. वैद्यकशास्त्राशी या संशोधाािी सागंड घालण्यािे ियत्ाही येथे होतात. 
 
नॅशनल णरसचग सेंटर फॉर णसरस (एनआरसीएस) : २८ लसलै, १९८५ रोली बंगलोरच्या मंप्रडया 
मनन्स्ट्ूयमट ऑफ हॉर्षटकल्िरल प्ररसिधच्या कप्रधपत्याखाली, ाागपूर येथे सेंरल प्रसरस प्ररसिध स्टेशा या 
ाावााे सतं्री-मोसंबी यावर संशोधा करिारी ससं्था कायधरत झाली. प्रतिेि ाामकरि १ एप्रिल, १९८६ 
साली ाॅशाल प्ररसिध सेंटर फॉर प्रसरस कसे करण्यात आले. आप्रि संस्थेिे उप्रिष्ट कसे आहे. १) संत्री 
आप्रि संत्रीवगातील फळावर पायाभतू तसेि (कप्लाईड) संशोधा करिे. २) या फळाचं्या ावीा लातींिा 
प्रवकास करिे आप्रि गसिवत्ता उत्पारा वाढविे. ३) संत्र्याचं्या बाबतीत लासकीय माप्रहती संरभध बील 
पसरविे. ४) रेशातल्या गरला लक्षात घेऊा फळिप्र्रमया तंत्रज्ञाा प्रवकप्रसत करते आप्रि प्रायात 
वाढवण्यासाठी ियत्ा करिे. ५) संत्र्यापं्रवतयी, िकल्प, संशोधा, िप्र्रमया तंत्रज्ञाा, िप्रशक्षि, िकल्प 
प्रवकास याप्रवतयी कायध करिे. ६) सतं्र्यापं्रवतयी संशोधा आप्रि तंत्रज्ञाा िसारासाठी, रेशभर आप्रि 
पररेशीससद्धा ियत्ाशील राहिे ७) सतं्रा प्रवप्रामय कंत्राटी िकल्प तसेि कंत्राटी संशोधा या मागााे, संत्रा 
व्यापार उद्योगातंील कडििी सोडप्रवण्यासाठी ियत्ाशील राहते. 
 
नॅशनल इस्िस्टयूूटट ऑफ इम्युनोलॉजी, निी णदल्ली (एनआयआय) : सस्ता िाण्याचं्या कंगभतू 
रोगिप्रतकारयतं्रिेिा सवांगीि कभ्यास व संशोधा करण्याच्या उिेशााे स्थापा केलेली लैवतंत्रज्ञाा 
प्रवभागाच्या कखत्यारीतील प्रवज्ञााससं्था. लासकािें प्रायमा, सासंर्षगक रोगापंासूा रक्षि, लैवरसायााचं्या 
रेिूंिी रिाा आप्रि िलाा आप्रि गभधवाढ या प्रवतयात उच्च संशोधाािी तसेि परव्यसत्तर उच्च प्रशक्षिािीही 
सोय संस्थेत आहे. 
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नॅशनल इस्िस्टयूूटट ऑफ काँणटणजअस णडणसजेस (एनआयसीडी) : संसगधलन्य रोगािें समालातील 
िमाि, त्यािंा िसार आप्रि त्याांा कटकाव करण्यासाठीिी उपाययोलाा या के्षत्रामंध्ये संशोधा करिारी 
प्ररल्ली येथील कग्रगण्य संस्था. ससरुवातीला प्रतिी स्थापाा मलेप्ररया प्ररसिध मनन्स्ट्ूयमट म्हिूा कसौली येथे 
झाली होती. १९३८ साली प्रतिे प्ररल्ली येथे स्थााातंर करतााा प्रतिे स्वरूप केवळ प्रहवतापापसरतेि मयाप्ररत 
ा ठेवता प्रतच्या संशोधाके्षत्रािा प्रवस्तार करण्यात आला. मािसू तसेि लाावरे याांा बाधा करिाऱ्या 
रोगाचं्या िसारात सपं्रधपार (आिोपोड) लातीच्या िाण्याचं्या सहभागाप्रवतयी या संस्थेत सशंोधा होते. 
रेशातील प्रहवताप तसेि रेवी रोगाचं्या प्रामूधला योलाा आखण्यात आप्रि राबप्रवण्यात या संस्थेाे महत्त्वािी 
भपू्रमका बलावली आहे. 
 
नॅशनल इस्िस्टयूूटट ऑफ सायिस टे्नॉलॉजी ॲवड डे्हलपमेंट स्टडीज (एनआयएसटीएडीस –
णनस्टॅड्स) : सीएसआयआरच्या कप्रधपत्याखालील प्ररल्ली येथील एक संशोधा ससं्था. प्रवज्ञाा-तंत्रज्ञाा 
प्रवतयक धोरि, प्रायोला आप्रि िशासा या प्रवतयीिे संशोधा या संस्थेत होते. तसेि प्रवज्ञाााच्या 
वाटिालीतील ऐप्रतहाप्रसक, सामाप्रलक, आर्षथक, रालकीय आप्रि सासं्कृप्रतक िभावापं्रवतयीही संशोधा 
केले लाते. 
 
नॅशनल काऊस्िसल ऑफ सायिस म्युणझयमस–एनसीएसएम : ही पप्ररतर कोलकाता येथे कसूा ती 
स्वतंत्रप्ररत्या कायध करते. प्रतिी स्थापाा १९७८ साली झाली. पप्ररतरेिा उिेश भारतातील प्रवप्रवध प्रठकािी, 
तालसका, प्रलल्हा आप्रि राज्यस्तरीय प्रवज्ञाा सगं्रहालये स्थापा करिे हा होय. तसेि प्रवज्ञाा कें द्र स्थापा 
करिे हाही आहे. आलपयंत ससमारे २३ प्रवज्ञाा सगं्रहालये आप्रि कें दे्र स्थापण्यात आली कसूा आिखी 
काही कनस्तत्वात येऊ घातली आहेत. या सवध प्रवज्ञाा संग्रहालयातूा प्रवज्ञाा प्रशक्षि वगेवगेळ्या सामग्री 
आप्रि ियोगातूा कसे रेता येईल यािे ियत्ा केले लातात. यामध्ये प्रवज्ञाा िरशधा, िारूपे, ियोग मेळाव,े 
ििासत्र, आप्रि ियोगात्मक भातिे मत्यारी ियत्ा करतात. िलीय प्रित्र िरशधााद्वारे, प्रवज्ञााातील तत्त्व 
आप्रि त्यािें व्यावहाप्ररक उपयोग या सबंंधीिी लागृती ग्रामीि प्रवद्याथ्यांमध्ये केली लाते. एासीएसएमकडे 
एक मध्यवती िप्रशक्षि ियोगशाळा कोलकाता येथे कसूा प्रतच्यात वगेवगेळ्या, प्रवज्ञाा संग्रहालयातील 
व्यक्तींाा तसेि प्रवज्ञाा कें द्रातील कमधिाऱ्याांा िप्रशक्षि प्ररले लाते. 
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नॅशनल मेटॅलर्णजकल लॅबोरेटरी (एनएमएल) : सीएसआयआरच्या कप्रधपत्याखालील लमशरेपूर येथील 
ाॅशाल मेटॅलर्षलकल लॅबोरेटरी ही धातसप्रवज्ञााातील प्रशखर संशोधा संस्था. ाोव्हेंबर १९५० साली प्रतिी 
स्थापाा झाली. धातसप्रवज्ञाााच्या काेक पैलंूवर या ससं्थेत मूलभतू संशोधा होते. सबंंप्रधत उद्योगधंद्याांा 
भेडसाविाऱ्या समस्यावंर उपाययोलाा शोधूा काढण्यािे कामही येथे िालते. ्रमीपप्रवरोधी पोलार, 
ॲल्यसप्रमप्रायम प्रमश्रधातंूिे बालेले प्रवद्यसतवाहक, काबधा व माती याचं्यापासूा बावलेले ग्राफाईट, ्ूरमप्रसबल 
आप्रि पोलारापासूा होिारे प्रमश्रधातू यािंा शोध या संस्थेमध्येि लागला. हौरा व िेिई येथे संस्थेिी 
उपकेन्दे्रही आहेत. त्यािंी मरत स्थाप्राक उद्योगधंद्याांा तंत्रज्ञाा उपलब्ध करूा रेण्यासाठी होत कसते. 
 
नॅशनल सेंटर फॉर सायिस कम्युणनकेटसग (एनसीएससी) : रेशभराच्या प्रवज्ञाा िसारकािी ही संस्था 
१९९७ साली स्थापा झाली. कायालय मसंबईत आहे. संस्थेतफे प्रवज्ञाा िसाराच्या प्रवप्रवध पलंूैवर राष्ट्रीय 
आप्रि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पप्ररतरा घेतल्या लातात. संस्था मराठी आप्रि मंग्रलीत प्रवज्ञाा पत्रकाप्ररतेिे 
कभ्यास्रमम घेते. संस्थेाे प्रवज्ञाा िसारक व्यक्ती आप्रि संस्थािंी राष्ट्रीय सूिी बावली आहे. 
 
नॅशनल इस्िस्टयूूटट ऑफ णडझाईन (एनआयडी) : कें द्र सरकारच्या व्यापार मंत्रालयाच्या 
कप्रधपत्याखालील कहमराबार येथील स्वायत्त संस्था. प्रारप्राराळ्या औद्योप्रगक उत्पाराािंी ावावी 
प्रडझाईा तयार करण्यासंबधंीिे आप्रि या प्रवतयामधील मूलभतू संशोधा करण्यािे काम िामसख्यााे या 
संस्थेत िालते. कप्रतशय उच्च रलाच्या प्रशक्षिाबिल या ससं्थेाे आतंरराष्ट्रीय ख्याती प्रमळप्रवलेली आहे. 
 
नॅशनल काऊस्िसल फॉर एज्युकेशनल णरसचग ॲिड रेणनि ग (एनसीईआरटी) : शालेय प्रशक्षिाच्या के्षत्रात 
संशोधा करिारी व िप्रशक्षि रेिारी रेशातील प्रशखरसंस्था. शालेय कभ्यास्रममािे प्रायोला, 
पाठ्यपसस्तकािंी प्रार्षमती व प्रवतरि आप्रि शालेय कभ्यास्रममािे वळेोवळेी कद्ययावतीकरि या संस्थेकडूा 
केले लाते. शालेय प्रशक्षि्रममाबाबतीत कप्रभाव ियोग करूा तो ससधाप्ररत व कालाासरूप करण्यािे कामही 
संस्थेकडूा होते. त्या व्यप्रतप्ररक्त प्रशक्षि्रममाबाबतीत संशोधा करूा त्याप्रवतयीिे ावावीा िकल्प 
राबप्रविे व प्रशक्षकाांा िप्रशक्षि रेऊा त्यािें सक्षमीकरिही येथे केले लाते. राष्ट्रीय िज्ञा िािण्यादं्वारे 
बसप्रद्धमाा प्रवद्याथी शोधूा त्याांा उच्च प्रशक्षिासाठी िवृत्त करिे तसेि प्रशष्ट्यवृत्या रेण्यािेही काम ससं्थेकडूा 
होते. 
नॅशनल इस्िस्टयूूटट ऑफ रेिंनग इन इडंस्स्रयल इणंजणनअिंरग (एनआयटीआयई-णनटी) : औद्योप्रगक 
कप्रभयापं्रत्रकीच्या के्षत्रात परव्यसत्तर प्रशक्षि रेिारी मसंबई येथील मान्यवर संस्था. रेशातील उद्योगधंद्याांा 
लागप्रतक स्तरावर आपले पाय रोवण्यासाठी मरत करण्यास कप्रटबद्ध कसलेली संस्था. केवळ उत्पारा 
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के्षत्राति ाव्हे तर कथधव्यवस्थेच्या सवधि प्रवभागात िप्रशप्रक्षत उच्च रलािे मासष्ट्यबळ पसरवण्यािे ससं्थेिे ध्येय 
आहे. ज्ञाााप्रधप्रष्ठत औद्योप्रगक के्षत्राला ाव े ाेतृत्व उपलब्ध करूा रेण्यािे उप्रिष्ट ठेवाू संस्थेमध्ये 
कप्रभयापं्रत्रकीिी परवी प्रमळप्रवलेल्या प्रशक्षिाथींाा प्रवप्रवध के्षत्रातील कद्ययावत िप्रशक्षि प्ररले लाते. 
 
नॅशनल इनो्हेशन फाऊंडेशन : कोितेही औपिाप्ररक प्रशक्षि ा घेतलेल्या तळागाळातील 
लासामान्यामंधील ावप्रार्षमतीक्षमतेला िालाा रेण्याच्या उिेशााे प्रवज्ञाा आप्रि तंत्रज्ञाा खात्यातफे 
स्थापा केलेली ससं्था. बौप्रद्धक संपरेप्रवतयक म्हिले पेटंट प्रवतयक माप्रहती ासिाऱ्या संशोधकाांा ते 
संरक्षि प्रमळवाू रेण्यािेही काम या िप्रतष्ठााातफे पार पाडले लाते. 
 
नॅशनल काऊस्िसल फॉर सायिस अडँ टे्नॉलॉजी कम्युणनकेशन (एनसीएसटीसी) : भारत सरकारच्या 
प्रवज्ञाा आप्रि तंत्रज्ञाा प्रवभागााे रेशभर प्रवज्ञाा िसार करूा रेशात एक वैज्ञाप्राक वातावरि प्रामाि 
करण्यासाठी या सिंालाालयािी स्थापाा १९८२ साली केली. यािे कायालय प्ररल्लीत आहे. याचं्यातफे 
ित्येक राज्यात प्रवज्ञााािे एकेक कें द्र राज्य शासाााे स्थापले कसूा त्यातफे राष्ट्रीय प्रवज्ञाा प्ररा, खग्रास 
सूयधग्रहि, बसध-शस्रमािे कप्रध्रममि कशा सारख्या प्राप्रमत्तााे भातिे, ििा, िरशधाे यािें कायध्रमम केले 
लातात. ररवती मसलासंाठी प्रवज्ञाा पप्ररतर आयोलली लाते. उत्तम प्रवज्ञाा िसारक व्यक्ती आप्रि संस्थाांा 
पसरस्कार प्ररले लातात. भारत ला प्रवज्ञाा लथा, भारत ग्याा प्रवग्याा लथा, लािीव लागृतीसाठी रेशभर 
कायध्रमम घेतले लातात. 
 
नॅशनल बयुरो ऑफ प्लँट जेनेणटक णरसोसेस (एनबीपीजीआर) : भारतीय कृप्रतसंशोधा पप्ररतरेिी 
प्ररल्लीमधील संस्था. रेशातील लासकसपंत्तीच्या संरक्षिासाठी रेशातील आप्रि बाहेरील घडामोडींिा 
आढावा घेिे हा या ससं्थेिा िमसख उिेश आहे. रेशातील लासके लपण्यासाठी के्षते्र प्रावडिे, त्याचं्या 
संरक्षिासाठी योलाा आखिे, लासकलीव गोळा करिे, संकरिासाठी मतर रेशाशंी रेवािघेवाि करिे हे 
ही संस्था करते. सध्या या संस्थेत कृती आप्रि फळबागासंाठी ५० हलार लासकलीव साठवलेले आहेत. 
याप्रशवाय पररेशातूंा आिलेले रोा लाख लासकलीवही आहेत. भारतात या संस्थेच्या पाि शाखा आहेत. 
 
नोएथर, एम्मी (१८८२-१९३५) : आधसप्राक बीलगप्रितािी लााी कसलेल्या एम्मीच्या िभावळीतील हसतार 
तरुिाचं्या ‘ाोएथर फॅप्रमली’ाे संशोधा करूा वलय, गसिलावली उपपत्ती, गटप्रसद्धातं, सानंस्थती मत्यारी 
आधसप्राक बीलगप्रिताच्या उपशाखा उरयास आिल्या एम्मीिे एक िमेय व्यापकसापेक्षता तसेि 
किभौप्रतकीिी कोाशीला मााले लाते. तर ‘कप्रवकारका’ वरील प्रतच्या संशोधाााे िभाप्रवत झालेले कल्बटध 
आमास्टामा याांी १९३५ साली ती गेल्यावर ‘न्यूयॉकध  टामम्स’ मध्ये प्रलप्रहलेल्या मतृ्यलेूखात प्रतच्या 
कायािा गौरव करतााा, “संशोधकाचं्या ियत्ाािें फळ एका प्रपढीाे पसढच्या पीढीसाठी ठेवलेले प्रविारधा 
होय.” म्हटले होते. 
 
नोड्यूल : समसद्राच्या तळाशी सापडिारे लहाा गो्यमाचं्या आकारािे धातंूिे गोळे. Co, Ni, Fe, Mn व Cu 
या धातंूच्या संयसगािें हे गोळे समसद्राच्या पाण्याच्या रासायप्राक िप्र्रमयातूंा तयार झाले कसूा त्यात वरील 
धातू शसद्ध स्वरूपात उपलब्ध होतात. 
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नोबल धातू (नोबल मेटल) : सोाे, िारंी व प्लॉप्रटाम हे तीा धातू. सवधसाधारिपिे रासायप्राक प्र्रमयामंध्ये 
भाग घेत ााहीत. मंर आम्ल व कल्कली यािंी त्याचं्यावर काहीि रासायप्राक िप्र्रमया होत ााही. तसेि, 
वातावरिामध्ये त्याचं्यावर गलं िढत ााही. 
 
नोबेल पाणरतोणषक (नोबेल प्राइझ) : भौप्रतकशास्त्र, रसायाशास्त्र, वैद्यकशास्त्र व शरीरप्रवज्ञााशास्त्र, 
कथधशास्त्र, साप्रहत्य आप्रि शातंतेच्या के्षत्रातील कायासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रेण्यात येिारे सवात 
मााािे पाप्ररतोप्रतक. आल्फे्रड ाोबेलाे त्याच्या मृत्यूपत्रात केलेल्या आर्षथक तरतसरीाससार एका रस्टिी 
स्थापाा करूा माावाच्या प्रहतसंबधंासाठी, प्रवकासासाठी काम करिाऱ्या लोकाांा िोत्साहीत करण्यासाठी 
हे पाप्ररतोप्रतक ररवती रेण्यात येते. पप्रहली ाोबेल पाप्ररतोप्रतके १९०१ मध्ये रेण्यात आली. कथधशास्त्रासाठीिे 
ाोबले पाप्ररतोप्रतक १९६९ सालापासूा रेण्यात येत आहे. (पाहा : नोबले, आल्फे्रड) 
 

 
 

नोबेल, आल्रेिकड बनाडग (१८३३-१८९६) : नस्वप्रडश रसायातज्ज्ञ आप्रि कप्रभयतें. त्याांी डायाामाईटिा 
शोध लावला. हे स्फोटक हाताळण्यास सोपे होते व तत्कालीा वापरात कसलेल्या ाायरोनग्लसप्ररामतका 
धोका ाव्हता. त्याांी लावलेल्या शोधातूंा कमाप संपत्ती प्रमळप्रवली. त्यातील काही प्रहस्सा वापरूा त्याांी 
रस्ट स्थापा तयार केला. त्याद्वारे शातंी, साप्रहत्य, आप्रि प्रवप्रवध प्रवज्ञाा के्षत्रातील संशोधा यासाठी 
आंतरराष्ट्रीय पाप्ररतोप्रतके द्यायला ससरुवात केली. हीि ती लागप्रतक ख्यातीिी ाोबले पाप्ररतोप्रतके होत. 
(पाहा : नोबले पाचरतोचषक) 

 

 
 
नोबेणलयम : (No) : क्रम १०२, माावप्रामीत पि कस्सल, ाैसर्षगक मौलासारखेि रान्सयसरेप्राक मौल, 
आवतीसारिीतील ७ व ेआवतधा आप्रि प्रतसऱ्या गटातील ॲक्टीाॉमड या, ॲनक्टप्रायम Ac (क्रम ८९) ते 
लॉरेनन्झयम Lw (क्रम १०३) १५ मूलद्रव्याच्या गटातील १४ वा सरस्य. या गटातील ाेप्च्यसप्रायम (Np क्रम 
९३) ते लॉरेनन्झयम Lw (क्रम १०३) ही ११ माावप्रामीत पि कस्सलि मलूद्रव्ये आहेत. सर आल्फे्रड 
ाोबले याचं्या सन्मााासाठी ाोबपे्रलयम हे ााव, ाोबपे्रलयमिी १० प्रकरिोत्सारी समस्थाप्राके माहीत आहेत. 
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त्यापैकी No-२५४ (कधायू ३ प्रमप्राटे) हे महत्त्वािे आहे. या समस्थाप्राकामसळेि ाोबपे्रलयम या मूलद्रव्यािे 
रासायप्राक गसिधमध कभ्याप्रसता आले. 
 
नोरीश, रोनाल्ड जॉजग रेफोडग (१८९७-१९७८) : कप्रतशीघ्र रासायप्राक िप्र्रमयाचं्या प्रारीक्षिासाठी फ्लॅश 
फोटोप्रलप्रससिे तंत्र प्रवकप्रसत केल्याबिल लॉलध पोटधर आप्रि माॅफे्रड आयगेा याचं्यासमवेत १९६७ सालिे 
रसायाशास्त्रातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे प्रब्रप्रटश रसायातज्ज्ञ. 

 

 
 
ियायिैद्यक शास्त्र (फोरेस्िसक सायिस) : वैद्यकीय शास्त्रातील ज्ञाााच्या आधारे गसन्ह्यािा तपास व उकल 
करण्यासाठी प्रवकप्रसत झालेले शास्त्र. गसन्हा झालेल्या घटाास्थळी प्रमळालेल्या रक्त, वीयध तसेि मतर 
लैप्रवक घटकािें तसेि शवप्रवच्छेराातूा प्रमळालेल्या माप्रहतीिे वैद्यकीय प्राकतावंर प्रवश्लेति करूा 
त्याद्वारे गसन्ह्यािंी उकल केली लाते. 
 
ियटेूशन : वास्पतींमधील वृद्धीरशधक स्पशध संवरेक हालिाली. िकाश, पािी, तापमाा मत्यारी बाह्य 
कारकाांा वास्पती िप्रतसार रेतात. पाााफस लाचं्या हालिाली त्यााससार होतााा प्ररसतात. 
 
ियुणरनो : लेप्टॉा वगातील एक मलूकि. तो वस्तसमाा व प्रवद्यसत् भारप्रवरप्रहत कसूा त्याच्या कनस्तत्वािी 
शक्यता १९३१ साली पॉली या शास्त्रज्ञााे ाोंरवली. प्रकरिोत्साराच्या प्रबटा ऱ्हास या िप्र्रमयेिे शास्त्रसंगत 
स्पष्टीकरि रेिे त्याच्या कनस्तत्वाप्रशवाय कशक्य होते. ित्यक्षात त्यािा शोध १९५६ साली लागला. सवध 
प्रबटा ऱ्हास िप्र्रमयेत न्यसरीाोिा उगम होतोि. सूयासारख्या ताऱ्यापासूाही न्यसरीाो बाहेर टाकले लातात. 
त्याच्या वस्तसमाा व प्रवद्यसत् भारप्रवरप्रहत गसिधमामसळे तो पृथ्वीच्याही आरपार लाऊ शकतो. 
 
ियुरोन : किसगभािा घटक कसलेला महत्त्वािा मलूकि. त्यािे वस्तसमाा िोटॉाएवढेि कसूा तो 
प्रवद्यसत् भारप्रवरप्रहत आहे. प्रबटा ऱ्हासामसळे त्यािे रूपातंर िोटॉामध्ये होते. िॅडप्रवक या शास्त्रज्ञााे त्यािा शोध 
१९३२ साली लावला. आनण्वक भलंा प्र्रमयेत त्यािे उत्पारा होते व किसभट्टीत भलंा शृखंला तयार 
करण्यात तो उपयोगी येतो. त्याच्या वगेााससार मंर व प्रशघ्र गती न्यसरॉा कसे वगीकरि केले लाते. मंरगती 
न्यसरॉािी ऊला १०-²¹ तर प्रशघ्रगतीिी १०-¹⁴ ज्यसलस (J) एवढी कसते. 
 
ियुमॅणटक : हवचे्या राबावर कायध करिाऱ्या यंत्रिा न्यसमपॅ्रटक िकारात मोडतात. हवचे्या राबावर कायध 
करिाऱ्या कॉम्िेस एकर-ड्रील मशीा, हवाेे भरलेला वाहाािा टायर ही न्यसमपॅ्रटकिी उराहरिे होत. 
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ियुमोणनया : फस फ्फस सातंील वायसाप्रलकाचं्या शोथापायी उद्भविारा रोग. लीवाि ू वा प्रवतािू याचं्या 
उपसगामसळे वकवा काही मला झाल्यामसळेही या रोगािी लागि होते. ताप येिे, कफ होिे, थंडी वालिे, 
र्श्ासास रम लागिे, उल्यमा होिे मत्यारी लक्षिे प्ररसतात. रोगाच्या कारिााससार उपिार केल्यास ४ ते 
९ प्ररवसात बरा होतो. लीवािूलन्य न्यसमोप्रायावर िप्रतलैप्रवकािंा उपिार केला लातो. 
 
ियटून, आयझॅक (१६४२-१७२७) : प्रवख्यात मनंग्लश भौप्रतकशास्त्रज्ञ आप्रि गप्रिततज्ज्ञ. कें प्रब्रल (मंग्लंड) 
प्रवद्याप्रपठाशी सलंंग्ा कसिाऱ्या प्ररप्राटी महाप्रवद्यालयािा प्रवद्याथी कसिाऱ्या न्यूटाला म.स. १६६९ साली 
त्याि प्रवद्याप्रपठातले ‘लसकॅप्रसया िाध्यापक’ हे गप्रिताच्या कध्यापकासाठी कसलेले प्रवशते परही प्रमळाले. 
म.स. १६७२ साली रॉयल सोसायटीिे सरस्यत्वही त्याला िाप्त झाले. गपॅ्रललीओिा गप्रतशास्त्रातील वारसा 
पसढे िालविाऱ्या न्यटूााे ‘विप्रसप्रपआ मथेॅमेप्रटका’ या गं्रथातूा गप्रतशास्त्राला तीा प्रायमादं्वारे ससबद्ध केले 
तसेि गसरूत्वाकतधिाच्या प्रायमाद्वारे त्यााे ग्रहगप्रतलाही सैद्धापं्रतक स्वरूप िाप्त करूा प्ररले. िकाशशास्त्रात 
केलेल्या संशोधााद्वारे सूयधिकाश हा प्रवप्रवध विांच्या िकाशािे प्रमश्रि कसल्यािे न्यूटााे राखवाू प्ररले. 
िकाशाच्या कपवतधाावरही केलेल्या संशोधााद्वारे रसबीिीतील विीय प्रवपथाािा कडथळा न्यूटाे 
वभगाऐंवली आरसे वापरूा रूर केला. ‘री ऑप्रप्टक्स’ या गं्रथातूा िकाशप्रकरि हे ित्यक्षात 
िकाशकिापंासूा तयार झाले कसल्यािे मत त्यााे व्यक्त केले. गप्रितातही न्यूटािे मोठे योगराा कसूा 
न्यूटा हा कॅलक्यलूस या गप्रितातील शाखेिा लाक माालालातो. (पाहा : पप्रचसचपआ मथेॅमेचर्का, 
कॅलक्युलस, संख्यात्मक चवश्लेषर्ण, बायनॉचमअल चसद्धातं) 
 

 
 

ियटूनची कडी (ियटूिस िंरनज) : सपाट कािेवर थोडेसे बप्रहवध्रम कसलेले वभग ठेवले कसतााा 
व्यप्रतकरिामसळे प्रमळिाऱ्या झालरी (कड्या) (मटंरप्रफकरन्स). लेव्हा वभग आप्रि काि यामधल्या 
एकमेकाांा प्रिकटलेल्या पषृ्ठभागातूा एकाि तरंगलाबंीिा िकाश लातो, तेव्हा रोा पृष्ठभागामंध्ये तयार 
झालेल्या हवचे्या पडद्यातूा िकाशािे व्यप्रतकरि (मटंरप्रफकरन्स) होते परावतीत िकाशात, बप्रहवध्रम वभग 
लेथे सपाट कािेच्या संपकात येते तेथे एक गडर प्रठपका प्ररसतो. या प्रठपक्याभोवती एकाआडएक कशी 
गडर आप्रि िकाशमाा वरगिे प्ररसतात. वभगाचं्या पृष्ठभागािी गसिवत्ता तपासण्यासाठी यािा उपयोग होतो. 
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ियटूनचे गणतणिषयक णनयम : न्यूटा याांी गप्रतप्रवतयक संपूिध संकल्पाा तीा प्रायमादं्वारे स्पष्ट केली आहे. 
त्यात लडत्व, बल, बलािे पप्ररिाम यािें स्पष्टीकरि प्रमळते. 
 
न्यटूनचा गतितवषयक पतहला तनयम : पराथावर बाह्य कसंतसप्रलत बलािी प्र्रमया होत ासतााा पराथध 
किल कसेल तर किलि राहतो आप्रि गप्रतमाा कसेल तर त्याि एकसमाा गतीत राहतो. 
 
न्यटूनचा गतितवषयक दुसरा तनयम : संवगे पप्ररवतधाािा रर ियसक्त बलाच्या समाासपाती कसतो. संवगेािे 
पप्ररवतधा बलाच्याि प्ररशाेे होते. 
F = m(v−u) ∕ t, F = ma 
 
न्यटूनचा गतितवषयक तिसरा तनयम : एखाद्या वस्तूवर प्र्रमयाबल लावल्यास त्या वस्तूमध्येही तेवढ्याि 
पप्ररमािािे परंतस प्रवरुद्ध प्ररशिेे िप्रतप्र्रमयाबल प्रामाि होते. म्हिलेि प्र्रमयाबल आप्रि िप्रतप्र्रमयाबल 
पप्ररमािााे समाा परंतस प्ररशाेे प्रवरुद्ध कसतात. 
 
ियरूॉन णडरॅिक्शन : स्फप्रटकातंील किूंच्या रिाेमसळे न्यूरॉा मलूकिािें प्रवप्रकरि प्रवप्रशष्ट िकारे होते. 
न्यूरॉा मूलकिाचं्या प्रवप्रकरिािा कभ्यास करूा किूंच्या स्फप्रटकामधील रिाेबाबत संशोधा करता येते. 
 
िह, म्िॉसा ंआन्री (१८५२-१९०७) : फ्लोरीािी प्रार्षमती आप्रि प्रवद्यसत् भट्टी तयार करण्याच्या संशोधाासाठी 
१९०६ सालिे रसायाशास्त्रािे ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे फ्रें ि रसायातज्ज्ञ. औद्योप्रगक के्षत्रात मोठ्या 
िमािात वापरात कसलेल्या प्रसप्रलकॉा काबाईड या सयंसगािा शोधही त्याांी लावला होता. 
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प 
 
पचनणक्रया (डायजेशन) : खाल्लेल्या किािे प्रवकर व रसायााचं्या िप्र्रमयेाे प्रवघटा करूा शरीरात शोति 
करण्यािी िप्र्रमया. आपि खाल्ललेे कि कबधयसक्त पराथध, िप्रथाे, मेर आप्रि मेराम्ले यािें प्रमश्रि कसते. 
आतड्यात त्यावर प्रारप्राराळ्या प्रवकरािंी व रसायाािंी िप्र्रमया होऊा त्यािे रुपातंर शकध रा, कमायाो 
आम्ले व मेराम्ले याचं्यात होते व ते शोतिालायक होते. या कप्रतशय गसंतागसंतीच्या पिाप्र्रमयेमसळे शरीरात 
ऊला प्रामाि होते. 
 
पटकी (कॉलरा) : नव्हप्रब्रयो कॉलरा या लीवािूच्या उपसगामसळे होिारा रोग. यािंी लागि रूप्रतत 
पाण्यामसळे होते व मािसाच्या प्रवष्ठेतूा हे पसरतात. ते लहाा आतड्यात प्रशरल्यावर कप्रतशय 
पप्ररिामकारक लहाल प्रवत बाहेर टाकतात. पप्ररिामी आतड्याच्या पेशींतूा क्लोराईड आया आतड्याच्या 
पोकळीत येतात आप्रि परासरिामसळे (ऑस्मॉप्रसस) पािीही येते. ऋिभारीत क्लोराईड पाठोपाठ 
धाभारीत सोप्रडयम आतड्यात येते. कशा तऱ्हेाे आतड्यात पािी व सोप्रडयम क्लोराईड खूप िमािात 
येऊा शौिावाटे बाहेर पडते. शसष्ट्कतेाे, सोप्रडयम व मतर मलेक्रोलाईट्टस कप्रतिमािात कमी झाल्यामसळे 
मृत्यू ओढवतो. वळेेवर उपिार केल्यास रोगी प्राप्रित वािू शकतो. लसीकरि, स्वच्छता, पािी उकळवाू 
प्रपिे यामसळे पटकी प्रायंप्रत्रत करता येते. 
 
पटेल, सीकेएन (१९३८-) : मूळ भारतीय पि ांतर कमेप्ररकेत स्थाप्रयक झाले. त्याांी लेझर तंत्रज्ञाा आप्रि 
फोटोप्राक्सवर काम केले. काबधा-डाय-ऑक्सामड लेझरिे लाक. 

 

 
 
पट्टकृमी (टेपिमग) : माावाच्या व पशूच्या आतड्यातं वाढिारे परलीवी. पूिध वाढलेल्या कृमीला गोलसर 
डोके व त्यावर शोतक आकडे कसतात. या लोडिीला पट्टकृमीशीतध म्हितात. याच्यामागे काेक खंड 
(सेगमेंट्टस) कसतात. या ित्येक खंडात पसार्षार्षमती संस्था कसते व कसंख्य कंडी कसतात. ित्येक खंडात 
कसलेली ार आप्रि मारी ससं्था ही कंडी प्रामाि करतात. ही कंडी पसष्ट्कळ काळ स्वतंत्रपिे राहू शकतात. 
हे खंड प्रवष्ठेवाटे बाहेर पडतात. 
 
गायीच्या व डसकराच्या मासंातूा हा मािसाच्या शरीरात प्रशरतो. छोटासा कृमी मासंातूा पोटात लाऊा 
वाढतो. त्यािी कंडी प्रवष्ठेवाटे बाहेर पडतात. गाय व डसक्कर ती खातात. त्याचं्या आतड्यातं ती वाढतात व 
मासंात लातात. कशा तऱ्हेाे हे ि्रम पूिध होते. या पट्टकृमीिी लाबंी काेक मीटरपयंत वाढू शकते. 
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पडजीभ (एणपनलोणटस) : एक पाााच्या आकारािा कस िेिा पातळ पडरा. हा पडरा कि प्रगळतााा र्श्स 
ाप्रलकेिे प्रछद्र बंर करतो. त्यामसळे कि वकवा किािे कि र्श्ास ाप्रलकेत लाण्यापासूा रोखले लातात. 

 

 
 
परंपणरत अपूिांक (कंणटियडू रॅिक्शिस) : एक सखं्या कप्रधक कपूिांक पि ज्यािा छेर पसन्हा एक संख्या 
कप्रधक कपूिांक पसन्हा या कपूिांकािा छेरससद्धा एक सखं्या कप्रधक कपूिांक कशी कपूिांकािी माप्रलका 
ज्या कपूिांकात सतत िालू राहते तो. लसे : 
 

 
 

ज्या परंपप्ररत कपूिांकास शवेट कसेल तो ‘ससीम’ आप्रि ासेल तो ‘कसीम’ परंपप्ररत कपूिांक 
 
परके ऊत्तीरोपि (झेनोग्रंाफ्ट) : एका वगाच्या िाण्यािी एखारी ऊती लेव्हा रससऱ्या िकारच्या िाण्याचं्या 
शरीरात रोपि करतात. तेव्हा ती ऊती रससऱ्या िाण्यास परकी कसते. कशा परक्या ऊती रोपिास 
झेाोग्राफ्ट कसे म्हितात. 
 
परचल आणि स्ियचंल-स्िचल (णडपेंडंट अडँ इणंडपेंडंट ्हेणरएबल्स) : एखाद्या कप्रधके्षत्रातील – 
कंतराळातील - वकमती प्रावडावयािे ज्यास स्वातंत्र्य कसते त्या िलास स्वयंिल वकवा स्विल म्हितात. 
सामान्यपिे त्यासाठी x प्रिन्ह वापरले लाते. मात्र ज्यािी प्रकमत x ाे प्रावडलेल्या प्रकमतीवर कवलंबूा आहे 
ते परिल, y ाे राखवतात. 
 
परजीिी पोषि गट (पॅरासाईट्स) : प्रवप्रशष्ट िकारिे सहलीवा लगिाऱ्या सलीवािंा समहू. यातील 
स्वावलंबी िमसख लीव पोवशरा कसतो. त्याच्यावर िप्ररताथासाठी कवलंबूा कसिारा परपोती वकवा 
परावलंबी कसतो. यास यलमाा म्हितात. रससरा लीव आपल्या िप्ररताथासाठी या पोवशद्यावंर कवलंबाू 
कसतो. आंतरपरोप्रलवी लीवािू पोवशद्याच्या शरीरात वास्तव्य करतात. पोवशद्याच्या संपकाप्रशवाय वाढूि ा 
शकिारे कवैकनल्पक परोपलीवी कसतात. वैकनल्पक परोपलीवी पोवशरा सबंंधाला िाधान्य रेतात पि कन्य 
मागााेही लगतात. काही लीव मृतोपलीवी कसतात. 
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परमेश्वर (१३६०-१४६०) : रीघायसती, बहसिसवी लेखक, टीका, संशोधा, प्रारीक्षि व उत्तम कध्यापा 
करिारा. सूयधप्रसद्धातं व आयधभट यावर टीका, गोलरीप्रपका, ग्रहि मंडा मत्यारी गं्रथ िप्रसद्ध. ५५ वत े
आकाश प्रारीक्षि करूा पूवधससरींिे रोत राखप्रवले. (पाहा : केरळीय गचर्णती संप्रदाय) 
 
परमेश्वरन एम. पी. (१९३५-) : मॉस्को प्रवद्यापीठातूा किू कप्रभयापं्रत्रकीत पीएि. डी. करूा भाभा कि ू
संशोधा कें द्रात संशोधक म्हिूा काम केले. १९७३ पासूा ाोकरी सोडूा केरळ शास्त्र साप्रहत्य पप्ररतरेिे पूिध 
वळे काम ससरू केले. िथम केरळात आप्रि ांतर संपूिध रेशात भातिे, लेखा, िळवळी या मागााे प्रवज्ञाा 
िसार. आतापयंत प्रवज्ञााावर ३२ पसस्तके प्रलप्रहली. 
 
परसातील शेती (णकचन गाडगिंनग) : घराभोवतीच्या मोकळ्या उपलब्ध लागेत, छो्यमा िमािावर प्रपकाच्या 
लागवडीिे प्रायोला करिे म्हिलेि ‘परसबाग’ वकवा ‘प्रकिा गाडधा.’ परसबागेत सवध िकारच्या 
पालेभाज्या, वलेभाज्या, फळभाज्या, कंरवगीय भाज्या, औतधी वास्पती व फस लझाडे मत्यारींिी लागवड 
करता येते. 
 
परस्परािलंबन (इटंरणडपेिडिस) : पप्ररसंस्थेतील वास्पती व िािी यािें एकमेकाशंी संबधं कसतात, ते 
एकमेकावंर कवलंबाू कसतात. हे संबधं प्रटकवण्यासाठी प्रासगााे त्याांा प्रवशते ससप्रवधा प्ररलेल्या कसतात. 
लसे फस लातं मध कसतो तो गोळा करण्यासाठी कीटक फस लाांा भेट रेतात आप्रि फस लािें परागीकरि होते. 
फस ले, पयायााे वास्पती आप्रि कीटक, रोहोंिे कायध एकमेकाांा पूरक ठरते. 
 
पराजंपे, गोपाळ रामचंद्र (१८९०-१९८१) : १९२० ते १९४७ कशी २७ वत ेत्याांी मसंबईच्या मनन्स्ट्ूयमट ऑफ 
सायन्समध्ये भौप्रतकशास्त्रािे कध्यापा केले. प्रावृत्तीपूवी ते संस्थेिे संिालक होते. १९४७ ते १९५६ कशी ९ 
वत ेपसण्याच्या आघारकर प्रवज्ञाा संशोधा ससं्थेिे सिंालक आप्रि पसण्याच्याि ज्योप्रतर्षवद्या ससं्थेिे २५ वत े
कध्यक्ष होते. मराठीतूा प्रवज्ञाा प्रशकवता याव े म्हिूा त्याांी पसिे प्रवद्यापीठ आप्रि महाराष्ट्र शासााकडूा 
पप्ररभाता सप्रमत्या स्थापा करवाू घेऊा त्यावर काम केले. १९२८ साली समप्रविारी लोकाचं्या सहाय्यााे 
त्याांी सपृ्रष्टज्ञाा माप्रसक ससरू केले आप्रि १९८१ सालच्या मतृ्यसपयंत ५३ वत ेत्यािे संपारा केले. एवढ्या 
काळात सपृ्रष्टज्ञााामध्ये त्याांी ६०० लेख प्रलप्रहले. ‘हा तारा कोिता’ हे खगोलशास्त्रावरील त्याांी प्रलप्रहलेले 
पसस्तक लोकप्रिय आहे. 
 

 
 

परागकि (पोलन गे्रंन) : फस लाचं्या िार मंडलापंकैी आतूा रससऱ्या मंडलास पसभगं म्हितात. त्याच्या 
राडंीसारख्या वृत्ताचं्या टोकाला प्रपशवीसारखे परागकोत कसतात, त्यातं परागकि तयार होतात. 



 

अनुक्रमणिका 

परागकिािी वभत रोा आवरिािंी कसूा बाहेरिे आवरि ाक्षीरार कसते. ित्येक वास्पती िकारातं ही 
ाक्षी ठराप्रवक िकारिी कसते. परागकि लायंग मंडलाच्या कस क्षीवर पोिल्यावर रुलतात, परागाप्रलकेतूा 
पसंयसग्मक (मेल गमीट) प्रबलाडंातील कंडपेशीकडे लातो. तेथे फला झाल्यावर ‘बी’ तयार होते. (पाहा : 
परागर्ण) 

 

 
 
परागज्िर (हे फीिर) : हा ॲललीमसळे होिारा रोग आहे. ही ॲलली गवताच्या वकवा फस लांच्या 
परागकिािंी कसते. पावसाळ्याच्या ससरुवातीस वकवा शवेटी यािी शक्यता लास्त कसते. ााक िोंरते, 
वाहते, वशका येतात, खोकला येतो. काही वळेा रमाही होतो. भात्यासारखा र्श्ास लागतो. (पाहा : 
अत्युते्तजना) 
 
परागि (पॉणलनेशन) : फस लाचं्या परागकोतातील परागकिािें त्याि वा कन्य फस लाचं्या स्त्रीकेसराच्या 
कस क्षीवर पोििे यास परागि म्हितात. परागिािंा हा िवास वारा, पािी, कथवा कीटकाचं्या (क्वप्रित 
पक्ष्याचं्या) सहाय्यााे होतो. त्यामसळे वास्पतीत फलधारिा होते. िागंले उत्पि प्रमळवण्यासाठी कृतीशास्त्रज्ञ 
योग्य कशा फस लािंी व झाडािंी प्रावड करूा संकरि करतात. (पाहा : परागकर्ण) 
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पराितगन (णरफ्ले्शन) : िकाशप्रकरि वकवा ध्वाी एका माध्यमातूा लात कसतााा कोित्याही एका 
पृष्ठभागावर आपटूा परत उलटे प्रफरण्यािी िप्र्रमया. सपाट पृष्ठभागावरूा होिाऱ्या िकाशप्रकरिाचं्या 
परावतधाात आपात प्रकरि व परावर्षतत प्रकरि लंबाशी समाा कोा करतात. खडबडीत पृष्ठभागावरील 
प्रकरिािें आपाती कोा वगेवगेळे कसल्यााे परावर्षतत प्रकरि मतस्ततः पसरल्यासारखे वाटतात. 

 

 
 

 
पराितगन 

 
परािती णनितगन (णर्हसग ऑस्मॉणसस) : कधधभेद्य पटलातूा द्राविावर कप्रधक राबािा िभाव पाडूा 
द्राविातंील प्रवद्राव्य पराथध प्रवभक्त करण्यािी िप्र्रमया. यात रसाकतधक भारापेक्षा कप्रधक राब रेऊा 
द्रावकाला पटलापलीकडे ढकलले लाते. समसद्रातील खारट पाण्यातील मीठ आत ठेवाू शसद्ध पािी वगेळे 
करण्याच्या प्राःक्षारीकरिाच्या तंत्रात यािा वापर केला लातो. (पाहा : रसाकषटर्णभार) 
 
परािती प्रिाह (आल्टरनेिंटग करंट) : आपल्या घराघरातूा आपिास प्रमळिारा प्रवद्यसत् िवाह परावती 
िवाह पद्धतीिा कसतो. यात प्रायप्रमतपिे प्रवद्यसत् िवाहािी प्ररशा उलटससलट बरलली लात कसते, तर 
प्रवद्यसत् घटापंासूा प्रमळिारा प्रवद्यसत् िवाह एकप्ररशा कसतो. घराघरातं उपलब्ध होिाऱ्या प्रवद्यसत् पसरवठ्यातंील 
प्ररशा बरलािी वारंवाप्ररता िप्रतसेकंर ५० कसते. (पाहा : चदष्ट प्रवाह) 
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पराशय (पॅरॅलॅ्स) : प्रारीक्षकाच्या स्थााातील बरलामसळे कवकाशस्थ वस्तूच्या स्थााात प्ररसिारा सापेक्ष 
बरल. हा बरल कंशात्मक स्वरूपात रशधवला लातो. कवकाशस्थ वस्तू प्रलतकी लवळ, प्रततका प्रतिा 
पराशय लास्त कसतो. पराशयािे मापा करूा कवकाशस्थ वस्तंूिी कतंरे काढिे शक्य कसते. (पाहा : 
पारसेक) 

 
 
परासरि (ऑस्मोणसस) : सलीवाचं्या शरीरातील एक िप्र्रमया. या िप्र्रमयेत-द्रावि कमी घाता कसलेल्या 
द्रवातूा लास्त घाता कसलेल्या द्रवात - एका कधध पाररशधक पडद्यामधूा िवास करते. -त्यातंही प्रवप्रशष्ट 
प्रावडक रेिूंच्या मरतीाे ही िप्र्रमया - रोन्ही बालंूच्या द्रवातील घाता समाा होईपयंत ही (परासरि) 
िप्र्रमया िालू राहते. (पाहा : चरव्हसट ऑस्मॉसीस) 
 
परासरि णनयमन (ऑस्मोरेनयुलेशन) : प्रायपं्रत्रत परासरि ही कशी िप्र्रमया आहे की प्रलच्याद्वारे - 
िाण्याचं्या शरीरातील पािी आप्रि क्षार यािें िमाि प्रायपं्रत्रत करते. परासरि प्र्रमयेद्वारे ती मसख्यतः घडते. 
यातं कधधपाररशधक पडद्याच्या मरतीाे पािी - आत घेतले लाते वकवा पेशीच्या बाहेर फेकले लाते. पेशीतील 
पेशीद्रव्याच्या घातेवर हे सारे कवलंबूा कसते. 
 
पणरकमी (डी-ऑपरेटर) : D िप्रतकााे d/dx हे प्रवकलल पप्ररकमी राखवण्यािा सकेंत आहे. लसे d/dx 
f(x) = Df(x) = fʹ(x) कप्रधक ्रममाच्या प्रवकललासाठी D2, D3,…. योलतात. 
 
पणरघ (सकग मफरिस) : वतसधळाच्या बंर व्रमािी मयारा रेता म्हिले पप्ररघ होय. वतसधळािी प्रत्रज्या ‘र’ कसेल 
तर पप्ररघािी २πर कसते. 
 
पणरघीय चेतासंस्था (पेणरफेणरयल न्हगस णसस्स्टम) : िेताससं्थेतूा शरीरातील कवयव व बाहेरील बालूस 
लािाऱ्या मज्जातंतूच्या समसहास पप्ररघीय िेताससं्था कसे म्हितात. या संस्थेिे रोा भाग आहेत. ते म्हिले 
सोमपॅ्रटक व ऑटोाोमस ाव्हधस प्रसनस्टम. सोमपॅ्रटक ाव्हधस प्रसनस्टम शरीराच्या हालिाली प्रायपं्रत्रत करते. 
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तर स्वायत्त िेताससं्था हृरयािे ठोके, कि पिाप्र्रमया, र्श्ासोच्छछ वास या व कशाि मतर प्र्रमया प्रायपं्रत्रत 
होण्यास कारिीभतू कसते. (पाहा : िेतासंस्था) 
 
पणरिामी सणदश (णरझल्टंट ऑफ ्हे्टसग) : रोा वकवा कप्रधक सप्ररशामंतका पप्ररिाम साधिाऱ्या एकाि 
सप्ररशाला त्या सप्ररशािंी बरेील वकवा पप्ररिामी सप्ररश म्हितात. â, हे रोाि सप्ररश कसतााा, 
सप्ररशािंा प्रत्रकोि कथवा सप्ररशािंा समातंरभसल िौकोा या प्रायमाांी पप्ररिामी सप्ररश  काढता येतो. 

 

 
 

मात्र प्रत्रकोिाच्या प्रायमात  प्रत्रकोिाच्या प्रतसऱ्या बालू OB वर OB च्या प्ररशाेे लर समातंरभसल िौकोा 
काढला तर तो किध OC वर कसतो. कप्रधक सप्ररशािंा पप्ररिामी सप्ररश सप्ररशाचं्या बहसभसल प्रायमााे 
काढता येतो. 
 
पणरपीडन संतुलक (टॉशगन बॅलिस) : िसंबकीय, प्रवद्यसत, तसेि गसरुत्वाकतधिीय क्षीि बले मोलिारे एक 
संवरेाशील उपकरि. यात एका बारीक तारेला एक आखूड पीडा राडंा (टॉशधा बार) लोंबकळत 
ठेवलेला कसतो. राडं्याच्या एका टोकाला बल कायधरत झाल्यावर तो प्रफरतो आप्रि तारेच्या 
पीळक्षमतेाससार थाबंतो. राडं्याच्या प्रफरिाऱ्या कोाािे मोलमाप आप्रि तारेिी पप्ररपीडाक्षमता याचं्या 
साहाय्यााे लावलेले बल प्रकती हे काढले लाते. 
 
पणरमध्य (सकग मसेंटर) : प्रत्रकोिाच्या प्रतन्ही बालंूिे लंबरसभालक ज्या समाा वबरूतूा लातात, त्या वबरूला 
(म) पप्ररमध्य कसे म्हितात. पप्ररमध्य कें द्र पप्ररमध्यािे प्रशरोवबरूपयंतिे कंतर ही प्रत्रज्या धरूा काढलेले 
वतसधळ प्रत्रकोिाच्या प्रतन्ही वबरूतूा लाते, याला प्रत्रकोिािे पप्ररवतसधळ कसे म्हितात. 
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पणरमला, आर. (१९५८-) : मसंबईच्या टीआयएफआरमध्ये बीलगप्रितातील काेक िवाहावंर ३० वते 
संशोधा केलेल्या पप्ररमला याांा काेक पािात्य प्रवद्यापीठे व संशोधा ससं्थातूंा कभ्यागत िाध्यापक म्हिाू 
पािारि केलेले आहे. झपू्ररिसह पसष्ट्कळ आंतरराष्ट्रीय गप्रिती पप्ररतरातूंा प्रामपं्रत्रत व्याख्याती, भटाागर, 
श्रीप्रावास रामाासला लन्मशताब्री ससविध परक, थडध वल्डध ॲकेडमी ऑफ सायन्सेसतफे १०,००० डॉलसधिे 
पाप्ररतोप्रतक कसा त्यािंा गौरव झालेला आहे. 
 
पणरमस्स्तष्ट्क ज्िर (मेणननजायणटस) : मेंरू व मज्जारज्जवूर पातळ ऊतींिे आच्छारा कसते. लंतूिा िारूभाव, 
प्रवताि ू वकवा आघातााे होिारी मला या कारिामसळे मेप्रान्लेसाा सूल येते. यामसळे मेंरूवर रबाव येऊा 
डोकेरसखी, माा कवघडिे व रसखिे, ताप येिे, मााप्रसक नस्थतीत कासप्रित बरल होिे ही 
मेप्राालायप्रटसिी लक्षिे प्ररसतात. 
 
पणरणमत संच, सातं संच (फायनाइट सेट) : ज्या संिािे घटक मोलता येतात त्या संिाला पप्ररप्रमत संि 
वकवा सातं संि कसे म्हितात. उरा. सप्ताहातील वारािंा संि - यात ७ घटक कसतात. 
 
पणरणमती (पेणरमीटर) : बरं आकृती टाकिेच्या मयारा रेतेिी लाबंी. प्रत्रकोिािी पप्ररप्रमती म्हिले 
प्रत्रकोिाच्या प्रतन्ही बालंूिी बेरील; तर िौकोाािी पप्ररप्रमती म्हिले िौकोााच्या िारी बालंूिी बेरील होय. 
 
पणरमेय संख्या (रॅशनल नंबर) : कोिताही एक पूिांक, p, आप्रि कोिताही शनू्येतर पूिांक q याचं्या 
गसिोत्तराच्या रुपात, p/q, व्यक्त करता येिारी वास्तव संख्या. सवध पूिांक आप्रि कपूिांक पप्ररमेय संख्या 
कसतात. ३, ०, −५, २/७, −३/२, १ २/३ या सवध संख्या p/q या रुपात व्यक्त करता येतात म्हिूा त्या 
पप्ररमेय संख्या होत. √२, −√५ या संख्या p/q या रुपात व्यक्त करता येत ासल्यामसळे त्या पप्ररमेय संख्या 
ााहीत. धा पप्ररमेय संख्यामंध्ये कंश व छेर यािंी प्रिन्हे समाा कसतात. उरा. +२/+५ वकवा −३/−७. 
ऋि पप्ररमेय. संख्यामंध्ये कशं व छेर यािंी प्रिन्हे प्रभि कसतात. उरा. +३/−४ वकवा −५/+६ या ऋि 
पप्ररमेय संख्या आहेत. 
 
पणरमेयीकरि (रॅशनलायझेशन) : ज्या रोा कवमूळ परावलींिा गसिाकार पप्ररमेय संख्या येते त्या 
परावलींाा एकमेकींिे पप्ररमेयक गसिक म्हितात. आप्रि त्या िप्र्रमयेला पप्ररमेयीकरि म्हितात. उरा. √२ 
× √२ = २, √२ पप्ररमेयक गसिक. (३√२ − २√३) (३√२ + २√३) = ९ × २ − ४ × ३ = ६ हे ३√२ − २√३ 
िे पप्ररमेयीकरि. त्यात ित्येक गसिक रससऱ्यािा पप्ररमेयक गसिक आहे. 
 
पणरसंस्था (इकोणसस्टीम) : मयाप्ररत लागेतील सलीव-प्रालीव घटक म्हिले त्या लागेिी पप्ररससं्था. 
पप्ररसंस्था तलाव-पािी-पािति-ललिर िािी यासंारख्या ाैसर्षगक तसेि शहर, उद्योगधंरे, प्रावास-
संकस ले यासंारख्या माावप्रार्षमतही कसतात. पप्ररसंस्था पवधतरालीसारखी मोठी आप्रि प्ररवािखान्यातल्या 
मत्स्यालयाएवढी लहाा कसू शकते. पाप्ररनस्थप्रतकी शास्त्र पप्ररसंस्थेच्या पातळीवर कभ्यासिे सोयीिे कसते. 
 
पणरसंस्थाचें पुनप्रगस्थापन (इको-रेस्टॉरेशन) : प्रासगािी झालेली हााी भरूा काढण्यािा एक मागध. हााी 
करिारे कारि थाबंविे आप्रि ऱ्हास झालेल्या भागाला लवळच्या ाैसर्षगक पप्ररसंस्थेिे रूप आिण्यािा 
ियत्ा करिे, या रोा महत्त्वाच्या पायऱ्या पप्ररसंस्थेच्या पसािधस्थापाासाठी लरुरीच्या आहेत. प्रासगधप्रार्षमती 
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हे माावाच्या दृष्टीाे स्वप्ा आहे हे लक्षात ठेवाूही पप्ररसंस्था शक्य तेवढी उत्पाराक्षम करिे, हे 
पसािधस्थापाािे उप्रिष्ट आहे. 
 
पणरस्स्थणतकी शास्त्र (इकोलॉजी) : प्रासगातील सलीव आप्रि प्रालीव घटकािें एकमेकाशंी कसलेले सबंंध 
यािंा कभ्यास. लमधा शास्त्रज्ञ हेकेल यााे या शब्रािी केलेली व्याख्या टॅन्सले या प्रब्रप्रटश शास्त्रज्ञााे १९३५ 
साली ससधारूा सलीव-सलीव-प्रालीव घटकातंील संबधंाचं्या कभ्यासाला लास्त महत्त्व प्ररले. पयावरि, 
आरोग्य आप्रि शार्श्तीबिलच्या समस्या गंभीर झाल्यामसळे कप्रलकडे या प्रवतयातंील संशोधा, कभ्यास आप्रि 
लोकप्रशक्षि यािें महत्त्व वाढले आहे. 
 
परोपजीिग्रंस्त डुक्करमासं (मीझली पोकग ) : बालकृमींच्या उपनस्थतीमसळे खाण्यासाठी प्राप्रतद्ध झालेले 
डसकरािे मासं. या मासंामध्ये िसरमसऱ्याच्या आकारािे आप्रि रंगािे परोपलीवािें बालकृमी कसतात. कसे 
मासं मािसाच्या खाण्यात आल्यास ते बालकृमी वाढीस लागाू, त्याचं्यापासूा िौढ कृमी म्हिले टीप्राआ 
सोप्रलकम ाावािे िपटे लंत मािसाच्या आतड्यात प्रामाि होतात. म्हिूा कसे परोपलीवग्रस्त डसक्कर-मासं, 
कत्तलखान्यामध्ये, खाण्यासाठी प्राप्रतद्ध म्हिले ‘कन्डेम्ड मीट’ म्हिाू त्यािा ााश केला लातो. 
 
परोपजीिग्रंस्त गोमासं (मीझली बीफ) : गोवशंाच्या कोित्याही पशूच्या मासंामध्ये, िण्याच्या डाळीच्या 
आकाराच्या, छो्यमा पाण्याच्या प्रपशव्यासंारखे प्ररसिारे परोपलीवािे बालकृमी आढळूा आल्यास ते मांस 
मािसाला खाण्यासाठी प्राप्रतद्ध ठरप्रवले लाते. कारि कसे मासं मािसाच्या खाण्यात आल्यास, त्या 
बालकृमींिे कवस्थातंर होऊा मािसाच्या आतड्यात ‘टीप्राआ साप्रलाेटा’ ाावािे िपटे व्याधीकारक लंत 
बातात. 
 
परोपजीिी घोिाफुटी (नेझल णशस्टोझोणमॲणसस) : प्रशस्टोझोमा ाेझपॅ्रलस ाावाच्या रक्तातील 
परोपलीवामंसळे हा रोग होतो. हे परोपलीव ााकामधील लहाा ाप्रलकामंध्ये वास्तव्य करतात व तेथे मोठ्या 
िमािावर, एक िकारे टोकरार कसलेली कंडी घालतात. ती कंडी ाप्रलका फोडूा तेथल्या पेशीबधंामध्ये 
रीघधकाप्रलक प्रिवट (्रमॉप्राक) िराह प्रामाि करतात व तेथे गाठी होतात.रोगग्रस्त बलैाच्या ााकातूा 
शेंबूड आप्रि रक्तप्रमप्रश्रत द्राव वाहू लागतो. त्या बलैाला र्श्ास घ्यायलाि त्रास होऊ लागतो. उपिारा-
कभावी बलै रगावतो. 
 
परोपजीिी पािफुनयाचंा रोग (पॅराणसणटक हायडॅणटडोणसस) : सवधसाधारिपिे मेंढ्याांा ग्रासिारा हा 
यकृताच्या पािफस ग्यािंा (प्रसस्ट्टसिा) रोग एक पशसमाध्यमसंिारी रोग म्हिले झाूॉप्रटक रोग आहे. 
प्रासगधि्रमात ही परोपलीवग्रस्तता कस त्र्यापासूा मेंढ्याांा व पसन्हा मेंढ्यापंासूा कस त्र्याला बाधते. कस त्र्याचं्या 
आतड्यात छोटे छोटे िपटे लंत होतात. त्या िप्यमा लंतािंी (मकायाोकॉकसिी) कंडी कस त्र्याच्या प्रवष्ठतूेा 
बाहेर पडतात. ही सूक्ष्म कंडी गवताबरोबर पोटात लाऊा मेंढीच्या यकृतात पािफस गीरूपी बाललंत 
(लाव्हा) बातात. ही कंडी कपघातााे लहाा मसलाचं्या तोंडात गेल्यास, रोा-तीा वतांत त्याचं्याही 
यकृतात मोठाले प्रसस्ट्टस बातात. लोखमीच्या शस्त्रप्र्रमयेप्रशवाय त्यापासूा ससटका ासते. 
 
पजगिय संधारि (रेन हािेस्स्टंग) : पावसाच्या पाण्यािी केलेली लास्तीत लास्त साठवि. वाढीव 
किप्रार्षमती आप्रि औद्योप्रगकरि यासाठी पसरेसा पािी पसरवठा करिे प्ररवसेंप्ररवस कठीि होत आहे. या 
पप्ररनस्थतीवर सवांाी पलधन्यसंधारि करिे हा एक उपाय ससिवला लात आहे. शहरातं सवधत्र पाऊस पडतो, 
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पाण्यािी साठविही सवधत्र करावी आप्रि पािी पसरवठ्यािा भार कमी करावा तसेि पािी लप्रमाीत मसरवाू 
भलूलािी पातळी वाढवावी. पाऊस-पािी कडवाू तलाव, तळी, हौर-टाक्यातं पािी साठवाव,े हा 
पलधन्यसधंारिािा उिेश आहे. 
 

 
 
पिगगुच्छ (बिची टॉप) : केळी प्रपकावर प्रवतािूमसळे (व्हायरस) होिारा रोग. झाडाच्या शेंड्यावर पााािा 
झसपका प्ररसतो. पााािी वाढ थाबंते. पाााच्या खालच्या बालूस गडर प्रहरव्या रंगािे िटे्ट प्ररसतात. पाााचं्या 
कडा प्रपवळ्या पडतात. त्यामसळे केळीिे फूल बाहेर पडत ााही. 
 
पिगनाशक (णडफोणलयटं) : झाडाचं्या पाााांा ाष्ट करिारे रसाया. सामान्यतः कीड लागलेली पााे गळूा 
पडावीत म्हिूा यािा वापर होतो. नव्हएताामच्या यसद्धात लंगल प्राष्ट्पिध करण्यासाठी एलंट ऑरेंल या 
रसायाािा वापर करण्यात आला होता. (पाहा : हबीसाइड) 
 
पिगपीतक (कॅरोटीन) : शेंररी रंगािा वास्पतीत सापडिारा हायड्रोकाबधा. िाण्याचं्या शरीरात गेल्यावर 
त्यािे रूपातंर ‘क’ लीवासत्त्वात होते. गालर, प्रहरव ेशवैाल, प्रहरव्या पालेभाज्या, टोमटॅो, आंबा यात ते 
भरपूर कसते. 
 
पर्णमयन : पृथ्वीच्या आयसष्ट्यातील ३० कोटी ते २५ कोटी वतांपूवीपयंतिा कालखंड. या कालखंडात सवध 
लमीा पॅागाईया या एका महाखंडात सामावलेली होती. या काळात उथळ खाऱ्या पाण्यातल्या िाण्याचं्या 
लीवािंी वाढ व उत््रमातंी झाली. (पाहा : भगूभीय कालखंड) 
 
पयािरि (एन्हायरोन मेंट) : एखाद्या प्रठकािािी हवा, पािी, लमीा, वास्पती, िािी मत्यारींच्या संख्या, 
गसिधमध, एकमेकाशंी कसलेली ााती यािंा एकत्र प्रविार पयावरि या संजे्ञत येतो. वाे, ाद्या, सागर, पवधत 
कशा ाैसर्षगक प्रठकािािें पयावरि कसते, त्याििमािे शतेी, मळे, शहरे यासंारख्या माावप्रार्षमत गोष्टींिेही 
पयावरि कसते. (पाहा : पचरस्स्थचतकीशास्त्र) 
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पिगतारोहि (माऊंटेणनअिंरग) : प्रहमालयातील प्रहमाच्छाप्ररत उंि प्रशखरे वकवा सह्याद्री, सातपसडा वगैरे 
पयंतिी खडकाळ प्रशखरे, त्यावरील गडप्रकल्ले िढूा लाण्याच्या िकाराला पवधतारोहि म्हितात. 
पवधतारोहिािेससद्धा वगेवगेळे िकार आहेत. त्यािेही िप्रशक्षि घ्याव ेलागते. पवधतारोहिािेही तीा िकार 
आहेत. सह्याद्रीतला वलगािा, महालक्ष्मी, कााळा येथील ससळके िढण्यासाठी िस्तरारोहि, 
िस्तरावरोहि, पवधतावरोहि, ररी वकवा ारी ओलाडूंा लािे मत्यारी. िस्तरारोहिािे िप्रशक्षि रेिारी 
संस्था गसलरातमधील कबू पवधतावर आहे. 
 
पलाड जॉजग इ. (१९१२-) : मलेक्रॉा माय्रमोस्कोपच्या मरतीाे सलीवाचं्या पेशीच्या कंतरंगािे सप्रवस्तर 
रशधा घडवाू उपागंािंी रिाा आप्रि कायधपद्धती प्रवतर केल्याबिल कलबटध क्लाऊड व प्र्रमनस्टआा रे रूव 
याचं्या समवते १९७४ सालिे लीवशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे कमेप्ररकाप्रावासी रूमाप्राया 
वैद्यकशास्त्रज्ञ. 
 
पिनचक्की (िंिड णमल) : वाऱ्याच्या मरतीाे पंख्यािंी पाती प्रफरवाू त्या द्वारे लप्रात्र िालवाू वीलप्रार्षमती 
करिारे एक यंत्र. मध्ययसगात पवा िक्क्यािंा उपयोग यसरोपात मोठ्या िमािात धान्य रळण्यासाठी त्या 
खालोखाल पाण्यािे पंप िालवण्यासाठी केला लातो. हॉलंड हा रेश पवािक्क्यािंा रेश म्हिूा ओळखला 
लातो. सध्या भारतात ७,५०० मेगा वटॅ वील पवाऊलेच्या मागााे तयार होते. 
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पशुपालन (ॲणनमल हजबंनी) : रसधासाठी वकवा मासंासाठी पशससंगोपा करण्यािा शतेकऱ्यािंा लोड धंरा. 
गाई, म्हशी, डसकरे, मेंढ्या वकवा बकऱ्यािंा वापर यासाठी मसख्यत्व े केला लातो. पशसपाला व्यवसायात 
पशूिंा संतसप्रलत आहार, प्रायप्रमत िलाा, गोठ्यािी प्रागा, रोग प्रायंत्रि आप्रि स्वच्छ लंतसप्रवरप्रहत रसधािी 
वा मासंािी साठवि व वाहतूक मत्यारी बाबी महत्त्वाच्या आहेत. 
 
पशुमाध्यमसंचारी नारू रोग (नॅकुि्युलोणसस) : त्विेखाली लाबंि लाबं कसलेल्या, डॅ्रकस न्क्यसलस 
मेप्रडाेनन्सस ाावाच्या, एका रोऱ्यासारख्या गोललंतामसळे होिारा कस त्र्यापंासूा फैलाविारा रोग. 
रालस्थााात यािे लास्त िमाि आढळते. 
 
पशुमाध्यमसंचारी रोग (झूनॉणटक णडणसझेस) : रोगलंतंूच्या उपसगामसळे होिाऱ्या रोगापंैकी ले रोग शळे्या-
गायी, कस ते्र वकवा डसकरे कशा पाठकिायसक्त पशूचं्या माध्यमातूा माावावर सं्रमप्रमत होऊ शकतात, वकवा 
उलट िकारेही सं्रमप्रमत होऊ शकतात कसे रोग. शळे्या-गायींिा ब्रससेल्लोप्रसस, कस त्र्यािंा रेबीज्, डसकरािंा 
प्रसनस्टसककप्रसस हे कसे पशसमाध्यम-संिारी रोग होत. हे रोग थेटिकारे, ि्रमी पद्धतीाे वकवा 
कीटकामंाफध त तर कधी िरूप्रतत पयावरिीय घटकापंासूा माावावर सं्रमप्रमत होऊ शकतात. 
 
पश्चािस्था (ॲनाफेज) : पेशीप्रवभाला प्र्रमयेररम्याा रंगसूत्राचं्या लोड्या प्रवभालााांतर पेशीच्या रोा 
टोकाकंडे लाण्यािी कवस्था. पेशीप्रवभाला प्र्रमयेत प्रवरामावस्था, मध्यावस्था, पिावस्था व कंत्यावस्था या 
कवस्थामंधूा पेशीिा िवास होतो. (पाहा : पेशीचवभाजन) 
 
पक्षाघात/अधांगिाय/ूलकिा (पॅरॅणलसीस) : काही कारिास्तव िेताससं्थेत प्रबघाड झाल्यााे तेवढ्या 
िेतातंतंूाी प्रायंप्रत्रत होिाऱ्या स्ाायूंमध्ये लस ळेपिा येिे. मेंरूत झालेल्या रक्तस्त्रावामसळे वकवा मेंरूतील 
रक्तवाप्रहाीत गसठळी झाल्यामसळे मेंरूच्या भागातील रक्तपसरवठा बंर होऊा त्या पेशी प्राकामी होतात. 
त्यामसळे शरीराच्या एखाद्या भागािे कायध थाबंते व लस ळेपिा येतो. पोप्रलओसारख्या प्रवतािूच्या रोगााे 
िेतातंतू प्राकामी होऊा त्यााे प्रायंप्रत्रत केलेले स्ाायू लस ळे पडतात. ताबडतोब भौप्रतकी प्रिप्रकत्सेाे 
(प्रफप्रलओ थेरपी) उपाय केल्यास काही िमािात स्ाायूंिी ससधारिा होते. 
 
पक्षीिगग (ए्हज) : पृष्ठवशंीय िाण्यामंधील एक िमसख गट. हवते उडू शकिाऱ्या या िाण्यािें पखं 
प्रपसापंासूा बातात. पक्षी िोिीाे खािे पकडतात व खातात. सवध पक्षी कठीि कवि कसलेली कंडी 
घालतात व ऊबवतात. गरुड, ससािे यासारखे काही पक्षी प्रशकार करूा उपलीप्रवका करतात. खंड्या, 
बगळा यासारखे काही पक्षी मासे खातात. पक्षी गातात तसेि ऋतूबरलाच्या वळेी काही पक्षी समूहासमूहााे 
रूर कंतरावर स्थलातंरही करतात. 
 
पक्षीशास्त्र (ऑर्णनथॉलॉजी) : िािीशास्त्रािी एक शाखा. यातं प्रवप्रवध पक्षािंा कभ्यास, त्यािंी ओळख आप्रि 
त्यािें पप्ररसरातले वतधा वगरेैिा समावशे होतो. 
 
पंचकोन (पेिटॅगॉन) : पाि बालू आप्रि पाि कोा कसिारी बहसभसलाकृती. पािही बालू समाा लाबंीच्या 
आप्रि पािही कोा समाा मापािे कसतील तर त्याला सससम पंिकोा कसे म्हितात. सससम पंिकोाात 
ित्येक कतंकका १०८ कंश मापािा कसतो. 
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पंणडत, िंचतामिी गोिंिद (१८९३-१९८५) : भारतातील वैद्यकशास्त्रातील कग्रगण्य संशोधक. उष्ट्ि 
कप्रटबंधातील काेक सं्रममक रोगापं्रवतयी त्याांी मौप्रलक पाप्ररनस्थतीक संशोधा केले. यातूा त्या रोगािंी 
बाधा होण्यासाठी उपयसक्त ठरिारी पप्ररनस्थती ध्यााात येऊा त्याचं्या िसाराला िप्रतबंध करण्यासाठीच्या 
उपाययोलाेिा वधे घेता आला. प्लेग, कॉलरा, कृमींपासूा होिारे रोग याप्रवतयीच्या त्याचं्या सखोल 
संशोधाािी रखल लगभर घेतली गेली. मंप्रडया प्ररसिध फंड कसोप्रसएशा या वैद्यक सशंोधा संस्थेच्या 
संिालकपरािी धसरा त्याांी १९४८ साली साभंाळली. प्रतिेि पसढे १९४९ साली मपं्रडया काऊनन्सल ऑफ 
मेप्रडकल प्ररसिध या प्रशखर ससं्थेत रूपातंर होऊा ते प्रतिे पप्रहले महासिंालक झाले. 
 
पंडुरोग-र्तक्षय (ॲणनणमया) : ताबंड्या पेशींिे तसेि रक्तारुि (हेमोग्लोप्रबा)िे रक्तातील िमाि कमी 
झाल्यामसळे उद भविारी व्याधी. ताबंड्या पेशींिे िमाि पसरुतात ५४ लाख/क्यसप्रबक सें. मी. (सीसी), प्रस्त्रयातं 
४८ लाख/सीसी कसते. रक्तारुि १४-१५ गॅ्रम/सीसी कसते. पंडसरोगात ते १२ गॅ्रम/सीसी वा कमी कसते. 
पंडसरोग होण्यािे मसख्य कारि म्हिले आहारात लोहािी व फोप्रलक ॲप्रसडिी न्याूता, त्यामसळे रक्तात व 
संपूिध शरीरात ऑनक्सलािी कमतरता होते. पप्ररिामी रोग्याच्या िेहेऱ्यावर प्रफकटपिा येतो, थकवा येतो, 
उत्साह वाटत ााही. थोड्या श्रमािे काम केल्यावर, प्रलाे िढल्यावर धाप लागते व छातीत धडधडते. काही 
वळेा पायावर सूल येते व कपिा होते. आहारात भरपूर पालेभाज्या, खलूर, मटि प्रवशतेतः बोकडािे 
काळील (प्रलव्हर) कसाव.े 
 
पंप : वगेवगेळ्या उपयोगासाठी वगेवगेळे पंप कसतात. उरा. पािी ओढूा घेण्यासाठी, हविेी पोकळी 
प्रामाि करण्यासाठी वकवा मोटारीिे मधंा ज्वलाासाठी खेिण्यासाठी पंपािा वापर होतो. पंपातूा 
लािाऱ्या द्रव या वायसरूप पराथािा राब वाढवाू तो पराथध कप्रधक उंिीवर वकवा कप्रधक लाबंीवर पाठप्रवता 
येतो. कसे होतााा पराथावरील राब कमी होत लातो. तो वाढप्रवण्यासाठी मधेमधे ठेवलेल्या पपंाांा बूस्टर 
पंप म्हितात. घा पराथांिे वहा पोकळी प्रामाि करूा व्हॅक्यसम पंपाांी करतात. 
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पाढंऱ्या पेशी (लुकोसाईट) : रक्तातील पाढंऱ्या रक्तपेशी. लाल रक्त पेशीपासूा या वगेळ्या आहेत. 
कारि त्याांा कें द्रवबरू कसतो. तरूि मािसाच्या रक्तात ित्येक घा प्रमप्रलमीटरमध्ये ६००० ते ८००० 
पाढंऱ्या पेशी कसतात. शरीरात प्रशरलेल्या लीवािूंाा ाेस्तााबूत करूा रोगिप्रतबधं करण्यािे काम या पेशी 
करतात. साथीच्या रोगात पाढंऱ्या पेशीिी सखं्या ५ ते १० पटीाे वाढते. लखमेांतर होिाऱ्या रक्ताच्या 
गसठळ्या तसेि मेलेल्या पेशींिा समहू यािंा पाढंऱ्या पेशी ााश करतात. ‘पू’ हा मसख्यत्व ेकरूा पाढंऱ्यापेशी, 
प्रालीव पेशींिा समूह आप्रि लीवािू यािंाि बालेला कसतो. 
 
पाउली ए्स््लूजन तत्त्ि : वोल्फगागं पाउली याांी माडंलेले पसलंवारातील किसरिाेशी संबपं्रधत तत्त्व. 
किसतील ित्येक मलेक्रॉािे स्थाा हे पसंलीय ्रममाकंाद्वारे रशधवले लाते. एका किसतील कोित्याही रोा 
मलेक्रॉािे सवध पसलंीय ्रममाकं समाा कसू शकत ााहीत कसे हे तत्त्व सागंते. लर हे ्रममाकं समाा कसते 
तर समाा ्रममाकंािें सवध मलेक्रॉा एकाि प्रठकािी एकप्रत्रत झाले कसते. पाउलीाे माडंलेले पसंलवारातील 
हे महत्वािे तत्त्व कालातंरााे िोटॉा, न्यरूॉा सारख्या काेक िकारच्या किाांा लागू कसल्यािे प्ररसूा 
आले आहे. (पाहा : पुजंीय क्रमाकं) 
 
पाऊली, िोल्फगागं (१९००-१९५८) : किूच्या कंतरंगातील मलेक्रॉाच्या रिाात्मक गसिधमांसंबधंीिे 
पॉली एक्सक्लसला प्रिन्सीपल म्हिाू ओळखले लािारे शास्त्रीय तत्त्व माडंिारा शास्त्रज्ञ. लन्मााे ऑनस्रया 
कसलेल्या स्वीस भौप्रतकशास्त्रज्ञाला १९४५ सालिे भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक िराा करण्यात 
आले. 
 
पाक/मळी (मोलॅसेस) : साखरेला पाढंरेपिा यावा यासाठी केलेल्या िप्र्रमयेतूा बाहेर पडिारा प्रिकट 
काळसर-िॉकलेटी रंगािा द्रव. मोलॅसेसिा रला ऊसाच्या रलावर कवलंबूा कसतो. यािे तीा िकार 
आहेत. ऊसािा रस िथम उकळल्याांतर काढूा घेतलेली मळी पप्रहल्या िकारिी, रससऱ्या 
उकाळ्याांतरिी मध्यम तर शवेटिी घट्ट राप्रहलेली मळी म्हिलेि घट्ट पाक कसतो. त्यात कॅनल्शकम, 
मगॅ्ाेप्रशकम, पोटॅप्रशकम आप्रि लोह तत्त्व कसते. 
 
पागल गाय रोग (मॅड काऊ णडसीझ) : मेंरूला स्पाँलसारखा प्रवकृत बाविारा गायींाा होिारा गंभीर रोग. 
याला ‘प्रियॉा’ ाावािे खास रेिू कारिीभतू कसतात. स््ेरमपी ाावाच्या रोगामसळे मेलेल्या मेंढ्यािंा मासंिसरा 
प्रपठातूा गायींाा िारण्यात आल्यााे हा रोग गायींवर सं्रमप्रमत होतो. मसळात मेंढ्यापासूा माावावर 
सं्रमप्रमत होऊ ा शकिारा हा गायींमधील रोग, मात्र गोमासं भक्षिाद्वारे माावावर सं्रमप्रमत होऊा त्यािा 
मृत्यूि कटळ बावतो. 
 
पाझर तलाि (परकोलेशन टँक) : कप्रायप्रमत पावसाच्या भागातील प्रवप्रहरींाा पाझर फस टावे, पाण्यािी 
पातळी वाढावी म्हिूा डोंगरमाथ्यावरील वाहूा येिारे पािी, घळी, ााले यािंा उतार बाधूंा योग्य प्रठकािी 
बाधं घालूा पािी मकडे प्रतकडे लाण्यािे (कपधाव) थाबंप्रवले लाते. त्यामसळे सखल भागात पाण्यािा साठा 
तयार होऊा भगूभातील पाण्यािी पातळी वाढण्यास मरत होते. प्रवप्रहरींिे पसाभधरि होते. कशा पाण्याच्या 
संरप्रक्षत साठ्यास पाझरतलाव म्हितात. 
 
पाटिकर, प्रभाकर गिेश (१९२५-) : बी.ई. (प्रसनव्हल), पीएि. डी. (टेक), ली. आय. पी. रेल्व,े बेस्ट 
(मसंबई महाागरपाप्रलका), प्ररल्ली वाहतूक व्यवस्था, राज्य पप्ररवहा व्यवस्था या संस्थेमध्ये कायधरत. सेंरल 



 

अनुक्रमणिका 

मनन्स्ट्ूयमट ऑफ रोड प्ररसिधिे संस्थापक. लागोलागी कद्ययावत वाहतूक यतं्रिा राबवली. रेल्वे, रस्ता 
आप्रि ललवाहतसकीतील प्रवशते ज्ञाा. 
 
पाटील, जयतंराि (१९२७-) : कृप्रततज्ज्ञ शालेय प्रशक्षि बोडी, महाप्रवद्यालयीा प्रशक्षि कृती महाप्रवद्यालय 
पसिे. ३६ वतांहूा कप्रधक काळ ठािे प्रलल्ह्यातील आप्ररवासींिी सेवा. मराठीतूा कृप्रतसाप्रहत्य प्रार्षमती. १० 
वत ेमहाराष्ट्र शासाािे फलोत्पारा सल्लागार, ४ वत ेमहाराष्ट्र राज्य खारी व ग्रामोद्योग मंडळािे कध्यक्ष, 
तर ५ वते भारताच्या प्रायोलाा मंडळािे सरस्य म्हिूा काम. लमाालाल बलाल पाप्ररतोप्रतक, यशवतंराव 
िव्हाि व वसंतराव ााईक पसरस्कारााे सन्माप्रात. शतेीच्या प्रवकासािा कभ्यास करण्यासाठी काेक 
पाप्रिमात्य, ऑस्रेप्रलया, मस्त्रामल यासारख्या रेशााा ंभेटी. आलही शतेी प्रवकासात सप्र्रमय सहभाग आप्रि 
शतेकऱ्याांा मागधरशधा करतात. 
 

 
 

पाटील, हणरशं्चद्र गोपाळ (१९०८-१९८८) : शतेीतज्ज्ञ, बोडी येथील आिायध प्रभसे याचं्या प्रवद्यालयात शालेय 
प्रशक्षि, शतेकी महाप्रवद्यालय पसिे येथूा (१९३१) बी. एस्सी. बोडी येथे त्याचं्या सिंालकत्त्वाखाली शतेकी 
शाळा ससरू झाली. भातशतेीच्या कभ्यासासाठी १९५१ साली लपााला गेले. परत त्याांतर कोसबाड येथे 
लपााी भातशतेीिे ियोग यशस्वी केले. भारत सरकाराे ‘भारतािी भात्रमातंी’ ाावािे पसस्तक या 
ियोगावंरूाि िकाप्रशत केले. लपााी पद्धती भारतात रुलवाू रेशातील भातशतेीिी उत्पारकता 
वाढप्रवण्यात व भारत किधान्यातं स्वावलंबी करण्यात डॉ. पाटील यािें योगराा आहे. १९६७ साली भारत 
सरकाराे त्याांा पद्मश्री परवी रेऊा गौरप्रवले. त्याचं्या ाेतृत्वाखाली कोसबाड येथे कृप्रतप्रशक्षि, 
ग्रामोद्योग प्रशक्षि, आप्ररवासी प्रवद्यालय, पशसपाला व संशोधा कें द्र साकार झाले. 

 

 
 
पाठक, िंबदेश्वरी (१९४३-) : ‘मलै्यािा प्रािरा स्वस्तात करिे’ या प्रवतयावर त्याांी पीएि. डी. केली. 
ससलभ शौिालय या िळवळीिे संस्थापक. आलवर भारतातील ११०० शहरात ससलभ शौिालये उभारली. 
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पाण्यावर वाढिाऱ्या हायवसथ या वास्पतीपासूा बायोगसॅ प्रार्षमती होते हा त्यािंा ियोग यशस्वी झाला. 
ससलभ मपं्रडया या प्रायतकाप्रलकािे ते संपारक आहेत. त्याांा १९९२ साली पद्मभतूि आप्रि २००९ साली 
स्टॉकहोमिा आंतरराष्ट्रीय लल पसरस्कार प्रमळाला. 

 

 
 
पाठीचा किा (बॅक बोन) : पाठीिा किा वकवा मज्जास्तंभ ठोकळ्यासारख्या एकावर एक बसिाऱ्या 
मिक्यापंासूा बालेला कसतो. मज्जास्तंभाला िार प्रठकािी लहाासा बाक कसतो. मािसाच्या मज्जास्तंभात 
एकूि २४ मिके कसतात. यातील सात मााेच्या भागात, बारा छातीच्या वपलऱ्याच्या भागात व ५ मिके 
कमरेच्या भागात कसतात. ित्येक मिक्यात कसलेल्या मोकळीतूा मज्जारज्जिूी वाट लाते. मिक्याच्या 
पाठीच्या भागास कसलेले खसंटे स्ाायूांी लागच्यालागी बाधंलेले कसतात. पाठीच्या मध्यावर हात 
प्रफरवल्यास मज्जास्तंभािे खसंटे हाताला लागतात. 
 
पािचक्की (िॉटर णमल) : पाण्यािी भाडंी कसलेले गोलाकार प्रफरिारे एक मोठे ि्रम. या िक्कीद्वारे लप्रात्र 
प्रफरवाू वीलप्रार्षमती करता येते. पीठ रळण्यासाठी तसेि धातूला वगेवगेळे आकार रेण्यासाठी यािा 
उपयोग केला लातो. 
 

 
 

पािथळ जागा (िेट लँड्स) : लेथे लप्रमाीवर लवळलवळ सतत पाण्यािा थर कसतो त्या लागेला पािथळ 
लागा म्हितात. कशा प्रठकािी वास्पती मोठ्या िमािावर वाढूा किप्रार्षमतीही भरपूर होते. त्यामसळे मासे, 
कीटक, शखं, गोगलगायी यािंीही िागंली पैरास होते. या किासाठी पक्षी मोठ्या संख्येाे आकर्षतत 
होतात. एकंररीत पािथळ भमूी म्हिले भव्य उत्पारा क्षमतेिी, मोठे लीववैप्रवध्य कसलेली पप्ररसंस्था 
कसते. ारी-तलावािें उथळ भाग, खाड्यािें प्रकाारे येथे पािथळ लागा प्ररसूा येतात. ओप्ररसातंील 
प्रिलका तलाव, लायकवाडी धरिामागिा पािी साठा या मोठाल्या पािथळ लागा, तसेि मसंबईतील 
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प्रशवडी, पसण्यातंील पाताि तलाव ही लहाा मोठी प्रठकािे पािथळ पप्ररसंस्था रशधवतात. प्रासगध 
संवधधााच्या उिेशााे रामसर पप्ररतरेाे २ फेब्रसवारी हा लागप्रतक पािथळ लागा प्ररवस लाहीर केला आहे. 
 
पािलोट के्षत्रणिकास (कॅचमेंट एणरया डे्हलपमेंट) : ठराप्रवक के्षत्रातील लमीा, पािी व वास्पती या 
ाैसर्षगक संपत्तीिा योग्य उपयोग करूा लप्रमाीिी उत्पारकता वाढप्रविे आप्रि स्थाप्राक लोकािें 
लीवामाा उंिाविे म्हिलेि त्या भागािा पािलोट के्षत्रप्रवकास करिे होय. यात पावसािे पािी लास्तीत 
लास्त िमािात कडवाू लप्रमाीत मसरप्रवले लाते. त्यािा वापर प्रपकासाठी व भगूभातील पाण्यािी पातळी 
वाढप्रवण्यासाठी होतो. लप्रमाीिी होिारी धूप थाबंाू लघू, मध्यम व मोठ्या धरिातं गाळ साठण्यािे कमी 
होते. 
 
पािी (िॉटर) : पृथ्वीवरील सलीव सृष्टीच्या कनस्तत्वासाठी एक कत्यतं आवश्यक घटक. हायड्रोला व 
ऑनक्सलापासूा बालेले पािी सामान्यतः द्रवरुपात आढळूा येते, परंतस पािी हे घा, द्रव तसेि वायसरूप 
कशा तीा भौप्रतक नस्थतीत आढळूा येते. पािी ही पृथ्वीवर आढळिारी कामोल ाैसर्षगक सपंरा आहे. 
पृथ्वीवरील पाण्याच्या साठ्यािे पप्ररवला ललि्रमाच्या सहाय्यााे होते. पृथ्वीवरील एकूि पृष्ठभागाच्या ७१ 
टके्क भाग पाण्यााे व्यापला आहे. पि या ललसाठ्यापकैी केवळ एक टक्का पािी प्रपण्यायोग्य आहे. गोड्या 
पाण्यापकैी बहसताशंी भाग धृवीय िरेशात बफाच्या स्वरुपात आहे. रासायप्राक दृष्ट््यमा पािी हे एक उत्कृष्ट 
प्रवद्राव्य माध्यम आहे. 
 
पािी पंचायत : पाटबधंारे वसिााखालील लाभ के्षत्रावर, लाभधारक शतेकऱ्यािंी मायार पातळीवर पािी 
वापर सहकारी संस्था स्थापण्यािी शासाािी योलाा, ही संस्था लघसप्रवतप्ररकेिे पप्ररिाला आप्रि 
व्यवस्थापा करते व सभासरासं प्रपकाच्या गरलेाससार पािी पसरप्रवते. त्यासाठी शासाािे कासराा प्रमळते. 
या संस्था थेट ारीवरूा वकवा पाटबधंाऱ्यातूा पंपाच्या सहाय्यााे पािी उपसूा रेखील सभासराांा 
पाईपद्वारे पािी पसरवठा करू शकतात. 
 
पावयातला भोिरा (िॉटर ्होटे्स) : वाहत्या पाण्यात प्रफरत्या गतीमसळे भोवरा प्रामाि होतो. करंुर वाटेाे 
पािी वगेााे लातााा ते प्रफरते त्यामसळे भोवरा प्रामाि होतो. समसद्रातले िवाह आप्रि लाटा यामसळेही भोवरे 
प्रामाि होतात. घरातले वसक वकवा बेप्रसामध्ये साठलेले पािी प्राघाू लातााा ाळीच्या तोंडाशी भोवरा, 
पाण्याच्या प्रफरत्या गतीमसळे खळगा प्रामाि होतो. पावसाळ्यात गटारात सािलेले पािी वाहत लातााा 
माॅहोलच्या तोंडाशी भोवरा प्रामाि होतो. वातावरिातही वगेवाा वाहिारे वारे प्रफरले तर हवते भोवरा 
तयार होतो. त्याला ि्रमीवारळ म्हितात. ारीच्या पाण्यातल्या भोवऱ्यात पोहिारी व्यक्ती वा तरंगिारी 
वस्तू खेिली लाते. धबधब्याच्या तळाशी भोवरे तयार होतात. समसद्रातल्या भोवऱ्यामंसळे बोटी व ाावा 
उलटल्यािी तसरळक उराहरिे आहेत. 
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पावयातील ऑस््सजन (णडझॉल््हड ऑस््सजन) : िागंल्या, स्वच्छ पाण्यातं लवळलवळ तीा टके्क 
ऑनक्सला, प्रवरघळलेल्या रूपात कसतो. माशासंारखे ललिर िािी हा प्रवरघळलेला ऑनक्सला घेऊा 
र्श्सा करतात. पाण्यािा हवशेी संपकध  कसल्यास हवतेील आप्रि पाण्यातील ऑनक्सलाच्या िमािात 
संतसला राहते. वाहिाऱ्या व ढवळल्या लािाऱ्या पाण्यात ऑनक्सला योग्य िमािात कसतो. पाण्यात 
प्रहरव्या वास्पती कसल्यास त्या पाण्यात ऑनक्सला सोडतात, कस लिारे सेंप्रद्रय पराथध कसल्यास त्या 
पाण्यातील ऑनक्सला वापरूा पािी ललिरासंाठी कयोग्य करतात. पाण्यािी शसद्धता तपासतााा त्यातील 
ऑनक्सलािे िमाि हा एक महत्त्वािा प्राकत आहे. 
 
पाद/चतुथांश (क  िानटं) : १) िरि X-Y हे लंब कक्ष आप्रर वबरू Oत छेरल्यावर ितलािे ले िार एकरुप 
भाग होतात ते. त्यापैकी ित्येक. लसे X-Y रोन्ही धा कसतााा पप्रहला िरि, X ऋि Y धा तो रससरा 
मत्यारी. धृवीय पद्धतीत प्ररशा कोा ० ते ९० कंश, ९० ते १८० कंश वगैरे कसतााा कास्रममे पप्रहला, रससरा 
म. िरि 
२) रोा लंब प्रत्रज्याांी आप्रि पाव वतसधळ परीघााे बंप्ररस्त कसलेल्या वतसधळािा ितसथांश भाग. वकवा ९० कंश 
३) आरंभी कोाीय मापा करण्यासाठी खगोलशास्त्रात वापरले लात कसे ते साधा. टॉलेमीाे सूयािी उंिी 
मोलण्यासाठी ितसथांश वतसधळ िापाच्या कें द्राशी एक काठी उभी करूा प्रतिी सावली खसिा केलेल्या िापावर 
पडेल कसा लाकडी कथवा रगडी, ९० कंशच्या खसिा केलेला लो ितसथांश िाप वापरला तो. 

 

 
 
पानझडी िृक्षिन (डेणसड्यअुस फॉरेस्ट) : ऋतसबरलााससार पााझड होिाऱ्या वकवा ावीा पालवी 
फस टिाऱ्या वृक्षािें वा. समशीतोष्ट्ि िरेशातं साधारिपिे थंडीत सवध पालवी झडूा लाते व वसंतात, ावी 
पालवी फस टते. या उलट, सराहप्ररत लंगलामंधील वृक्षातं पााझड वकवा ावी पालवी येिे हे प्रवप्रशष्ट ऋतूत 
ा घडता, वतधभर हा िकार िालू कसतो. 
 
पानसे, णिनायक गोिंिद (१९०६-१९६९) : मसंबई प्रवद्यापीठातूा बी. एस्सी. झाल्यावर मंरूरच्या वास्पती 
उद्योग संस्थेत ले. बी. हप्रिन्सा याचं्या सहवासात कृप्रतशास्त्रातील संख्यात्मक कौशल्य आत्मसात केले. 
लंडा प्रवद्यापीठात पीएि. डी. केल्यावर (१९४०) मंरूरच्याि संस्थेत सिंालकपरापयंत बढत्या प्रमळवाू 
१९५१ सालापासूा प्ररल्लीच्या ‘कृती संशोधा संख्याशास्त्र’ संस्थेत सिंालक झाले. तेथे वास्पती िलाा, 
ियोग, कृप्रतशास्त्रीय ियोग संकल्पा, एकरी पीक ससधारण्यासाठी ामसाा प्रावडतंत्रािा उपयोग, पशसधा व 
मासे पकडीिे आकला मत्यारी प्रवतयात सानंख्यकी पद्धप्रतशास्त्राच्या माध्यमातूा उपयोप्रलत संशोधाात 
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मौप्रलक भर घातली. एफ. ए. ओ. तफे आप्रशया व कप्रतपूवेकडील रेशाांा आपल्या ज्ञााािा लाभ करूा 
प्ररला. 
 
पाय : वतसधळािा पप्ररघ व त्यािा व्यास यािें गसिोत्तर कसलेला नस्थराकं.यासाठी १७०६ साली प्रवल्यम 
लोन्साे िथम ग्रीक कक्षर π वापरले. आर्षकप्रमडीलाे (म. पू. २५०) वतसधळात सससम बहसभसलाकृती 
आंतर्षलप्रखत व पप्ररप्रलप्रखत करूा त्यािंी पप्ररप्रमती तोि वतसधळ पप्ररघ घेऊा π िे मूल्य काढले. तर भारतात 
आयधभटाांी (म.स. ४९८) ते ३¿१४१६ = ३⅐ आप्रि ब्रह्मगसप्त (सातव ेशतक) व महावीरािायध (ावव ेशतक) 
याांी ते √१०=३ घेतले, ले बायबल (म. पू. ५५०) मध्ये आढळते. 
 
पाय त्ता (पाय चाटग) : संख्याशास्त्रात वतसधळपाकळीच्या रुपात आकृती टाकिे काढूा घटकािें िमाि 
राखवले लाते तो. वतसधळपाकळीिे के्षत्रफळ िमािाशी संगत घेतले लाते. 
 

उरा. एका कारखान्यातील कमधिारी कामावर येतााा कोित्या वाहाााे येतात त्यािे िमाि 
राखविारा तक्ता 
 

 
 

पायथॅगोरस (इ.पू. ५७५ ते ४९५) : ग्रीक तत्त्वज्ञ आप्रि गप्रिती पायथगॅोरस यााे स्थापा केलेल्या पंथााे 
प्रविारमंथा करूा गप्रितात बरीि भर घातली. त्यामसळे पायथगॅोरसिे कायध ाेमके कोिते ते सागंिे कठीि 
आहे. म्हिूाि कंकगप्रिताला वगेळे स्थाा, समातंर रेता, प्रत्रकोि, समातंरभसल िौकोा, प्रत्रकोिाच्या प्रतन्ही 
कोाािंी बेरील रोा काटकोा, काटकोा प्रत्रकोिािे िप्रसद्ध िमेय, िौरसाच्या बालंूवरूा किािी लाबंी 
कपप्ररमेय सखं्या येते म्हिले कपप्ररमेय सखं्यािें ज्ञाा याबाबींवर या पंथााे रावा केला आहे. 
 

भपू्रमतीिा प्रवकास होण्यासाठी स्वयपं्रसदे्ध कथवा आधार तत्त्व ेमाडूंा प्रागमी पद्धतीाे प्रवविेा केले 
पाप्रहले हा प्रविार कंमलात आििारा तसेि िमेयािे ‘िूफ’ कथवा प्रसद्धता रेण्यािी कल्पकता 
पायथगॅोरसिीि. 

 
एकि नस्थर ताि प्ररलेल्या तारेवर संगीतातल्या स्वरािंी कंतराळे प्रामाि होतात, उरा. सप्तकात 

प्रामाि करता येिारे - पप्रहला तड्ल, तारतड्ल, पंिम आप्रि गंधार हे सूर वालवता येतात, हे िथम 
पायथगॅोरसाेि सापं्रगतले. 
 
पायरोइले्रीणसटी : काही स्फप्रटके (प्र्रमस्टल) गरम केल्यावर त्याचं्यावर परस्पर प्रवरोधी पृष्ठभागावर 
परस्परप्रवरोधी प्रवद्यसतभार प्रामाि होतात. हे पृष्ठभाग एकमेकाशंी लोडले ा गेल्यास त्याचं्यामध्ये प्रवद्यसतस्पंर 
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प्रामाि होतो. या आप्रवष्ट्कारास व त्या स्फप्रटकाचं्या या गसिधमास पायरोमलेनक्रप्रसटी म्हितात. 
टसरमलाईा या वगेवगेळ्या रंगात प्रमळिाऱ्या खप्रालामध्ये वरील क्षमता सापडते. 
 
पायसीकरि (इमल्शन) : एखाद्या द्रवाच्या कती लहाा थेंबािें, रससऱ्या कमीलाीय द्रवात झालेले वकवा 
केलेले सधंारि. उरा. रूध हे एक पायस आहे. त्यातील मेरपराथध पाण्यात प्रवरघळत ााहीत. त्यामसळे 
त्याचं्या छो्यमा छो्यमा थेंबािें संधारि होते. काेक तैलरंग संधारि स्वरूपात कसतात. पायस हे बहसधा 
कलील स्वरूपािे कसते. आपि खाल्ललेे मेरयसक्त पराथध, सहलपिे पिावते म्हिूा, ड्यसडेाम या 
कवयवात, त्यािें पायसीकरि होते. 
 
पाया, आधाराकं (बेस) : १) भपू्रमतीत, प्रत्रकोि वकवा एखाद्या आकृती टाकिेिी खालिी बालू वकवा मेरू, 
घा, वृत्तप्रिती याचं्या तळािे पृष्ठ. 
 
२) संख्या ििालीत, संख्यािंा आधाराकं, लसे. रशमाा कंक पद्धतीत, आधाराकं = १०. प्रद्वमाा पद्धतीत, 
२ हा आधाराकं. 
 
३) लागप्ररथममध्ये, ज्या संख्येिा लाग काढायिा ती येण्याकप्ररता प्रलिा घाताकं घेतला लातो ती संख्या. 
उरा. १०० िा लाग पाया १०- िे लेखा-लाग ₁₀१०० - म्हिले, १०० = १०², येथे पाया १०. तसेि लाग 
₂२५६ म्हिले, २५६ = २⁸, येथे पाया २. 
 
पायोणनअर शोधक : म. स. १९५८ साली ससरू झालेली कमेप्ररका कतंराळयााािंी माप्रलका. यातल्या 
पप्रहल्या काही यााािें िदं्र हे लक्ष्य होते. यापकैी पायोप्राकर-४ हे याा िंद्राच्या बालूाे यशस्वीरीत्या गेले. 
पायोप्राकर-६ ते -९ या याााांी सूयध, सूयािे िसंबकत्व तसेि सौरवारे याबिल माप्रहती लमा केली. 
पायोप्राकर-१० आप्रि -११ या याााांी कास्रममे म.स. १९७३ आप्रि १९७४ साली गसरूिा लवळूा वधे घेतला. 
यातल्या पायोप्राकर-११ या यााााे म.स. १९७९ साली शप्राच्या साप्रिध्यात लाऊा शप्रािी प्राप्ररक्षिेही 
केली. याांतर म.स. १९७८ साली याि माप्रलकेतल्या पायोप्राकर-प्रवास या याााांी शस्रमािा वधे घेतला 
आप्रि रेडारच्या सहाय्यााे शस्रमाच्या पृष्ठभागािे ाकाशहेी तयार केले. 
 
पारंपणरक शेती (रॅडीशनल फाणमंग) : स्वावलंबाासाठी स्थाप्राक संसाधाािंा वापर करूा लप्रमाीिी 
ससपीकता प्रटकप्रवण्यासाठी आप्रि प्रपकावरील प्रकडीच्या प्रायंत्रिासाठी, प्रपकािा फेरपालट साधूा कमी 
भाडंवलात केलेली शतेी. 
 
पारंपणरक ज्ञान (रॅणडशनल नॉलेज) : परंपरेाससार वताासवत ेप्रवप्रशष्ट स्थप्राक समालात ििप्रलत कसलेले 
ज्ञााभाडंार. हे ज्ञाा एका प्रपढीकडूा रससऱ्या प्रपढीकडे व बसहधा मौप्रखक मागााे सं्रमप्रमत होते. रंतकथा, 
पाककृती, संगीत, ाृत्यकला, ाैसर्षगक साधासपंत्ती तसेि औतधोपिार पध्रतींिा पारंपप्ररक ज्ञााात 
समावशे होतो. हे लता करूा त्याला स्वाप्रमत्व कप्रधकार प्रमळवाू रेण्यासाठी ियत्ा होत आहेत. 
 
पारदमेल (ॲमलगम) : पारा आप्रि रससरा धातू यािें कोित्याही िमािात झालेले धातसप्रमश्रि म्हिले 
पाररमेल. घा वकवा द्रव स्वरूपात कसतात. लोखंड आप्रि प्लॅप्रटाम या धातंूिे पाररमेल होत ााहीत. 
काही पाररमेलाचं्या रेिूंिे प्राप्रित िमाि कसते. उरा. सोप्रडयम पाररमेल NaHg2. 
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पारपटल (कॉर्णनया) : डोळ्याच्या बसब्बसळाच्या पसढिा पाररशधक भाग. डोळ्याच्या बाह्य आवरिाशी सलग 
कसतो. हा भाग कप्रतशय पाररशधक कसतो. त्यामसळे आपल्याला स्वच्छ प्ररसते. या भागािा 
रक्तपसरवठाससद्धा खास कसतो. रक्तवाप्रहन्या-केशवाप्रहन्या पारपटलाला फक्त पाण्यासारखा स्वच्छ द्राव 
पसरवतात. त्यात रक्तपेशी ासतात.लंतूसंसगध, लखम झाल्यास स्वच्छमंडळ कपाररशधक होऊ लागते. 
कशावळेी रात्यािे पारपटल रोपि/कलम करता येते. (पाहा : नेत्र) 
 
पारपटल मंडल दाह (केरॅटायणटस) : पारपटल मंडलािा राह प्रारप्राराळ्या कारिाांी होतो. 
कारखान्यात काम करिाऱ्याांा, धूळ, वाफ, कप्रताील, वकवा कवरक्त प्रकरि, लंतससंसगध, प्रवतािससंसगध, 
कप्रतशीतता या कारिाांी रसखापत होते. यात डोळा खूप रसखतो, पािी येते. डोळे उघडू शकत ााही. 
वळेीि योग्य मलाल केला ााही तर कंधत्व येण्यािी भीती कसते. 
 
पारसेक : कवकाशस्थ वस्तंूिी कंतरे रशधविारे पराशयावर आधाप्ररत कसलेले एकक. प्रारीक्षकाच्या 
स्थााातल्या एक खगोलशास्त्रीय एककामतक्या बरलामसळे प्रामाि होिारा पराशय लर एक सेकंर (कंशािा 
छत्तीसशवेा भाग) मतका कसला, तर ती वस्तू ही एक पारसेक कंतरावर कसल्यािे मााले लाते. एक 
पारसेक मतक्या कंतरावरील वस्तू ही ३·२६१६ मतक्या िकाशवत ेकंतरावर कसते. (पाहा : पराशय) 
 
पारा (म्युगरी) (Hg) : आवतधसारिीत १२ व्या गिातील हे मूलद्रव्य. ाैसर्षगक नस्थतीत द्रवरूपात 
आढळते. यािा प्रवलयवबरू  : ३८·८७ कंश सेनल्सकस, उत्कलावबरू  : ३५६·५८ कंश सेनल्सकस. पाऱ्यािा 
िसरिगसिक कप्रतउच्च कसल्यााे तापमाााच्या कल्प वाढीत तो बऱ्याि मोठ्या िमािात िसरि पावतो. 
त्यािा वापर तापमापी आप्रि मतर शास्त्रीय उपकरिात मोठ्या िमािात करतात. 
 
पायगता (पमीॲणबणलटी) : एका पराथाच्या किसरेिूत कसलेल्या पोकळीतूा रससऱ्या पराथािे किसरेि ू
आरपार लाऊ रेण्याच्या गसिधमाला पायधता कसे म्हितात. उरा. कडधान्ये पाण्यात प्रभलप्रवली तर त्याचं्या 
पटलातूा पािी आत प्रशरते आप्रि ती धान्ये फस गतात. काही पटलातूा काही प्रवप्रशष्ट पराथध आरपार लाऊ 
शकतात पि रससरे काही पराथध लाऊ शकत ााहीत. कशा पटलाांा कधधपायध पटले कसे म्हितात. सलीव 
आप्रि वास्पती याचं्या लीवा्रममात कशा पटलाांा फार महत्त्व आहे. 
 
पाल, बेंजाणमन णपअरे (१९०६-१९८९) : या भारतीय शतेी शास्त्रज्ञााे रोग ा होिारी गव्हािी लात शोधूा 
काढली. मंप्रडया काऊनन्सल ऑफ ॲग्रीकल्िर प्ररसिध या संस्थेिे ते संिालक होते. १९७२ साली ते 
मंग्लंडच्या रॉयल सोसायटीिे एफआरएस झाले. 
 
पािलोफ, इिान पेरोणिच (१८४९-१९३६) : रप्रशया आरोग्यतज्ज्ञ. पिाप्र्रमयेिे रहस्य उलगडवाू 
गाखप्रवल्याबिल ते १९०४ सालातील वैद्यकशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतकािे मााकरी ठरले. कस त्र्यावर 
ियोग करूा लेविािी वळे झाली की वाललेल्या घंटीच्या आवालााे कस त्रा तोंडातूा लाळ गाळतो व 
लेविािी िप्रतक्षा करतो हे त्याांी राखवाू प्ररले. 
 
पाश्चर, लुई (१८२२-१८९५) : फ्रें ि लीवािूशास्त्रज्ञ. कोिताही सलीव स्वयंभपू्ररत्या लन्म घेत ासूा रससऱ्या 
सलीवापासूाि त्यािी उत्पत्ती होते हे त्यााे प्रार्षववाररीत्या प्रसद्ध केले. मद्य खराब होण्यास त्यावर 
लीवािूंच्या वाढीमसळे होिाऱ्या रासायप्राक िप्र्रमया कारिीभतू कसतात हेही त्यााे ियोग करूा राखवाू 
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प्ररले. हवमेध्ये काेक लीवािू कनस्तत्वात कसतात आप्रि ते सधंी प्रमळताि आपला िभाव राखवतात हे 
प्रसद्ध करण्यासाठी त्यााे तयार केलेला प्रावात िंबू आलही लीवप्रवरप्रहत कवस्थेत शाबूत आहे. रोगकारक 
लीवािूंवर काही िप्र्रमया करूा त्याांा रोगलााास ााकते बावाू ते लर िाण्याच्या वकवा मािसाच्या 
शरीरात टोिले, तर त्यामधूा त्याचं्या शरीरात त्या रोगाप्रवरुद्ध एक रोगिप्रतकारक शक्ती प्रामाि होते हे 
त्यााे प्रसद्ध केले व शास्त्रशसद्ध लसीकरिािी पायाभरिी केली. रेबील व ॲन्िॅक्स या रोा रोगापं्रवरुद्ध लस 
टोिाू िप्रतकारशक्ती प्रामाि करूा राखप्रवण्यािे श्रेयही यािेि आहे 

 

 
 

पाश्चरायझेशन प्रणक्रया : पािर याांी रसधासारखे ााशवतं पराथध प्रटकवण्यािी शोधलेली िप्र्रमया. रूध ६५ 
कंश सेनल्सकसपयंत ३० प्रमप्राटे वकवा ७५ कंश सेनल्सकस पयंत १५ प्रमप्राटे तापवाू एकरम १० कंश 
सेनल्सकसपेक्षाही कमी तापमाााला थंड केल्यास ते प्रालंतसक होऊा रीघधकाळ प्रटकते. 
 
पास्कल, बलेझ (१६२३-१६६२) : बेरील आप्रि वलाबाकी करिारे यंत्र तयार करिारा फ्रें ि गप्रितज्ञ. 
वयाच्या सोळाव्या वतीि (१६३९) िके्षपीय भपू्रमतीतील त्याांी माडंलेल्या िमेयामसळे त्याांा पसष्ट्कळ िप्रसद्धी 
प्रमळाली. ‘एखाद्या वबरूपाशी बाह्य राब लावला कसता, तो सवध प्ररशाांा सारखाि िेप्रतत होतो.’ हा 
द्रायसयाप्रमकीतील (फ्लसमड मेकॅप्राक्स) महत्त्वािा प्रायम त्याांी शोधला. १६५४ मध्ये (क+ख)ा याचं्या 
प्रवस्तारातील सहगसिकाांी बालेल्या संख्याचं्या प्रत्रकोिाकार माडंिीिा त्याांी कभ्यास केला. हा प्रत्रकोि 
‘पास्कल प्रत्रकोि’ म्हिूा िप्रसद्ध आहे. (पाहा : पास्कलिा चत्रकोर्ण) 
 
पास्कलचा णनयम (पास्कल्स लॉ) : द्रायसयाप्रमकीतील पास्कल याांी शोधलेला प्रायम पसढीलिमािे आहे : 
‘नस्थर द्रायूच्या मसक्त पृष्ठावरील कथवा कोित्याही वबरूवर प्ररलेला लारा राब त्याच्या सवध भागावंर 
सारखाि िेप्रतत होतो आप्रि पृष्ठभागाच्या लंब प्ररशते कायध करतो.’ द्रवीय उत्थापक, द्रवीय ऊलासिंायक, 
द्रवीय राबयतं्र, द्रवीय गप्रतरोधक आरी द्रवीय यंत्रात या तत्त्वािा उपयोग केला लातो. (हायड्रॉप्रलक 
हॉमस्ट, एाली ॲक्यूम्यसलेटर, िेस बे्रक मत्यारी.) 
 
पास्कलचा णत्रकोि (पास्कल्स रगँल) : ब्लेझ पास्कल (१६२३-१६६२) या फ्रें ि गप्रितज्ञााे समिय 
लािण्यासाठी संख्यामंधूा तयार होिाऱ्या एका प्रवप्रशष्ट िकारच्या प्रत्रकोिािा उपयोग केला. मात्र आिायध 
वपगलाच्या (म. पू. रससरे शतक) छंरसूत्रात या संख्या प्रत्रकोिािा उल्लखे आहे. 
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या प्रत्रकोिाच्या पप्रहल्या रोा रागंा ांतरच्या रागंाच्या शवेटी १-१ प्रलहूा वरच्या रागेंतल्या रोा-

रोा संख्यािंी बेरील करूा मधल्या संख्या प्रमळवल्या लातात. प्रद्वपरींिा प्रवस्तार ओळखण्यासाठीससद्धा या 
प्रत्रकोिािा उपयोग होतो. (पाहा : पास्कल, ब्लेझ) 
 
णपएझोइलेस््रक पणरिाम : क् वाटध झसारख्या काही स्फप्रटकावंर राब प्ररला कसता त्याचं्या रोा बालंूवर 
प्रवद्यसत् राब प्रामाि होतो. या पप्ररिामास ‘प्रपएझोमलेनक्रक पप्ररिाम’ कसे म्हितात. स्फप्रटकाचं्या या 
गसिधमािा उपयोग बरोबर याउलट िकारेरेखील करता येतो. कशा स्फप्रटकाचं्या रोा बालंूवर प्रवद्यसत् कगे्र 
लावाू उच्च वारंवारतेिे प्रवद्यसत् के्षत्र प्रामाि केले की कसा स्फप्रटक कंपा पावतो. काेक आधसप्राक 
मलेक्रॉप्राक उपकरिे, उरा. मलेक्रॉप्राक घड्याळे वगैरे, याि तत्त्वावर आधाप्ररत कायध करतात. 
णपकाचा फेरपालट (क्रॉप रोटेशन) : शतेात एकि एक पीक, त्याि लागी ा लावता, पप्रहल्या हंगामातील 
एकरल प्रपकाांतर रससऱ्या हंगामात प्रद्वरल पीक घेऊा प्रपकाचं्या करलाबरलींिे ि्रम ररवती कायम 
ठेविे. 
 
णपकािरील रोग (क्रॉप णडणसज) : शतेातील उभ्या प्रपकावंर कािी, प्रिकटा, करपा, केवडा, फळकस लव्या, 
मसळ-खोड कस लव्या, पिधगसच्छ, पााावंरील प्रठपके, भसरी, ताबंेरा मत्यारी रोग आढळतात. हे लीवािू. प्रवतािू 
वा बसरशीच्या उपसगामसळे होतात. रोगािी लागि व िसार हवतूेा, पाण्यातूा, लप्रमाीतूा तसेि 
कीटकामंधूा आलेल्या रोगलंतंूमसळे होतात. प्रबयािे, रोपे वकवा कापिी ांतर राप्रहलेले प्रपकािें रोगीष्ट 
कवशते हे ससद्धा रोगािा िसार करतात. 
 
णपग आयनग : लोखंड शसध्रीकरिाच्या ब्लास्ट भट्टीतूा, प्रवतळलेल्या द्रवस्वरूपात बाहेर येिारे कशसध्र 
लोखंड, साच्यात थंड केल्याांतर तयार होिाऱ्या प्रवप्रशष्ट आकाराच्या लाद्याांा प्रपग आयाध कसे म्हितात. 
हे लोखंड ांतर, कास्ट आयाध वकवा पोलाराच्या स्वरूपात शसध्र करतात. 
 
णपतृक जुळी (रिकटेनगल णििस) : स्त्रीच्या गभाशयातील रोा कंडप्रबले लर का रोा स्वतंत्र शस्रमपेशींमसळे 
फप्रलत झाली, तर रोा स्वतंत्र प्रबलाडें प्रामाि होतात. त्याचं्यापासूा रोा स्वतंत्र गभध व पसढे बालके लन्म 
घेतात. याांा ‘प्रपतृक लसळी’ कसे म्हितात. ती समाावलगी वकवा प्रभिवलगीही कसू शकतात. त्याचं्यामध्ये 
पाठच्या भावडंामंतकेि साम्य कसते. (पाहा : जुळी) 
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णपत्तरस (बाईल) : यकृतापासूा प्रामाि होिारा व गॉल ब्लॅडरमध्ये साठवला लािारा कडवट, प्रहरवट 
प्रपवळ्या रंगािा, कल्कलीधमी पािकरस. नस्ाग्ध व िरबीयसक्त पराथािे पिा व शोति होण्यात यािी 
मरत होते. याच्यात प्रबप्रलरुप्रबा व प्रबलीव्हर्षडा ही रोा घटक रंगद्रव्ये कसतात. प्रहमोग्लोप्रबािे प्रवघटा 
होऊा प्रबप्रलरुप्रबा तर त्याच्या ऑनक्सलाशी झालेल्या िप्रकयेमसळे प्रबलीव्हर्षडा तयार होतात. (पाहा : 
चपत्ताशय) 
 
णपत्ताशय (गॉलबलॅडर) : ८ ते १० सें. मी. लाबंीिी ही प्रपशवी यकृताच्या उलव्या भागाच्या पृष्ठभागाखाली 
कसते. यािे कायध म्हिले प्रपत्तरस साठविे व त्यातील पािी शोताू घेिे. ४० प्रम. प्रलटर प्रपत्तरस यात 
साठवला लातो. प्रपत्ताप्रलकेवाटे हा प्रपत्तरस पक् वाशयात लातो. प्रपत्तरस नस्ाग्ध पराथांच्या पिाासाठी 
आवश्यक कसतो. (पाहा :चपत्तरस) 
 

 
 

णपत्ताश्मरी (गॉलस्टोन) : प्रपत्ताश्मरी म्हिले प्रपत्ताशयात प्रामाि झालेला खडा. प्रपत्तरस प्रपत्ताशयात साठूा 
राप्रहला तर त्यातील पािी शोताू घेतले गेल्यावर खडे प्रामाि होतात. कसे खडे प्रामाि झाल्यावर काही 
खाल्ल,े प्रवशतेतः मेरयसक्त पराथध खाल्ले कसता पोटात उलव्या बालूस फासळ्याचं्या खाली रसखू लागते. 
काही वळेा हे रसखिे उलव्या खाद्यापंयंत लाते. हे खडे तीा िकारिे कसतात. १) कोलेस्टेरॉलिा खडा. 
सामान्यतः हा एकि कंडाकृती खडा कसतो. कोलेस्टेरॉलिे स्फप्रटक लमूा हा खडा तयार होतो. २) 
काेक लहाा रंगीत, खडे, रक्तातील लालपेशी प्रवरघळण्याच्या आलारात होतात. ३) प्रमश्र खडे. 
कोलेस्टेरॉल, कॅनल्शकम व रंग याचं्यामसळे हे खडे होतात. प्रपत्ताशयाच्या लंतससंसगाशी हे संबपं्रधत कसतात. 
प्रपत्ताप्रलकेत हे खडे कडकल्यास लोरािी पोटरसखी होते व कावीळही होऊ शकते. 
 
णपधानयुती (ऑकल्टेशन) : प्रपधाायसतीत एखारा तारा वकवा ग्रह हा िंद्राच्या वा रससऱ्या ग्रहाच्या मागे 
झाकला लातो. िंद्रािा आकार हा मोठा कसल्यामसळे िंद्राकडूा घडूा येिाऱ्या प्रपधाायसत्यािंी संख्या मोठी 
कसते. ग्रहाांी घडवाू आिलेल्या प्रपधाायसत्या त्या मााााे रसमीळ कसतात. प्रपधाायसत्यािंी प्रारीक्षिे ही 
ग्रहगप्रितात किकूता आिण्याच्या दृष्टीाे उपयसक्त तर ठरलेली आहेति, पि त्यािबरोबर या प्रपधाायसत्या 
काेक शोधाांा कारिीभतू ठरल्या आहेत. प्रपधाायसती लागतााा वा ससटतााा ताऱ्याच्या वा ग्रहाच्या 
तेलनस्वतेत होत लािाऱ्या बरलाच्या स्वरूपावरूा, तसेि प्रपधाााच्या कालावधीवरूा प्रपधााात सहभागी 
कसिाऱ्या घटकाबंिल महत्त्वािी माप्रहती प्रमळू शकते. यसरेासच्या कड्यािंा शोध वकवा फ्लसटोवरील 
वातावरिािा शोध हा प्रपधाायसत्याचं्या प्रारीक्षिातूंा लागला आहे. 
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णपनोसायटोणसस : पेशीबाहेरील द्रवपराथध शोताू घेण्यािी िप्र्रमया. (पाहा : फॅगोसायर्ोचसस) 
 
णपणरणमडीन : या िकारच्या रसायााचं्या रेिूंिी रिाा काबधा यसक्त बेनन्झासारखीि ि्रमाकार कसते. परंतस 
याचं्यामध्ये रोा प्रठकािी काबधाऐवली ाायरोलािे किू कसतात. डीएाएच्या घटकापंैकी सायटोप्रसा व 
थायप्रमा तसेि आरएाएच्या घटकामंधील सायटोप्रसा व यसरॅप्रसल हे प्रपप्ररप्रमडीा आहेत. (पाहा : प्युचरन) 
 
णपशारोदी, पी. आर. (१९०९-२००२) : हवामााशास्त्रािी भारतातील पायाभरिी करिारे भौप्रतकशास्त्रज्ञ. 
मद्रास प्रवद्यापीठातील प्रशक्षिाांतर काही काळ त्याांी सी व्ही रामा याचं्याकडे सशंोधाािे काम केले. 
हवामााशास्त्राच्या कभ्यासावर त्यािंा भर कसल्यााे त्यािंी ाेमिकू कप्रलबाग व कस लाबा येथील िसंबकीय 
वधेशाळािें संिालक म्हिाू झाली. १९६२ साली त्याांी पसिे येथे मंप्रडया मनन्स्ट्ूयमट ऑफ रॉप्रपकल 
प्रमप्रटऑरॉलॉली या संशोधा संस्थेिी स्थापाा केली. १९६७ सालापयंत ते या संस्थेिे संिालक होते. तेथूा 
प्रावृत्त झाल्याांतर प्रव्रमम साराभाई याचं्या आमतं्रिावरूा त्याांी भारतीय कवकाश संशोधा प्रवभागात 
रूरसंवरेा प्रवभागािी स्थापाा केली. रप्रशया प्रवमााे आप्रि कमेप्ररका उपकरिे वापरूा कवकाशातूा 
त्याांी घेतलेल्या ाारळावरील प्रवल्टरूट या रोगाच्या वधेााे रेशात रूरसंवरेा तंत्रज्ञााािी मसहूतधमेढ रिली. 
आल भारतीय रूरसंवरेा केन्द्रािी ख्याती लगभर पसरली आहे. त्यािे श्रेय प्रपशारोरी याचं्याकडे लाते. 
वल्डध प्रमप्रटऑरॉलॉप्रलकल ऑरगाायझेशािे ते कध्यक्षही होते. 
 
णपष्टमय पदाथग/कबोदके (काबोहायनेट्स) : काबधा, हायड्रोला आप्रि ऑनक्सला या मूलद्रव्याांी यसक्त 
कसलेले पराथध. वास्पप्रतसृष्टीिा तीा-ितसथांश भाग प्रपष्टमय पराथााे व्यापलेला आहे. ग्लसकोल, 
फ्रस क्टोल, स्टािध, सेल्यसलोल, पेक्टीा, कगार, झाडापासूा प्रमळिारा गोंर, हे गसंतागसंतीिी कतंरधिाा 
कसलेले प्रपष्टमय पराथध आहेत. ते पाण्यात कंशतः प्रवरघळतात माावी शरीरातील ऊलेिे ते मसख्य स्त्रोत 
आहेत. 
 
पीआरएल (णफणझकल णरसचग लॅबोरेटरी) : ही ससं्था कहमराबारमध्ये १९४८ साली डॉ. प्रव्रमम साराभाई 
याांी स्थापा केली. ही संस्था आता आकाश संशोधा शाखा िालप्रवते. येथे प्रवशतेकरूा वातावरिातील 
पराथधप्रवज्ञाा तसेि कंतप्ररक्षातूा पृथ्वीकडे येिाऱ्या प्रकरिाचं्या (कॉनस्मक रे) शक्तीमधील वळेोवळेी होिारे 
बरल, ऑनक्सलािे िमाि, रेप्रडओ लहरी परावतीत करिारा वातावरिातील थर मत्यारी गोष्टींिा कभ्यास 
केला लातो. 
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पीएसएल्ही (पोलार सटेॅलाईट लाँच ्हेणहकल) : लगातील कोित्याही प्रठकािावरच्या आकाशातले 
स्थाा प्ररवसाच्या प्रववप्रक्षत वळेीि गाठण्यास मरत करिारी कक्षा म्हिले सूयधनस्थर कक्षा. कशा कके्षत 
उपग्रह िके्षप्रपत करिे शक्य करिारे भारतीय कंतराळ संशोधा कें द्रााे प्रवकप्रसत केलेले याा. पृथ्वीच्या 
रोन्ही ध्रसवावंरूा लािाऱ्या कके्षत या यााााे आलवर प्रतसाहूा कप्रधक उपग्रह स्थाप्रपत केले आहेत. 
 
पीक संिधगन (क्रॉप कल्चर) : पेरिीपासूा कापिीपयंत आप्रि त्याांतरही प्रपकािी लोमरार वाढ तसेि 
साठवि यासाठी करावयाच्या साऱ्या िप्र्रमया. 
 
पीकपद्धती (क्रॉप प्लॅिंनग) :  पीकपद्धती प्रावडतााा लप्रमाीिा िकार पाण्यािी उपलब्धता, साधासामसग्री, 
बालारपेठ म. बाबींिा प्रविार होतो. मसख्य प्रपकाचं्या लोडीला रसय्यम प्रपकािी लागवड केली कसता त्यास 
‘आंतरपीक’ वकवा ‘प्रमश्र पीक पद्धती’ म्हितात. उरा. ाारळ +ससपारी + केळी, ऊस + बटाटा, ज्वारी + 
तूर वतातूा कोित्याही एका हंगामात एकि पीक घेतल्यास ‘एकवार’ पीकपद्धती ित्येक हंगामात एक, 
यािमािे वतातूा २ ते ३ प्रपके घेतली तर ‘रसबार’ वकवा ‘बहसप्रवध’ पीकपद्धती. 
 
पीच्युटरी गं्रंथी : मेंरूतील हायपोथलॅमसच्या बसडाशी कसलेली वाटाण्याच्या आकारािी बप्रहस्स्त्रावी गं्रथी. ही 
शरीरातील काेक गप्रतशील लीवरासायप्राक िप्र्रमयािंा समतोल राखण्यािे काम करते. तसेि प्रहच्यातूा 
पाझरिारे काेक संिेरक मतर बप्रहस्स्त्रावी गं्रथींमधूा पाझरिाऱ्या संिेरकािें प्रायतं्रि करते. त्यामसळे प्रहला 
मास्टर ग्लँड वकवा प्रशखर गं्रथी कसे म्हटले लाते. (पाहा : मेंदू) 

 

 
 
पीतक्रातंी (यलो रे्होल्युशन) : तेलप्रबयािें उत्पारा वाढप्रवण्यासाठी राबप्रवली गेलेली मोहीम. त्यासाठी 
कृप्रतशास्त्रज्ञाांी भसईमूग, मोहरी, सोयाबीा, तीळ, कारळे, एरंडी , सूयधफूल मत्यारी प्रपकावंर संशोधा करूा 
कप्रधक उत्पारा रेिाऱ्या काेक ावीा लाती प्रामाि केल्या. यासाठी ‘ऑमल टेक्ाॉलॉली प्रमशा’ 
कायध्रममही राबप्रवला गेला. पप्ररिामी रहा वतांत एकिू उत्पारा रसपटीाे वाढूा २५·३ टाावंर पोहोिले. 
 
पीतज्िर (यलो णफिर) : आबकव्हायरस या प्रवतािूमसळे होिारा एक कत्यंत गंभीर रोग. या प्रवतािूिा फैलाव 
एप्रडस लातीच्या डासादं्वारे होतो. आप्रफ्रका तसेि रप्रक्षि कमेप्ररकेतील काही भागात हा रोग िकतााे 
आढळूा येतो. या रोगात ताप व कंगरसखी या लक्षिाबरोबर कावीळीसारखी लक्षिे प्ररसूा येत कसल्यामसळे 
या आलारास पीतज्वर म्हितात. याच्या िप्रतबधंासाठी लस उपलब्ध आहे. 
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पीणनयल गं्रंथी : पृष्ठवशंीय िाण्याचं्या मेंरूच्या रोा कधसधकाचं्या मधल्या घळीत कसलेली शकूंच्या आकारािी 
बप्रहस्स्त्रावी गं्रथी. यातूा पाझरिाऱ्या मेलॅटॉप्राा या संिेरकाकरवी लागृती आप्रि प्राद्रावस्था यािें प्रायंत्रि 
होते. 

 

 
 
पी्हीसी : नव्हाामल क्लोरामडच्या पॉप्रलमरायझेशा िप्र्रमयेतूा तयार करण्यात आलेला प्लॅनस्टकिा एक 
िकार. त्यािा वापर रैांप्ररा लीवाातील भाडंी, बारल्या, ाळ वगैरे वस्तू बाप्रवण्याकप्ररता होतो. 
 
पुरंदरे, भालचंद्र नीलकंठ (१९११-१९९०) : खाली उतरलेला गभध वर ओढूा घेऊा पोटातील रोरीाेि 
बाधंण्यािी शस्त्रप्र्रमया (पसरंररेल कँबडॉप्रमाल सरव्हायकोपेक्सी) प्रवकप्रसत करिारे मसंबईतील 
ससप्रतकातज्ज्ञ. याचं्या वप्रडलाांी – डॉ. ाी. क. पसरंररे याांी शोधूा काढलेली गभधग्रीवचे्या ककध रोगािी 
शस्त्रप्र्रमया (शाऊटाल ऑपरेशा) संशोधाााे त्याांी पप्ररपूिध केली . भारतीय प्रस्त्रयाांा योग्य कसे 
शस्त्रप्र्रमयेच्यावळेी लागिारे प्रिमटे (फोरसेप्स) त्याांी बावले. ्यमसबेक्टमी उपकरिािंा व एम.टी.पी. 
उपकरिािंा सिंही त्याांी प्रवकप्रसत केले. स्त्रीप्रार्षबलीकरि उफध  व्हलायाल स्टरीलायझेशाच्या 
शस्त्रप्र्रमयेिे ावीा तंत्र शोधूा काढले. िससती ससलभ करिाऱ्या गभधवती प्रस्त्रयाांी करावयाच्या योगासाािंी 
प्रावड त्याांी केली. 
 

 
 

पुनराितगन पद्धती (मेथड ऑफ इणटरेशन) : एकविध, प्रद्वविध बपै्रलक समीकरिे संख्यात्मकप्ररतींाी 
सोडप्रवण्यासाठी िथम समीकरिाच्या मूळािी कंराले वकमत घेऊा मग िमाप्रित पद्धतींाी पायरीपायरीाे 
ती ससधारावी लागते. मूळाच्या प्राकटिी  वकमत प्रमळवण्यासाठी पसन्हा पसन्हा आकडेमोड करावी लागते. ती 
करतााा मागच्या पायरीत आलेली वकमत घेऊा पसढील ससधाप्ररत वकमत काढावी लागते. ाेमक्या 
उत्तराच्या प्रातटतम लाण्यासाठी प्रलच्यात वारंवार आकडेमोड करावी लागते ती पसारावतधा पद्धती. 
 



 

अनुक्रमणिका 

पुनचगक्रीकरि (णरसायकिंलग) : एखारा पराथध वापरूा झाल्यावर पसन्हा वापरिे म्हिले पसावापर. पराथध 
वापरूा प्राकामी झाल्यास त्यावर िप्र्रमया करूा तो पसन्हा वापरण्योग्य करिे याला पसािध्रमीकरि म्हिता 
येईल. वापरलेले पािी साडंपाण्याच्या रूपातं झाडे वाढवण्यासाठी वापरिे हे पसावापरािे उराहरि तर 
साडंपािी गाळिे, त्यािे प्रालंतसकीकरि करिे, कशा िप्र्रमया करूा ते पसन्हा वापरात आििे हे 
पसािध्रमीकरिािे उराहरि आहे. 
 
पुनर्णनर्णमणतक्षम ऊजा (णरियएूबल एनजी) : ऊलेच्या काही स्त्रोतापंासूा ऊला पसाः पसन्हा उपलब्ध होते. 
प्रासगातील कसे स्त्रोत म्हिले सूयधिकाश, वारा समसद्राच्या लाटा, मत्यारी. ललि्रमातील वाहते पािी हाही 
ऊलेिा एक स्त्रोत आहे. 
 
पुनरगचना शस्त्रणक्रया (प्लॅस्स्टक सजगरी) : शसश्रतू या भारतीय शल्यप्रिप्रकत्सकाांी या वैद्यकीय शाखेिा पाया 
घातला. रसखापतीमसळे, कपघातामसळे, भालल्यामसळे एखारा भाग प्राकामी झाला की त्यािी पसारधिाा करूा 
पूवधवत करण्याच्या शस्त्रप्र्रमयेिी ही शाखा प्ररवसेंप्ररवस िगत होत िालली आहे. त्विारोपिापासूा कवयव 
रोपिापयंत मलल गाठली आहे. ही शस्त्रप्र्रमया करिाऱ्या शल्यप्रवशारराकडे कलात्मक दृप्रष्टकोा हवा. 
प्रवशतेतः, भाललेल्या व्यक्तींिी प्रवदू्रपता या शस्त्रप्र्रमयेाे कमी करता येते. 
 
पुनिापर (णरसायकिंलग) : एकरा वापरूा झालेल्या पराथाला ाूताीकरिााे उपयसक्तता मूल्य िाप्त 
करूा रेण्यािी िप्र्रमया. पसावापर ाैसर्षगक साधासंपत्तीच्या संवधधााला आप्रि पयावरि रक्षिाला हातभार 
लावतो. 
 
पुनःशुद्धीकरि (प्ररप्ररफायवाग) : वापरूा झालेल्या टाकाऊ रूपातील मधंाािे, वगंिािे व मतर 
पेरोललन्य पराथध परत शसद्ध करण्यािी िप्र्रमया. िथमतः हे टाकाऊ तेल एकप्रत्रत करूा साठप्रवले लाते, 
त्यातील केरकिरा, धूळ वगैरे घापराथध गाळले लातात. तापवाू त्यातील पाण्यािा प्रािरा केला लातो. 
त्याांतर सल्फ्यसप्ररक आम्लाबरोबर िप्र्रमया करूा प्रवद्राव्य पराथध वगेळे केले लातात. हे आम्लयसक्त तेल 
फ्यसलरिी धूळ या प्रवप्रशष्ठ शोति गसिधमध कसलेल्या मातीत घससळवाू त्यातील आम्ल व प्रवरघळलेली रंगीत 
द्रव्ये आप्रि काावश्यक घटक वगेळे केले कसतात. 
 
पुनःसंकर (बॅकक्रॉस) : माताप्रपतरापंकैी एकाशी केलेला संकर. वास्पतींमध्ये ससधाप्ररत प्रबयाण्याचं्या 
उत्पारािप्र्रमयेत यािा समावशे केला लातो. 
 
पुरस्थगं्रंथी (प्रोस्टेट) : पसरस्थगं्रथी पसरुतामंध्ये कसते. प्रतिा काही भाग मूत्र ाप्रलकेच्या भोवती कसल्यामसळे 
िोस्टेट गं्रथीच्या आकारात कवालवी वाढ झाल्यास मूत्राप्रलकेवर राब येऊा लघवीिा त्रास होतो. िोस्टेट 
गं्रथीत साठवलेला स्त्राव सेप्रमाल वपे्रसकल्समध्ये तयार झालेल्या वीयात प्रमसळतो. 
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पुरस्सरि (पेणरस्टालणसस) : तालबद्ध लाटेसारखी हालिाल. पायलम्याच्या ाेढ्यामध्ये ााडी घालतााा 
या िकारच्या हालिालीिाि वापर केला लातो. किाप्रलकेमधूा कि पसढे सरकप्रवण्यासाठी वकवा 
आतड्यामंधूा पराथध पसढे ढकलण्यासाठी प्रतथल्या स्ाायूंिी हालिाल याि िकारे होते. शतपार वकवा 
सहस्त्रपार कळ्याही कशाि िकारे पसढे सरकतात. 
 
पुराऋतुमान णिज्ञान (पॅणलओ ्लायमॅटोलॉजी) : पसराता कालखंडातील उपलब्ध कश्मीभतू कवशतेावंरूा 
त्या काळातील पयावरि कसे कसेल यािा कभ्यास करिारी प्रवज्ञााशाखा. पृथ्वीवरील वातावरिातील 
बरल लािाू घेण्यास हा कभ्यास उपायोगी पडतो. (पाहा : जीवाष्मशास्त्र) 
 
पुरात्त्िणिज्ञान (आर्णकऑलॉजी) : पसराता काळात ाारूंा गेलेल्या संस्कृतींिे ले कवशते लीवाश्म, कस्थी, 
पाताि वकवा त्यापासूा तयार केली गेलेली हत्यारे, औलारे, मातीिी भाडंी याचं्या रूपात प्रमळतात, त्यािें 
सखोल कध्यया या प्रवद्याशाखेत केले लाते. उत्खाा करूा हे कवशते प्रमळवले लातात, प्रकरिोत्सारी 
एकस्थाचं्या मरतीाे करण्यात येिाऱ्या कालमापाििालीिा वापर करूा त्या कवशतेािें आलप्रमतीिे वय 
प्राप्रित करता येते. या िकारच्या कभ्यासातूा त्या संस्कृतीप्रवतयीिी सप्रवस्तर माप्रहती प्रमळवता येते. (पाहा  
: भगूभीय कालखंड) 
 
पुली : वगेवगेळ्या कारिासाठी यािा वापर होतो. या यंत्रिेच्या बाहेरच्या वतसधळावर खािा कसतात. या 
खािेतूा मोठ्या कामासाठी रोरखंड वकवा ाालसक कामासाठी (रेप्रडओ वकवा टेपरेकॉडधर) पातळ रबर 
वापरूा ि्रमाकार गतीिे एकप्ररशी गतीमध्ये रुपातंर करता येते. कशा रुपातंरािा उपयोग ाााप्रवध 
उपकरिात केला लातो. 
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पुष्ट्पणिियास (इिफ्लोरेसंस) : काही वास्पतीमध्ये फस ले एकएक वगेवगेळ्या शाखेवर येत ााहीत. तर 
फस लातंीलि एक वगेळी शाखा पाााच्या रसबेळक्यातूा वकवा कग्रभागी येते. या शाखेवर एकाांतर एक फस ले 
फस लत राहतात. या फस लाच्या शाखेला पसष्ट्पप्रवन्यास म्हितात. यात मसख्य रोा िकार आहेत. 
 
अ) अपतरतमि  : यात शाखेवर पायाकडील फस ले आधी फस लतात आप्रि मग ्रममााे कग्रीय म्हिले 
टोकाकडील फस ले फस लत राहतात. उरा. शखंासूर 
 
ब) पतरतमिी : येथे कग्राकडील कळी आधी फस लते आप्रि मग पायाकडील उरा. मोगरा, लाई, लसई वगैरे. 
या रोन्ही िकारात शाखाप्रवन्यासााससार पसढे काेक िकार येतात. सूयधफस लाच्या लातीच्या वास्पतीत 
(म्हिले झेंडू, शवेतंी वगैरे) फूल एकि वाटते. पि तेथेही ‘स्तबक’ िकारिा पसष्ट्पप्रवन्यास आहे. येथे 
पप्ररघावरील फस ले आधी फस लतात आप्रि ्रममााे कें द्राकडिी फस ले फस लू लागतात. 
 
पंुकेसर (अनँोणशयम) : सवधसाधारि फस लामंध्ये पसष्ट्पकोश, पसष्ट्परल याांी वपे्रष्टत कसे प्रतसरे ि्रम कसते, 
त्यास पसकेंसर म्हितात, यािा मसख्य भाग म्हिले वरिा फस गीर परागकोत. या परागकोतात परागकि 
म्हिले लघसबीलािू तयार होतात. फस लाच्या फलाप्र्रमयेत परागकिातूंा पसंयसग्मक प्रामाि होतात. (पाहा : 
परागर्ण, परागकर्ण) 
 
पंुज (् िाटं्म) : एखाद्या भौप्रतकी राशीिे लहााात लहाा मूल्य-माप. उरा. प्रवद्यसत् िसबंकीय िारि 
प्रवद्यसत् िसबंकीय पसंलाांी बालेले कसते. िारिािी वारंवारता υ कसली तर वारंवारतेच्या प्रवद्यसत् िसबंकीय 
पसंलािी ऊला प्लाकंिा नस्थराकं h ×υ  मतकी कसते व हे िारि कशा काेक पसलंािें बालेले कसते. 
 
पंुजनक (अनँोजन) : पसरुताचं्या वृतिात प्रामाि होिारा कंतःस्त्राव. राढी, प्रमशा आप्रि मसलािंा आवाल 
पसरुती बावण्यािे कायध ते करते. शस्रमािू प्रार्षमतीिे प्रायंत्रि कँड्रोला करते. प्रस्त्रयातं स्वल्प िमािात प्रामाि 
होते. ककध रोगाला ते कटकाव करते, बरा करते. ावीा ऊतींिी प्रार्षमती आप्रि शरीर वाढीसाठी उपयसक्त. 
 
पंुजणसद्धातं (् िाटंम णथअरी) : पराथध आप्रि ऊला यािें स्वरूप स्पष्ट करिारा आधसप्राक प्रवज्ञााातील 
महत्त्वािा प्रसद्धातं. हा प्रसद्धातं पराथांच्या किसमतक्या वकवा त्याहूा सूक्ष्मस्तरावरील गसिधमांशी संबपं्रधत 
आहे. या प्रसद्धातंािा पाया लमधा वैज्ञाप्राक माक्स फ्लाकं याांी प्रवसाव्या शतकाच्या ससरुवातीस घातला. 
वस्तूकडूा उत्सर्षलत होिारी िारिे ही कखंड स्वरुपात ासूा ती खंडाचं्या (पसलंाच्या) स्वरुपात कसल्यािे 
प्लँक याांी ससिवले. या प्रसद्धातंााससार िारिाांा पराथीय किािें स्वरूप िाप्त झाले. (आईास्टाईा याांी 
म.स.१९०५ साली प्ररलेले िकाशप्रवद्यसत् पप्ररिामािें स्पष्टीकरिही या प्रसद्धातंाला पसरक कसेि होते.) लसई 
री ब्रॉय याांी म.स. १९२६ साली गतीतील पराथाला लहरींिे स्वरूप िाप्त होत कसल्यािे राखवाू 
ऊलेिमािेि पराथांिेही रसहेरी गसिधमध स्पष्ट केले. पसलंप्रसद्धातंााे भौप्रतकशास्त्राच्या कंतगधत येिाऱ्या काेक 
प्रवतयाांा स्पशध केला कसूा ाील्स बोर याांी म.स. १९१३ साली माडंलेले किसरिाेिे िारूप हेही याि 
प्रसद्धातंावर आधारीत आहे. भौप्रतकशास्त्रािी प्रवशते उपशाखा म्हिूा प्रवकप्रसत झालेल्या या प्रसद्धांताच्या 
वाटिालीत एर्षवा श्रोवडगेर, एन्रीको फमी, मकॅ्स बॉाध, पॉल प्रडरॅक, प्रहडेकी यसकावा कशा काेक 
वैज्ञाप्राकािेंही महत्त्वािे योगराा आहे. 
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पंुजाकं (् िाट्म नंबर) : किूच्या कतंरंगात किसकें द्रकाभोवती पप्ररभ्रमि करिाऱ्या मलेक्रॉाच्या 
गसिधमांवरूा त्यािंी ओळख पटविारे प्रारेशक. कसे एकूि िार प्रारेशक वकवा पसंलाकं आहेत. १) 
मलेक्रॉािी ऊला म्हिलेि त्यािी कक्षा, २) त्या कके्षिा आकार, ३) त्यािा कोाीय िसंबकीय संवगे 
(मोमेन्टम) व ४) त्यािी स्वतःभोवती प्रगरकी मारण्यािी कवस्था प्रारेप्रशत करतात. ऊला पसंलाकंाला िधाा 
पसंलाकं म्हितात. तो ‘एा’ या मंग्रली कक्षरााे राखप्रवला लातो. ‘एा’िी संख्या प्रलतकी लास्त प्रततकी 
त्यािी कक्षा किसकें द्रापासूा रूरिी व ऊला कप्रधक कसते. मलेक्रॉाच्या कक्षािंा आकार वतसधळाकार, 
लंबवतसधळाकार कसू शकतो. तो रशधप्रवण्यासाठी ‘ℓ’ या कक्षरााे पसलंाकं सापं्रगतला लातो. ℓ पसलाकं n-१, n-
२, n-३ मतका कसू शकतो. या पसलाकंावरूा कक्षािें आकार ‘s, p, d’ वगैरे कक्षराांी रशधप्रवले लातात. 
यापसढील प्रतसरा पसंलाकं, िसबंकीय पसंलाकं ‘m’ या कक्षरााे रशधप्रवले लातो. mिे मूल्य ठरप्रवतााा त्या 
मलेक्रॉाच्या मूल्यािा संरभध घ्यावा लागतो. mिे मूल्य + ℓ, - ℓ वकवा ० (शनू्य) मतके कसू शकते. 
 

उरा. मलेक्रॉाच्या पसंलाकंािे मूल्य १ कसेल तर mिे मूल्य +१, -१ वकवा ० कशा तीा िकारिे 
कसू शकते. आता शवेटिा पसलाकं म्हिले मलेक्रॉािी स्वतःभोवती भ्रमिािी नस्थती. यािे मूल्य +०·५ 
वकवा -०·५ कसू शकते. हा पसंलाकं ‘ms’ या कक्षरााे राखप्रवला लातो. पाऊलीच्या तत्त्वााससार ित्येक 
मलेक्रॉािा पसलंाकं सट प्रारप्राराळा कसिे कपप्ररहायध आहे. एका किसतील रोा मलेक्रॉािे पसलंाकं सट 
कधीही तंतोतंत सारखे ासतात. (पाहा : पाऊली एक्स्क्लूजन तत्त्व) 
 
पंुजीकरि (् िािटा् झेशन) : एखाद्या रस्त्यािी िढि वकवा तीि उंिी गाठण्यासाठी बालूला एखारा 
पायऱ्या-पायऱ्यािंा प्रलाा कसतााा, आपि पायऱ्याचं्या प्रलन्यावरूा िढतााा एक-एक वकवा रोा-रोा 
पायऱ्या िढू शकतो; पि कधी पायरी मात्र िढता येत ााही. कारि, कध्या पायरीच्या उंिीवर पाय 
नस्थरावत ााही. भौप्रतकी प्रवज्ञााातील काही राशी कशा िकारे ठरावीक पायऱ्या वकवा वैज्ञाप्राक पप्ररभातेत 
पसंलाच्या रूपातं कसतात. या पसंलािे आिखी प्रवभाला होत ााही. उरा. िकाशप्रकरिािें पसंल 
(क् वाटंम∕फोटॉा). 
 
पूरक कोन (सस्प्लमेंटरी अगँल्स) : ज्या रोा कोंाािंी बेरील १८०° वकवा रोा काटकोा होते, ते 
एकमेकािें पूरक कोा. उरा. : ६०° आप्रि १२०° 
 
पूररेषा (फ्लडलाईन) : पावसाळ्यात ाद्याांा पूर येतो आप्रि ारीकाठच्या वस्तीत पािी प्रशरते. हे टाळाव े
म्हिूा ागररिााकार लास्तीत लास्त पूर आल्यावर प्रकती रूरवर पािी पसरते ते पाहूा आिखी थोडे रूर 
लाऊा तेथे लि ू एक काल्पप्राक रेता आखूा तेथपयंत ावीा घरे बाधंण्यास मााई करतात. कशा 
काल्पप्राक रेतेला पूररेता म्हितात. 
 
पूिग आंतणरक पराितगन (टोटल इटंनगल णरफ्ले्शन) : िकाशप्रकरि घामाध्यमातूंा प्रवरळ माध्यमातं लात 
कसतााा प्रवप्रशष्ट पप्ररनस्थतीमध्ये त्यािें मतके व्रमीभवा होते की ते १०० टके्क घामाध्यमातंि परावर्षतत 
होतात. या िप्र्रमयेिा वापर काितंतंूमधूा रूरवर िकाशप्रकरि ाेण्यासाठी केला लातो. त्यामसळे रूरसंिार 
के्षत्रात तसेि शरीराच्या आत खोलवर डोकावाू पाहण्याच्या तंत्रात िगती झाली आहे. प्रहऱ्यासारख्या 
रत्ाािी िमक, मृगलळासारखे पप्ररिामही पूिध आंतप्ररक परावतधाामसळेि होतात. 
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पूिग परोपजीिी (ऑस्बलगेट पॅरासाईट) : रससऱ्या लीवावर स्वतःला पोसिारा लीव. परोपलीवींिे रोा 
िकार आहेत. १) रससऱ्या लीवाकंडूा प्रशधा घेऊा स्वतःसाठी सेंप्रद्रय कि तयार करिारे, आप्रि २) रससऱ्या 
लीवावंर तयार किासाठी पूिधपिे कवलंबूा कसिारे. कमरवले (कस स्कस टा) ही वास्पती रससऱ्या 
वास्पतींवर पूिधपिे कवलंबाू कसते, म्हिलेि ती पूिध परोपलीवी कसते. त्याििमािे मासंभक्षी िािीही 
(वाघ) पूिध परोपलीवी कसतात. 
 
पूिग ि आरोनयदायी मासं (होलसम मीट) : खाल्ल्या लािाऱ्या मासंािा रला मोलण्यािे मााक. 
मासंाशााद्वारे, िवीबरोबर ग्राहकाला मासंामधील िप्रथाे पूिधपिे प्रमळावीत, कशी कपेक्षा कसते. कत्तल 
करण्यात आलेल्या पशूच्या कवालवी वृद्धत्वामसळे ते मासं लास्त िमािात वातड बाते. तसेि, तो पशू वा 
पक्षी कप्रतलहाा वयािा कसल्यास, त्यािे मासं कवालवीपिे पाििट व कपूिधत्वामसळे कग्राह्य बाते. काेक 
प्रवकप्रसत पररेशामंध्ये कशा मासंावर कडक प्राबंध घातलेले कसतात. 
 
पूिग संख्या संच (होल नंबर सेट) : शून्यासप्रहत सवध धा-ऋि पूिांक ज्यािे घटक तो. लसे : Ⅰ ={…..-4, 
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,….} 
 
पूिांक (इणंटजर) : पूिांक संख्यािंा संि {…..-३, -२, -१, ०, १, २, ३,……} या सिंात ० व ऋि पूिांक 
पि येतात. सखं्यारेतेवर हा संि राखवता येतो. लसे : 

 
 

पूर्णिमा अिुभट्टी : किसप्रवखंडा शृखंला िप्र्रमयेत न्यूरॉन्सच्या वृद्धीवरील संशोधााकप्ररता तयार केलेली 
प्लसटोप्रायम मधंाावर िालिारी ही किसभट्टी १९७२ साली भाभा किू सशंोधा कें द्रात प्रवकप्रसत करण्यात 
आली. याि किसभट्टीिे रूपातंर १९८५ साली द्रव स्वरूपातील ²³³U मंधा वापरूा िालिाऱ्या किसभट्टीत 
करण्यात आले. त्यािी ससधाप्ररत आवृत्ती पूर्षिमा ३. त्यात ²³³U व ॲल्यसप्रमप्राकमिा प्रमश्र धातू मंधा म्हिाू 
वापर करण्यात आला. ती १९९० साली कायधरत झाली. ांतर याि किसभट्टीिे स्थलातंर संशोधा किसभट्टी 
म्हिूा कल्पक्कम येथील मपं्रररा गाधंी संशोधा कें रात करण्यात आले व आलतागायत ती तेथे कायधरत आहे. 
 
पूिग मशागत (णटलेज ऑपरेशन) : प्रबयाण्यािी उगवि िागंली व्हावी, रोपे लोमााे वाढावीत म्हिाू 
पेरिीपूवी शतेलप्रमाीिा पोत उत्तम व्हावा यासाठी ली कामे केली लातात त्यास ‘पूवधमशागत’ म्हितात. 
ाागंरिी, वखरिी करूा मातीिा थर वरखाली करिे, ढेकळे फोडिे, मातीत खत प्रमसळिे, सऱ्या पाडिे, 
वाफे तयार करिे म. कामािा यात समावशे होतो. 
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पूिगअश्मप्रािीयुग (णप्रकॅस्म्ब्रयन) : पृथ्वीच्या प्रार्षमतीपासूाच्या भगूभीय कालखंडातील आलपासूा ससमारे 
६० कोटी वतांपूवीिा कालखंड. (पाहा : भगूभीय कालखंड) 
 
पृथक (णडस्क्रीट) : लो िल पूिांकी वकमती घेतो वकवा एका वकमतीवरूा ठराप्रवक कंतरााे रससरी वकमत 
घेतो, मात्र ररम्यााच्या वकमती घेत ााही तो. उरा. × = 10, 100, 1000, …..वकवा × = 1·2, 1·4, 1·6, 
….पारत्रािे, टोप्या, कॉलरी यािंी मापे. 
 
पृथिी, ग्रंह (अथग, प्लॅनेट) : ग्रहमालेतला सूयापासूािा प्रतसरा ग्रह. सूयाभोवती सरासरी १·४९६ कोटी 
प्रकलोमीटर कंतरावरूा फेरी मारिारी पृथ्वी सूयाभोवतालिी िरप्रक्षिा पूिध करण्यास ३६५ प्ररवस, ६ तास, 
९ प्रमप्राटे आप्रि ९ सेकंरािंा काळ घेते. सूयाभोवती प्रफरतााािा प्रतिा सरासरी वगे हा सेकंराला २९·८ 
प्रकलोमीटर मतका आहे. पथृ्वी ही स्वतःभोवतीिी िरप्रक्षिा २३ तास, ५६ प्रमप्राटे आप्रि ४ सेकंरातं पूिध 
करते. पृथ्वीला िंद्र हा एकमेव ाैसर्षगक उपग्रह आहे. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील ससमारे ७१ टके्क भाग हा 
पाण्यााे व्यापलेला आहे. लीवसृष्टीला पोतक कसे वातावरि लाभलेल्या पृथ्वीिे सरासरी तापमाा हे पधंरा 
कंश सेनल्सकस मतके आहे. पृथ्वीवरील वातावरि हे िामसख्यााे ाायरोला (७८ टके्क) आप्रि ऑनक्सला 
(२१ टके्क) यापंासूा बाले आहे. पृथ्वीवर होिारे वारळ, पाऊस, प्रहमवृष्टी यासंारखे वातावरिातले बरल 
हवचे्या पृष्ठभागावरच्या ससमारे १३ प्रक. मी. उंिीच्या थरातं घडतात. 
 

पृथ्वीिा प्रवतसववृत्तावरील व्यास हा १२,७५६ प्रकलोमीटर कसूा ध्रसवावंरिा व्यास हा १२,७१४ 
प्रकलोमीटर मतका आहे. पथृ्वीच्या पृष्ठभागाखालील ससमारे ३५ प्रक. मी. लाडीिा थर हे पृथ्वीिे कवि, 
आहे. हे कवि तसेि त्याखालील ससमारे तीा हलार प्रकलोमीटर लाडीिा थर हा प्रवप्रवध िकारच्या 
खडकापंासूा तयार झालेला आहे. या थराखाली कसलेला पथृ्वीिा गाभा हा मसख्यतः लोहापासूा बालेला 
आहे. पृथ्वीवरील एकूि लोहापैकी ८५ ते ९० टके्क लोह हे पृथ्वीच्या गाभ्यात एकवटले आहे. पृथ्वीच्या 
गाभ्यािा ससमारे सव्वारोा हलार प्रक. मी. लाडीिा बाहेरिा भाग द्रवनस्थतीत कसूा पृथ्वीला लाभलेल्या 
िसंबकत्वािा उगम या द्रवस्वरूपातल्या लोहयसक्त गाभ्यात आहे. पृथ्वीच्या गाभ्यािा ससमारे २,४०० 
प्रकलोमीटर व्यासािा कें द्राभोवतालिा भाग मात्र प्रतथल्या कत्यतं तीव्र राबामसळे घा नस्थतीत आहे. 
पृथ्वीच्या कें द्रस्थााािे तापमाा हे ससमारे ६,५०० कंश सेनल्सकसच्या आसपास कसाव.े (पाहा : तक्ता-
सूयटमाला) 

 

 
पृथिी 
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पृथिी : हे के्षपिास्त्र भारतात प्रडफेन्स प्ररसिध कँड डेव्हलमेंट ऑगधाायझेशााे (डीआरडीओ) बाप्रवले आहे. 
८·५ मीटर उंि कस्त्र १००० प्रकलोिे स्फोटक व गती रेिाऱ्या मधंा तेलािा स्फोट घडवाू १५० 
प्रकलोमीटरिा पल्ला गाठते. ५०० प्रकलो स्फोटक २५० प्रकलोमीटरिा पल्ला गाठते. 
 
पृथिीबाह्य सजीिसषृ्टी (ए्स्रा टेरेस्स्रयल लाईफ) : आपल्या सौरमाप्रलकेत लीवसषृ्टी कसलेला पृथ्वी हा 
एकमेव ग्रह कसला तरी मतर रीर्षघकामंधील ताऱ्याभंवतीच्या ग्रहमंडळात लीवसषृ्टी कसल्यािी शक्यता 
सैद्धानन्तक दृष्ट््यमा व्यक्त केली गेली आहे. प्रतिा शोध घेण्यािा ियत्ा गेली काही वत े केला लात आहे. 
परंतस आलपयंत तसा पसरावा प्रमळालेला ााही. 
 
पृष्ठ (सरफेस) : ितलातील कक्षाभोवती ितलव्रम प्रफरवाू प्रमळते ते. समातंर पृष्ठ फलकािा पृष्ठ सपाट तर 
व्रम प्रफरवाू प्रमळतो तो व्रमपृष्ठ. उरा. आयतािी एक बालू ३६०° तूा प्रफरप्रवल्यास वृत्तप्रित्तीिा व्रमपृष्ठ 
प्रमळतो. 
 
पृष्ठमज्जारज्जू (स्पायनल कॉडग) : मज्जारज्जूंच्या लाबंलिक, ाालूक ाप्रलकाचं्या गोफासारखा कसलेला 
मध्यवती िेताससं्थेिा एक भाग. मेंरूपासूा यािी ससरुवात होऊा मिक्यामधूा हा शरीरभर पसरतो. 
मिक्यािी हाडे यािे रक्षि करतात. मेंरू आप्रि उवधप्ररत शरीर याचं्यामध्ये संरेशािें आराािराा करण्यािे 
महत्त्वािे काम हा घटक बलावतो. (पाहा : बकॅबोन) 
 

 
 

पृष्ठशोषि (ॲडसॉबगशन) : घापराथाच्या पृष्ठावर, वायरूूप वकवा द्रवरूप पराथध आकतूधा ते नस्थर 
होण्याच्या प्र्रमयेला पृष्ठशोति म्हितात. पृष्ठशोप्रतत पराथािी संहती, शोप्रतत आप्रि शोतक या रोन्ही 
पराथांच्या गसिधमावर आप्रि शोतक पृष्ठाच्या िकृतीवर कवलंबूा कसतात. या रोा पराथामधील 
शोतिगसिक प्रवप्रशष्ट कसतो. रासायप्राक पृष्ठशोति प्र्रमयेत शोप्रतत पराथाच्या किूिंा एकाण्वीय वकवा 
रेिूंिा एकरेण्वीय थर प्रामाि होतो. (पाहा : शोषर्ण) 
 
पृष्ठीय ताि (सरफेस टेिशन) : एखाद्या नस्थतीस्थापक रबरी पडद्यासारखे गसिधमध राखप्रवण्यास कारि 
ठरिारी द्रवपराथांच्या पृष्ठभागािंी िवृत्ती. िवाही पराथामध्ये (द्रव, वायू) कमीत कमी के्षत्र वापरण्यािा 
गसिधमध कसतो. त्यामसळे कशा द्रायूिंा पृष्ठभागही तािला लातो. कपमालधके आप्रि साबि यामसळे पाण्यािा 
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पृष्ठीय ताि कमी होतो. त्यामसळे कपड्यावरील मळ सैल होऊा बालूला होतो. तर साबिाच्या द्राविािे 
पाररशधक फस गे तयार होतात. 
 
पेस््टन : सलीव पेशींमध्ये प्रवशतेतः फळे तसेि भालीपाल्यात आढळूा येिारा आम्लयसक्त शकध रा घटक. 
याच्या आद्रधता शोतक गसिधमामसळे पेशीतील पािी प्रटकवाू ठेवण्यास मरत होते. 
 
पेटका (स्पाझ म) : स्ाायूिे किााक काैनच्छक आंकस िा. हे प्रारप्राराळ्या कारिााे होते. कॅनल्शकमिी 
न्यूाता झाल्यावर पायाच्या पोटऱ्यािे स्ाायू आकसं िा पावतात. हृरयािी धमाी मााप्रसक तािामसळे वकवा 
रक्ताच्या गसठळीमसळे आकसं िा पावते. (कॉरोारी) आतड्याला लंतससंसगामसळे वकवा प्रवतबाधेमसळे होिारे 
आकसं िा. मूत्राप्रलका, वृक्कातील मूतखड्यातंील होिारे स्ाायूंिे आकसं िा कप्रतशय रसःखरायी कसते. 
 
पेवटोड : पाि कगे्र कसलेले प्रावात ाप्रलका उपकरि. (व्हॅक्यसम ्ूयमब) धााग्र, ऋिाग्र (मलेक्रॉा 
िवाहािा स्त्रोत) व प्रग्रड याचं्याव्यप्रतप्ररक्त आिखी रोा प्रग्रड कगे्र कशा उपकरिात कसायिी. (पाहा : 
डायोड, ट्रायोड) 
 
पेन नाई्ह : संगिकातील माप्रहतीिा साठा करण्यासाठी वापरण्यात येिारे, पेाच्या प्राम्म्या आकारािे एक 
उपकरि. हे कत्यंत छोटेखााी कसले तरी त्याच्यावर फार मोठ्या िमािातील माप्रहतीिा साठा करता 
येतो. फ्लॉपी ड्राईव्हसारखे याच्यात कोितेही प्रफरिारे घटक ासल्यााे ते ाष्ट होण्यािा धोका कमी 
कसतो. प्रशवाय ते सहलगत्या एका प्रठकािाहूा रससरीकडे ाेले लाऊ शकतात. संगिकाला ते 
लोडण्यासाठी संगिकावर यूएसबी पोटधिी आवश्यकता कसते. आलच्या बहससंख्य संगिकामंध्ये कसे पोटध 
कसतात. याला फ्लॅश ड्राईव्ह कसेही म्हितात. 
 

 
 

पेन सेल : १·५० व्होल्ट प्रवद्यसत् राबािी पेनन्सल सदृश बॅटरी. रोलच्या वापरातील काेक मलेक्रॉप्राक 
उपकरिासंाठी वापरली लाते. 
 
पेणनणसणलन : पेप्राप्रसप्रलयम ाोटाटम या सूक्ष्मलीव कवकाद्वारे िाप्त होिारे रोगलंतूप्रवााशक िप्रतलैप्रवक. 
कलेक्झाडंर फ्लेवमग याांी १९२८ साली यािा शोध लावला. रससऱ्या महायसद्धाच्या कालखंडात या 
िप्रतलैप्रवकाद्वारे लाखो लोकािें िाि वािले. आलकाल हे िप्रतलैप्रवक काेक रासायप्राक स्वरूपात 
उपलब्ध कसूा प्रवप्रवध लीवािूलन्य रोगावंर त्याद्वारे मात करण्यात येते. 
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पेप्टोाईड : प्रवप्रशष्ट ्रममवारीाे रोा वकवा कप्रधक कप्रमाो आम्ले लोडली लाऊा तयार झालेली छोटी 
बहसवाप्ररक साखळी. शलेारशलेारच्या कप्रमाो आम्लामंधील रासायप्राक बधंाला पेप्टाईड बधं म्हितात. 
िप्रथाे कशाि पेप्टाईडच्या एक वकवा कप्रधक साखळ्यािंी बालेली कसतात. 
 
पेरीस्कोप : आरशाचं्या सहाय्यााे वरच्या पातळीवरील दृश्य खालच्या पातळीवर राखविारे उपकरि. 
उरा. पाण्याखालूा पाण्याच्या पृष्ठभागावरील दृष्ट्य राखविारे उपकरि. प्रवशतेकरूा पािबसडी व 
रिगाड्यातूा बाहेरील दृश्य पाहण्यास यािा उपयोग होतो. 
 

 
 

पेरूट्झ, मॅ्स फर्णडनािड (१९१४-२००२) : प्रहमोग्लोबीा आप्रि मायोग्लोप्रबा यांच्यासारख्या गसंतागसंतीिी 
रिाा कसिाऱ्या महाकाय िप्रथाािंी संपूिध प्रत्रप्रमती रिाा क्ष-प्रकरि प्रववतधााच्या तंत्राद्वारे शोधूा काढिारे 
स्फप्रटकशास्त्रज्ञ. ते लन्मााे ऑनस्रया कसले तरी मंग्लंडमध्ये स्थाईक झाले होते. महाकाय लैप्रवक रेिूंिी 
कंतगधत प्रत्रप्रमती रिाा मसख्यत्व ेधातंूच्या स्फप्रटकरिाेप्रवतयीच्या संशोधाासाठी वापरल्या लािाऱ्या भौप्रतक 
तंत्राद्वारेही शोधता येत हे राखवाू रेिाऱ्या त्याचं्या मौप्रलक संशोधाासाठी लॉा केन्ड्रयू याचं्यासमवते 
त्याांा १९६२ सालिा रसायाशास्त्रातील ाोबेल पसरस्कार प्ररला गेला होता. प्रहमस्फप्रटकािें प्रहमाद्यामध्ये 
कसे रूपातंर होते यािेही प्रववरि त्याांी स्फप्रटकशास्त्राच्या आधारे केले होते. त्यावरूा त्याांी प्रहमाद्यािंा 
पृष्ठभागावरिा वगे कमाल कसतो तर बसडालवळ तो प्रकमाा कसतो हे स्पष्ट केले होते. (पाहा : 
स्फचर्कपरीक्षर्ण) 
 
पेलेट : कागरािी, पावािी वकवा कोित्याही वस्तूिी छोटी गोळी. (उरा. बंरसकीिा छराससद्धा) 
 
पेलोड : ककाशयााााे ाेलेली िायोप्रगक सामग्री, उपकरिे वगैरे सामाा. काही वळेा त्या 
कवकाशयाााकडूा केल्या लािाऱ्या ियोगाांा वकवा प्रारीक्षिाांाही संबोधूा ही संज्ञा वापरली लाते. 
 
पेस्ल्टए पणरिाम : प्रारप्राराळ्या प्रवप्रशष्ट रोा धातंूच्या कगर कधधवाहकाचं्या साधं्यािें तापमाा त्यातूंा 
एकप्ररशा प्रवद्यसत् िवाह गेल्यााे कमी होते. हा पप्ररिाम/गसिधमध पेनल्टए या वैज्ञाप्राकााे (१७८५-१८४५) 
शोधूा काढला. 
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पेशी (सेल) : सलीवाचं्या व्यवच्छेरक रिाा कसलेला आप्रि त्याच्या संपूिध लीविप्र्रमया ज्यामध्ये होतात 
कसा मूलभतू घटक. कप्रमबा वकवा लीवािू यासारखे काही सलीव एकपेशीयि कसतात. पि मािसासारखे 
सलीव बहसपेशीय कसतात. तरीही ित्येक पेशीत त्या सलीवािे यच्चयावत आासवपं्रशक गसिधमध सामाविाऱ्या 
गसिसूत्रािंा संपूिध संि कसतो. मथायस श् लायडेा आप्रि प्रथओडोर र्श्ाा याांी सारर केलेल्या 
पेशीप्रसद्धातंााससार सवध सलीव पेशींिेि बालेले कसतात. ित्येक पेशी त्यापूवी कनस्तत्वात कसलेल्या 
पेशीपासूाि उरयाला येते. त्यामसळे ित्येक पेशीत प्रतच्या पसारुत्पाराािी क्षमता कसते. 
 

 
 

पेशी अगंके (सेल ऑरगनेल) : सलीवाचं्या पेशींमधील प्रवप्रवध कायध करिारे घटक कवयव 
िकाशसंश्लेतिात सहभागी कसिारी हप्ररतलवके, पेशीच्या सवध कायावर प्रायतं्रि ठेविारे कें द्रक, 
तंतसकप्रिका, रायबोझोम वगरैेंिा यात समावशे होतो. 
 

 
 

पेशी आणि रेविीय जीिशास्त्र कें द्र, हैदराबाद (सेंटर फॉर सेल्युलर ॲिड मॉणल्युलर बायॉलॉजी - 
सीसीएमबी) : सीएसआयआराे १९८१ साली या ससं्थेिी स्थापाा केली. येथ आधसप्राक लीवशास्त्रातील 
काेक िागप्रतक पैलंूच्या के्षत्रातं संशोधा िालते. लीवरसायाशास्त्र आप्रि लैप्रवक तंत्रज्ञााातही संशोधा 
आप्रि प्रवकासकायध िालते. मण्यार लातीच्या सपाच्या लासकािंा वापर करूा डीएाएिे ठसे प्रमळवण्यािी 
पद्धती येथे प्रवकप्रसत झाली. 
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पेशी आिरि (सेल मेम्बे्रन) : पेशींच्या आतील कवयवािें बाह्य पप्ररसरापासूा रक्षि करिारे कवि. नस्ाग्ध 
पराथांच्या रोा थरामंध्ये तरंगिारी िप्रथाे कशी यािी रिाा कसते. पप्ररनस्थतीाससार यातील िप्रथाािें 
स्थलातंर करूा पोतक पराथांाा आत प्रशरण्यािी व्यवस्था केली लाते. पि आतील पराथध बाहेर लाऊ 
शकत ााहीत. पेशींिे घातक पराथांपासूा रक्षि करण्यािीही िाथप्रमक स्वरूपािी व्यवस्था कसते. 
रोगिप्रतकारयतं्रिेच्या ससरप्रळत कायासाठी आवश्यक कसिारी पेशींिी प्रार्षववार ओळख पटवण्यासाठी 
आवरिावर काही खास िप्रथाे, ॲनन्टलेा कसतात. काही िप्रथाे पेशीललातील ॲनक्टा या िप्रथााशंी 
संयोग साधूा पेशी रिाा व पेशीिा आकार याांा स्थैयध रेतात. तसेि संरेशग्रहिासाठीही ग्राहक रेि ू
आवरिावर कसतात. (पाहा : पेशी कोचशका) 
 
पेशी णिभाजन (सेल णडस््हजन) : एका पेशीपासूा रोा समाा कन्यापेशी प्रामाि होण्यािी िप्र्रमया. याला 
मायटॅप्रटक फेल म्हितात. एकपेशीय कप्रमबा ते मााव या सवध लीवाचं्या पेशींमध्ये ही िप्र्रमया प्ररसूा येते. ही 
िप्र्रमया काेक टप्प्यािंी कसूा संपूिध िप्र्रमयेला ‘पेशीि्रम’ म्हितात. या िप्र्रमयेत आकसलेली गसिसूते्र स्पष्ट 
प्ररसतात व मोलता येतात. त्यािेंही रसपटीकरि होऊा मग प्रवभाला होते व कन्यापेशींाा समाा गसिसूते्र 
प्रमळतात. लाािप्र्रमयेत भाग घेिाऱ्या शस्रमािू वकवा स्त्रीबील या पेशींच्या प्रार्षमतीत रोा प्रवभालाे होऊा 
ित्येक कन्यापेशीस प्राम्म्या गसिसूत्रािंाि लाभ होतो. प्रवभालाास कक्षम होतात. मात्र फलधारिेांतर ते 
सक्षम होतात. कमीबासारख्या एकपेशीय सलीवात पेशी प्रवभाला म्हिलेि पसारुत्पारा िप्र्रमया होय. 
त्यातूाि संपूिध ावीा लीव प्रामाि होतो. 
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पेशी णिभाजन 

 
पेशीभक्षिणक्रया (फॅगोसायटोणसस) : शरीरात प्रशरकाव करिाऱ्या बाह्य हााीकारक पराथााा तसेि 
लीवािूंसारख्या रोगकारक घटकावंर हल्ला करूा त्याांा ाष्ट करण्यािी िप्र्रमया. सूक्ष्म एकपेशीय सलीव या 
िप्र्रमयेद्वारे किपराथध शोताू घेतात. (पाहा : चपनोसायर्ॉचसस) 
 
पेशीरचना शास्त्र (णहस्टोलॉजी) : सलीवाचं्या प्रारप्राराळ्या पेशींच्या कंतरंगािी तपशीलवार पाहिी करूा 
त्यााससार त्या कवयवाचं्या कायधक्षमतेप्रवतयी माप्रहती प्रमळप्रविारी प्रवज्ञााशाखा. सूक्ष्मरशधकाच्या वकवा 
मलेक्रॉा माय्रमोस्कोपिा वापर करूा केलेल्या या पाहिीतूा किूक रोगप्राराा करिे शक्य झाले आहे. 
प्रवशतेतः याच्या पेशीरिााप्रवकृतीशास्त्र (प्रहस्टोपॅथॉलॉली) या शाखेमसळे ककध रोग प्रकतपत पसरला आहे 
यािे प्राराा करिे शक्य झाले आहे. 
 
पेशीरचनाणिकृतीशास्त्र (णहस्टोपॅथॉलॉजी) : पेशींच्या वकवा पेशी समूहाच्या रिाेतील बरलावरूा रोगािे 
प्राराा करिे. शरीरािा छोटा तसकडा वकवा शल्यप्रवशाररााे काढलेल्या छो्यमा तसकड्यातील पेशींच्या 
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पाहिीवरूा रोगप्राराा करता येते. तसेि शवतपासिीमध्येही यावरूा मृत्यूिे कारि प्राप्रित करण्यास 
मरत होते. 
 
पेशीरस (सायटोप्लाझम) : पेशी प्रभत्तीकेच्या आतील सवध भागाला पेशीरस म्हितात. यात लीवरस पेशी 
कें द्र आप्रि मतर सवध कंगके येतात. 
 
पेशीशास्त्र (सायटोलॉजी) : पेशीच्या आकारात वकवा कायात बरल. पेशीमधील घटकातंील फरक तसेि 
पेशीमध्ये बाहेरील किूंिे वकवा लैप्रवक किूिें आगमा याप्रवतयी माप्रहती प्रमळप्रवण्यासाठी वगेवगेळ्या रंगाांी 
रंगवल्यामसळे काही रोगािें प्राराा होऊ शकते, उरा. गभाशयािे, तसेि योप्रामागािे (ककध ) रोग. 
 
पेशीक्षय (नेक्रॉणसस) : वास्पती व िाण्याचं्या पेशींमध्ये होिारे क्षय-बरल पेशींतील कें द्रकािा ााश होिे, 
कोप्रशकाद्रव्य आकसिे कशी पेशीक्षयािी लक्षिे आहेत. पप्ररनस्थती तशीि िालू राप्रहली तर झडलेल्या 
पेशींच्या प्रठकािी क्षते पडतात व कवयव रोगट प्ररसतात. वायसिरूतिामसळे झाडाचं्या पाााांा भोके पडल्यािे 
काेक वळेा पाहण्यात आले आहे. कीटकाचं्या व रोगाचं्या िारसभावामसळेही कशा लखमा झाडाचं्या पााावंर 
आढळतात. 
 
पेस-मेकर : हृरयाच्या उलव्या कवलराच्या प्रभप्रत्तकेत कसलेले प्रवप्रशष्ट पेशीलाल. गभािी वाढ होत 
कसतााा हृरयाच्या स्ाायतूील एक टक्का तंतू स्वतःिीि लय प्रामाि करतात व पसढील तंतूाा िेताा 
रेतात. पप्ररिामी, हृरयािे सवध स्ाायू एकाि लयीत आकसं िा पावतात. या पेशीलालाला कोटर आवलरपवध 
म्हितात. 

 

 
 

लेव्हा हा भाग िेताा प्रामाि करु शकत ााही, तेव्हा कृप्रत्रम पेसमेकर छातीत बसवावा लागतो. 
छोटीशी शस्त्रप्र्रमया करूा पेस-मेकर त्विेखाली बसवले लाते. हे बटॅरीवर िालते व यािी प्रवद्यसत् वाहक 
हृरयाच्या स्ाायूंाा लोडलेली कसते. पेस-मेकरमधूा हृरयाला िेताा प्रमळते. 
 
पेंणझयास, आनो (१९३३- ) : कमेरीका भौप्रतकशास्त्रज्ञ. पेंप्रझयास याांा म.स. १९६५ साली बले टेप्रलफोा 
लॅबोरेटोरीज् मध्ये रॉबटध प्रवल्सा याचं्या सहकायााे सूक्ष्मलहरीग्राहक यतं्रिा प्रवकप्रसत करीत कसतााा, 
सवधप्ररशाांी सारख्या िमािात येिाऱ्या वैप्रर्श्क िारिािंा शोध लागला. कालातंरााे ही प्रवप्रशष्ट िारिे 
म्हिले प्रवर्श्प्रार्षमतीबिलच्या महास्फोट प्रसद्धातंाला कपेप्रक्षत कसलेली प्रवर्श्ाच्या तीा केनल्वा या 
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तापमाााशी प्रागडीत कसलेली िारिे कसल्यािे स्पष्ट झाले. या शोधासाठी पेंप्रझयास आप्रि प्रवल्सा याांा 
म.स.१९७८ सालिे भौप्रतकशास्त्रातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक रेण्यात आले. (पाहा : महास्फोर् चसद्धातं) 
 

 
 

पेंटल, अितारिंसग (१९२५-२००४) : फामटर पायलट वैमाप्राकािंी फस प्फस से व हृरय याचं्या कायावर 
प्रवमाा कप्रत उंिीवर िालवल्यामसळे प्रवपप्ररत पप्ररिाम होतो. कसे बरल का होतात या प्रवतयावर डॉ. 
कवतारवसग पेंटल या मपं्रद्रयप्रवज्ञाा शास्त्रज्ञााे मोलािे सशंोधा केले. त्याांी फस प्फस सातील पेशीवर कसलेले 
ले ाामक प्ररसेप्टसध शोधूा काढले. त्यामसळे स्वाातील वगे व कती उंिीमसळे होिाऱ्या पप्ररिामावंर मलाल 
करिे शक्य झाले. 
 

 
 

पेंटोग्रंाफ : वीलवाही तारातूंा, प्रवलेवर िालिाऱ्या आगगाडीला वील पसरप्रवण्यासाठी आगगाडीच्या 
छपरावर बसप्रवलेला तारेला स्पशध करिारा वपलरा. 
 

 
 

पैठिी : तलम रेशमािे आप्रि लरीिे काठ व मोठा परर कसलेली कौशल्यपूिध प्रविकाम कसलेली 
वैप्रशष्टपूिध साडी. पठैिीच्या काठािी आकृती टाकिेिधाा आप्रि िमािबद्ध भौप्रमप्रतक आकाराांी यसक्त 
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कसते. पररामधील मोठ्या ाक्षीकामात मोराला कग्र्रममािे स्थाा कसते. औरंगाबार प्रलल्ह्यातील पैठिला 
याच्या उत्पाराािे कें द्र आहे. प्रतथे मागिी ाोंरवाू, रंग काठ, परर आप्रि ाक्षीकाम आपल्या प्रावडीिमािे 
सागंूा पैठिी तयार करूा प्रमळते. 
 

 
पैठिी 

 
पैदाशीचा त्ता (पेणडग्रंी रेकॉडग) : शास्त्रोक्त पशसपैराशीमध्ये, पैरासके्षत्रातील सवध गायी-कालवडी, म्हशी-
प्रहफसधिे, वळू, हेले, वासरे, पारडाबंाबतिी माप्रहती ामूर करिे कपेप्रक्षत कसते. वशंावळ लन्मप्ररा, 
लन्माच्या वळेिे वला मत्यारी ाोंरींबरोबर, आई, बाप, आला-आली बहीि-भाऊ या सवाच्या 
कायधक्षमतेबाबतही माप्रहती ठेवावी लागते. ज्या तक्त्यामध्ये कशी सवध उपलब्ध माप्रहतीिी ाोंर प्ररली लाते, 
त्या माप्रहतीला ‘पेप्रडग्री रेकॉडध’ कसे म्हटले लाते. 
 
पैसा सुरिंट (णमणलणपड) : संधीपार गटातील प्रडप्लोपोडा या वगातील एक वैप्रशष्ट््यमपूिध िािी. 
रायगोप्रायसलस करोप्रलास हे यािे शास्त्रीय ााव आहे. कस ठलाही स्पशध होताि हा पैशासारखा आकार धारि 
करतो म्हिा त्यास पैसा ससरवटं म्हितात. याच्या मसखाकडील तसेि शवेटिा भाग वगळता ित्येक भागास 
रोा छोटे पाय कसतात. कशा कसंख्य पायाचं्या प्रायपं्रत्रत हालिालींद्वारे हा हालिाल करतो. वास्पतींच्या 
पााावंर त्यािी गसलराि होते. 
 
पॅनगाईया : वगेेार या शास्त्रज्ञााे १९१२ साली िप्रतपारा केले की वीस कोटी वतांपूवी पृथ्वीवर एकि 
महाििंड भमूी होती, ती पॅागाईया. या भमूीिी शकले होऊा आल प्ररसिारी खंडे तयार झाली, कसे त्यािे 
मत होते. डसत्वा यााे १९३४ मध्ये वगेेाेरच्या प्रविारातं ससधारिा केली, त्यािमािे लॉराप्रसया उत्तरेकडिे 
आप्रि गोंडवालँड रप्रक्षिेकडिे कशी रोा महाखंडे पूवी कप्रसत्त्वात होती. टेप्रथस हा महासागर त्या रोा 
महाखंडामंध्ये होता. (पाहा : खंडािें स्थलातंर) 
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पॅरलल प्रोसेिंसग : लेव्हा फार मोठ्या िमािातील माप्रहतीवर संगिकातफे काही संस्करि करावयािे 
कसते तेव्हा त्या माप्रहतीिे वगेवगेळे छोटे घटक पाडूा त्या ित्येक घटकावर एकाि वळेी प्रारप्राराळ्या 
संगिकीय िोसेसरतफे संस्करि करण्यािे तंत्र. यामसळे एकंररीत संस्करिासाठी लागिाऱ्या वळेेत 
लक्षिीय बित होते. कन्यथा ती बित करण्यासाठी कप्रतशय वगेवाा आप्रि म्हिूा कप्रधक प्रकमतीच्या 
संगिकािीि आवश्यकता भासते. आलकालिे बहसतेक आघाडीिे संगिक या तंत्रााेि आपली कामप्रगरी 
पार पाडतात. कथात त्यािंी रिााही या तंत्राला सालेशीि केलेली कसते. लेव्हा कमेप्ररकेाे त्यावळेिा 
सवात शनक्तशाली कसा ‘्ेरम संगिक’ प्रवकत रेऊ करण्यास ाकार प्ररला तेव्हा या तंत्रािा कवलंब करूा 
कमी शनक्तशाली छोटे संगिक वापरूा ‘परम’ या महासंगिक भारतीय तंत्रज्ञाांी तयार केला. (पाहा : 
सुपर कॉम्प्युर्र) 
 
पॅराचंुबकीय (पॅरामॅननेणटझम) : काही पराथध लोखंडासारखेि िसंबकाकडे आकर्षतत होतात; पि त्यािंी 
आकतधिशक्ती कमी कसते. कशा पराथांस पॅरािसंबकीय म्हितात व त्यातूा िसबंकीय आकतधि हे 
वातावरिापेक्षा लास्त िमािात आरपार लाऊ शकते. 
 
पॅराणफिस : ही सपंृक्त स्वरुपािी रसायाे होत. त्यािें सवधसाधारि सूत्र CₙH2ₙ₊2 स्वरूपािे कसते. या 
गटातले पप्रहले िार सभासर वायसस्वरूप आहेत. काही लारा काबधायसक्त सभासर द्रवरूप आहेत. मात्र, 
१६ काबधा आप्रि ३४ हायड्रोला किसयसक्त पराथध मेिासारखे घास्वरूपात कसतात. 
 
पॅरािंसपथेणटक न्हगस णसस्स्टम : ले मज्जातंतू आतड्याकडे लातात त्या मज्जातंतू समूहास पप्ररघीय 
िेतासंस्था कसे म्हितात. या मज्जातंतूच्या कायामसळे किसेवााांतर उरराकडे लािाऱ्या रक्तवाप्रहन्या 
िसरि पावतात. (पाहा : पचरघीय िेतासंस्था) 
 
पॅरासेल्सस, णफणलपस ऑरेओलस (१४९३-१५४१) : नस्वप्रडश डॉक्टर आप्रि रसायातज्ज्ञ. 
रोगोपिारासाठी याांी िथम केमोथेरपीिा वापर केला. सवध शारीप्ररक प्र्रमया या रासायप्राक आहेत. त्या 
ाीट झाल्या तर शरीरधमध ाीट िालिार. त्यामसळे कोित्याही शारीप्ररक प्रवकृतीिे उत्तर रसायाशास्त्रि 
रेईल कसे त्यािें म्हििे होते. मक्यसधरी, आसेप्राक, वझक यािें क्षार बावूा त्यािा उपयोग त्याांी 
औतधोपिारात केला. 
 
पॅणलओणसन : भगूभीय कालखंडातील ६·५ ते ४·३ कोटी वतांपूवीिा कालखंड. (पाहा : भगूभीय कालखंड) 
 
पोखरि : रालस्थााच्या वाळवटंातील एक स्थाा. १८ मे, १९७४ रोली भारतााे लप्रमाीखाली १०७ 
मीटरवर केलेल्या पप्रहल्या किसिाििीिी लागा. याि प्रठकािी ११ मे आप्रि १३ मे, १९९८ रोली पसन्हा 
यशस्वी किसिािण्या केल्या गेल्या. त्यामसळे भारतािी किसप्रसद्धता लगाला समलली. 
 
पोटशूळ (कोणलक) : पोटशूळ म्हिले पोटात आवळल्यासारखे रसखिे. आतड्याला लंतूसंसगध झाल्यास 
राह होतो व पोट रसखू लागते. मूत्रवपड, मूत्रवाप्रहाी व मूत्राप्रलका यातं मूतखडा झाल्यास पोटशूल होतो. 
प्रपत्ताशयातील खडे वकवा त्यािा राह झाल्यासही पोटशूळ होतो. कंतगधळ (हर्षाया) कडकल्यासही पोटशूळ 
होतो. पोटशूळ झाल्यास रोग्याला घाम ससटतो, ओकाऱ्या होतात व रक्तराब कमी होतो. औतधााे पोटशूळ 
बरा होतो. क्वप्रित िसंगी शस्त्रप्र्रमया करावी लागते. 
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पोटॅणशयम : (K) : १९ किस्रममाकंािे कल्कली गटातील मलूद्रव्य. सलीवाचं्या शरीरािा कत्यावश्यक 
घटक, फळे आप्रि पालेभाज्यातं, प्रवशतेतः पालक आप्रि कळंबीत आढळतो. िाण्याचं्या शरीरात, शरीराच्या 
पेशीतूा मेंरूपयंत संवरेाा पोिप्रवण्याच्या िप्र्रमयेत, सोप्रडयम आप्रि पोटॅप्रशयम आयाािंा महत्त्वािा सहभाग 
कसतो. याच्या सेवाााे स्ाायू आप्रि ासा यािें कायध ससरळीत िालते. उच्च रक्तराबािा धोका कमी होतो. 
याच्या ४२ किसभाराच्या प्रबटाकिोत्सारी समस्थाप्राकाचं्या सहाय्यााे माावी शरीरातील पोटॅप्रशयमच्या 
ियापियािा आप्रि मूत्रवपडाच्या कायधक्षमतेिा कभ्यास करता येतो. पोटॅप्रशयमिे क्लोरेट, डाय्रमोमेट, 
परमगँाेट आप्रि सायााईड हे महत्त्वािे क्षार आहेत. पोटॅप्रशयम आयोडाईड प्रमसळेलं मीठ लेविात वापरले 
कसता थायरॉईड गं्रथीिे प्रवकार टाळता येतात. 
 
पोटगर, जॉजग (१९२०-२००२) : या प्रब्रप्रटश रसायाशास्त्रज्ञाला कप्रतशय वगेवाा रासायप्राक प्रवप्र्रमयािंा 
कभ्यास करण्यासाठी रोााल्ड ाोप्ररश आप्रि मााफे्रड आयगेा याचं्याबरोबर रसायाशास्त्रातील ाोबले 
पसरस्कार १९६७ साली प्रमळाला. पोटधर आप्रि ाोप्ररश याांी एखाद्या रासायप्राक िप्र्रमयेिे प्रारीक्षि 
करण्यासाठी ती एका ाॅाोसेकंरात थाबंप्रवण्यािे तंत्रज्ञाा शोधले. 
 
पोलाद (स्टील) : लोखंड आप्रि काबधा याचं्या प्रमश्रधातंूाा पोलार म्हितात. पोलारामध्ये काबधािे िमाि 
०·१ ते १·८ टके्क कसते. पोलारािी प्रार्षमती प्रबडापासूा करतात. प्रबडातील काबधािे िमाि २ टक्क्याचं्या 
खाली आिले व मूलद्रव्ये काढूा टाकली की त्यािे पोलार बाते. पोलार हा एकि प्रमश्रधातू ााही. 
घटकाचं्या बरलत्या िमािााससार प्रवप्रवध गसिधमांिी पोलारे प्रमळतात. गरलेिमािे प्रवप्रवध आकारािे ाळ, 
पते्र, रूळ, काबंी, तारा बाप्रवता येतात. कत्यतं मोठ्या िमािात उत्पारा आप्रि वापर होिारा पोलार हा 
महत्त्वािा प्रमश्रधातू आहे. म. स. पूवध काळापासूा भारतामध्ये शस्त्रप्रार्षमतीसाठी पोलारािा उपयोग होत 
कसे. कवािीा काळात, १८५६ सालाच्या ससमारास सर हेन्री बेसेमर याांी कशसद्ध लोखंड शसद्ध करतााा, 
लास्तीिा काबधा काढूा टाकण्याच्या िप्र्रमयेिा शोध लावला. बाधंकामात पोलारािा पसष्ट्कळि उपयोग 
होतो. 
 
पोलोणनयम (Po) : एक रसमीळ प्रकरिोत्सारी मूलद्रव्य. किस्रममाकं ८४. माराम क्यसरी याांी या मूलद्रव्यािा 
शोध लावला. त्याकप्ररता त्याांी यसरेप्रायमच्या खप्रालावर रासायप्राक िप्र्रमया करूा त्यापासूा हे मूलद्रव्य 
वगेळे केले. 
 
पॉपर, कालग  (१९०२-१९९४) : प्रवज्ञाााच्या तत्त्वज्ञााािे कप्रधष्ठाा ज्याांी माडंले ते प्रवसाव्या शतकातले 
कग्रगण्य तत्त्वज्ञ. त्यािंा लन्म ऑनस्रयात झाला होता; पि ते मंग्लंडिे ाागप्ररक झाले होते. प्रवज्ञााािा 
पाया प्रवगामी तकध शास्त्र (मंडनक्टव्ह लॉप्रलक) ासूा ते प्रागामी तकध शास्त्र (प्रडडनक्टव्ह लॉप्रलक) आहे हा 
त्यािंा िमसख प्रसद्धान्त होता. ावावीा प्रसद्धान्त माडूंा त्याचं्या आधारे प्रासगधघटाािें प्रवश्लेति 
करण्याऐवली प्रारीक्षिातूा प्रमळालेल्या माप्रहतीिे गप्रित सोडवाू प्रासगधप्रायम समलावाू घेण्यावर 
प्रवज्ञााािा भर कसतो कसा त्यािंा रावा होता. म्हिूाि त्याांी िस्थाप्रपत प्रसद्धान्तािी तपासिी 
करण्यासाठी पडताळा ा पाहता खोडताळा कलमावावा कसा प्रसद्धान्त माडंला. म्हिलेि िस्थाप्रपत 
प्रसद्धान्ताला पूरक प्रारीक्षिािंी कास ा धरता तो खोडूा काढिाऱ्या पसराव्यािंा शोध घेण्याच्या उिेशााे 
ियोगािंी आखिी करावी कसा त्यािंा आग्रह कसे. 
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पॉपलीन  : साध्या प्रविीिा वापर केला लािारा एक लोकप्रिय िकार. ससती, पॉप्रलस्टर आप्रि प्रमश्रतंतूिे 
धागे वापरूा यािी प्रार्षमती होते. पॉपलीासाठी मध्यमितीच्या ससताकंािे सूत थोड्या िमािात तर 
तलमितीच्या सूताकंािे सूत कप्रधक िमािात वापरतात. १०० च्या आसपास कसिारी बाण्यािी घाता 
ताण्याच्या घातेच्या रसप्पट कसते. 
 
पॉिंलग, लायनस कालग  (१९०१-१९७७) : रोा ाोबले पाप्ररतोप्रतके वलकिारा कमेप्ररका रसायाशास्त्रज्ञ. 
िथम त्याला १९५४ साली ाोबले रेण्यात आले होते. रासायप्राक बधं म्हिलेि केप्रमकल बॉड आप्रि रेिूिें 
स्वरूप वकवा स्रक्िर ऑफ मॉप्रलक्यसल या संशोधाासाठी रेण्यात आले. तर रससरे प्ररले गेले ते १९६२ 
साली. ााप्रभकीय प्राःशस्त्रीकरिासाठी क् वाटम मकेॅप्राक पूंलीय शास्त्रािा वापर करूा. 

 

 
 
पॉणलमेटॅणलक नोड्यूल्स : मगँाील, लोखंड, ताबं,े प्राकेल वगैरे धातू कसलेले, बटा्यमाच्या आकारमााािे 
आप्रि आकारािे लहाा गोळे (गोप्रलका), मंप्रडया आप्रि पॅप्रसप्रफक महासागराच्या तळाशी, बऱ्याि मोठ्या 
के्षत्रात प्रवखसरलेले आढळतात. या गोळ्यापासूा काेक धातू मोठ्या िमािावर प्रमळविे शक्य आहे. पृथ्वीच्या 
भभूागाखालील खािीतूा धातू प्रमळप्रवल्याांतर, समसद्राच्या तळाखालूाही खप्राले प्रमळप्रवण्याच्या ियत्ााांा 
या सवाप्रधकधातू गोप्रलकाचं्या रूपााे यश आले. १८७३ साली िथमि या गोप्रलका पाण्याबाहेर काढण्यात 
आल्या. 
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पॉणलयुरेणथन : डाय-आयसोसायाेट गटािंी संयसगे आप्रि डाय-हैप्रड्रक कल्कोहोल (रोा-OH गट 
कसलेले) यािंी रासायप्राक प्र्रमया होऊा ले पॉप्रलएस्टर वकवा पॉप्रलईथर प्रामाि होतात त्याांा 
पॉप्रलयसरेप्रथा सयंसगे म्हितात. ही संयसगे बरीि प्रटकाऊ कसल्यामसळे प्रगयर, बेकवरग, भाडं्यािें हँडल, मसठी 
(ाॉब), प्रवद्यसत् वाहक तारावंर संरक्षक आवरि आप्रि पॅवकग साप्रहत्य बाप्रवतात. पॉप्रलयसरेप्रथा फोम 
(PUF), प्रफ्रलसारख्या उपकरिात वील आप्रि उष्ट्ितारोधक साप्रहत्य म्हिूा वापरतात. फर्षािर उद्योगात 
वापरतात ते फोम-िामडे पॉप्रलयसरेप्रथािाि िकार आहे. (पाहा : पीयुएफ-पॉचलयुरेचथन फोम) 
 
पॉणलयुरेणथन फोम-पीयुएफ : (पाहा : पॉचलयुरेचथन) 
 
प्रकाश अनुितगन (फोटोरॉणपजम) : वास्पती कवयव कथवा िािी यामध्ये िकाशाला िप्रतसार म्हिाू 
प्ररसिारी हालिाल. ही हालिाल िकाशाच्या प्ररशकेडे कसेल तर त्या प्र्रमयेला धा आप्रि कंधाराच्या 
(म्हिले िकाश स्त्रोताच्या प्रवरुद्ध) प्ररशलेा कसेल तर त्यास ऋि कसे म्हितात. उरा. वास्पतीच्या 
कग्रकप्रलका वकवा प्ररव्यावर झडप घालिारे पतंग हे धा िप्रतप्र्रमया रशधप्रवतात तर वास्पतींिी मसळे आप्रि 
रात्री सिंार करिारे पाकोळीसारखे िािी हे ऋि िप्रतप्र्रमया रशधप्रवतात. 
 
प्रकाश घट (फोटो सेल) : एरवी प्रवद्यसत् रोधी कसिारे पि िकाशाच्या संपकात आल्याबरोबर प्रवरोध कमी 
करूा प्रवद्यसत् िवाहाला िालाा रेिारे उपकरि. कधधवाहक पराथांपासूा तयार केलेल्या या उपकरिावर 
िकाश पडताि त्यािंी ऊला त्याचं्यातील मलेक्रॉन्साा प्रमळूा ते वहापट्ट्यमात िवशे करतात. त्यायोगे 
प्रवद्यसत् िवाह ससरू होतो. मलेक्रॉप्राक पप्ररपथात बटिािी भपू्रमका हे फोटोसेल पार पाडतात. 
 
प्रकाशचमक (णसिटीलेशन) : िकाशकि वकवा मलेक्रॉासारखे वगेवाा मूलकि आप्रि प्रवप्रशष्ट द्रव वकवा 
घा माध्यमािे किसरेिू याचं्या टकरीमसळे, माध्यमाच्या किूांा ऊला प्रमळूा ते उते्तप्रलत होतात. ते, पसन्हा मळू 
ऊलापातळीवर येण्यासाठी, ती लास्तीिी ऊला, िकाशाच्या िमकीच्या स्वरूपात उत्सर्षलत करतात. हे 
उत्सलधा १०-¹⁰ ते १०-⁴ सेकंरात होत कसेल तर या कप्रवष्ट्काराला प्रसन्टीलेशा कसे म्हितात. 
 
प्रकाश मापनशास्त्र (फोटोमेरी) : िकाशािी तीव्रता मोलण्यािे शास्त्र. या शास्त्राद्वारे एखाद्या िकाशमाा 
वस्तूकडूा येिाऱ्या िकाशािी तीव्रता, तसंि एखाद्या वस्तूतूा वकवा पराथातूा िकाशप्रकरि पार 
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झाल्याांतर िकाशप्रकरिावंर होिाऱ्या पप्ररिामािे मापा केले लाते. िकाशमापाशास्त्रािा वापर करूा 
संबंप्रधत वस्तूच्या गसिधमांिी माप्रहती प्रमळविे शक्य होते. 
 
प्रकाश रसायन णिज्ञान (फोटोकेणमस्री) : िकाशाच्या िभावापोटी होिाऱ्या रासायप्राक िप्र्रमयािंा कभ्यास 
करिारी प्रवज्ञााशाखा. या िप्र्रमयासंाठी लागिारी ऊला िकाशाकडूा प्रमळते. उरा. हायड्रोला व क्लोरीा 
याचं्यापासूा हायड्रॉक्लोप्ररक आम्ल तयार होण्यािी िप्र्रमया िकाशामसळे शक्य होते. ‘िकाश सशं्लेति’ ही 
वास्पतींत घडिारी िप्र्रमया याि िकारात मोडते. 
 
प्रकाशिषग (लाइट इयर) : िकाशवतध हे कंतर मोलण्यािे एकक कसूा ग्रह, तारे, कवकाशस्थ वस्तू 
यामधील रूररूरिी कंतरे मोलण्यासाठी िकाशवतध हे एकक वापरतात. कारि िकाश कप्रतवगेााे िवास 
करतो. एका सेकंरात िकाश ३×१०⁵ प्रक.मी. एवढे कंतर कापतो. म्हिलेि एका वतात िकाश ९·४६×१०¹² 
प्रक. मी. एवढे कंतर लातो. म्हिूा एक िकाश वतध म्हिले ९·४६×१०¹² प्रक.मी. एवढे कंतर होय. 
 
प्रकाशणिदु्यत् पणरिाम (फोटोइलेस््रक इफे्ट) : काही धातू त्याचं्यावर िकाशप्रकरि पडले कसता 
मलेक्रॉन्स बाहेर फेकतात. या प्र्रमयेिे सैद्धानन्तक स्पष्टीकरि प्ररल्याबिल आमास्टामा याांा 
भौप्रतकशास्त्रातील ाोबेल पसरस्कार प्रमळाला. िकाशप्रकरि किािें रूपही धारि करतात या गृहीतकावर हे 
स्पष्टीकरि आधाप्ररत होते. 

 

 
 
प्रकाश णिश्लेषि (फोटोणलणसस) : वास्पती सूयधिकाशात िकाशसंश्लेति प्र्रमयेद्वारे आपले कि प्रामाि 
करतात. या प्र्रमयेररम्याा िकाशऊलेद्वारे पाण्यािे पथृःकरि करण्याच्या प्र्रमयेस िकाशसंश्लेति कसे 
म्हितात. या िप्र्रमयेररम्याा रासायप्राक बधं प्रवभक्त होऊा फ्री रॅप्रडकल्सिी प्रार्षमती केली लाते. 
 
प्रकाश ्होल्टाईक घट (फोटो्होल्टाईक सेल) : हा फोटोसेलिा एक िकार आहे. लेव्हा ह्या सेलवर 
फोटॉन्स म्हिले िकाश पडतो तेव्हा प्रवद्यसत िभावा बल प्रामाि होते. सेमीकंडक्टर म्हिले कधधसंवाहक 
पराथापासूा, प्रसप्रलकॉा वकवा सेलेप्रायमपासूा हा सेल तयार करतात. सौरघट हा एक िकारिा 
फोटोव्होल्टाईक सेल आहे. (पाहा : फोर्ोसेल व फोर्ोइलेस्क्ट्रक पचरर्णाम) 
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प्रकाशसंश्लषेि (फोटो िंसथेणसस) : वातावरिातील काबधा डाय ऑक्साईड व लप्रमाीतूा प्रमळालेले पािी 
याचं्या रासायप्राक िप्र्रमयेतूा उपयसक्त शकध रामय कबकरकािंी प्रार्षमती करण्यािी वास्पतींमधील ििाली. 
या िप्र्रमयेसाठी आवश्यक कसिारी ऊला वास्पती सूयधिकाशापासूा प्रमळवतात. म्हिूा या िप्र्रमयेला 
िकाशसंश्लेति कसे म्हितात. या िप्र्रमयेत वास्पतींमधील हप्ररतद्रव्यािी महत्वािी भपू्रमका कसते. काही 
शवैाल तसेि लीवािूही ही िप्र्रमया पार पाडू शकतात. वास्पतींच्या वाढीसाठी व त्यातूा िाण्याांा 
प्रमळिाऱ्या पोतिासाठी ही िप्र्रमया कत्यावश्यक आहे. 
 
प्रकाश सापळे (लाईट रॅप्स) : कंधारात, तीव्र िकाशाकडे झेपाविाऱ्या कीटकाचं्या स्वभावामसळे, 
कीडप्रायंत्रिासाठी रिाा केलेल्या िकाश सापळ्यािंा उपयोग होतो. शतेात २०० वटॅिा बल्ब खाबंावर 
लटकवाू त्याखाली रॉकेल प्रमप्रश्रत पािी ठेवले लाते. प्रकडीिे पतंग रात्री या िकाशाकडे आकर्षतत होऊा 
त्यावर टक्करतात व खालील पाण्यात पडूा मरतात. बल्बऐवली रॉकेल कथवा गसॅबत्तीही वापरली लाते. 
 
प्रकाशकी तंतू (ऑणप्टोकल फायबर) : िकाशप्रकरिाचं्या संपूिध कंतगधत परावतधााच्या गसिधमािा वापर 
करूा त्याांा प्रवााहााी रूरवर वाहूा ाेिारे कािेिे सूक्ष्म तंतू. कशा सूक्ष्म काितंतंूिा वापर आधसप्राक 
माप्रहती तंत्रामध्ये मोठ्या िमािावर केला लातो. शरीराच्या आत डोकाव ूशकिाऱ्या एन्डोस्कोपसारख्या 
वैद्यकीय उपकरिामंध्येही यािंा वापर होतो. 
 

 
प्रकाशकी तंतू 

 
प्रकाशकीय णक्रयाशीलता (ऑप्टोीकल ॲ्टीस््हटी) : काही संयसगे द्रव, स्फप्रटक वकवा प्रवलया कवस्थेत, 
ितल-पोलराईज्ड, िकाशािे ितल काही िमािात प्रफरप्रवतात. त्याचं्या रेितूील घटक कसंमात्र कसतात. 
या सयंसगािें रेिू रोा िकारिे, आरशातील एकमेकाचं्या िप्रतमाि कसतात. या रोा िकारच्या रेिूंाा 
ऑप्टीकल आयसोमसध कसे म्हितात. एक िकार, िकाशितल उलवीकडे प्रफरप्रविारा, डेक्स्रो-रोटेटरी 
तर रससरा िकार, िकाशितल डावीकडे प्रफरप्रविारा प्रलव्हो-रोटेटरी कसतो. या रोन्ही िकाराचं्या 
समरेण्वीय प्रमश्रिात, िकाशितल रोन्ही बालूस सारखेि प्रफरप्रवले लाते, पप्ररिामी हे प्रमश्रि िकाशकीय 
दृष्ट््यमा प्र्रमयाशील ासते. mesoisomer हाही एक प्रतसरा िकार आहे. त्याचं्या रेिूंिे कधे भाग, 
आरशातील, एकमेकाचं्या िप्रतमाि कसतात. टाटाप्ररक आम्लािे ३ िकारिे रेिू या कप्रवष्ट्कारािे उत्तम 
उराहरि आहे. 
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प्रकाशािणधप्रभाि (फोटोणपरीऑणडजम) : िकाशाला सलीवाकंरवी प्ररला लािारा कालबद्ध िप्रतसार. 
प्ररवस लहाा की मोठा यावर काही वास्पतींमध्ये फस लोरा आलेला प्ररसतो. काही िाण्यामंध्ये यावर 
स्थलातंरही कवलंबूा कसते. 
 
प्रकाशाचा मूलकि (फोटॉन) : प्रवद्यसत् िसबंकीय िारिािा मूलकि. हा िकाशप्रवज्ञाााच्या मप्रतहासंातील 
महत्त्वािा टप्पा मााला लातो. िकाशप्रकरि तरंगरूप आहेत की िकाश मूलकिािंा बालेला आहे 
याप्रवतयी िमसख प्रविारधारािें ताप्रत्त्वक मतभेर पूवी होते. आता मात्र िकाशािे स्वरूप रसहेरी कसूा त्यािा 
मूलकि फोटॉा हा बोसॉा लातीिा मलूकि कसल्यािे सवधमान्य झाले आहे. िकाशाच्या फोटॉािी ऊला 
hυ कसते. त्यात ‘υ’ (न्यू) ही िारिािी वारंवारता तर हा प्लाकं h नस्थराकं आहे. 
 
प्रकाशािरि (फोटोस्स्फअर) : कोित्याही ताऱ्याकडील दृश्यिकाश ज्यातूा बाहेर उत्सर्षलत होतो ते 
ताऱ्यािे बाह्यआवरि. सूयाच्या बाबतीत हे आवरि ससमारे पािश े प्रकलोमीटर लाडीिे कसूा त्याच्या 
बाहेरील भागािे तापमाा हे ससमारे ५,५०० कंश सेनल्सयस मतके आहे. सूयाकडे ालर टाकल्यावर 
आपल्याला प्ररसतो तो या िकाशावरिािा बाह्यभाग कसूा सौरडागासारखे सूयावर प्ररसिारे वैप्रशष्ट्ठ्यपूिध 
पप्ररिाम हे या िकाशावरिाति घडूा येतात. 
 
प्रकाणशकी (ऑणप्टो्स) : िकाश व िकाशाच्या लातीच्या िारिाच्या (मलेक्रॉारेखील) गसिधमांबाबतिा 
कभ्यास प्रलच्यात केला लातो, कशी प्रवज्ञााशाखा - िकाप्रशकी. 
 
प्रकाणशकी काच (ऑणप्टोकल नलास) : िकाप्रशकी उपकरिाचं्या रिाेसाठी वापरण्यात येिारी एक खास 
िकारिी काि. कशा उपकरिातंील वभगे बाप्रवण्यासाठी कप्रतशय पाररशधक, स्वच्छ आप्रि रंगप्रवरप्रहत 
काि वैज्ञाप्राकाांी बाप्रवली आहे. कशा कािा मूळ िकाशप्रकरिािें प्रवकृतीकरि होऊ रेत ााहीत. 
भारतातरेखील िकाप्रशकी काि बाू लागली आहे. 
 
प्रकाशीय अक्षर िाचक (ऑणप्टोकल कॅरॅ्टर रीडर-ओसीआर) : िकाशीय मलेक्रॉप्राक तंत्र वापरूा 
िकाशीय कक्षर वािक या संयंत्रािी प्रार्षमती केली आहे. कागरावरील छापील कक्षरािें रूपातंर 
संगिकाला िप्र्रमया करण्यास योग्य कशा संरेशात करण्यािे काम या यतं्राकडूा होते. प्रव्रमीच्या 
तऱ्हेतऱ्हेच्या मालावरील बारसंकेत ओळखूा प्रवकल्या गेलेल्या मालािी वकमत राखप्रविारी रेयके तयार 
करण्यासाठी याि संयंत्रािा वापर केला लातो. 
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प्रणक्रयापात्र (णरॲ्टर) : 
 
रसायनशास्त्र : एखारी रासायप्राक िप्र्रमया घडवाू आिण्याकप्ररता तयार केलेली यंत्रिा वकवा भाडें. 
 
अणुभौतिकी : किसप्रवखंडा प्र्रमयेपासूा ऊला प्रामाि करिारी किसभट्टी. किसभट्टीत खास पोलारािे प्रवशाल 
पात्र काँ्रमीटमध्ये बंप्ररस्त कसते. या पात्रात मंधााप्रलका कसतात व त्यातंील ²³⁵U ²³⁹Pu यासंारख्या 
मंधााच्या किसभलंाामसळे ऊला प्रामाि होते. ही भलंाशृखंला एका ठरावीक पातळीवर नस्थर ठेवण्याकप्ररता 
प्रायतं्रक म्हिूा कॅडप्रमयम धातूिा वापर होतो. कशा प्रायंप्रत्रत शृखंलेतूा बाहेर पडिारी ऊला वाहूा 
ाेण्याकप्ररता मंधााप्रलकाचं्या बालूाे पािी, लडपािी, आगका व ाायरोलासारख्या वायूंिा वापर 
करतात. त्याांा ‘वाहक’ कसे म्हितात. या वाहकाचं्या उष्ट्ितेिा उपयोग वाफ तयार करण्याकप्ररता होतो 
व त्या वाफेपासूा लप्रात्र िालवाू वील तयार होते. भारतात सध्या १६ किसभट्ट्यमा कायधरत कसूा 
त्यापंासूा ससमारे ३२०० मेगा वटॅ वीलप्रार्षमती होते. 
 
प्रके्षप (आथोगोनल प्रोजे्शन) : ितलातील सरळ रेताखंडाच्या रोन्ही टोकापंासूा रससऱ्या सरळ रेतेवर 
टाकलेल्या लंबाच्या पायातील कंतर, हा त्या रेताखंडािा लंब िके्षप. लर ℓ लाबंीिा रेताखंड रससऱ्या रेतेशी 
∠θ करीत कसेल तर ℓिा लंब िके्षप = ℓ cos θ 
 
प्रके्षपक (रािसमीटर) : रेप्रडओ वारंवारता िवाह प्रामाि करिारी आप्रि त्यावर ससं्करि करिाऱ्या सवध 
उपकरिाचं्या एकप्रत्रत समहूाला िके्षपक कसे म्हितात. आकाशकाच्या मरतीाे रेप्रडओ तरंगािें िसारि 
िके्षपक करतो. माप्रहतीच्या िसारिासाठी रेप्रडओ तरंगािंा उपयोग होतो. 
 
प्रघाती तरंग (शॉक िे् ह) : ध्वाीच्या गतीहूा कप्रधक वगेााे गप्रतमाा कसलेली वस्तू िघाती तरंग प्रामाि 
करते. कोरड्या हवते ध्वाीिी गती िप्रत सेकंराला ३३० मीटर म्हिले ताशी ११८८ प्रक.मी. एवढी कसते. 
याहूा लास्त वगेााे लािाऱ्या काँकॉडधसारख्या प्रवमाााच्या गतीमसळे िघाती तरंग प्रामाि होतात. त्यामसळे 
ििंड ध्वाी प्रामाि होतो. रारे-प्रखडक्या थडाथड आपटतात. कशा ध्वप्रािरूतिामसळे कााातील यंत्रिेवर 
पप्ररिाम होऊा बप्रहरेपिा येण्यािी शक्यता कसते. काही लोकाांा हृरयप्रवकारािा झटका येऊ शकतो. 
कप्रताव (ससपराोव्हा) ताऱ्याच्या स्फोटामसळे तर ििंड िघाती तरंग प्रामाि होतात. ते कवकाशातील 
एखाद्या तेलोमेघावर लाऊा धडकतात आप्रि त्यामसळे ताऱ्याच्या लन्मािी िप्र्रमया ससरू होऊ शकते. 
 
प्रचरि (्हरायिस) : िमाि प्रविलाािा वगध. ितीक σ² 
 

σ² =  वकवा   
n ∑fi  

 
येथे, xi = x िी कोितीही वकमत;  = गप्रिती मध्य, fi = वारंवारता n = xच्या एकूि प्रकमती; ∑fi = 
वारंवारतािंी बेरील 
 
प्रछाया (अबं्रा) : एखाद्या मोठ्या आकाराच्या तेलस्वी वस्तूकडूा येिारे िकाशप्रकरि छो्यमा आकाराच्या 
वस्तूाे कडवल्यावर पडिारी गडर सावली. िछायेत उभ्या कसलेल्या प्रारीक्षकास ही तेलस्वी वस्तू या 
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छो्यमा वस्तूमसळे पूिधपिे झाकलेली प्ररसते. प्रारीक्षकास सूयधग्रहिािी खग्रास नस्थती कासभवण्यास पृथ्वीवर 
पडलेल्या िदं्राच्या िछायेत कसाव ेलागते. तसेि, िंद्रग्रहिाच्या काळात िदं्राच्या पषृ्ठभागावरील काळपट 
तपप्रकरी रंगािा भाग हा पथृ्वीिी िछाया रशधवतो. या िरेशात सूयधप्रकरि हे पृथ्वीाे पूिधपिे कडवलेले 
कसतात. (पाहा: उपछाया) 
 
प्रजनन (णरप्रॉड्शन) : सलीवािंी ावीा प्रपढी लन्माला घालण्यािी िप्र्रमया. या रोा िकारच्या आहेत. 
(१) लैं प्रगक िलाा (२) कलैं प्रगक िलाा. लैं प्रगक िलोत्पारा : रोा बीलाचं्या – पसंबील आप्रि स्त्रीबील 
याचं्या सयंोगााे ावा लीव लन्माला येतो. कलैं प्रगक िलोत्पारा : मूळ लीवापासूा एक भाग प्राराळा होतो. 
त्यात ५ िकार आहेत. 
 

अ) तिभािन : एका पेशीिे प्रवभाला होऊा रोा पेशी तयार होतात. या ाव्या पेशी वाढतात 
आप्रि मग ित्येक पेशी प्रवभागूा रोा ाव ेलीव होतात. उराहरि, कप्रमबा 

 
ब) िुकडे / खंड : काेक पेशी कसलेल्या िाण्यािे रोा वकवा लास्त भाग होतात आप्रि ित्येक 

भाग वाढूा एकेक ावा पूिध िािी होतो. उराहरि (स्टार) समसद्र मासा 
 

क) कोंब आतण अकूंर : एखाद्या िाण्यात एक भाग वाढतो व तो मूळ िाण्यापासूा वगेळा होतो 
आप्रि वाढू लागतो. उराहरिाथध, स्पंल 

 
ड) बीिकण : एका िाण्यातूा वकवा वास्पतीतूा एक पेशीिे बीलकि सोडले लातात. 

ज्याचं्यापासूा ावालीव लन्मतो. उराहरिाथध - काही सूक्ष्म लंतू. 
 

इ) वनथपिीसारखी वशंवृध्दी (िुटवा) : वास्पतीिा काही भाग वगेळा फस टूा वाढू लागतो. 
 
प्रजनन (णब्रिंडग) : सलीवािें प्रायपं्रत्रत वातावरिात ियोगशाळेत करण्यात येिारे पसारुत्पारा. िामसख्यााे 
शतेी व्यवसायात किधान्य प्रपकाचं्या तसेि रसभत्या वकवा मासं रेिाऱ्या िाण्याचं्या कप्रधक उत्पारा रेिाऱ्या 
रोगिप्रतकारक ससधाप्ररत वािािंी प्रार्षमती करण्यासाठी सलीवांिे िलाा करण्यात येते. यात सकंप्ररत 
िलातींिाही समावशे होतो. 
 
प्रजाती (जेनस) : लीवाचं्या वगीकरिातील एक पायरी. उरा. मािसामंध्ये, कॉकेप्रशयस, प्राग्रॉईड, प्राग्रो, 
मंगोल, प्रपग्मी, आयध कसे काेक वशंभेर आहेत; तरीपि हे सवध िकार ‘होमो’ या एकाि िलातीमध्ये येतात. 
लास्वरंीच्या फस लािें काही वगेवगेळे िकार प्ररसतात, त्याचं्या पााामंध्येही फरक लािवतो; परंतस त्यातं 
लाती वगेवगेळ्या कसल्या तरी ‘प्रहप्रबस्कस’ या एकाि िलातीच्या त्या ओळखल्या लातात. 
 
प्रज्िलन (इस्ननशन) : पेटप्रविे कगर पेटिे. कोितेही मंप्रला (मोटरिे वकवा पंपािे) िालू होण्यासाठी 
त्यातल्या मधंााला ज्वलावबरूपयंत उष्ट्िता द्यावी लागते. त्यातील मधंााच्या पेट घेण्याला मनग्ाशा 
म्हितात. मोटारच्या मंप्रलामध्ये बॅटरीच्या सहाय्यााे प्रठिगी उडप्रवली लाते व मंधा पेट घेऊा वायू तयार 
होतो. त्या वायूच्या राबााे मंप्रला िालू होते. 
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प्रज्िलन िंबदू (फ्लॅश पॉइटं) : ज्या तापमाााला पराथािी वाफ व हविेे ज्वलाशील प्रमश्रि आगीिी 
ज्वाला वकवा प्रठिगी याचं्या संपकात आल्यावर तात्पसरते पेट घेते, त्या तापमाााला त्या पराथािा ‘िज्वला 
वबरू’ कसे म्हितात. ज्वालाग्राही पराथांिी ससरप्रक्षत साठविूक आप्रि वाहतूक करण्यासाठी ही कसोटी 
वापरली लाते. 
 
प्रिोद (थ्रस्ट) : कनग्ाबािातील मधंा िज्वप्रलत केले कसता, प्रामाि झालेले उष्ट्ि वायू लहाा प्रछद्रादं्वारे 
ििंड वगेााे बाहेर पडतात. या वायूंमसळे कनग्ाबािावर तेवढ्याि पप्ररमािािे बल प्रवरुद्ध प्ररशाेे कायध करते 
आप्रि कनग्ाबाि वर िके्षप्रपत केला लातो. या िप्रतप्र्रमया बलाला ‘ििोर’ कसे म्हितात. बाहेर पडिाऱ्या 
वायूंिे वस्तसमाा आप्रि वगे याचं्या गसिाकारााे ििोरािे मापा करतात. हाि बाहेर पडिाऱ्या वायिूा िवगे 
कसतो. कशाि िकारे प्रवमााावर कायध करिाऱ्या ििोरामसळे प्रवमाा पसढे लात कसते. 
 
प्रतिारी (गे्रंिंडग) : तयार फळभाज्या, फळे शतेातूा काढल्याांतर त्यातील फस टलेली, वपे्रडवाकडी, सडकी 
फळे बालूला काढूा, उरलेली प्रव्रमीसाठी त्याचं्या गसिधमध, आकार, रंग, लातीाससार वगेळी करूा ‘क’, 
‘ब’, ‘क’ कशा वगधवारीिमािे पॅवकग करिे. रंगासाठी फोटोमलेनक्रक रंग प्रवभागिी मप्रशािा वापर करता 
येतो. 
 
प्रणतकारके (अणँटबॉडीज) : सस्ता िाण्यापासूा उत्पि झालेला खास िप्रथाािंा समूह. हा समूह बाहेरिे 
िािी वकवा रसाया याच्यापासूा बिाव करतो. ही गोलाकार िप्रथाे खासकरूा िािी वकवा रसायााचं्या 
किूंशी िप्रतकार करतात. (पाहा : प्रचतक्षमता) 
 
प्रणतक्षमता (इम्युणनटी) : आ्रममि करिाऱ्या सूक्ष्मलीवापं्रवरुद्ध िप्रतकार करण्याच्या शरीराच्या क्षमतेला 
िप्रतक्षमता (िप्रतकारशक्ती) म्हितात. शरीरािी िप्रतक्षमसंख्या ज्याला ‘परका’ समलूा त्याप्रवरुद्ध 
िप्रतक्षमता प्रामाि करते कशा गोष्टीला िप्रतला म्हितात. िप्रतक्षमता प्रवप्रशष्ट िप्रतलााप्रवरुद्ध कसू शकते. 
िप्रतलाािे रससऱ्यारंा आ्रममि झाले तर त्याप्रवरुद्ध होिारा िप्रतसार पप्रहल्या आ्रममिापेक्षा लास्त तीव्र 
कसतो. िप्रतक्षमता प्रामाि करिाऱ्या लप्रसकापेशी - बी पेशी व टी पेशी कनस्थमजे्जत कसलेल्या 
मूळपेशींपासूा प्रामाि होतात. त्यािंी प्रवप्रशष्ट पृष्ठिप्रथाे िप्रतलाावंर प्र्रमया करतात. (पाहा : प्रचतकारक) 
 
प्रणतणक्षप्त णक्रया (णरफ्ले्स ॲ्शन) : शरीराशी प्रागडीत उत्स्फूतध हालिालींाा िप्रतप्रक्षप्त प्र्रमया म्हटले 
लाते. उरा. वशक येिे, डोळ्यात कमीलास्त िखरतेिा िकाश घससत कसेल तर िप्रतप्रक्षप्त प्र्रमयेाे डोळ्यािी 
बाहसली आकारााे छोटी-मोठी होत डोळ्यािे रक्षि करिे. शरीराला कस ठे लखम झाली, िेतातंतूद्वारे मेंरूत 
प्रारोप लातो व त्या त्या कवयवािें रक्षि व्हाव ेम्हिूा िप्रतप्रक्षप्त प्र्रमयेाे स्ाायूंिी हालिाल होते. या प्र्रमया 
ललर होतात व त्या मज्जारज्जतूील मज्जापेशींकडूा केल्या लातात. 
 
प्रणतघणटित (अणँट्लॉकिाइज) : घड्याळाच्या का्यमाचं्या उलट प्ररशाेे केलेले भ्रमि. 
 
प्रणतजन (अणँटजन) : शरीरबाह्य पराथध वा लीव याचं्या पृष्ठभागावरील त्यािंी प्रार्षववार ओळख पटप्रविारे 
रेिू. 
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प्रणतजैणिक (ॲस्िटबायॉणटक) : या िकारच्या औतधािंा उपयोग लीवाि ूव कवकामसळे झालेल्या रोगामध्ये 
िभावी उपिार म्हिूा होतो. या िकारिी औतधे लीवािू व कवकािंा ाायााट करतात. पेप्राप्रसलीा हे 
पप्रहले िप्रतलैप्रवक सर ॲलेक्झाडंर फ्लेवमगाे शोधूा काढले. पूवी ही औतधे बसरशी मोठ्या िमािावर 
वाढवाू त्यापासूा तयार होत कसत. आता बऱ्याि तऱ्हेिी िप्रतलैप्रवके सेंप्रद्रय सशं्लेति िप्र्रमया करूा 
बावतात. 
 
प्रणतद्र्य (ॲिटी-मॅटर) : मलेक्रॉा, िोटॉा यासंारख्या मूलकिाचं्या प्रवरोधी गसिधमध कसिाऱ्या किापंासूा 
बालेला िप्रतपराथध. िप्रतपराथािी पराथाशी िप्र्रमया झाल्यास रोन्ही ाष्ट होऊा त्याचं्या एकप्रत्रत 
वस्तसमााामतकी ऊला प्रामाि होते. मलेक्रॉा हा ागण्य वस्तसमााािा एक एकक ऋिप्रवद्यसतभार धारि 
करिारा मूलकि आहे. तेवढेि वस्तसमाा पि धाप्रवद्यसतभार धारि करिारा पॉप्रझरॉा हा मलेक्रॉािा 
िप्रतकि. कसे ित्येक किािे िप्रतकि कनस्तत्वात कसू शकतात. आलवर ॲनन्टमटॅरच्या कनस्तत्वािी 
कित्यक्ष िप्रिती प्रमळालेली कसली तरी त्यािा शोध लागलेला ााही. 
 
प्रणतध्िनी (एको) : एखाद्या वस्तूवर वकवा परावतधकावर आरळूा परत आलेला ध्वाी. लर परावतधक नस्थर 
कसेल तर परावर्षतत तरंगाच्या वारंवारतेमध्ये काही फरक पडत ााही. ध्वाी प्रामाि करिारा स्त्रोत व 
परावतधकामध्ये कमीतकमी कंतर १७ मीटर कसेल तर िप्रतध्वाी ऐकायला प्रमळतो. परावर्षतत ध्वाीलहरींिी 
तीव्रता मपं्रद्रयाांा समलिे आवश्यक कसते. कारि मूळच्या ध्वाीपेक्षा ती वगेळी कसते. 
प्रणतबंधक जैणिक उपाय (बायोरेणमणडएशन) : लैप्रवक सषृ्टीिा उपयोग करूा रोगावंर उपाय करिे. उरा. 
आयसवेरात वकवा होप्रमओपॅथीत वास्पतींिा उपयोग रोग प्रावारण्यासाठी केला लातो. 
 
प्रणतबल (स्रेस) : पराथावर परस्परप्रवरुद्ध प्ररशाेे रोा समाा बले कायधरत कसता, पराथांमध्ये 
िप्रतप्र्रमयात्मक बले तयार होतात, त्याांा ‘िप्रतबल’ कसे म्हितात. लावलेल्या बलास काटछेराच्या 
(्रमॉस-सेक्शा) के्षत्रफळााे भागूा यािे मापा केले लाते. त्यााससार यािे एकक ‘न्यूटा/िप्रतमीटर वगध 
आहे. सोयीिमािे मेगनॅ्यूटा/िप्रतमीटर वगध वकवा न्यटूा िप्रतप्रमप्रलमीटर वगध कसेही करतात. 
 
प्रणतमा (आकृती टाकिे) : आरशाच्या समोरील वस्तंूिे आरशात उमटलेले प्रित्र. वभगाचं्या समोरील 
वस्तंूपासूा प्राघालेल्या िकाशप्रकरिािें वभगामधूा लातााा व्रमीभवा होते. कसे प्रकरि कें द्रीभतू होऊा 
कशीि िप्रतमा उमटते. 
 
प्रणतमाकरि (इमेिंजग) : एखाद्या पराथािी वकवा कवयवािी ऋि प्रवद्यसत् भाप्ररत किाांी संगिकाच्या 
पडद्यावर िप्रतमा उमटवण्यािे तंत्र. यािा उपयोग मगॅ्ाेप्रटक रेझोान्स ममेवलगाे शरीराच्या आतील भागािंी 
तपासिी करण्यासाठी केला लातो. कतंराळातील गोष्टींसाठीपि या तंत्रािा उपयोग केला लातो. 
 
प्रणतणिकृती (स्रेन) : िप्रतबलामसळे पराथाच्या पप्ररमािात होिारा बरल आप्रि मूळ पप्ररमाि याचं्या 
गसिोत्तरास ‘िप्रतप्रवकृती’ कसे म्हितात. उराहरिाथध, १०० सें.मी. लाबंीिी सळई तािली कसता, प्रतिी 
लाबंी १०१ सें.मी. झाली, तर िप्रतप्रवकृती = लाबंीतील बरल ÷ मूळ लाबंी = १/१०० = ०·०१. गसिोत्तरात 
कंश व छेर स्थााी पप्ररमािािे एकक समाा कसल्यामसळे िप्रतप्रवकृती पप्ररमािप्रवरप्रहत संख्या कसते. लाबंी, 
रंुरी, लाडी, के्षत्रफळ, आकारमाा आरी कोित्याही पप्ररमािासंरभात िप्रतप्रवकृतीिे मापा केले लाते. 
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प्रणतसाद (फीड बॅक) : एखाद्या ििालीतूा बाहेर पडिाऱ्या बाबीिा काही भाग परत त्या प्रसनस्टममध्ये 
घालूा प्रतिे कायध प्रायपं्रत्रत करण्याच्या पध्रतीला फीडबॅक कसे म्हितात. एखाद्या िलातीच्या िाण्यािंी 
संख्या वाढली की भक्ष्यािा तसटवडा भासू लागतो आप्रि िाण्यािंी संख्या आपोआपि कमी होऊ लागते हे 
ऋि उल्यमा पसरवठ्यािे उराहरि आहे. (पाहा : उलर्ा प्रचतसाद) 
 
प्रणतसाद-पे्रषक (रािसपोंडर) : रेप्रडओ संरेश िके्षप्रपत करिारी आप्रि ग्रहि करिारी, त्याििमािे 
ध्वाीवधधााांतर तेि संरेश स्वयंिप्रलत पध्रतीाे वगेळ्या वारंवारतेवर िके्षप्रपत करिारी यंत्रिा. 
सवधसाधारिपिे संरेशवहा उपग्रहामंध्ये, तबकड्याच्या आकाशकामाफध त टेप्रलनव्हला संिात टेप्रलव्हीला 
िसारि ग्रहि करण्यासाठी वापरतात. 
 

 
 

प्रतीलॉग (अणँटलॉगॅणरथम) : गसिाकार, भागाकार मत्यारी मूलभतू प्र्रमया करण्यासाठी संख्यािें लॉगप्ररथम 
घेऊा बेरील वकवा वलाबाकी केल्यावर ली संख्या येते ती ितीलॉग कोष्टकात वािूा ले उत्तर प्रमळते त्यास 
त्या संख्येिा ितीलॉग म्हितात. उरा. ३४·२ × ६·७८ गसिाकारासाठी त्याच्या लॉगाप्ररथमािंी बेरील 
२·३६५२ येते. ती ितीलॉग कोष्टकात वािल्यावर २२६·६ गसिाकार येतो. 
 
प्रतीणिकलज (अणँटडेणर्हेणट्ह) : ज्यािा प्रवकलल (डेप्ररव्हेटीव्ह) ज्ञात आहे कसे फल काढिे म्हिले 
ितीप्रवकलल वकवा समाकला (मंप्रटगे्रशा) काढिे. मात्र समाकला शब्रािंा रुढ कथध संकला, 
एकत्रीकरि वकवा बेरील करिे कसा होतो. कलााच्या (कॅलक्यसलस) या भागात व्रमााे वपे्रष्टत लागेिे 
के्षत्रफळ काढिे, धावस्तूिे घाफळ, व्रमािी लाबंी वगैरेत लहाा लहाा राशी घेऊा त्यािंी बेरील करिे 
गृहीत धरल्यााे या िप्र्रमयेस समाकला - वस्तसतः प्राप्रित समाकला (डेप्रफाेट मपं्रटग्रल) म्हितात. तर 
ितीप्रवकलल िप्र्रमयेत प्ररलेल्या फलावर कशी प्र्रमया करायिी की, ते आलेल्या उत्तरािे प्रवकलल कसेल. 
 
प्रत्यास्थ सीमा (इलॅस्स्टक णलणमट) : कोित्याही घा वस्तूवरील ताि सोडल्यावर ती पूवधनस्थतीला येते. या 
क्षमतेिी कमाला मयारा. ती ओलाडंल्यास ताि सोडल्यावरही वस्तू सपूंिधपिे पूवधनस्थतीला येत ााही. 
प्रतिी लाबंी, रंुरी वकवा लाडी थोडीशी तरी बरललेली कसते. त्या वस्तूच्या लवप्रिकतेिा वापर एखाद्या 
बाधंकामात करतााा या मयारेिी रखल घ्यावी लागते. 
 
प्रथमािस्था (प्रोफेज) : पेशी प्रवभालााच्या िप्र्रमयेतील ही पप्रहली कवस्था आहे. (पाहा : पेशी चवभाजन) 
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प्रणथन (प्रोणटिस) : कप्रमाो आम्लाचं्या लाबंलिक साखळ्यािंी बालेली कप्रतशय महत्त्वािी लैवरसायाे. 
शरीरािे बाह्यागं आप्रि कंतरंग िप्रथााांीि घडलेली कसतात. यच्चयावत लैवरासायप्राक िप्र्रमयािें प्रायमा 
प्रवप्रशष्ट िप्रथााकंडूा, प्रवकराकंडूा केले लाते. लासकामंधील आराखड्यााससार िप्रथाािंी बाधंिी होते. 
लासकात काही बरल झाल्यास िप्रथााचं्या प्रार्षमतीत बाधा येते वकवा प्रामाि झालेली िप्रथाे सरोत होतात. 
पप्ररिामी त्या िप्रथााकरवी प्राधाप्ररत होिारी शरीररिाा वकवा शरीरप्र्रमया रूप्रतत बाते. (पाहा : अचमनो 
आम्ल) 
 
प्रणथनसंश्लेषि (प्रोटीन णसिथेणसस) : पेशींमधील लासकामंध्ये कसलेल्या आराखड्यााससार िप्रथाािंी 
बाधंिी करण्यािी िप्र्रमया. डीएाएच्या रेिूंमधील घटकाचं्या ्रममवारीत सामावलेली, आासवपं्रशक 
गसिधमांिी माप्रहती िथम ती ्रममवारी कायम राखिाऱ्या आरएाएमध्ये रुपातंर (रान्सप्र्रमप्शा) होते. 
आरएाएिा रेिू ती माप्रहती पेशीकें द्रकाबाहेर कसलेल्या रायबोझोम या उपागंापंयंत पोिवतो. तेथे त्या 
्रममवारीतील साकेंप्रतक संरेशािे वािा होऊा त्यााससार टीआरएाएच्या रेिूकडूा एकएक कप्रमाो आम्ल 
लोडले लाऊा िप्रथााचं्या रेिूिी प्रार्षमती होते. (पाहा : रायबोझोम) 
 
प्रदीप्त (इनकॅस्िडसेंट) : कोितीही वस्तू गरम केली कसता, प्रतच्यापासूा तापमाााधाप्ररत िारि प्रामाि 
होते. हे प्रवद्यसत् िसंबकीय िारि दृश्य िकाशाच्या रूपात येण्यासाठी त्या वस्तूिे तापमाा ५००-६०० कंश 
सेनल्सकस मतके कसिे गरलेिे आहे. तापमाा वाढले की या िारिािी तरंगलाबंी कमी कमी होत त्या 
वस्तूिा भासमाा रंगही बरलत लातो. घरातल्या प्रवलेच्या प्ररव्यातील टंग्स्टािी तार तापल्यााे िकाश 
प्रामाि करते. 
 
प्रदूषि (पोल्युशन) : माावाच्या काेक िकारच्या कृतींद्वारे प्रासगांत वगेवगेळे पराथध टाकले लातात. 
त्यास िरूति म्हितात आप्रि त्या पराथांाा िरूतके म्हितात. काही िरूतके पयावरिास बाधक ठरतात. 
लसे, कारखान्यातूंा आप्रि स्वयंिप्रलत वाहाातूंा वातावरिात लािारा धूर, मााववस्तीतूा पाण्यात 
लािारे मलमूत्र, लप्रमाीवर टाकला लािारा घाकिरा म. हवते सोडला लािारा सल्फर-डाय-
ऑक्सामड, पाण्यात टाकले लािारे लड धातू, मलमूत्र, यामंसळे आरोग्यास धोका होतो, रोगराई होते. 
ध्वप्रािरूतिामसळे बप्रहरेपि सभंवते. लहालातंील तेल समसद्रात साडंल्यास सागरी लीवािें मरि ओढवते. 
 
प्रदेशणनष्ठ (एवडेणमक) : एखाद्या प्रवप्रशष्ट भौगोप्रलक िरेशात ठाि माडूंा बसलेल्या आलारासंबधंी हा शब्र 
वापरतात. उरा. कॉलरा, मलेप्ररया हे रोग आप्रफ्रका व आप्रशया खंडात शतकाासशतके ठाि माडूंा बसलेले 
आहेत. पक्षी, िािी, झाडे याचं्याप्रवतयीही हा शब्र वापरला लातो. याचं्या वाढीसाठी, िलोत्पाराासाठी 
आवश्यक कसे तापमाा, हवामाा व खािे या भागातं प्रमळते, म्हिूा ते त्या भागातंि राहतात. 
 
प्रभाणित कोळसा (ॲस््ट्हेटेड चारकोल) : बारीक भसकटीच्या स्वरूपात कसलेला शसध्र काबधा. भसकटीिे 
कि कप्रतशय सनच्छद्र कसतात. त्यात ििंड िमािात वायसरूप पराथध शोतले लाऊ शकतात, शोतल्या 
गेलेल्या शसध्र वायसरूप पराथाच्या प्रमश्रिातूा, िभाप्रवत कोळसा प्रवप्रशष्ट तापमााावर तापप्रवल्यास शसध्र 
स्वरूपात मोकळे होऊ शकतात. उद्योगधंद्यात, बरेि वायसरूप पराथध शसध्र स्वरूपात प्रवलग करण्यासाठी 
आप्रि प्रपण्यािे पािी शसध्र करण्यासाठी िभाप्रवत कोळसा वापरतात. 
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प्रमाि णिचलन (स्टॅिडडग डेस््हएशन) : संख्याशास्त्रातील संभाव्यतेच्या प्रायमााससार कोित्याही प्रिलेिे 
मूल्य प्रववप्रक्षत ासते. एका मध्यवती संख्येच्या रोन्ही बालूला ते प्रवस्तारलेले कसते. या प्रवस्तारािा आवाका 
स्टॅन्डडध डेनव्हएशा प्रारेप्रशत करते. यािी मात्रा लेवढी कमी तेवढी ती िील कप्रधक एकसंध कसते. 
 
प्रमाििेळ (स्टँडडग टाइम) : ित्येक प्रठकाििी स्थाप्राक वळे ही वगेवगेळी कसल्यामसळे ित्येक रेश हा 
आपआपल्या रेशासाठी एक कप्रधकृत वळे स्वीकारतो. िमािवळे म्हिूा ओळखली लािारी ही कप्रधकृत 
वळे त्या िरेशातूा लािाऱ्या कालप्रवभागाांससार प्राप्रित केली लाते. भारतााे स्वीकारलेल्या िमािवळेेत 
आप्रि लागप्रतक वळेेत (वकवा ग्रीप्राि येथील स्थाप्राक वळेेत) साडेपाि तासािंा फरक आहे. आकारााे 
कप्रतशय मोठ्या कसलेल्या काही रेशाांी एकाहूा कप्रधक िमािवळेा स्वीकारल्या आहेत. (पाहा : 
कालचवभाग) 
 
प्रमाणित णबयािे (सर्णटफाईड सीर् स) : कें द्रीय बील सप्रमतीाे प्रशफारप्रशत केलेल्या, पसरस्कृत लातीिे, 
कासवपं्रशक व बाह्यगसि िमािा िाििीस पात्र ठरलेले उच्च रलािे प्रबयािे. यापासूा तयार झालेल्या 
प्रपकािे बी परत पेरिीसाठी िमाप्रित प्रबयािे म्हिूा वापरता येत ााही. 
 
प्रमाणित तापमान आणि दाब (स्टँडडग टेम्परेचर ॲवड पे्रशर - एसटीपी) : तापमाा आप्रि राब यावर 
कवलंबूा कसिाऱ्या बाबींसंबधंीिी, प्रवशतेतः पराथांच्या वायसरूपातील कवस्थेसंबधंीिी गप्रिते वकवा भाप्रकते 
करताांा, पायाभतू कवस्था म्हिूा २७३·१५ कंश केनल्हा (K) तापमाा आप्रि १०१३२५ पास्कल (Pa) राब 
कशी िमाप्रित नस्थती माातात. (पाहा : साधारर्ण तापमान आचर्ण दाब (नॉमटल रे्म्परेिर आचर्ण पे्रशर - 
एनर्ीपी) 
 
प्रमुख णनयतं्रि सुणिधा (मास्टर कंरोल फॅणसणलटी), हासन, कनाटक : उपग्रहाांा कवकाशात 
पाठप्रवल्याांतर त्याचं्या सवध हालिाली आप्रि कायांवर प्रायंत्रि ठेविारे मस्त्रोिे िमसख कें द्र. उपग्रह भनूस्थर 
कके्षत योग्य िकारे िके्षप्रपत करिे, त्यािें कायध योलाेाससार होण्यासाठीिी रेखरेख ठेविे ही कामे कें द्र पार 
पाडते. 
 

 
 

प्रमुख रंग (प्रायमरी कलर) : ताबंडा, प्रपवळा आप्रि प्राळा हे िाथप्रमक रंग आहेत. यातील कोित्याही रोा 
रंगाचं्या प्रमश्रिातूा प्रमळिारे ाावरगी, प्रहरवा आप्रि लाभंळा हे प्रद्वतीय श्रिेीिे रंग मााले लातात. 
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प्रमेय (णथअरम) : गृहीतके व प्ररलेल्या कटींच्या मरतीाे प्रसद्धता करूा ज्यात एखारा प्राष्ट्कतध काढला 
लातो ते, वकवा प्रसद्ध केलेला व्यापक स्वरुपािा प्राष्ट्कतध. लसे : प्रद्वपर िमेय, बीलगप्रितातील मलूभतू 
िमेय, समाकलाािे मलूभतू िमेय मत्यारी. 
 
प्रलंब के्षप (सब नॉमगल) : व्रमाला स्पशध वबरूशी (P) काढलेल्या िलंबािा (PG) X- कक्षावरील िके्षप 
(NG) 
 
प्रितगकता (इिड्टिस) : परावती प्रवद्यसत् िवाहािा गसिधमध. हा गसिधमध परावती प्रवद्यसत् िवाहातल्या 
बरलाला प्रवरोध करत कसतो. यािे एसआय एकक हेन्री. (पाहा : रेचझस्र्न्स) 
 
प्रितगन (इडं्शन) : िसंबकीय के्षत्रात वाहकािी हालिाल होतााा िसंबकीय के्षत्राच्या काटकोाात 
प्रवद्यसत् िभाव बल तयार होते. या प्र्रमयेला िवतधा म्हितात. हे प्रारीक्षि मायकेल फॅरेडे आप्रि लोसेफ हेन्री 
याांी स्वतंत्रपिे ाोंरवले. 
 
प्रिधी (ॲस्म्प्लफायर) : प्रवद्यसत् िसंबकीय स्पंरािी तीव्रता वाढप्रवण्यासाठी वापरले लािारे मलेक्रॉप्राक 
उपकरि. उरा. रेप्रडओ, टीव्ही यामंधील आवालािी पातळी वाढप्रवण्यासाठी वकवा सभा, समारंभ, ााटक, 
प्रित्रपट मत्यारी प्रठकािी यािा सरास वापर केला लातो. 
 
प्रिाह (फ्ल्स) : भौप्रतकशास्त्रात एखाद्या पप्ररमािाच्या घाफळामध्ये कसेलेली किािंी संख्या × त्यािंा 
सरासरी वगे. 
 

रसायाशास्त्रात संमीला होण्यासाठी प्रमसळलेला पराथध साधारि कथााे िवाह वकवा भासमाा 
िवाह (पाहा : िुंबकीय प्रवाह) 
 
प्रिाणहता (फ्ल्युइणडटी) : एखाद्या द्रावािा िवाही कसण्यािा गसिधमध. (पाहा : स्व्हस्कॉचसर्ी) 
 
प्रिाही पदाथग (फ्लुइर् स) : ले पराथध सहलपिे वाहतात, िवाही होतात वकवा स्वतःहूा सहल स्थाा 
बरलतात कशा पराथांाा िवाही पराथध म्हितात. द्रवनस्थतीतील आप्रि वायसनस्थतीतील पराथध िवाही 
कसल्यााे त्याांा िवाही पराथध म्हितात. 
 
प्रिेगक / िेगिधगक / त्िरक (ॲस््सलरेटर) : 
 
अतभयातंिकी : पेरोल कथवा प्रडझेल वापरूा िालवल्या लािाऱ्या वाहाािंा वगे वाढवण्यासाठी योललेले 
साधा 
 
भौतिकी : प्रवद्यसत् भार कसलेल्या आनण्वक किाांा वाढत्या प्रवद्यसत् राबािा वापर करूा त्यािंी ऊला वाढवता 
येते. या िप्र्रमयेिा उपयोग िवगेकात करतात. सरळ (प्रलप्राकर) िवगेकामध्ये एका पसढे एक कशा 
रंडगोलाकृती ाळ्यामंधूा लात कसतााा, ित्येक रंडगोलामध्ये कसलेल्या वाढीव प्रवद्यसत् राबामसळे त्यािंी 
गती म्हिलेि ऊला वाढते, रससऱ्या िप्र्रमय सायक्लोरोा या िकारात रोा कधध गोलाकृती लोहिसंबकामधूा 
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हे कि वतसधळाकार प्रफरत कसतात. रोा कधागोलाचं्या मधल्या भागात कसलेल्या प्रवद्यसत् राबाच्या 
फरकामसळे त्यािंी ऊला वाढते. लोहिसबंकही किाांा वाढिाऱ्या प्रत्रज्या कसलेल्या वतसधळाकार कके्षत प्रफरते 
ठेवतो. प्रस्रमोरॉा व प्रवटारॉा यामध्ये या किािंी कक्षा खूप लास्त वाढप्रवण्यािी क्षमता कसते या 
िवगेकािंा उपयोग ााभकीय भौप्रतकशास्त्रातील संशोधा, प्रकरिोत्सारी एकस्थ बाप्रविे तसेि कॅन्सरवर 
उपाय म्हिाूही होतो. 
 

 
 

प्रसरिशील / र्तदाब (डायास्टॉणलक) : हृरय आकसं िा पावाू िसरि पावण्याच्या वळेच्या प्रवश्रांतीच्या 
काळातील धमाीच्या आतील बालूस पडिारा रक्तराब. हा राब डाव्या ाीलयातही (व्हेनन्रकल) कसतो. 
सामान्यपिे हा राब पाऱ्याच्या ६० ते ९० प्रम.मी. एवढा कसतो. शक्यतो तो ८० प्रम.मी.च्या आसपास 
कसलेला िागंला. या काळात ाीलयात रक्तसिंय होतो. (पाहा : चसस्र्ॉचलक रक्तदाब) 
 
प्रसामािय णितरि (नॉमगल / गॉणसयन णडस्स्रबयशून) : ियत्ा n कांताित (n→∞) लातो तेव्हा प्रद्वपर 
प्रवतरिािी ती सीमा येते ते. बरीि भौप्रतक िले िसामान्य प्रवतरिाशी समरूप कसिारे प्रवतरि 
काससारतात. संख्याशास्त्रात बरीि प्रवतरिे िसामान्य व्रम (घंटेच्या आकारािा) कस लाशी साम्य कसलेली 
राखवली लातात. हे संततिल प्रवतरि होय. फ्रें ि गप्रिती कब्राहम डीमार यााे १७३३ साली या प्रवतरिािा 
शोध लावला. औद्योप्रगक कप्रभयापं्रत्रकी के्षत्रावर या प्रवतरिािे िभसत्व आहे. म्हिूा ते गसिवत्ता प्रायंत्रि 
तंत्रािा पाया ठरते. समष्टीतील रोातृतीयाशं वकमती मध्याच्या एक िमाि प्रविलाात पडतात. मध्य, 
मध्यक व बहसलक एकाि वबरूच्या ठायी येतात. या प्रवतरिास गौसीय प्रवतरि आप्रि व्रमास गौसीय व्रम 
कसेही म्हितात. (पाहा : चडस्स्ट्रब्युशन) 
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प्रसूणतशास्त्र (ऑबस्टेणर्स) : िसूप्रतपूवध गभधधारिेिा, ित्यक्ष िसूप्रतिा आप्रि िसूप्रतपिात ावलात 
बालकाच्या ससरुवातीच्या ससप्रतकागृहातील वास्तव्याच्या या कालखंडामंध्ये स्त्रीच्या आप्रि प्रतच्या ावलात 
बालकाच्या आरोग्यािी व्यवस्था साभंाळिारी शल्यप्र्रमयावैद्यकशास्त्रािी एक शाखा. या शाखेतील बहसतेक 
तज्ज्ञािंा स्त्रीरोगशास्त्रािाही कभ्यास कसतो. 
 
प्रस्थ-घनकोन (सॉणलड अगँल) : S या पृष्ठााे S बाहेरील कोित्याही वबरूशी आतंप्ररत केलेला कोा 

 

 
 
प्रस्थभूणमती / णत्रणमतीय भूणमती (सॉणलड जॉमेरी) : कवकाशातील वबरू, रेता, िस्थ वगैरे प्रवतयींिी 
भपू्रमती. त्यात भपू्रमतीच्या प्रायमाांी व्रमािे, पृष्ठािे गसिधमध काढले लातात. 
 
प्राचली समीकरिे / फले (पॅरामेणरक इके्वशिस / फं्शन) : एखारे फल कथवा समीकरि x, y मध्ये 
व्यक्त वकवा कव्यक्त स्वरूपात ा प्ररले लाता x आप्रि y ही िले आिखी एका प्रतसऱ्या स्विलात वकवा 
िािलात प्ररलेली कसतात ती. उराहिाथध x2+y2=a2 हे वतसधळािे समीकरि x=a cosθ, y=a sinθ कसे θ 
स्विलात िािली समीकरि म्हिूा रेता येते. 
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प्राििाय-ूणिरळता रोग (णब्रस्केट णडसीझ) : उंिावरील िरेशातील िािवायूच्या कभावी सपाट िरेशातील 
गायीगसराांा होिारा रोग. हवतेील िािवायू कमतरतेमसळे केशवाप्रहन्याचं्या प्रभप्रत्तकाांा मला होऊा त्यातूा 
छातीच्या भागात (प्रब्रस्केटमध्ये) सूल येते. कधीकधी हृरयावर कफाट ताि येऊा हृरयप्र्रमया बंर पडूा 
रोगी गसरे रगावतात. 
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प्रािी प्लिगं (झू फ्लँ्टॉन) : सूक्ष्म कसे िािील सलीव पाण्यात तरंगतात. शाकध  आप्रि रेवमाशािे ते मसख्य 
खाद्य कसतात. (पाहा : प्लवगं) 
 
प्राथणमक मानक (प्रायमरी स्टँडडग) : लाबंी, वस्तसमाा आप्रि वळे यासारख्या एककािें मााक एखाद्या 
मध्यवती संस्थेत ससरप्रक्षत ठेवतात. भारतात राष्ट्रीय भौप्रतकी ियोगशाळा ावी प्ररल्ली येथे मााक ठेवले 
आहेत 
 
प्रायमर : वभतीला वकवा कोित्याही वस्तूला रंगािा पप्रहला हात लावतात त्यािा िायमर म्हितात. रससरा 
कथध टंक लेखाातला टाईपिा हा एक िकार. प्रतसरा कथध बॉम्ब वकवा ससरंुग मत्यारी ाळीत भरलेली रारू. 
 
प्रायमेटस् : माकडे तसेि मािूस. एक सस्ता िाण्यािी लात. या िाण्यातं मोठा गसंतागसंतीिा मेंरू, समोरिे 
डोळे आप्रि वस्तू धरू शकिारे हात. मािूस आप्रि काही माकडे रोा पायावर िालू शकतात आप्रि त्यािी 
बसध्री मतर िाण्यापेक्षा वरिढ कसते. यािे उराहरि माकडे, वाार आप्रि मािूस. १३० कोटी वतांपूवी 
छो्यमा लीवापासूा हळूहळू उत््रमातंी होत होत मािसू लन्मला. 
 

 
 

प्रारि (रेणडएशन) : ऊला वाहूा ाेिारे तरंग. त्याचं्याकप्ररता कोित्याही माध्यमािी गरल ासते. या 
संजे्ञिा उपयोग प्रकरिोत्सारी स्त्रोताकप्ररताही करतात. 
 
प्रारि शोषि मात्रा (रेणडएशन ॲबसॉबडग डोस) : आद्याक्षरे आर. ए. डी. ‘रॅड’ हे िारि शोति मात्रा 
मोलण्यािे पप्ररमाि आहे. कोित्याही पराथावर पडिाऱ्या िारिााे १०० कगध िप्रत गॅ्रम मतकी ऊला 
पराथात शोतली गेली, की त्यािी मात्रा एक रॅड समलतात. 
 
िंप्रटेड सर्णकट : ही पद्धत वापरात येण्याआधी रेप्रडओ वकवा तत्सम उपकरिामध्ये लोडिाऱ्या तारािें लंगल 
होत कसे. विटेड सर्षकट करण्यािी पद्धत पसढीलिमािे - एका बोडावर ताबं्यािा पातळ थर प्ररला लातो. 
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ांतर फोटोग्राफीच्या तंत्रााे ले वीलिवाही मागध लरूर आहेत त्यािें विवटग या बोडावर केले लाते. कखेर 
वरील िवाही मागध प्रशल्लक राहतात. 
 
िंप्रणसणपया मॅथेमॅणटका (णप्रस्िसणपया) : तज्ज्ञापंसढे आपले शोध लाहीर करण्याबाबत न्यटूा उरासीा कसे. या 
त्याच्या वृत्तीमसळे कलाािा त्यािा शोध लरी आधीिा (१६६५) तरी लमधा गप्रिती लायनब्ाझाे त्यावरील 
आपले संशोधा कगोरर (१६७७) लाहीर केल्यााे कलाािा लाक कोि? हा वार प्रामाि झाला. कसा 
िकार गसरुत्वाकतधिाबाबत होऊ ाये - कारि रॉबटध हूकाेससद्धा गसरुत्वाकतधिावर संशोधा करूा न्यटूा 
िमािेि प्राष्ट्कतध काढले होते. - म्हिूा धूमकेतूिा उद्गाता एडमंड हॅलेाे वारंवार पाठपसरावा करूा 
न्यूटाला हा गं्रथ प्रलहावयास लावले. रॉयल सोसायटीाे तो िकाप्रशत करावयािे ााकारल्यावर हॅलेाे 
पररमोड करूा ३०० ितींिी िामडी बाधंिीिी ८ प्रशवलग वकमतीिी ली लॅप्रटा आवृत्ती िप्रसद्ध केली 
(१६८७) तोि हा ‘प्रिनन्सप्रपया’ गं्रथ. तीा खंडात प्रलप्रहलेल्या मूळगं्रथािी ५०० पााे कसूा त्यात ३४० 
भपू्रमतीय आकृत्या आहेत. मात्र न्यटूााे कलाउपपत्ती आधी काढली होती तरी त्यााे ती ‘प्रिनन्सप्रपया’ ांतर 
लाहीर केल्यामसळे यात कलााऐवली भूप्रमतीच्या कंगााे प्रसद्धातं माडंले आहेत. या गं्रथाच्या तीा भागापंैकी 
पप्रहल्यात गतीप्रवतयक प्रायम, रससऱ्यात द्रवगप्रतकी म्हिले हायड्रोडायाॅप्रमक्स आप्रि प्रतसऱ्यात 
गसरुत्वाकतधिािा सावधभौप्रमक प्रसद्धातं, सूयधमालेतील प्रवप्रवध घटााचं्या व्याख्या. थोडक्यात प्रवर्श्संस्थेिा 
प्रविार केलेला आहे. (पाहा : न्यूर्न, आयझॅक) 
 
णप्रस्टले, जोसेफ (१७३३-१८०४) : या प्रब्रप्रटश रसायाशास्त्रज्ञााे ऑनक्सला व मतर वायू ियोगशाळेत 
बावाू ते साठवण्यािी पद्धत रूढ केली. 
 

 
 

पे्ररि कंुडल (इडं्शन कॉइल) : प्रवद्यसत् िसबंकीय िेरिामंसळे उच्च प्रवद्यसतराबािी स्परंाे प्रामाि करिारे 
उपकरि. काही कमी संख्येिी वटेोळी कसलेली तार आप्रि काही लास्त संख्येिी वटेोळी कसलेली तार 
लोखंडी ाळीभोवती गसंडाळलेली कसतात. पप्रहल्या वटेोळ्यातल्या प्रवद्यसत् रोधकात लेव्हा किााक कडथळा 
प्रामाि होतो, तेव्हा मोठे प्रवद्यसत् िभावा बल रससऱ्या वटेोळ्यात िवार्षतत होते. कशा िकारिे उपकरि 
मोटारकार ससरू करण्यासाठी वकवा वायसवर िालिाऱ्या यतं्रासंाठी वापरतात. (पाहा : इंडक्शन) 
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प्रोजेस्टेरॉन : प्रस्त्रयामंधील माप्रसक ऋतूि्रम, गभधधारिा व भ्रिूप्रार्षमती या िलाााशी संबपं्रधत 
लीवरासायप्राक िप्र्रमयामंध्ये महत्त्वािी भपू्रमका बलाविारे स्टीरॉमड लातीिे संिेरक. यात काबधािे २१ 
किू कसतात. त्याच्यामसळे गभाशय गभािे रोपि आप्रि पोति करण्यास तयार होते. 
 
प्रोटीओणमकस्  : यच्चयावत िप्रथाािंी कंतगधत रिाा, त्यािंी काये व या रोन्हींमधील परस्परसंबधं यािंा 
सवांगीि कभ्यास करिारी लीवशास्त्रािी एक कत्याधसप्राक शाखा. या कभ्यासातूा प्रवप्रशष्ट कायासाठी 
िप्रथााचं्या रिाेत बरल करूा वकवा कृप्रत्रम िप्रथाािंी प्रार्षमती करूा त्याांा प्रवप्रशष्ट कायासाठी तयार 
करण्यािे उप्रिष्ट वैज्ञाप्राकाांी ठेवले आहे. (पाहा : जीनॉचमक्स) 
 
प्रोटॉन : किसगभातील एक कि त्यावर घा प्रवद्यसत् भार कसूा त्यािे वस्तसमाा १·७६७२६१ × १०-²⁷ प्रक.गॅ्र. 
एवढे म्हिले मलेक्रॉन्सच्या १८३६ पट कसते. िोटॉा हा तीा क्वाक्सधपासूा बावलेला कसतो व िोटॉा 
म्हिलेि हायड्रोला किूिा गभध होय. 
 
प्रॉपेलर : प्रवमााािा वकवा लहालािा पखंा. मधंााच्या ज्वलाााे या पखंाांी वगे घेतल्यावर हवा वकवा 
पाण्याला मागे सारत प्रवमाा वकवा लहाल पसढे लाते. 
 
प्रॉस्टॅनलॅस्िडन : प्रवकराचं्या िभावापोटी मेराम्लापंासूा तयार झालेले मेरयसक्त पराथध. यात एका पिंकोाी 
ि्रमाकार रिाेसप्रहत काबधाच्या एकूि २० किूंिी साखळी कसते. संिेरकासंारखेि काेक लीवरासायप्राक 
िप्र्रमयाांा िालाा रेण्यािे काम ते करतात. 
 
प्लिगं (फ्लँ्टॉिस) : समसद्राच्या खाऱ्या वकवा तलावाच्या गोड्या पाण्यात पृष्ठभागावर तरंगिारे कत्यतं 
सूक्ष्म कसे सलीव. ते रोा िकारिे कसतात. सूक्ष्म कसे शवैाल हे प्लवगं वास्पतीिे कसतात. प्रशवाय 
िािील प्लवगं सलीवाचं्या सूक्ष्म कळ्या वकवा सूक्ष्म कडं्याचं्या स्वरूपात कसतात. त्याांा िािील प्लवगं 
म्हितात. हे रोन्ही प्लवगं - रेवमासा वकवा मतर सागरी िाण्यािें उत्तम खाद्य कसते. 
 
प्लाकं, मा्स कालग  अिस्टग लुडणिग (१८५८-१९४७) : िकाशािा पूंल प्रसद्धातं (क्वाटंम प्रथकरी ऑफ 
लाईट) माडंण्यासाठी १९१८ िे ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळविारा लमधा भौप्रतकशास्त्रज्ञ. ऊला सतत 
उत्सलीत ा होता एका प्रवप्रशष्ट एककाच्या म्हिलेि क्वाटंाच्या स्वरूपात प्ररली लाते कसे तत्त्व सवधिथम 
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माडंण्यािे काम त्यााे केले. त्याच्या प्रसद्धातंामसळे भौप्रतक प्रवर्श्ाप्रवतयीच्या आपल्या समलात कमूलाग्र बरल 
घडूा आला. 

 

 
 
प्लाकं स्स्थराकं (फ्लाकं कॉिस्टंट) : माक्स प्लाकं या शास्त्रज्ञााे शोधूा काढलेला एक वैप्रर्श्क 
(यसप्राव्हसधल) नस्थराकं. कोित्याही िारिाच्या लहरींिी वारंवाप्ररता व प्रतच्या ठायी कसलेली ऊला यािंा 
ाातेसंबधं ाेत्या रशधवला लातो. त्यािे मूल्य ६·६२६१६९ × १०-³⁴ ज्यूल्स सेकंर कसूा त्यािा प्रारेश एि या 
मंग्रली कक्षरादं्वारे केला लातो. 
 
प्लाझ्मा सेल : रोगलंतूिप्रतकारि प्रवप्रशष्ट िप्रथाे, ॲनन्टबॉडी, तयार करिाऱ्या खास िकारच्या प्रलम्फपेशी. 
त्याचं्या पेशीललात आरईआर ाावािे रायबोसोमयसक्त मेमबे्रन्स प्रवपूल कसतात व कें द्रकातील ्रमोमपॅ्रटािी 
रिाा गाडीच्या िाकासारखी कसते. या पेशी प्रलम्फगं्रथींव्यप्रतप्ररक्त. फस प्फस से, पिा ससं्था व कनस्थमजे्जमध्ये 
सापडतात. 
 
प्लास्स्मड : लीवािूंमध्ये गसिसूत्राव्यप्रतप्ररक्त त्याच्याबाहेर कसिारे गोलाकार डीएाए. प्लानस्मड डीएाए 
लीवािूच्या डीएाएमध्ये ा प्रमसळता, लीवािूंतील घटकािंा वापर करूा स्वतःिी िप्रतकृती प्रामाि करते. 
लीवािूतील प्लानस्मडमध्ये कसलेल्या लासकामंसळे लीवािूंाा फायरेशीर गसि िाप्त होतात. प्लानस्मडमध्ये 
लासकामंसळे लीवािू िप्रतलैप्रवकािंा िप्रतकार करू शकतात. लासक कप्रभयापं्रत्रकीमध्ये परकीय डीएाए 
एखाद्या लीवािूत प्रशरकवण्यासाठी प्लानस्मडिा वापर केला लातो. (पाहा : जैवतंत्रज्ञान) 
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स्प्लस्टोसीन : पृथ्वीच्या आयसष्ट्यातील १८ लक्ष ते १० हलार वतांपूवीपयंतिा कालखंड. या काळात 
प्रहमाद्यािंी प्रार्षमती व कंत कसे बरल काेक वळेा झाले. या काळातील प्रहमयसगात पृथ्वीच्या ३० टके्क 
भागावर प्रहम व प्रहमाद्या होत्या. (पाहा : भगूभीय कालखंड) 
 
प्लुटोणनयम (Pu) : िारंीसारखे िमकिारे शसभ्र माावप्रार्षमत मूलद्रव्य. किस्रममाकं ९४. किसभट्टीमधील 
लळूा गेलेल्या यसरेप्रायमच्या मंधाापासूा ते कलग केले लाते. किूबॉम्ब व किसभट्टीमध्येही मंधा म्हिूा 
वापरात येते. आल लगात माावप्रार्षमत २३९ प्लसटोप्रायम साठा काही शकेडो टा एवढा आहे. 
 
प्लूटो : प्लूटो हा आपल्या सूयधमालेतला खसलाग्रह कसूा, त्यािे वस्तूमाा हे पृथ्वीच्या तसलाेत ०·२ टके्क 
मतके आहे आप्रि त्यािा व्यास पृथ्वीच्या व्यासाच्या १९ टके्क मतका आहे. पाण्याच्या ससमारे रसप्पट घाता 
कसलेला हा खसलाग्रह खडकाळ स्वरूपािा आहे. या खसलाग्रहावर मोठ्या िमािात पाण्यािा बफध  
कनस्तत्वात कसण्यािी शक्यता शास्त्रज्ञाांी व्यक्त केली आहे. सूयापासूा ३९ खगोलीय एकके मतक्या 
सरासरी कतंरावर कसिाऱ्या प्लूटोिी सूयाभोवतीिी िरप्रक्षिा पूिध होण्यास २४८ वतध लागतात. प्लूटोच्या 
ज्ञात उपग्रहािंी संख्या तीा आहे. क्लाईड टॉम्बो या कमेप्ररका खगोलज्ञााे म.स. १९३० साली शोधूा 
काढलेल्या प्लूटोला म.स. २००६ सालापयंत ग्रहािा रला होता. आतंरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संघटाेच्या 
सवधसाधारि सभेत त्यािा रला घटवाू त्याला खसलाग्रहािा रला रेण्यात आला. (पाहा : खुजाग्रह) 
 

 
 

प्लेट टे्टॉणन्स : या तत्त्वााससार पृथ्वीिा पृष्ठभाग काेक पापसद्र्ािंा कसूा ित्येक पापसद्रा म्हिले लाड 
िस्तर आहे. या कप्रतप्रवशाल, टिक पापसद्र्ाांी खंडे-उपखंडे आप्रि सागरतळ बालेली आहेत. यसरोप, 
उत्तर कमेप्ररका, रप्रक्षि कमेप्ररका, आप्रफ्रका, आप्रशया, ऑस्रेप्रलया आप्रि कंटानक्टधका ही सात खंडे कसूा 
ती सतत सरकत आहेत. लेथे पापसद्र्ाचं्या रोा कडा प्रमळतात तो िरेश भकंूप आप्रि ज्वालामसखीिा आहे. 
प्रहमालयािी प्रार्षमती भारत आप्रि यसरेप्रशया या पापसद्र्ाचं्या रोा भागाचं्या टकरीमसळे झालेली आहे. (पाहा : 
खंडािें स्थलातंर) 
 
प्लॅणटनम : (Pt) : ७८ किस्रममाकंािे कप्रतशय मौल्यवाा धानत्वक रानन्झशा मलूद्रव्य. हवते प्लॅप्रटामिे 
ऑनक्सप्रडकरि होत ााही म्हिूा राप्रगन्यातं तसेि थमककपल आप्रि प्रवद्यसत् कग्र म्हिूाही वापर होतो. 
प्रवतळण्यास लास्त तापमाा लागत कसल्यामसळे स्पशाग्र म्हिाू उपयोग. मप्ररप्रडयम आप्रि ऱ्होप्रडयम 
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धातूबरोबर उच्च ितीिे प्रमश्रधातू तयार होतात. काेक रासायप्राक प्र्रमयात प्लॅप्रटाम ब्लॅकच्या स्वरूपात 
उत्िेरक म्हिूा वापर. 
 
प्लॅस्टर ऑफ पॅणरस : (2CaSO4.H2O) : कॅनल्शयम सल्फेटिा हेप्रमहैडे्रट, १२८ कंश सेनल्सकस पयंत 
प्रलप्सम तापप्रवल्यास प्लॅस्टर ऑफ पॅप्ररस तयार होते. पाण्याबरोबर प्रमसळल्यास मऊ गोळा तयार होतो. 
वाळल्यावर खडकासारखा कडक गोळा तयार होतो. घट्ट होताांा प्लॅस्टर ऑफ पॅप्ररसिे आकारमाा 
वकप्रित वाढते. त्यामसळे साच्यातूा ससबक मूती काढता येतात. मोडलेली हाडे लसळप्रवल्याांतर, ती ाीट 
लोडलेली रहावीत म्हिूा त्या कवयवाभोवती प्लॅस्टर ऑफ पॅप्ररसिे आवरि तयार करतात. बाधंकाम 
उद्योगात वभतींच्या प्लॅस्टरिा एक घटक म्हिाू वापरतात. प्रिाीमातीच्या उद्योगातही बराि वापर होतो. 
 
प्लॅस्स्टक : पेरोरसायाापंासूा प्रमळिाऱ्या काेक िकारच्या बहसगसिी घा पराथांाा हे ााव प्ररले आहे. हे 
पराथध प्रारप्राराळ्या साच्यामंधूा काढले लाऊ शकतात, तसेि कापले लाऊ शकतात. त्याचं्यापासूा 
घरगसती उपयोगािी तसेि औद्योप्रगक उपकरिेही बावली लातात. 
 
प्िाँसॉ णितरि (प्िाँसॉ णडस्स्रबयशून) : फ्रें ि गप्रिती सायमा प्वाँसा (१७८१-१८४०) याचं्या ाावााे हे 
प्रवतरि ओळखले लाते. प्रद्वपर प्रवतरिात ियत्ाािंी संख्या n कांताित लािारी n → ∞ − यशािी 
संभाव्यता p खूपि लहाा p → o −; पि np सातं नस्थराकं m, तेव्हा प्रद्वपर प्रवतरिािे ले सीमारुप होते तेि 
म्हिले, 

 
 
प्वाँसॉ प्रवतरि, लेथे m=np वरील रोन्ही प्रवतरिे - प्रद्वपर व प्वाँसॉ - ही पृथकिल प्रवतरिे होत. (पाहा : 
प्रसामान्य चवतरर्ण) 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

फ 
 
फवडामेिटल पार्णटकल्स : पाहा : मूलकर्ण (एचलमेन्र्री पार्घर्कल्स) 
 
फमा णपयेर द (१६०१-१६६५) : फ्रें ि गप्रिती व भौप्रतकशास्त्रज्ञ, व्यवसायााे न्यायाधीश पि गप्रितािी 
ावावीा के्षते्र धसंडाळिारा सृलाशील व कल्पक गप्रितज्ज्ञ. फमा यााे बीलगप्रितात वाखािण्यासारखे 
काम केले. संभाव्यता उपपत्तीिा तो लाक होता. ककंशास्त्रािा त्यााे प्रवकास केला वकबहसाा कंकशास्त्र ही 
भपू्रमती व कंकगप्रितािी लोडभाता कसल्यािे त्यािे मत होते. ३५० वत ेप्रसद्धतेकभावी रेंगाळलेल्या. 
 

xn + yn = zn या त्याच्या कखेरच्या िमेयािी (फमाज्  लास्ट प्रथयरम) nच्या रोापेक्षा लास्त धा 
पूिांकी वकमतीसाठी पूतधता होऊ शकत ााही. यािी प्रसद्धता त्याला प्रमळाली होती पि ती मतर कोिास 
करता आली ााही, ती प्रब्रप्रटश गप्रिती कँड्र्यू  वाईल्साे १९९५ साली केली. 
 

 
 
फमी : आनण्वक भौप्रतकशास्त्रातील लाबंीिे कत्यंत लहाा एकक. एक फमी म्हिले १०-¹³ सें.मी. ही लाबंी 
एका न्यनूक्लऑाच्या प्रत्रज्येच्या बरोबर कसते. एककाला फमी हे ााव एप्रन्रको फमी या िप्रसद्ध मटाप्रलया 
रसायाशास्त्रज्ञावरूा ठेवण्यात आले आहे. त्यािा वापर पूवी आनण्वक आप्रि ााप्रभकीय भौप्रतकशास्त्रात 
केला लात कसे. प्रिन्ह fm (एफएम) 
 
फर्णमयम (Fm) : किस्रममाकं १००िे मलूद्रव्य. यािा शोध १९५२ साली प्रबप्रकाी ॲटाल येथे केलेल्या 
हायड्रोला बॉम्बच्या स्फोटातील राखेच्या रासायप्राक प्रवश्लेतिातूा झाला. 
 
फर्णमयॉन : सवध मूलकिािंी रोा गटातं वगधवारी केली लाते. ही वगधवारी त्याचं्या स्वतःभोवती प्रफरण्याच्या, 
म्हिलेि पप्ररवलााच्या, प्रारेशाकंाच्या मूल्यााससार केली लाते. फर्षमयॉाच्या पप्ररवला प्रारेशाकंािें मूल्य 
कधांकामंध्ये म्हिलेि १/२, ३/२ कसे कसते. प्रशवाय, त्यािंी एकंररीत वागिूक ही फमी-प्रडरॅक याांी 
प्रवकप्रसत केलेल्या सखं्याशास्त्रीय प्रायमाांससार होत कसते. फर्षमयॉामध्येही ‘बपॅ्ररयॉन्स’ आप्रि ‘लेप्टॉन्स’ 
कसे रोा गट समाप्रवष्ट आहेत. न्यरूॉा आप्रि िोटॉा हे फर्षमयॉा आहेत. (पाहा : बोसॉन) 
 
फमी, एणन्रको (१९०१-१९५४) : १९३८ सालिा भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळविारे मूळ 
मटाप्रलया वशंीय भौप्रतकशास्त्रज्ञ. त्यािें कायध ितसरस्त्र आहे. िायोप्रगक ििाली आप्रि सैद्धानन्तक प्रवविेा या 
रोन्ही भागावंर त्यािें प्रवलक्षि िभसत्व होते. किूवर मंरगती न्यरूॉािा मारा करूा किसप्रवभालाािी साखळी 
िप्र्रमया कशी िस्थाप्रपत करता येते हे त्याांी राखवाू प्ररले. तसेि, त्यािे सैद्धानन्तक स्पष्टीकरिही प्ररले. 
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मूलकिापंैकी मलेक्रॉासारख्या काही किािंी वतधिूक प्रवतर करिारी संख्याशास्त्रीय समीकरिे त्याांी 
पॉल प्रडरॅक याचं्या सहकायााे प्रवकप्रसत केली. ाोबेल पसरस्कारिराा सोहळ्याला हलर राप्रहल्याांतर 
त्याांी तेथूा थेट कमेप्ररकेत िवशे करूा, तेथेि वास्तव्य केले. तेथे कसतााा १९४२ साली प्रशकागो 
प्रवद्यापीठातील स्क्वाश खेळाच्या कोटावर त्याांी लगातील पप्रहली िायोप्रगक किसभट्टी यशस्वीप्ररत्या 
बाधंली. किूबॉम्ब बावण्याच्या िकल्पातही त्याांी मौप्रलक योगराा प्ररले. आल कमेप्ररकेतल्या एका ििंड 
ियोगशाळेला त्यािें ााव रेण्यात आले आहे. 

 

 
 
फल (फं्शन) : राशीतील रोा िलापंैकी एका िलाला (x) प्रवप्रशष्ट वकमती प्ररल्यास ती राशी (y) प्राप्रित 
वकमत धारि करीत कसेल तर त्या राशीला फल म्हितात. आधसप्राक भातेत रोा संिातील घटकािंा कसा 
संबंध की पप्रहल्या सिंातील एका घटकास रससऱ्या संिात एक आप्रि एकि घटक संगत कसेल तर कशा 
संिातील घटकाचं्या परस्पर संबंधाला फल म्हितात. पप्रहल्या सिंातील घटकाचं्या (x) वकमतीिा संि तो 
फलािा िातं (डोमेा) व रससऱ्यातील घटक वकमतीिा संि फलािा सहिातं (कोडोमेा) आप्रि ित्येक x 
वकमतीकप्ररता प्रमळिाऱ्या y वकमती (फलािे मूल्य) िा लो संि होतो त्यास फलािा व्याप्ती संि (रेंल) 
म्हितात. 
 
फलन (फर्णटलायझेशन) : लैं प्रगक िलााप्र्रमयेत ार आप्रि मारी याचं्या यसग्मकािें होिारे फलरायी 
मीला. माावाच्या संरभात पसरुताच्या शस्रमपेशीकडूा स्त्रीच्या कंडपेशीिे फला होते. फप्रलत कंडपेशीला 
प्रबलाडं म्हितात व यातूाि पसढे गभध प्रवकप्रसत होतो. 
 
फलाच्या महत्तम-लघुत्तम िंकमती (मॅस््झमा-णमणनमा ्हॅल्युज ऑफ ए फं्शन) : फलािी एखाद्या वबरूिे 
ठायी महत्तम (लघसत्तम) वकमती म्हिले त्या वबरूच्या सभोवती घेतलेल्या लहाा कंतराळात (डाव्या-
उलव्या बालूस) येिारी लास्तीत लास्त (कमीतकमी) वकमत. ज्या वबरूिे ठायी ही वकमत येते तो महत्तम 
(लघसत्तम) वबरू. 
 
कशा वबरूला वळि वबरू (टप्रांग) वकवा प्रािल (नस्थर) वबरू म्हितात. त्यालागी फलात वाढ कथवा घट 
होत ााही. ती नस्थर कसते. म्हिूा त्या वबरूिे ठायी फलािा प्रवकलल शून्य कसतो. कशा वबरूच्या ठायी 
व्रमाला काढलेला स्पशध X कक्षाला समातंर कसतो. 
 
फणलताडं (झायगोट) : लैं प्रगक िलाा प्र्रमयेत लेव्हा ार शस्रमपेशी आप्रि स्त्री कंडपेशी यािें मीला होते 
तेव्हा यापासूा फप्रलताडं तयार होते. वास्पतीच्या संरभात याांा प्रबलाडं म्हितात. आप्रि ते रोा यसग्मक 
म्हिले ार यसग्मक आप्रि स्त्री यसग्मक याचं्या मीलाााे होते.  
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फळशेती (हॉर्णटकल्चर) : फळझाडािंी शतेी. प्रिकू, द्राके्ष, आंबा, फिस, डावळब, पेरू, केळी, संत्री मत्यारी 
फळािंा आपल्या किात महत्त्वािा वाटा आहे. ही ााशवतं पि ागरी प्रपके कसल्यााे त्यािंी शतेी मोठ्या 
िमािावर महाराष्ट्राच्या प्रवप्रवध भागामंध्ये होते. (पाहा : फूलशतेी) 
 
फिारिी (स्पे्रईगं) : प्रपकावरील कीड आप्रि रोगािें प्रावारि करण्यासाठी त्याच्या पााे, फस ले, फळे 
मत्यारींवर केलेला द्रवरूप रसायाांिा प्रशडकाव. यासाठी हवचे्या राबावर िालिारी व हाताांी कथवा 
पायाांी िालप्रवता येिारी फवारिी यंते्र (पंप) वापरतात. मंप्रलाावंर िालिारी फवारिी यंते्ररेखील 
उपलब्ध आहेत. 
 
फिारा पद्धतीने सुकििे (स्पे्र नाइगं) : द्रवपराथांिी प्रवद्राव्य पावडर करण्यासाठी वापरली लािारी 
ससकवण्यािी पद्धत. द्रवपराथांिे कप्रतसूक्ष्म थेंबात रूपातंर करूा त्यािा फवाऱ्याच्या गरम हवशेी संपकध  
येऊ प्ररला लातो. त्यामसळे त्यातील बाष्ट्प ताबडतोब प्राघूा लाते. या तंत्रािा वापर रसधािी पावडर आप्रि 
मन्स्टंट कॉफी करण्यासाठी केला लातो. 
 
फसफस (एफर्हेसिस) : रासायप्राक प्र्रमयेमसळे वायूंिी प्रार्षमती होताांा लहाा बसडबसडे प्राघिे आप्रि 
फसफसण्यािा आवाल होऊा फेससदृत पराथध पृष्ठभागावर लमा होण्यािी प्र्रमया. उरा. खाण्याच्या 
सोड्यावर वलबािा रस प्रपळल्यास काबधा डाय ऑक्साईड वायू प्राघिे. 
 
फाऊलर, णिल्यम अल्रेिकड (१९११-१९९५) : प्रवर्श्ातील रासायप्राक मलूद्रव्याचं्या प्रार्षमतीिप्र्रमयेवरील 
मौप्रलक संशोधाासाठी ससब्रह्मण्यन  िंद्रशखेर याचं्या समवते १९८३ सालिे भौप्रतक शास्त्रातील ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे कमेप्ररका खगोलभौप्रतकशास्त्रज्ञ. ताऱ्यामंध्ये होिाऱ्या ााप्रभकीय िप्र्रमयािें ज्ञाा या 
रोघाचं्या संशोधाामसळेि झाले आहे. 
 
फान डेअर, णमअर णसमॉन (१९२५-) : किपेूक्षाही लहाा म्हिले सबॲटॉप्रमक पातळीवरील काही किािंा 
शोध घेण्यासाठी खास उच्च ऊला िवगेकािी बाधंिी केल्याबिल कालक रुनब्बआ याचं्या समवते १९८४ 
सालिे भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे नस्वत्झलंडप्रावासी डि आनण्वक कप्रभयंते. या 
उपकरिाच्या मरतीाे डब्ल्य ूआप्रि झेड किािंा शोध लावला गेला. 
 
फायणब्रनोजन : रक्त गोठण्याच्या िप्र्रमयेत महत्त्वािी भपू्रमका बलाविारे यकृतात तयार होिारे एक िप्रथा. 
या प्र्रमयेत सवध िथम िोिॉनम्बा या िप्रथाािे रूपातंर िोनम्बा या प्रवकरात होते. िोनम्बाच्या सहाय्यााे 
प्रिकट व तंतसमय फायप्रब्राोलािे रूपातंर फायप्रब्रामध्ये होते. फायप्रब्रा हे िप्रथा फॅक्टर-८ या िप्रथााशंी 
लोडल्यावर त्यािंी लाळी प्रविली लाते व त्यात रक्तपेशी कडकल्यामसळे रक्तािी गसठळी तयार होते. 
 
फास्ट ियरूॉन : तेल न्यूरॉा. ०·१ प्रमप्रलया मलेक्रॉा व्होल्टपेक्षा कप्रधक ऊला धारि करिारे न्यरूॉा. 
किसप्रवभालााांतर उत्सर्षलत होिारे न्यूरॉा सहसा या िकारिे कसतात. किसप्रवभालाािी साखळी िप्र्रमया 
िस्थाप्रपत करण्यासाठी त्यािंी गती, पयायााे त्याचं्या ठायी कसिारी ऊला, कमी करण्यािी आवश्यकता 
कसते. 
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णफबोनाची, णलओनाडो (११७०-१२४०) : मटलीिा गप्रितज्ञ. भारतीयािंी शून्यासप्रहत रशमाा कंक पद्धती 
िथम लोकप्रिय केल्यााे ती संबंध यसरोपात प्रवस्तृत िमािावर वापरली लाऊ लागली. िमाि उपपत्ती आप्रि 
समीकरिािंी मूळे काढण्याच्या तंत्रावर त्यााे काम केले. ‘बसक ऑफ स्वकेर ांबसध’मध्ये त्यािे 
डायोफंटसच्या प्रद्वघाती कप्राधायध समीकरिावंर तसेि ककंशास्त्रावर िगत योगराा आहे. त्यााे पूिांकािी 
प्रफबोाी श्रिेी शोधूा काढली. ज्यात ित्येक पर हे पूवीच्या रोा परािंी बेरील आहे. लसे १, १, २, ३, ५, 
८, १३, २१, …. त्यािे बरेि महत्त्वपूिध व माोरंलक गसिधमध प्ररलेले आहेत. 
 
णफरोमोन : िाण्यामंधील सरेंशवाहक रसायाे. आपल्या लघवीतूा यािंा प्रशडकावा करत वाघ, कस त्रा 
यासारखे िािी आपल्या वास्तव्यिरेशाच्या सीमा आखूा ठेवतात. तसेि िािी आप्रि कीटक लैं प्रगक 
आकतधिासाठीही याि िकारच्या रसायाािंा वापर करतात. त्यािंा उपयोग कीटकााशके म्हिाू 
करण्यािे ियत्ा होत आहेत. 
 
णफल्मबॅज : प्रकरिोत्सारी वातावरिात काम करिाऱ्या कमधिाऱ्याांी कंगावर वापरावयािे त्याांा 
प्रमळालेल्या प्रकरिोत्साराच्या माते्रिे मोलमाप करण्यािे साधा. यातील फोटोग्राप्रफक प्रफल्मवर 
प्रकरिोत्सारापोटी रासायप्राक िप्र्रमया घडूा येतात. त्याचं्या तीव्रतेिे मोलमाप करूा प्रकरिोत्सारािी मात्रा 
मोलता येते. कमधिाऱ्याचं्या वैयनक्तक ससरक्षाव्यवस्थेत हा बॅल महत्त्वािी भपू्रमका बलावतो. 
 
णफशर, रोनाल्ड आयमर (१८९०-१९६२) : प्रब्रप्रटश लासकीय शास्त्रज्ञ आप्रि आकडेशास्त्रज्ञ. त्याांी 
‘आकडेशास्त्र’ हे ाव ेशास्त्र स्पष्ट केले. त्याांी रक्तातील घटकािा आासवपं्रशक गसि, खासकरूा ‘ऱ्हीसस’ ही 
गोष्ट शोधली. 
 

 
 

णफशर, हािस (१८८१-१९४५) : सलीवाचं्या पेशींमधील क्लोरोप्रफल वकवा हेमोग्लोप्रबा या 
रंगद्रव्यासंारख्या पायरोल लातीच्या रसायाावंरील मूलभतू संशोधााबिल १९३० सालिे 
रसायाशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे लमधा शास्त्रज्ञ. त्याांी हेमोग्लोप्रबामधील हेमीा तसेि 
प्रबप्रलरुबीा यािंी प्रार्षमतीही ियोगशाळेत केली होती. 
 
णफशर, हरमन एणमल (१८५२-१९१९) : शकध रा व डीएाएच्या घटकापंैकी प्यसरीा या रसायाावंरील 
मौप्रलक संशोधाासाठी १९०२ सालिे रसायाशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे लमधा शास्त्रज्ञ. 
पप्रहल्या महायसद्धाच्या काळात त्याांी काबधायसक्त रबर, तेल व तत्सम नस्ाग्ध पराथांवर मौप्रलक संशोधा 
केले. 
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फील्र् स पदक (णफल्र् स मेडल) : लगात कोठे ाा कोठे रर िार वतांाी आतंरराष्ट्रीय गप्रित पप्ररतर भरते. 
तेथे गप्रितातील ाव्या सशंोधाावर प्राबधं वािा, ििा, पप्ररसंवार, व्याख्यााे मत्यारी ाेहमीच्या 
कायध्रममापं्रशवाय गप्रिताच्या के्षत्रात ामसाेरार कामप्रगरी करिाऱ्या ४० वतांच्या आतील तरुि संशोधकास 
ससविधपरक, रोख रक्कम व िशस्तीपत्रक रेऊा गौरवले लाते ते. हे प्रफल्ड्  मेडल गप्रिताच्या संरभात 
ाोबले पाप्ररतोप्रतकामतके मााािे समलले लाते. कॅाडािा गप्रिती प्रफल्ड्  यााे मृत्यूपत्रात प्रार्षरष्ट 
केलेल्या रक्कमेच्या व्यालातूा लास्तीत लास्त िार गप्रिती प्रावडूा त्याांा िार वतांतूा एकरा त्याच्या 
ाावााे हे परक प्ररले लाते. 
 
फुकुओका, मासानोबू (१९१३-२००८) : सेंप्रद्रय शतेीिा पसरस्कार करिारे लपााी शतेीतज्ज्ञ. कोितेही 
रासायप्राक खत, कीटकााशक ा वापरता फक्त लैप्रवक दृष्ट््यमा प्रवघटाशील पराथध वापरूा िथम 
संत्र्यािंा व ांतर भातशतेीच्या पद्धतीिा त्याांी प्रवकास केला. ‘बी’ भोवती मातीिा गोळा करूा तशी बी 
पेरण्यािी एक वगेळी पद्धत फस कस ओका याांी ससरू केली. कमकस वत रोपावंर शक्ती खिध ा करता त्यािंा 
ााश करूा लोमरार रोपावर लक्ष कें द्रीत करूा भरघोस उत्पारा प्रमळवा, कसा त्यािंा संरेश आहे. 
प्रपकािंी फेरपालट का करतात त्यािे वैज्ञाप्राक कारि फस कस ओकाांी सापं्रगतले. त्याांी ‘प्रवाासायास 
शतेीिा’ पसरस्कार केला. 

 

 
 
फुप्फुस (लंग) : र्श्सासंस्थेिा मसख्य कवयव. प्रत्रशकूंच्या आकारािे, मााेच्या खालच्या भागापासूा 
र्श्ासपटलापयंत (डायाफ्राम) पसरलेले फस प्फस स छातीच्या वपलऱ्यात रोन्ही बालूस एक एक कसे कसते. 
फस प्फस साभोवती संरक्षिात्मक रसपररी आवरि कसते. एक परर फस प्फस साला व रससरा फासळ्याचं्या आतील 
बालूस प्रिकटलेला कसतो. रोघामंधील सूक्ष्मद्राव वगंिासारखा काम करतो. त्यामसळे हे परर 
र्श्ासोच्छछ वासावळेी एकमेकावंर घासले लात ााहीत. डाव्या फस प्फस सािे रोा भाग कसतात. वरिा व 
खालिा. उलव्या फस प्फस सािे तीा भाग कसतात. वरिा, मधला व खालिा. ााका-तोंडातूा हवा 
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र्श्ासाप्रलकेवाटे (लाबंी १२ सें.मी.) फस प्फस सात लाते. र्श्ासाप्रलकेिे उलव्या फस प्फस सात लािारी व डाव्या 
फस प्फस सात लािारी कशा रोा शाखात प्रवभाला होते. त्या शाखािें २५ वळेा प्रवभाला होऊा एकपेशीय 
स्तराच्या वायसकोतात रूपातंर होते. कसे ३० कोटी वायसकोत (आलछ नव्हओलाय) फस प्फस सात कसतात. 
फस प्फस सािे के्षत्रफळ ७० िौ.मीटर कसते. हवतेील ऑनक्सला व शरीरातील काबधा-डाय-ऑक्साईड यािंी 
सतत वायसकोतात रेवािघेवाि िालू कसते. िौढ मािसू एका र्श्ासात ४५० प्रम.प्रल. हवा आत घेतो. 

 

 
 
फुप्फुस धमनी (पलमनरी आटगरी) : ऑनक्सलाप्रवरहीत कशसद्ध रक्त हृरयातूा फस प्फस सात शसप्रद्धकरिासाठी 
पाठप्रविारी रक्तवाप्रहाी. प्रतच्यामधूा कशसद्ध रक्त वाहत कसले तरी ते रक्त हृरयाकडूा बाहेर लात 
कसल्यामसळे प्रतला धमाी म्हितात. ही आकसं प्रित झाल्यास प्रतच्यातूा कपसरे रक्त शसद्धीकरिासाठी 
फस प्फस साकडे लाते. यामसळे शरीरािी ऑनक्सला गरल पूिधपिे भागवली लात ााही. 
 
फुप्फुसनीला (पलमनरी ्हेन) : फस प्फस साकडूा शसद्ध झालेले रक्त हृरयाच्या वरच्या डाव्या कप्प्यात 
पाठप्रविाऱ्या िार मोठ्या रक्तवाप्रहन्या. या वाप्रहन्यामंधूा शसद्ध रक्त वाहत कसले तरी त्या हृरयाच्या प्ररशाेे 
लात कसल्यााे त्याांा ाीला कसे म्हटले लाते. 
 
फुप्फुसािरि (प्लेिरा) : फस प्फस सावरच्या रोा पातळ आवरिामधील पोकळीत बसळबसळीत द्रव पराथध 
(म्यसकस) कसते. या पराथामसळे पडरे एकमेकाांा प्रिकटत ााहीत व र्श्साप्र्रमया ससरळीत होते. यातील 
आतील परर फस प्फस साला प्रिकटलेला कसतो तर बाहेरील परर छातीतील बरगड्याांा लोडलेला कसतो. 
छातीला कपघातामसळे आघात झाल्यास वकवा रोग ससंगध झाल्यास प्लेवरावर द्रव पराथध सािूा प्लस प्ररसी 
होऊा तीव्र वरेाा होते. 
 
फुलर, णरचडग बकणमिस्टर (१८९५-१९८३) : या कमेप्ररका शास्त्रज्ञााे आधसप्राक लगािी गरल ओळखूा 
लागेिा लास्तीतलास्त उपयोग करण्यािे तंत्रज्ञाा प्रसद्ध केले. १९२७ साली डायमनॅक्झऑा पद्धतीिी 
पूवधरप्रित घरे याांी बाधंली. ििंड आकारािी पि वलाााे हलकी कशी प्रलओडेप्रसक डोम पद्धतीिी घरे 
त्याांी बाधंली. या तंत्रज्ञााामसळे मोटर कार रिाा, गृहरिाा आप्रि शहर रिाेला खूप फायरा झाला. 
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फुले उमलिे (फ्लॉििंरग) : वास्पती आपली लात लीवतं ठेवण्यासाठी बीलोत्पारा करतात. त्यासाठी 
त्याांा कगोरर फस लाव े लागते. बील प्रामाि होण्याकगोरर वास्पतींिी फस ले फस लतात. त्या फस लािें 
परागीभवा होते आप्रि ांतर त्या फस लातील स्त्रीकेसर फलीत होऊा बील प्रार्षमती होते. आपला वशं 
प्रटकवण्यासाठी वास्पती योग्य वळेी फस ले प्रामाि करते. ही फस ले कीटकाांा आकर्षतत करतात, 
कीटकादं्वारे त्यािें परपरागीभवा घडूा येते. ित्येक वास्पतींिी फस ले ठरावीक वळेी आप्रि ठरावीक 
कालावधीत फस लतात. कधी ही फस ले रंगीत तर कधी ती ससवाप्रसक कसतात. भसगें, पतंग, फस लपाखरे, 
मधमाशी, उडते ढेकूि आप्रि पक्षी परपरागीभवा घडवाू आितात. या प्रशवाय, पािी, वारा याचं्या द्वारेही 
परागीभवा होते. पप्ररनस्थतीिमािे ही फस ले फस लतात. फस लात, पाकळ्या, पसंकेसर आप्रि स्त्रीकेसर ही मसख्य 
रले कसतात आप्रि ती परागीभवाास कारिीभतू ठरतात आप्रि फलाािी प्र्रमया घडवाू आितात. ही 
प्र्रमया पसंकेसराच्या हालिालीमसळे घडूा येते. 
 
फुलेणरिस : काबधाच्या प्रहरा, ग्राफाईट या रोा रूपावं्यप्रतप्ररक्त एक ावीा रूप १९८५ साली शोधूा 
काढण्यात आले. बकप्रमन्स्टर फस लर याांी प्रार्षमलेल्या प्रलओडेप्रसक घसमटािमािे प्ररसिाऱ्या या पंिकोाी व 
तटकोाी रिाेत काबधािे ६० किू कसतात, कसा शोध हॅरॉल्ड ्रमोटो व प्ररिडध स्मॉले याांी लावला. या 
रुपास बकप्रमाीस्टर फस लेप्ररा कसे संबोधतात. काबधािी २८, ३२, ७०, ८०, २४० किू कसलेली आिखी 
काही रूपे आता ज्ञात झाली आहेत. यािा उपयोग ग्राफामट िमािेि वगंि म्हिूा होऊ शकतो. प्रवलेच्या 
कप्रतवाहकाचं्या शोधाकप्ररताही यािा उपयोग होण्यािी शक्यता कसल्यााे या प्रवतयातील संशोधाास महत्त्व 
िाप्त झाले आहे. 
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फूणरये, ज्यॉ िाणतसा जोसेफ (१७६८-१८३०) : गप्रित व भौप्रतकशास्त्रात ली फले प्रत्रकोिप्रमतीय श्रेढीत 
व्यक्त करता येतात त्या ‘फूप्ररये श्रेढी’मसळे हा फ्रें ि गप्रिती ओळखला लातो. उष्ट्मा वहााच्या गप्रितीय 
भौप्रतकीत प्रवलक्षि महत्त्वाच्या ठरलेल्या या प्रवतयािा व्यापक िमािावर झालेल्या प्रवकासातूा ‘संवारी 
प्रवश्लेति’ (हामॉप्राक ॲााप्रलप्रसस) ही गप्रितािी उपशाखा प्राघाली. 
 
फूलशेती (फ्लोरी काल्चर) : भारतीय हवामाा, लमीा आप्रि भरपूर सूयधिकाश फूलशतेीसाठी योग्य 
कसल्यामसळे रेशात ससमारे ४० हलार हेक्टर के्षत्र प्रारप्राराळ्या फस लाचं्या लागवडीखाली आहे. ली फस ले 
ाैसर्षगक वातावरिात, ठरावीक मोसमात होऊ शकत ााहीत, ती हप्ररतगृहात वाढप्रवतात. उरा. लबेरा, 
कााेशा मत्यारी. िाफा, लाई-लसई, िमेली, मोगरा या फस लाचं्या ककापासूा काेक ससगधंी िसाधाे 
बाप्रवतात. गसलाबापासूा तयार केलेले गसलाबपािी व गसलकंर औतधी म्हिाू वापरतात. (पाहा : फळशतेी) 
 
फेनमॅन, णरचडग णफणलप्स (१९१८-१९८८) : १९६५ सालिा भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रवलेता 
कमेप्ररका वैज्ञाप्राक. यापूवीच्या ‘क्वाँटम मलेक्रोडायाॅप्रमक्स’ या प्रवतयातील ‘प्रसद्धान्तातील त्रसटी रूर 
करूा ससधारलेल्या प्रसद्धान्त माडंण्याच्या त्याचं्या या पाप्ररतोप्रतकप्रवलेत्या संशोधाकायात ज्यसप्रलका एस 
वर्श्गेर व सीा-मटीरो टोमोाागा या रोा सहप्रवलेत्या वैज्ञाप्राकािंाही समावशे होता. फेामा उत्तम ितीिे 
प्रवज्ञाा लेखकही होते. त्यािंी काेक उत्कृष्ट पसस्तके िकाप्रशत झालेली आहेत. फेामा यािंी व्याख्यााे तीा 
खंडातं िप्रसद्ध झालेली आहेत. ते भारतातही येऊा गेले होते. 

 

 
 
फेराईट : प्रमश्र ऑक्साईडिा एक वगध. यािे सवधसाधारि सूत्र MO.Fe2O3 कसे आहे. M हा कोबाल्ट, 
मगँाील, प्राकेल वकवा वझक या धातूिा किू कसतो. हे फेराईट प्रसरॅप्रमक कसतात आप्रि ते फेप्ररमगॅ्ाेप्रटझम 
वकवा फेरोमगॅ्ाेप्रटझम राखप्रवतात. ते प्रवद्यसत् वाहक ासतात. 
 
फेस (फोम) : साबि वकवा प्रामधलक पाण्यात प्रभलवाू ढवळल्यावर येिारे हविेे बसडबसडे. घास्वरूपातील 
फोमिी प्रार्षमती िथम द्रवरूपात फेस प्रामाि करूाि केली लाते. त्याकप्ररता प्रवतळवलेले धातू, 
प्लानस्टक, रबर, काि यामध्ये फेस प्रामाि करूा मग त्यािे थंड करूा वकवा कन्य मागााे घा पराथात 
रूपातंर केले लाते. फोमिा वापर गाद्या, उशाकप्ररता तसेि प्रारोधक साप्रहत्यात केला लातो. 
 
फॅ्स : (पाहा : फॅस्क्सचमली) 
 
फॅस््सणमली : िप्रतरूप मलकूर, छायाप्रित्र, ाकाशा वकवा त्यासारखी प्रित्रमय माप्रहती रूरवर 
पोहोिवण्यािी मलेक्रॉप्राक यंत्रिा. फोा-यंत्रिेद्वारे ही रूरसंिारािी व्यवस्था केली लाते. यात िथम 
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पाठवावयाच्या माप्रहतीिे मलेक्रॉप्राक संरेशात रूपातंर केले लाते. मग कसा संरेश टेप्रलफोा यंत्रिेद्वारा 
रूरवर पाठवला लातो. तेथे त्या संरेशािे परत मूळ माप्रहतीत रूपातंर होऊा त्यािी ित प्रमळू शकते. 
यालाि ‘फॅक्स’ कसेही म्हटले लाते. 
 
फॅरेडे : सधंाप्ररत्रामसळे (कपसॅीटर) पप्ररपथामध्ये धाप्ररता (कपॅप्रसटन्स) प्रामाि होते व ती ऊला साठवाू 
ठेवतो. लेव्हा एक कूलम्ब प्रवद्यसत पसरवठ्यामसळे संधाप्ररत्र भाप्ररत होते, लेव्हा संधाप्ररत्राधल्या पट्ट्यमामंध्ये एक 
व्होल्ट प्रवभवातंर प्रामाि होते, तेव्हा ली धाप्ररता तयार होते ते मापाािे एसआय एकक म्हिले फॅरेडे. 
मायकेल फॅरेडे याचं्या ाावााे ते ओळखले लाते. िायोप्रगक एकक माय्रमोफॅरेडे कसूा त्यािी वकमत १०-⁶ 
फॅरडे कसते. प्रिन्ह F. 
 
फॅरेडे पणरिाम (फॅरेडे इफे्ट) : िसंबकीय के्षत्र व िकाश याचं्यामधली प्र्रमया. मायकेल फॅरेडे याांी 
सवधिथम १८४५ साली प्रवद्यसत्  िसंबकत्व व िकाश परस्पराशंी संबपं्रधत आहेत हे ियोगााे प्रसद्ध केले. या 
संबंधाला प्रवद्यसत् िसंबकीय िारिाच्या प्रसद्धान्तािी लोड रेऊा क्लाकध  मकॅ्लवले याांी कप्रधक ियोग केले. 
 
तरंग लेव्हा पसढे पसढे लातो तेव्हा माध्यमामध्ये कंपाे प्रामाि होतात. कंपाािंी प्ररशा तरंगाला काटकोाात 
कसते. तरी तरंग वर-खाली होत ााही, कसे तरंग िकाशािे कसतात. (रान्सवसे - कवतरंग). िकाश हा 
प्रवद्यसत् िसंबकीय तरंग कसल्यााे त्यािा प्रवद्यसत् िसंबकीय के्षत्राशी कसलेला संबधं फॅरडे याांी सापं्रगतला. 
िकाशप्रकरिाचं्या आंरोलाािी तीव्रता िसंबकीय के्षत्राच्या समिमािात कसते. 
 
फॅरेडे, मायकेल (१७९१-१८९७) : प्रब्रप्रटश भौप्रतकतज्ज्ञ व रसायातज्ज्ञ. म.स. १८३१ मध्ये प्रवद्यसत्  िसंबकीय 
िवतधा हे तत्त्व त्यााे शोधूा काढले. औद्योप्रगक के्षत्रात प्रवद्यसत् लप्रात्र आप्रि प्रवद्यसत् िलीत्र मोठ्या िमािावर 
वापरले लातात. ती प्रवद्यसत् िसंबकीय िवतधा तत्त्वावरि कायध करतात. मलूद्रव्यािे प्रवद्यसत गसिधमध आप्रि 
संयोगक्षमता यामधील गप्रितीसूत्रही त्याांी शोधूा काढले. प्रवद्यसत् िवतधा आप्रि प्रवद्यसत्  कपघटााासबंंधी 
काही महत्त्वािे प्रायम त्याांी शोधूा काढले. 
 

 
 

फॅरेडेचा प्रितगनाचा णनयम (फॅरेडे लॉज ऑफ इडं्शन) : प्रवद्यसत पप्ररपथामध्ये प्रवद्यसत्  िभावा बल लेव्हा 
प्ररले लाते ते पप्ररपथासभोवती प्रामाि झालेल्या िसंबकीय िभावतल्या बरलाच्या िमािात कसते. प्रवद्यसत्  
यापं्रत्रकीमध्ये हे तत्त्व वापरतात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

फॅरेडेचे णिदु्यत् अपघटनाचे णनयम (फॅरेडेज लॉज ऑफ इले्रॉणलणसस) : प्रवद्यसत् कपघटाक्षम घटाच्या 
प्रवद्यसत् प्रवच्छेद्य द्राविातील प्रवद्यसताग्राांा, बाहेरूा, सरल प्रवद्यसत् िवाह पाठप्रवल्यास, घटातील द्राविात 
रासायप्राक बरल होतात. यासबंंधी फॅरॅडेाे रोा प्रायम शोधले. १) प्रवद्यसत् कपघटाक्षम घटात होिारे 
रासायप्राक बरल, त्यातूा पाठप्रवलेल्या प्रवद्यसत् भाराशी समिमािात कसतात. २) m वस्तसमााामतके संयसग 
प्रवलेप्रपत होण्यासाठी वकवा ससटे होण्यासाठी ‘Q’ मतका प्रवद्यसत् भार पाठवावा लागत कसल्यास, त्यािंा 
परस्पर संबंध Q = Fmz/M या समीकरिााससार कसतो. F हा फॅरॅडे नस्थराकं, z हा संयसगाच्या 
आयाावरील प्रवद्यसत् भार आप्रि M हे सापेक्ष आयप्राक वस्तसमाा आहे. 
 
फोटो कॉणपईगं (झेरॉ्स) : शाई प्रशवाय एखाद्या प्रित्राच्या वकवा लेखााच्या िप्रत काढण्यािे तंत्र. यातं 
प्रवद्यसत िकाशााे पृष्ठभाग भारीत करूा िप्रतमा घेतली लाते. लेव्हा एखाद्या रस्तावलेािी िप्रतमा काढायिी 
कसते. त्यावळेी ती िथम सेलेप्रायमाे कच्छारीत कसलेल्या प्लेट वकवा ड्रमवर पडते, ती कगोररि भारीत 
केलेली कसते, त्यावळेी पाढंरा भाग प्राघाू लातो. त्याांतर रेझीामसक्त पूड प्रलला टोार म्हितात. ती 
प्लेटवर पसरवली लाते, ती फक्त काळ्या भागावर पसरते. कथात, िप्रतमेिी लो छापील भाग कसतो तो 
टोार स्वीकारतो आप्रि ती िप्रतमा कागरावर उतरते आप्रि ही िप्रतमा उष्ट्ितेच्या सहाय्यााे साध्या 
कागरावर बाधंली लाते. 
 
फोटोक्रोमॅणटझम : िकाशाच्या िभावापायी रंग बरलण्यािा व िकाशप्रकरि रूर होताि पूवधवत होण्यािा 
गसिधमध. हा बाळगिाऱ्या पराथांिा उपयोग उन्हामध्ये रंग बरलिाऱ्या िष्ट्म्याच्या कािामंध्ये केला लातो. 
 
फोणजंग : एखाद्या धातूला ििंड राबाखाली प्रवप्रशष्ट आकार रेिे. हे काम सवधसाधारि तापमााापासूा ते 
कप्रतशय वाढीव तापमााापयंत केले लाऊ शकते. 
 
फोणलक ॲणसड : फोप्रलक ॲप्रसड हे ‘बी’ -गटातील एक महत्त्वािे लीवासत्त्व. पाण्यात प्रवरघळिारे 
लीवासत्त्व. यीस्ट, पालेभाज्या, यकृत तसेि आतड्यातील सूक्ष्मलीवािूिंी प्रार्षमती हा फोप्रलक ॲप्रसडिा 
स्त्रोत. रक्तपेशींच्या प्रार्षमतीसाठी यािी आवश्यकता कसते. हृरयावर रसष्ट्पप्ररिाम करिाऱ्या होमोप्रसस्टीा 
या द्रव्यािा पप्ररिाम यामसळे कमी होतो. याच्या न्यूातेमसळे पंडसरोग, गभाच्या मेंरूच्या व पाठीच्या कण्याच्या 
शवेटच्या कण्यािी वाढ यावर पप्ररिाम होतो. गरोरर प्रस्त्रयाांी फोप्रलक ॲप्रसडिी रोल एक गोळी घेतल्यास 
गभात प्रामाि होिाऱ्या खूप प्रवकृती टाळता येतात. 
 
फोंडके, गजानन पुरुषोत्तम (बाळ) (१९३९-) : लीवभौप्रतकीत डॉक्टरेट केली. भाभा किसूंशोधा कें द्रात 
रोगिप्रतबंधक शास्त्र, लीवभौप्रतकी आप्रि पेशींिे व ककध रोगासबंंधीिे लीवशास्त्र यावर २५ वत े संशोधा. 
सायन्स टस डे आप्रि टामम्स ऑफ मपं्रडया वृत्तसमूहािे काही वत े प्रवज्ञाा प्रवतयातील संपारक. काऊनन्सल 
ऑफ सायंप्रटप्रफक कँड मंडनस्रकल प्ररसिधमध्ये (प्रास्कॉम) ११ वत ेसंिालक. तेथे सायन्स प्ररपोटधर, प्रवग्याा 
िगती व मतर काेक प्रवज्ञाा प्रवतयातील संशोधा पप्रत्रकािें सपंारक. मराठीतील आघाडीिे प्रवज्ञाा 
कथाकार. भातिे, लेखा, आकाशवािी, रूररशधा या मागााे ३५ वत ेप्रवज्ञाा िसार, मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतर, 
महाराष्ट्र साप्रहत्य पप्ररतर, महाराष्ट्र शासा, कें द्र शासा आप्रि मतर काेक संस्थािें प्रवज्ञाा िसारासाठी 
पसरस्कार प्रमळाले. 
 



 

अनुक्रमणिका 

फॉन बेहिंरग, एणमल (१८५४-१९१७) : रक्तामधील पेशींाा बालूला सारल्याांतर प्रमळिाऱ्या रक्तद्रवािा 
वापर घटसपाच्या रुग्िावंर उपिारासाठी करण्यािी काोखी कल्पाा लढविाऱ्या या लमधा 
लीवािूतज्ज्ञास वैद्यकशास्त्रातील पप्रहलावप्रहला ाोबले पसरस्कार १९०१ साली प्रमळाला होता. संसगधलन्य 
रोगावंर करावयाच्या एका ाव्याि उपिारपद्धतीिी मसहूतधमेढ त्याांी रोवली होती. 
 
फॉस्फरस (P) : १५ किस्रममाकंािे कधातू मूलद्रव्य. ताबंडा, काळा, प्रपवळा कशी त्यािी तीा कपरूपे 
आहेत. ऑनक्सलाशी संपकात आल्यावर पाढंरा फॉस्फरस िकाकतो. कप्रतशय प्र्रमयाशील कसल्यामसळे 
प्रासगात तो ाेहमी कॅनल्शकम फॉस्फेट, ॲपटामट, फ्लोरोॲपटामट यासारख्या संयसगाचं्या रूपाति 
प्रमळतो. खते, कीटकााशके, आगगाड्या, कपमालधके, संप्रमश्रे बावण्यास तो उपयसक्त आहे. 
 
णरिकऑन : फ्रीलमध्ये थंडाव्यासाठी फ्लसरोकाबधा वायू वापरतात. त्यािे बालारातले ााव प्रफ्रऑा कसे आहे. 
 
णरिकडमन, जेरोम (१९३०-) : किसगभातील िोटॉा व न्यूरॉाकडूा होिाऱ्या मलेक्रॉाच्या कलवप्रिक 
प्रववतधाािा शोध लावाू क्वाकध  या मलूकिाचं्या कनस्तत्वािा पसरावा प्ररल्याबिल प्ररिडध टेलर व हेन्री कें डल 
याचं्यासमवते १९९० सालिा भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारे कमेप्ररका शास्त्रज्ञ. 
 
णरिकश, ऑटो रॉबटग (१९०४-१९७९) : आपले सहकारी रुडॉल्फ प्रपकलेस याचं्याबरोबर किसबॉम्बिे 
सैद्धानन्तक प्रववरि १९४० साली करिारे मंग्लंडप्रावासी ऑनस्रया भौप्रतकशास्त्रज्ञ. किसप्रवभालाािी 
संकल्पाा त्याांीि िथम माडंली. 
 

 
 

रॅिक्टल : प्रवप्रशष्ट िकारिे भौप्रमप्रतक आकार. हे आकार लसलसे कप्रधकाप्रधक मोठे केले लातात, तसतसे 
मूळच्या आकारासारखेि, तथाप्रप कप्रधक तपशीलवार आकारािंी िप्रिती रेतात. फॅ्रक्टलिा एक महत्त्वािा 
वापर संगिकाांी प्रामाि केलेल्या कप्रायप्रमत आकाराचं्या िप्रतमा बाप्रवण्यासाठी केला गेला आहे, उरा. 
डोंगर, ढग व कशीि प्रासगात आढळिारी दृश्ये. या तंत्राला ‘ाैसर्षगक भपू्रमती तंत्र’ कसे म्हितात. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
रॅिकिकणलन, रोझॅणलिड (१९२०-१९५६) : डीएाएच्या रेिूिी उत्कृष्ट क्षप्रकरि छायाप्रिते्र प्रमळविारी मगं्रल 
लीवभौप्रतकशास्त्रज्ञ. या प्रित्रामंसळेि प्र्रमक आप्रि वॉटसा याांा डीएाएच्या रेिूच्या कतंरधिाेप्रवतयीिे आपले 
संशोधा पार पाडता आले. लरी त्या छायाप्रित्रावंरूा डीएाएिे घटक साखळीवर कशा पद्धतीाे लोडलेले 
कसतात याप्रवतयीिा प्राष्ट्कतध काढण्यात फॅ्रन्कप्रला याांा यश प्रमळाले ासले, तरी त्याचं्या संशोधाािे 
महत्त्व कसाधारि होते. त्या छायाप्रित्रापं्रशवाय आपल्याला पसढिी वाट प्ररसली ासती, कसे खसि वॉटसा 
याांी ामूर केले आहे. केवळ ककाली मृत्यूमसळेि वॉटसा, प्र्रमक आप्रि प्रवनल्कन्स याचं्या बरोबरीाे ाोबले 
पसरस्कारािा सन्माा त्याांा प्रमळू शकला ााही. 
 
रॅिकिकलीन, बेंजाणमन (१७०६-१७९०) : कमेप्ररका स्वातंत्र्याच्या लाप्रहरााम्यावर सही करिारे कमेप्ररका 
संशोधक, शास्त्रज्ञ, रालकारिी, मसद्रक, आप्रि लेखक. त्याांी िकाश, उष्ट्िता, प्रवद्यसत आप्रि याप्रमकी के्षत्रात 
लक्षिीय संशोधा केले. गल्फिवाहाच्या मागािा मसद्रीत आलेख बावाू त्याच्या वातावरिावर होिाऱ्या 
पप्ररिामािी माप्रहती त्याांी प्ररली. आपल्या पतंगाच्या ियोगााे त्याांी आकाशात िमकिारी वील ही ससद्धा 
प्रवद्यसत् िभारािा मसक्तस्त्रोत (प्रडस्िालधि) आहे हे राखवाू प्ररले. बायफोकल (प्रद्वााभीक) िष्ट्मा, प्रफरिारी 
खसिी, कायधक्षम िलू, प्रवद्यसत् प्रावारक (तडीत रक्षक) कसे व्यवहारोपयोगी शोध त्याांी लावले. 

 

 
 
रॅिकस्िसयम (Fr) : ८७ किस्रममाकंािे कल्कली (li, Na, K, Rbls, Fr) गटातील सवात लड माावप्रार्षमत 
मूलद्रव्य. यािा शोध १९३९ साली लागला. यािे सवध समस्थाप्राक प्रकरिोत्सारी आहेत. 
 
रिकॉईड, णसनमंड (१८५६-१९३९) : ाामापं्रकत ऑनस्रया माासोपिारतज्ज्ञ. माोप्रवश्लेतिात्मक प्रसद्धातंािे 
आद्य िवतधक. फ्रॉईडाी माोप्रवश्लेतिािा पाया घातल्यामसळे माासोपिार शाखेिी खूप िगती झाली. 
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रिकॉउनहॉफर, योझेफ फॉन (१७८७-१८२६) : सौरविधपटशास्त्रािा पाया घालिारा लमधा िकाशशास्त्रज्ञ. 
रसबीि आप्रि मतर िकाशीय उपकरिासंाठी कत्यसच्च रलािी वभगे आप्रि कािेच्या मतर साधाािंी त्यााे 
प्रार्षमती केली. (पाहा : फ्रॉउनहॉफर रेषा) 
 
रिकॉउनहॉफर रेषा (रिकाउनहॉफर लाइिस) : सूयाच्या विधपटात प्ररसिाऱ्या काळ्या रेता. सूयाच्या 
विधपटातल्या ससमारे पािशहूेा कप्रधक रेतािंी ाोंर फ्रॉमाहॉफराे केली होती. या काळ्या रेता सूयाच्या 
वातावरिातल्या प्रवप्रवध मलूद्रव्यामंसळे प्रामाि झालेल्या कवशोति रेता कसल्यािे बसन्झेा आप्रि प्रकरछ कॉफ 
याांी कालातंरााे राखवाू प्ररले. त्यामसळे या रेतावंरूा सूयाच्या वकवा ताऱ्याचं्या वातावरिातल्या 
मूलद्रव्यािंा शोध घेिे शक्य झाले. 
 
फ्लाय बाय : एखाद्या आंतरग्रहीय मोप्रहमेत लक्ष्य म्हिूा ठरवलेल्या कवकाशस्थ वस्तूच्यालवळ लािे. परंतस 
त्याच्या ित्यक्ष संपकात ा येिे कथवा त्या सभोवतीच्या कके्षत ा पोहिण्याच्या मोहीमेस फ्लायबाय 
म्हितात. यात रूरूाि कभ्यास केला लातो. 
 
फ्लुओरीन (फ्लोरीन) : F, किस्रममाकं ९, हॅलोला गटातील कप्रतशय प्र्रमयाशील कधातू. फ्लसओस्पार, 
्रमायोलामट ही त्यािी खप्राले आहेत. तो प्रफकट प्रपवळा प्रवतारी वायू कसूा ऑनक्सप्रडकारक म्हिाू याच्या 
संयसगािा वापर काि कापण्यासाठी, वाताासकस ला यंत्रात क्लोरो फ्लसरो काबधा (सीएफसी) या वायचू्या 
स्वरूपात, फ्लसरोकाबधा प्रवश्लेतिामध्ये, रंतक्षय रोखण्यास होतो. 
 
फ्लुरोकाबगिस : या वसथेप्रटक सेंप्रद्रय रसायाात काही वकवा सवध हायड्रोला किू फ्लोरीाच्या किूांी 
प्रवस्थाप्रपत केलेले कसतात. ही रसायाे साधारितः ज्वलाशील ासतात व ती रासायप्राकदृष्ट््यमा उरासीा 
कसतात. ती पािी व तेलात प्रवरघळत ााहीत. 
 
फ्लेिंमग, अले्झाडंर (१८८१-१९५५) : पेप्राप्रसलीा या िप्रतलैप्रवकाच्या शोधाबिल एन्स्टध िेा व हॉवडध 
फ्लोरी याचं्यासमवते १९४५ सालिे लीवशास्त्रातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे मगं्रल सूक्ष्मलीवशास्त्रज्ञ. 
त्याांी पेप्राप्रसलीा ाोटॅटम या बसरशीपासूा हे िप्रतलैप्रवक तयार केले. माावी शरीरातील लाळ, कश्रू, 
रक्तद्रव्य यासारख्या द्रवामध्ये कसिाऱ्या लीवािूरोधक लायसोझोम या प्रवकरािा शोधही त्याांी लावला. 
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फ्लॉप्स : संगिकाच्या वगेािे मोलमाप करिारे एकक. ‘फ्लोवटग पॉमंट ऑपरेशा’ या संगिकीय संजे्ञच्या 
आद्याक्षरावंरूा हे ााव तयार केले गेले आहे. एका सेकंरात कशी प्रलतकी कप्रधक ऑपरेशा वकवा 
आकडेमोड संगिक करेल, प्रततका त्यािा वगे कप्रधक कसतो. (पाहा : बॅडचवड थ) 
 
फ्ल्यरूाईड : (पाहा : हॅलाईड) 
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ब 
 
बद्धकोष्ठता (कॉस्िस्टपेशन) : आठवड्यातूा प्रकमाा तीा वळेाही शौिास ा होण्याच्या नस्थतीला 
‘बद्धकोष्ठता’ कसे म्हितात. या नस्थतीत प्रवष्ठा घट्ट, कोरडी, लहाा-लहाा खड्यािंी बालेली आप्रि 
सहलगत्या बाहेर ा पडिारी कसते. आहारात तंतसमय पराथांिी कमतरता, शारीप्ररक हालिालींिा कभाव 
वकवा िसंगी काही औतधाचं्या सेवाामसळेही ही नस्थती येते. पि हा रोग ााही. शरीरातील ढळलेल्या 
संतसलाािी प्रारशधक कशी ही नस्थती आहे. 
 
बफर : अतभयातंिकी : रोा वस्तंूिा एकमेकावंर होिारा आघात सहा करण्यासाठी केलेली व्यवस्था. 
यामसळे त्या रोा वस्तंूिी झील होत ााही. उरा. रेल्व े मंप्रला वकवा तत्सम वस्तंूिा आघात सहा 
करण्यासाठी बसप्रवलेली लोखंडी पट्टी वकवा लाकडावर बसप्रवलेला रबरािा मोठा तसकडा. 
 
रसायनशास्त्र : सामू (पीएि)मध्ये बरल होऊ ा रेिारे द्रावि. यािा उपयोग काेक लैवरासायप्राक 
िप्र्रमयासंाठी केला लातो. बफर रसायाािंी, आम्ल आप्रि कल्कली या रोन्ही बरोबर, प्रवप्रशष्ट पप्ररनस्थतीत 
रासायप्राक प्र्रमया होऊ शकते. म्हिूाि सामूिे प्रायंत्रि होते. 
 
बकाफ, जॉजग डे्हीड (१८८४-१९४४) : कमेप्ररका गप्रितज्ञ. आधसप्राक गतीशील ििालीच्या उपपत्तीिा 
संस्थापक प्वाँकारे प्रलथे थाबंले, त्यापसढे याांी संशोधा केले. प्रशवाय त्यािें शवेटिे भौप्रमप्रतक िमेय प्रसद्ध 
केले, ही बाब फार महत्त्वािी आहे. मयाप्ररत तीा पराथांच्या िश्ााच्या संरभात ही प्राष्ट्पत्ती कथधपूिध आहे. 
याांतरिे महत्त्वािे काम म्हिले कलमवार माारक्षी रुपातंरि िमेय (पॉईंट वामल एरगॉडीक प्रथकरम) 
प्रशवाय सापेक्षतावार व पसलंयाप्रमकीवर पायाभतू काम केले. 
 
बगग, पॉल (१९२६-) : न्यूनक्लक आम्लावंर मौप्रलक संशोधा करूा त्याचं्या रिाेत फेरफार करूा त्याचं्या 
पसाबाधिीतूा ाव्या रिाेिा रेिू तयार करण्यािे तंत्र प्रवकप्रसत केल्याबिल वॉल्टर प्रगल्बटध व फे्रडप्ररक 
सँगर याचं्या समवते १९८०िा रसायाशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारे कमेप्ररका रेण्वीय 
लीवशास्त्रज्ञ. त्याचं्या संशोधाामसळे लासक कप्रभयापं्रत्रकीिा पाया घातला गेला. 
 
बनाडग, णिश्चन णनथिंलग (१९२२-) : हृरय आरोपि शस्त्रप्र्रमया िथम करिारे रप्रक्षि आप्रफ्रकेिे िप्रसद्ध 
शल्य प्रवशारर. ही शस्त्रप्र्रमया त्याांी ३ प्रडसेंबर, १९६७ रोली पिास वतीय रुग्िावर केली होती. रप्रक्षि 
आप्रफ्रकेत ओपा हाटध सलधरी आप्रि हृरयातील कृप्रत्रम झडपािंी प्रार्षमती त्याांी केली. 
 
बनेट, रँिकक मॅकफालेन (१८९९-१९८५) : रोगलंतंूिा िप्रतकार करिारी एक ससप्रायोप्रलत ििाली ित्येक 
सस्ता िाण्याच्या कंगी कसते. प्रतच्या कायधपद्धतीिे सप्रवस्तर प्रवश्लेति केल्याबिल या ऑस्रेप्रलयातील 
प्रवतािूशास्त्रज्ञाला पीटर मेडावार याचं्यासमवते १९६० सालच्या वैद्यकशास्त्रातील ाोबेल पसरस्कारााे 
सन्माप्रात केले होते. रक्तातील र्श्ेतपेशींच्या आवरिावर रोगलंतंूिी ओळख पटविारे प्रववप्रक्षत रेिू 
कसतात आप्रि ते आप-पर भावाच्या तत्त्वााससार आपले काम करतात हे त्याांी राखवाू प्ररले. तसेि, त्या 
रोगलंतंूप्रवरुद्ध रामबाि ठरिाऱ्या िप्रतवपडािंी प्रार्षमती करण्यािी क्षमता ज्याचं्या कंगी कसते, कशा 
र्श्ेतपेशींिी प्रावड होऊा त्याचं्या संख्येत वाढ होते हेही बाेट याांी राखवाू प्ररले. प्रवतािूिें लीवाि्रम 
कसे िालते आप्रि त्यांिी एकंररीत वागिूक कशी कसते हे त्याांी ‘मन्फ्लसएन्झा’िी लागि करिाऱ्या 
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प्रवतािूंच्या आधारे स्पष्ट केले. ‘पोप्रलयोमायलाप्रटस’ हा रोग प्रवतािूंच्या उपसगामसळे होतो आप्रि या प्रवप्रशष्ट 
प्रवतािूंच्या काेक पोटलाती कसतात, यािाही छडा त्याांी लावला. 
 
बफाचे आच्छादन (रिकॉस्ट) : शून्य तापमाााखाली कसलेल्या वस्तंूवर संघााामसळे प्रामाि झालेल्या 
पाण्याच्या वाफेला / बाष्ट्पाला बफािे आच्छारा म्हितात. 
 
बल (फोसग) : कोित्याही वस्तूच्या गप्रतमाा कवस्थेत बरल घडवाू आिण्यास कारिीभतू ठरिारी 
भौप्रतकराशी. पराथध नस्थर म्हिलेि प्रवराम कवस्थेत कसू शकतो. कशा वळेी त्याला गप्रतमाा करण्यासाठी 
बाह्य भौप्रतकराशीिी आवश्यकता भासते. ती राशी म्हिलेि बल. तसेि, वस्तू सरळ रेतेत एकाि वगेााे 
धावत कसेल, तर प्रतच्या वगेात वकवा पळण्याच्या प्ररशते बरल घडवाू आिण्यासाठी बलािी आवश्यकता 
भासते. 
 
बलक (योक) : कंड्यातील बलक कंड्यातील द्रवपराथात तरंगत कसतो. कोंबडीच्या कंड्यािा बलक 
प्रपवळ्या रंगािा प्ररसतो. त्याध्ये कंड्यातील भ्रिूाच्या वाढीसाठी आवश्यक कशा नव्हटॅप्रमा, धातू, 
कोलेस्टेरॉल या पोतक पराथांिा साठा कसतो. 
 
बहार धरिे (बहार णरटमेंट) : फळझाडाांा फस लोरा व फळे येण्याकप्ररता झाडातील कबधद्रव्यािंा संिय 
करूा, त्याांा फस लंधारिेस उद्यसक्त करण्यािी िप्र्रमया. आंबे बहार म्हिले फळझाडे पीक 
लााेवारी/फेब्रसवारीत फस लिे, मृग बहार म्हिले लूा/लसलैत फस लिे आप्रि हस्त बहार म्हिले 
सप्टेंबर/ऑक्टोबरमध्ये फस लिे. कसे बहारािे तीा िकार (हंगाम) आहेत. ठरावीक बहार धरण्यासाठी 
लमीा, हवामाा व प्रपकााससार एक ते रीड मप्रहाा कगोरर प्रपकास पािी रेिे बंर करतात. याला प्रपकास 
ताि रेिे कसे म्हितात. 
 
बणहगोल (कॉि्हे्स) :  
 
अ) बतहगोल आरसा (कॉन्व्हेक्ट्स तमरर) : गोलाच्या आतील बालूाे रलता (प्रसल्व्हवरग) केले तर बाहेरील 
बालूाे िकाश परावतीत होईल. त्याला आपि बप्रहवध्रम आरसा म्हितो. बप्रहवध्रम आरशााे ाेहमीि ससलट, 
आभासी आप्रि वस्तूपेक्षा लहाा िप्रतमा तयार होते. हा आरसा वाहा िालकासाठी मागूा येिारी वाहाे 
बघण्यासाठी वापरात आिला लातो. 
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ब) बतहगोल बभग (कॉन्व्हेक्ट्स लेन्स) : रोन्ही टोकापेंक्षा मध्यभागी लाड कसिारे वभग. या वभगातूा लािारे 
प्रकरि एका प्रठकािी एकवटतात. त्यामसळे याला कप्रभसारी वभग (कॉन्व्हप्रलं) म्हितात. घड्याळातला 
लहाा भाग बघण्यासाठी, रीघध दृप्रष्टरोत रसरुस्त करण्यासाठी, तसेि कॅमेरा, प्रद्वाेत्री (बायाोक्यसलर), 
सूक्ष्मरशधक, रूररशधक यामध्ये बप्रहगकल वभगािा वापर केला लातो. 
 
बणहिेशन (ए्स्रॉपोलेशन) : ज्ञात वकमतीच्या पल्ल्याबाहेर एखाद्या फलािी वकमत ठरवण्यािी िप्र्रमया. 
फलािा आलेख लर सरळरेता आली तर ती वाढविे शक्य पि व्रम कसेल तर काही मयारेपयंत तो 
वाढवाू प्ररलेल्या कंतराळा (पल्ल्या) बाहेरिी x िी वकमत घेऊा त्याशी संगत आलेखावरूा y िी वकमत 
काढिे. 
 
बहुगुिा, संुदरलाल (१९२८-) : प्रहमािल िरेशातील वाािें संरक्षि करण्यासाठी श्री. िंडीिसार भट 
याांी प्रबष्ट्िोईंच्या पद्धतीाे झाडाांा प्रमठी मारूा बसण्यािे आंरोला ससरू केले. या आरंोलााला ससंररलाल 
बहसगसिा याांी आपल्या िभावी वक्तृत्वााे रेशभर िप्रसद्धी प्ररली. त्याििमािे, आंरोलाात सप्र्रमय भागही 
घेतला. तेहरी धरि िकल्पामसळे होऊ घातलेल्या सभंाव्य पप्ररिामािंी माप्रहती भारतभर पसरवली. 
पयावरि संरक्षिाच्या या कामामसळे त्याांा ‘पद्मश्री’ाे गौरप्रवले गेले. 

 

 
 
बहुगुणित साखंळी प्रणक्रया (पॉणलमरेज चेन णरॲ्शन) : डीएाए रेिूच्या छो्यमा तसकड्यापंासूा त्याच्या 
काेक िती बाप्रवण्यािे तंत्र. या िप्र्रमयेत डीएाए पॉप्रलमरेल या प्रवतंिकािा वापर करण्यात येतो. कत्यतं 
कल्प माते्रत उपलब्ध डीएाए रेिूच्या मोठ्या िमािावर िती काढूा या डीएाए रेििूा वापर न्यायवैद्यक 
शास्त्रात गसन्हेकन्वतेिासाठी करण्यात येतो. हे तंत्र कॅरी मसलीस या ाोबेल पाप्ररतोप्रतक िाप्त शास्त्रज्ञााे 
प्रवकप्रसत केले. 
 
बहुगुणित्ि (पॉणलप्लॉइडी) : सलीवाचं्या पेशींमधील गसिसूत्रािंी संख्या रशधविारी सजं्ञा. ित्येक सलीवाच्या 
पेशींमध्ये गसिसूत्राचं्या ठरावीक संख्येतील लोड्या कसतात. त्या कवस्थेला प्रद्वगसप्रित कवस्था (२ा) कसे 
म्हितात. काही िलातींमध्ये ाैसर्षगक िसकीमसळे वलगी िलाा प्र्रमयेच्या वळेेस गसिसूत्रािें कधीकरि होत 
ााही आप्रि त्यामसळे यसग्मक हे प्रद्वगसिीत राहतात. कशा यसग्मकािे फला झाले की प्रामाि होिारा लीव 
ितसगसर्षित ४ा म्हिलेि बहसगसप्रित होतो. (पाहा : एक गुर्णी अवस्था, चिगुर्णी अवस्था) 
 
बहुपदी (पॉणलनॉणमयल) : एकापेक्षा कप्रधक परे कसिारी बैप्रलक परावली. 
बहसपरीिे व्यापक स्वरुप : a0 xn + a1 xn-1 + a2 x n-2 + .... + an 

n = 1 रेतीय परावली. लसे 2x+3; n = 2 प्रद्वपरी. ax2 + bx + c; n = 3 प्रत्रपरी म. 



 

अनुक्रमणिका 

बहुपृष्ठक (पॉणलहेनॉन) : ज्यािंी पप्ररपृष्ठे बहसभसलाकृती कसतात तो िस्थ वकवा घााकृती. िार पृष्ठ े तो 
ितसःपृष्ठक, सहा कसिारा तट पृष्ठक म. 
 
बहुपोषि (युरॉणफकेशन) : शतेातूंा धसपूा लािारी खते, वस्तींतूा लािारे मलमूत्र ही ाैसर्षगक ललस्त्रोतात 
गेल्यास पाण्यात ाायरेट-फॉस्फेट मोठ्या िमािात लमतात. कशा पाण्यात शवेाळ, पािति, हायवसथ 
कशा वास्पती वगेााे वाढतात, त्यािें कवशते तळाशी लमतात. कस लतााा हे कवशते पाण्यातील ऑनक्सला 
संपवतात आप्रि मासे मत्यारी ललिरािें लीवा कठीि होते. तळाशी कस लिाऱ्या घाकिऱ्यािी भर 
पडल्यााे, तलावािी पािी साठवण्यािी क्षमता कमी होते, हळूहळू तलाव ााहीसा होतो. 
 
बहुभुजाकृती (पॉणलगॉन) : काेक सरळ बालंूाी बंप्ररस्त कसलेली ितलातील आकृती टाकिे. सससम 
बहसभसलाकृतीत सवध बालू व कोा एकरुप कसतात. बालंूच्या सखं्यािमािे पंिकोा, तटकोा वगैरे ााव े
आहेत. 

 

 
 
बहुलक (मोड) : संख्या सिंात वारंवार येिाऱ्या घटकास बहसलक म्हितात. लसे : २, ३, १, २, २, ४, ५, 
२. येथे २ वारंवार येतो. म्हिाू बहसलक = २. कधीकधी एकापेक्षा कप्रधक बहसलक कसू शकतात. लसे : २, 
४, ३, २, ५, २, ६, ३, ३, ७, २, २, ३, ८, ३ येथे २ आप्रि ३ वारंवार येऊा रोन्ही सारख्याि वळेा येतात. 
तेव्हा, बहसलक = २, ३. 
 
बहुिाणरक संयुग (पॉणलमर) : लहाा काबधाी घटकािें बहसवारीकरि होऊा मोठ्या किसभारािे रेि ू
कसलेली सयंसगे. स्टािध, सेल्यसलोल, रबर, िप्रथाे वगैरे ाैसर्षगक बहसवाप्ररके आहेत. प्रारप्राराळ्या िकारिी 
प्लॅनस्टके, कृप्रत्रम धाग्यािंी द्रव्ये, उरा. ाायलॉा, टेरेलीा वगैरे माावप्रार्षमत बहसवाप्ररके आहेत. 

 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

बहुशकग रारेिू (पॉणलसकॅराइड) : बहसशकध रा रेितू काेक मोाोसकॅराईड शकध रा रेिूंिे एकक साखंळी 
रूपात आढळूा येतात. वास्पतीतील सेल्यसलोल व प्रपष्टमय पराथध हे सामान्यपिे आढळूा येिारे बहसशकध रा 
रेिू आहेत. 
 
बहुस्िरूपता (पॉणलमॉर्णफझम) : एकाि िलातीमध्ये एकाहूा कप्रधक स्वरूपातं लीव कसतील तर ही संज्ञा 
वापरतात. मधमाशीमध्ये कामकरी, रािीमाशी आप्रि ारमाशी (ड्रोा) ही तीा स्वरूपे प्ररसतात. त्यािें 
कायधही वगेवगेळे आहे. फस लपाखरातं कळी, कोत या लीवाि्रमातील रोा कवस्था आहेत त्यामसळे या 
प्रवकासाच्या िप्र्रमयेसाठी ही संज्ञा वापरता येत ााही. 
 
बक्षाली हस्तणलणखत (बक्षाली मॅियुस्स्क्रप्टो) (इ.पूिग ३ - इ.स. ३) : पाप्रकस्तााातील पेशावर प्रलल्ह्यात 
बक्षाली गावालवळ झालेल्या उत्खााात सापडलेल्या या हस्तप्रलप्रखतात वरेकाळाांतर आयधभटाचं्या 
उरयापयंत भारतीय गप्रितात झालेल्या िगतीच्या ाोंरी आढळतात. यािी मंग्रली भातातंरे झालेली आहेत. 
हाती लागलेल्या भलूापत्राचं्या ७० पााात (१) तै्रराप्रशक, ाफा-तोटा, व्याल २) सोन्यातील कशसद्धता ३) 
लास्तीत लास्त ५ कज्ञातािंी एकघाती समीकरिे ४) प्रद्वघाती समीकरिे ५) वगधमूळाचं्या आसि वकमती ६) 
गप्रित-भपू्रमती व संयसक्त श्रेढी ७) एक व प्रद्वघाती कप्राधायध समीकरिे हे प्रवतय आढळतात. 
 
बंदुकीची दारू (गन पािडर) : पोटॅप्रशयम ाायरटे, कोळशािी आप्रि गंधकािी भसकटी प्रवप्रशष्ट िमािात 
प्रमसळवाू तयार केलेले प्रमश्रि. थोड्या आघाताच्या उष्ट्ितेाे काेक वगेवाा रासायप्राक प्र्रमया घडूा, बंर 
लागेत बरेि वायू प्रामाि होतात आप्रि ििंड राबामसळे स्फोट होतात. रहाव्या शतकात िीामध्ये िथम शोध 
लागला कसावा. आता हे प्रमश्रि केवळ फटाक्यासंाठी वापरले लाते. 
 
बंधयु्त ऊजा (बायिंंडग एनजी) : किसगभातील िोटॉा व न्यूरॉा याांा एकत्र बाधूंा ठेवण्याकप्ररता 
लागिारी ऊला. िोटॉन्स व न्यूरॉन्स याचं्या एकप्रत्रत वस्तसमााातील काही वस्तसमाा या ऊलेकप्ररता वापरले 
लाते. प्रकरिोत्सारी िप्र्रमयेत बाहेर पडिारी ऊला किसबधंशक्तीशी िमाप्रित कसते. 
 
बंधारे (मायनर इणरगेशन डॅम्स) : पािी संधारिासाठी घळी आप्रि ााल्याचं्या पात्रात प्रारप्राराळ्या िकारिे 
बाधं घातले लातात. लहाा घळीच्या प्रठकािी, झसडपाचं्या रोा ओळी, घळीच्या रंुरीमध्ये लावल्यास तो 
‘लैप्रवक बाधं’ आप्रि लहाा ााल्याच्या पात्रात ३० सें.मी. खोल पाया खोरूा, रगडमातीिा ााल्याच्या रंुरी 
एवढा बाधं घातल्यास तो ‘कच्चाााला बाधं’. ााल्यातील पाण्यािा साठा व वगे लास्त कसल्यास प्रसमेंट व 
रगडािे बाधंकाम केले कसता तो ‘पक्का ाालाबाधं’. 

 

 



 

अनुक्रमणिका 

बाइट : संगिकात साठवल्या लािाऱ्या माप्रहतीच्या स्मतृीिे एकक. संगिक शून्य आप्रि एक या रोाि 
कंकािंी प्रद्वमाापद्धत वापरूा आपल्या माप्रहतीिा साठा करतो. कशा ित्येक कंकाचं्या माप्रलकेला ‘प्रबट’ 
म्हितात. आठ ‘प्रबट’ प्रमळूा एक ‘बामट’ होतो. संगिकािी क्षमता त्याच्या स्मृप्रतकोतामध्ये साठवल्या 
लाऊ शकिाऱ्या बामटच्या संख्येवरूा ठरवली लाते. सामान्यतः, स्मृप्रतकोतात काही हलार म्हिलेि 
प्रकलोबामट वकवा काही रशलक्ष म्हिलेि मेगाबामट साठवले लाऊ शकतात. 
 
बागायती शेती (एणरगेटेड फाणमंग) : या िकारच्या शतेीमध्ये प्रपकाांा पावसाच्या पाण्याव्यप्रतप्ररक्त, 
पाटबंधारे, प्रवप्रहरी, तळे मत्यारी माध्यमातूा वसिाािी ससप्रवधा कसते. बागायती प्रपके रीघधकालीा 
कसतात. उरा. ऊस, बटाटा, कापूस, फळझाडे, मसाल्यािी प्रपके मत्यारी कमी मसरतीिी प्रपके वतांतूा २-
३ वळेा घेऊा कप्रधक उत्पि प्रमळप्रवता येते. उत्पिािी खात्री आप्रि लास्त पैसा यामसळे शतेकरी सधा 
कसतो. भारतात ३० ते ३२% आप्रि महाराष्ट्रात १६% के्षत्र ओलीताखाली आहे. 
 
बािा / आडिे धागे (िेफ्ट) : कापडाच्या प्रार्षमतीमध्ये वापरले लािारे आडव े धागे म्हिले बािा, तो 
ताण्याला काटकोाात प्रविला लातो. एका प्रवप्रशष्ट उपकरिािा वापर करूा मागावर हा धागा कापडात 
प्रविला लातो. तसेि, घट्ट ठोकूा बसवला लातो. कापडािी रंुरी म्हिले ‘पन्हा’ या प्ररशाेे मोलतात. 
बाण्याच्या प्ररशाेे कापड सहली फाडता येत ााही. ताण्यािमािेि बाण्यािी घाता आप्रि ससताकं त्या 
कापडाच्या कंप्रतम वापरावरूा ठरवले लातात. बाण्यासाठी ताण्यापेक्षा कमी पूवधतयारी करावी लागते. 
 
बायकाबोनेट : कारछ बॉप्राक आम्लातील (H2CO3) हैड्रोलािा एक किू एखाद्या धातूच्या किूाे प्रवस्थाप्रपत 
केल्यास आम्लधमी बायकाबकाेट क्षार प्रामाि होतो. उरा. सोप्रडयम बायकाबकाेट NaHCO3. 
 
बायॉप्सी : शरीरातील प्रारप्राराळ्या कवयवािंा छोटा तसकडा घेऊा वगेवगेळ्या परीक्षाांी 
रोगप्रारााशास्त्रााे, एखारा रोग झाला कसेल, तर त्यािे प्राराा करता येते. 
 
बार कोड : संगिकाला वािता येईल कशा प्ररतीाे माप्रहती साठवण्यासाठी प्रतिे शनू्य आप्रि एक या रोा 
कंकाचं्या प्रद्वमाा भातेत रूपातंर कराव े लागते. यािेि प्रित्रमय रूपातंर म्हिले ‘बार कोड’. पाढंऱ्या 
पार्श्धभमूीवर रेखाटलेल्या काळ्या आप्रि करड्या रंगाच्या समातंर उभ्या पट्ट्यमांच्या रूपात हा राखवला 
लातो. या पट्ट्यमावंरूा परावर्षतत होिाऱ्या िकाशािी तीव्रता कमी म्हिले शून्य आप्रि लास्ती म्हिले एक. 
त्या पट्ट्यमावंरूा प्रफरिारा लेझर प्रकरिािंा झोत त्यािे वािा कशारीतीाे करू शकतो. प्रकत्येक 
पराथांच्या वकमती, कशा लेझर प्रकरिाांी यसक्त उपकरिाला, ‘बार कोड रीडर’ला, वािता येिाऱ्या रूपात 
सध्या राखवल्या लातात. 

 

 



 

अनुक्रमणिका 

बारिाले, बणद्रनारायि रामूलाल (१९३१-) : १९६४ साली त्याांी ‘मप्रहको’ ही कंपाी उभी केली. येथे ३०० 
हूा कप्रधक सकंप्ररत प्रपकाचं्या प्रबयाण्यािें वाि तयार करूा प्रवकले लातात. या कामािी पावती म्हिाू 
१९७३ साली मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतरेाे त्यािंा खास गौरव करूा पसरस्कृत केले. त्याांा ‘वल्डध फूड कवाडध’ 
प्रमळाले. भारत सरकाराे त्याांा पद्मभतूि हा पसरस्कार रेऊा गौरप्रवले. ताप्रमळााडू कृती प्रवद्यापीठााे 
त्याांा डॉक्टर ऑफ सायन्स ही माार परवी बहाल केली. आलही भारताच्या शतेकऱ्यांिी गरल लक्षात 
घेऊा त्याचं्या िप्रतष्ठााात लैप्रवक तंत्रज्ञाा वापरूा काेक शतेी प्रवतयक संशोधा केले लाते. 

 

 
 
बालरोग णचणकत्सा (णपणडॲणर्स) : लहाा मसलािें रोग व त्यावरील उपाय आप्रि उपिार यािें कध्यया 
करिारी वैद्यकशास्त्रािी एक शाखा. बालवयात व्हावयािी शरीरािी काप्रयक तसेि मााप्रसक व बौप्रद्धक 
वाढ आप्रि प्रवकास योग्य िकारे होत आहेत की, ााही यािे प्रारााही या प्रिप्रकत्सेमध्ये करण्यात येते. काही 
रोग बालवयाति होत कसल्यााे व शरीरािे काही व्यवहार बालवयात वगेळेपिााे होत कसल्यााे त्यािें 
प्रवशते कध्यया कराव ेलागते. 
 
बालसुब्रमणनयम, डी. (१९३९-) : आंतरराष्ट्रीय ख्यातीिे लीववैज्ञाप्राक व प्रवज्ञाा िसारक. हैद्राबारमधील 
सीसीएमबीिे सिंालक, तसेि एल व्ही िसार आय मनन्स्ट्ूयमटिे संशोधा संिालक म्हिूा ते काम करत 
आहेत. कवलग पसरस्कार, मंप्रररा गाधंी पसरस्कार हे प्रवज्ञाा लेखााप्रवतयीिे व भटाागर पसरस्कार हे प्रवज्ञाा 
संशोधााप्रवतयीिे सन्माा त्याांा लाभले आहेत. रेशातील सवध प्रवज्ञाा ककारमींिे तसेि थडध वल्डध 
ककारमीिेही ते फेलो आहेत. पद्मश्री पसरस्कारही त्याांा प्रमळाला आहे. 
 

 
 

बास्ल्टमोर, डेणिड (१९३८-) : हॉवडध टेप्रमा आप्रि रेााटंो रलबेको याचं्याबरोबर १९७५ सालिा 
वैद्यकशास्त्रातला ाोबले पसरस्कार या कमेप्ररका लीवशास्त्रज्ञास प्रमळाला होता. ज्या प्रवतािूंिा लासकसंिय 
‘डीएाए’ऐवली ‘आरएाए’ या रसायााच्या रेिूंमध्ये साठवलेला कसतो, कशा प्रवतािूंच्या पसारुत्पाराािी 
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ििाली याांी शोधूा काढली होती. ‘प्ररव्हसध रान्स्क प्ररपे्टल’ या ाावािे एक प्रवप्रशष्ट प्रवकर या प्रवतािूंमध्ये 
कसते. त्याच्या मरतीाे ते आरएाएपासूा त्यािीि िप्रतमा कसलेल्या डीएाएच्या रेिूिे उत्पारा करतात. 
त्याांतर मतर प्रवतािूसंारखेि ते आपले पसारुत्पारा करतात. 
 
बाळ, दत्तात्रय िामन (१९०५-१९९९) : आंतरराष्ट्रीय ख्यातीिे भारतीय मत्स्यतज्ज्ञ. बाळ यािें प्रशक्षि 
मसंबई आप्रि मंग्लंडमध्ये झाले. प्रलव्हरपूल प्रवद्यापीठािी पीएि.डी. घेऊा भारतात परतल्यावर ते मसंबईच्या 
प्रवज्ञाा संस्थेत प्रशकव ू लागले, िाध्यापक व संिालकही झाले. मासे व मत्स्योद्योग या प्रवतयातं सतत 
संशोधा करिारे बाळ मध्यवती मत्स्योद्योग प्रशक्षि संस्थेिेही काही काळ संिालक होते. प्रावृत्तीांतर 
औरंगाबारच्या प्रवज्ञाा संस्थेिे प्रवशते कप्रधकारी म्हिूा पप्रहल्या सिंालकािी लबाबरारीही त्याांी 
साभंाळली. सागरी लीवशास्त्रातंील त्यािें संशोधा िप्रसद्ध आहे. १९८७ साली कोकिातील लैतापूर येथे 
भरलेल्या मराठी प्रवज्ञाा संमेलाािे ते कध्यक्ष होते. 

 

 
 
बाष्ट्पमापक (हायग्रंोमीटर) : वातावरिातील पाण्याच्या वाफेच्या (बाष्ट्प) िमािािे मोलमाप करिारे 
उपकरि. 
 
बाष्ट्पीभिन : द्रवािे रूपातंर त्या द्रवाच्या उत्कला वबरूला वायूरुप नस्थतीत झाल्यास त्याला उत्कला 
(उकळिे) कसे म्हितात. परंतस उत्कलावबरूपेक्षा कमी कशा कोित्याही तापमाााला पराथध द्रवातूा 
वायसनस्थतीत कवस्थातंरीत होतो त्याला बाष्ट्पीभवा कसे म्हितात. बाष्ट्पीभवाासाठी लागिारी ऊला 
पप्ररसरातूा घेतली लाते. बाष्ट्पीभवा केवळ द्रवाच्या पषृ्ठभागावरि होते आप्रि पृष्ठभागाच्या के्षत्रफळाशी 
समिमािात कसते. बाष्ट्पीभवा वगे द्रवाच्या आप्रि द्रवाभोवतालच्या तापमााावर कवलंबूा कसतो. 
 
बाष्ट्पोत्सजगन (रास्िस्परेशन) : वास्पतींच्या मसळादं्वारे लप्रमाीतूा शोतलेले पािी िकाशसंश्लेति आप्रि मतर 
लैप्रवक प्र्रमयामंध्ये वापरल्याांतर उरलेले पािी वाफेच्या रूपातं पिधरंध्रादं्वारे बाहेर फेकण्यािी िप्र्रमया. या 
प्र्रमयेमसळे ललवाप्रहन्यामंध्ये ऋि राब प्रामाि होऊा मसळादं्वारे पािी आप्रि त्याबरोबर येिारी खप्राले 
(ाायरेट स वगैरे) कप्रधक िमािातं शोतली लातात. ही प्र्रमया वातावरिातील हविेे तापमाा, आद्रधता, वारा 
मत्यारी गोष्टींवरही कवलंबाू कसते. 
 
बाहुली - बुबूळ (प्युणपल) : कप्रााीकेमधील मोकळी लागा. यातूा िकाशप्रकरिे ाेत्रपटलावर पडतात. 
कप्रााीकेतील स्ाायू बाहसलीिा आकार प्रायपं्रत्रत करतात. िखर उलेडात कपराासकंपी िेतासंस्थेमसळे 
कप्रााीकेतील गोलाकार स्ााय ू आकसं िा पावाू बाहसली लहाा होते, तर िकाश लर मंर कसेल, तर 
कासकंपी िेताससं्थेमसळे स्ााय ूिसरि पावाू बाहसली मोठी होते. 
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बाह्य कें द्र (इ-सेंटर) : प्रत्रकोिाच्या रोा बाह्य कोाािें रसभालक आप्रि प्रतसऱ्या कोाािा आंतर रसभालक 
एकसपंाती कसतात तो वबरू. 
 
बाह्यकोन (एस््स्टणरअर अगँल) : प्रत्रकोिािी कथवा कोित्याही ितलीय आकृती टाकिेिी एक बालू 
वाढवाू प्रताे रससऱ्या बालूशी आकृती टाकिेबाहेर केलेला कोा. 

 

 
 
बाह्यस्त्रािी (ए्टोक्राईन) : पेशीत प्रामाि होऊा पेशीबाहेर सोडण्यात येिारे, वास्पतींिी वाढ करिारे वा 
रोखिारे सेंप्रद्रय पराथध वकवा प्रवघप्रटत घटक. ज्या बाह्यस्त्रावी घटकािंा वास्पतींच्या वाढीवर पप्ररिाम 
होतो त्याांा बाह्यस्त्रावी संिेरके म्हितात. 
 
बाह्यस्िरूप (फेनोटाईप) : लासकाचं्या रूपात ससप्त स्वरुपात वावरिाऱ्या आासवपं्रशक गसिधमांिे िकट रूप. 
लासकाचं्या रुपातील गसिधमांाा लेाोटाईप वकवा कंतःस्वरूप म्हटले लाते. त्यािे आप्रि बाह्यस्वरूपािे 
घप्राष्ठ ााते कसते. 
 
बाह्यािरि (एणपडर्णमस) : डरप्रमस म्हिले त्विा वकवा आवरि. काही कपं्रगकाांा वकवा कवयवाांा आतूाही 
एक आवरि कसते आप्रि मध्ये पोकळी वकवा कन्य िकारच्या पेशीसमसराय कसतो. त्या वळेेस या 
बाह्यआवरि पेशीसाठी हा शब्र वापरतात. (पाहा : त्विा) 
 
बाडंगुळ (पॅरासाइट) : स्वतःिे कि तयार ा करता मतर वृक्षाचं्या लीवावर पोति करिारी परोपलीवी 
वास्पती. मोठ्या वृक्षाचं्या लाड फादं्या कथवा खोडावंर आपली मसळे िस्थाप्रपत करूा वृक्षाच्या रसवाप्रहन्यात 
घससवाू, त्याचं्या किावर आपले पोति करते. मसळापासूा कापूा काढली ााही तर सवध झाड बाडंगसळााे 
व्यापूा लाते. त्यामसळे त्याच्या वाढीवर आप्रि उत्पाराावर कप्राष्ट पप्ररिाम होतो. (पाहा : परोपजीवी) 
 
णबट : ‘बायारी यसप्राट’ या मगं्रली ाावािे लघसरूप. संगिकातील माप्रहतीिे मूलभतू एकक. (पाहा : बाईर्) 
 
णबटा ऱ्हास - क्षय (णबटा णडके) : प्रबटा किाचं्या उत्सलधाातूा प्रकरिोत्सारी मलूद्रव्यािे रससऱ्या मूलद्रव्यात 
रूपातंर होण्यािी िप्र्रमया. या ाव्या समस्थाप्राकािा किस्रममाकं एकााे लास्त कसतो तर किसभारात 
काहीही फरक होत ााही. 
 
णबटा कि (णबटा पार्णटकल) : प्रकरिोत्सारी मूलद्रव्यामधूा उत्सर्षलत होिारा एक कि. हा मलेक्रॉा वकवा 
त्यािा िप्रतकि पॉप्रझरॉासारखाि कसतो. त्याचं्या ठायी वगेवगेळ्या माते्रिी ऊला कसू शकते. 
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णबयूूटमेन : खप्राल तेलाच्या शसप्रद्धकरि िप्र्रमयेतूा प्रमळिारे एक आासतंप्रगक उत्पारा. सेंप्रद्रय रसायाािें हे 
काळ्या रंगािे राट प्रमश्रि काबधाडायसल्फामडमध्ये प्रवरघळते. यािा रस्ता बाधंिीत खडी (बारीक खडी) 
एकप्रत्रत बाधंण्यासाठी उपयोग होतो. 
 
णबडल, जॉजग िेल्स (१९०३-१९८९) : लॉलध प्रबडल या कमेप्ररका कासवशंशास्त्रज्ञास लासकादं्वारे प्रवप्रशष्ट 
कप्रभप्र्रमया प्रायपं्रत्रत होतात या महत्त्वपूिध शोधासाठी टेटम व लेडेरबगध याचं्या समवते १९५८ सालिा 
लीवशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळाला. एक लासक एक प्रवतंिकािी प्रार्षमती करते या प्रबडल व टेटम 
याचं्या प्रसद्धातंामसळे रेण्वीय लीवशास्त्रातील संशोधाास िालाा प्रमळाली. 
 
णबनतारी (िायरलेस) : कोित्याही तारािंा व काितंतूिा वापर ा करता हवतूेा िके्षप्रपत केलेल्या संरेशािें 
वहा याला प्रबातारी संरेशवहा म्हितात. टेप्रलनव्हला, प्ररमोट गरेॅलिे ररवाले कथवा मोटारकारिे 
ररवाले यामध्ये प्ररमोटद्वारा प्रबातारी संरेशवहा होते. रेप्रडओ िसारि, टेप्रलव्हीला िसारि, उपग्रहीय 
िसारि, वॉकीटॉकी, उपग्रहीय व कोप्रशकीय रूरध्वाी, भसू्थाासंरेश यासाठी रेप्रडओ वारंवारता, एफ एम, 
एएम, सूक्ष्मतरंग मत्यारीद्वारा संरेशवहा होते. प्ररमोट कंरोलमध्ये कवरक्त प्रकरिादं्वारे संरेशवहा होते. 
घरातला कॉडधलेस रूरध्वाीससद्धा प्रबातारी संरेशवहा करतो. प्रबातारी संरेश वहाामध्ये संरेशावर 
िके्षपकािे काही प्रायंत्रि राहत ााही. िके्षपकातूा संरेश प्राघाला की, त्याच्या क्षमतेिमािे तो वातावरिात 
प्रवखसरतो, रूर लातो. ग्राहक त्याला स्वीकारतो की संरेशवहा पूिध होते. 
 
णबयावयाचंी उगिि श्ती (सीड जर्णमनेशन टेस्ट) : पेरिी ांतर, कासकूल हवामााात प्रबयाण्यापंासूा 
प्राकोप रोपािंी वाढ होण्यािी क्षमता. ियोगशाळेत ियोग करूा प्रबयािांच्या उगविशक्तीिा कंराल बाधंता 
येतो. शतेामध्ये रर हेक्टरी रोपािंी संख्या प्राधाप्ररत करण्यासाठी तसेि प्रबयािािंी पेरिीसाठीिी योग्यता 
तपासण्यासाठी प्रबयािाचं्या उगवि शक्तीिा ियोग महत्त्वािा ठरतो. 
 
णबयािे कायदा (सीड ॲ्ट) : शतेकऱ्याांा उत्तम, शसद्ध व रलेरार प्रबयािािंा पसरवठा व्हावा म्हिूा कें द्र 
सरकाराे १ ऑक्टोबर, १९६९ पासूा हा कायरा कंमलात आिला. यााससार प्रपकाच्या काससूप्रित लातीिे 
प्रबयािे, ठरलेल्या िप्रताससार बालारात उपलब्ध होते वकवा ााही यावर शासाास प्रायतं्रि ठेवता येते. 
 
णबरबल सहानी िनस्पती जीिाष्ट्म णिज्ञान संस्था, लखनऊ (णबरबल सहानी पॅणलओटॅंलॉजी इस्िस्टयूूटट) : 
वास्पती लीवाष्ट्म संशोधाासाठी प्रबरबल सहााी याांी १९४६ साली लखाऊ येथे स्थापा केलेल्या 
प्रवज्ञाासंस्थेिे १९४९ साली प्रबरबल सहााी वास्पती लीवाष्ट्म प्रवज्ञाा ससं्था कसे ाामकरि करण्यात 
आले. या संस्थेत कप्रश्मभतू वास्पती लीवाष्ट्मांवर संशोधा करण्यात येते. ससं्थेतील संग्रहालयात 
भारतातील तसेि रेशप्रवरेशातील लीवाष्ट्म संग्रप्रहत करण्यात आले आहेत. 
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िंबदू (पॉईटं) : कवकाश कथवा ितलातील लागा ज्यााे प्रारेप्रशत केली लाते तो. वबरूला लाबंी, रंुरी, उंिी 
ााही. फक्त त्याच्या स्थााावरूा तो ओळखायिा. 
 
िंबदुपथ (लोकस) : ितलात प्रफरिारा वबरू लेव्हा प्रारप्राराळ्या लागी कसतााा एखाद्या भपू्रमतीय कटीिी 
पूतधता करीत कसेल तर त्या वबरूच्या सगळ्या लागातूा लािारा - व्रम कथवा रेता - लो आलेख प्रमळतो 
त्यास त्या वबरूिा वबरसपथ म्हितात. 

 

 
 
बी (सीड) : ससप्त कवस्थेतील कप्रवकसीत ककंस र. त्यात कंकस रास ससरुवातीच्या वाढीस लागिाऱ्या किािा 
साठा कसतो. तसेि संरक्षिासाठी बीलावरि कसते. 
 
बी एम णबला णिज्ञान कें द्र (बी एम णबला सायिस सेंटर), हैद्राबाद : उच्च प्रशक्षि, माोरंला आप्रि प्रवज्ञाा 
िसार या उिेशााे हैद्राबारमध्ये कायधरत कसलेली प्रवज्ञाासंस्था. या प्रठकािी ाक्षत्रालय, पसरािवस्तू, कला 
राला आप्रि आगळेवगेळे डायाॉसोरीयम सवध एकाि प्रठकािी आहेत. खगोलशास्त्र आप्रि खगोल 
भौप्रतकीिे कभ्यास्रममही याप्रठकािी घेतले लातात. १६ कोटी वतांपूवीच्या कोटासॉरस या लोकर 
ज्यसराप्रसक कालखंडातील डायाोसॉरिा सागंाडा हे येथले खास आकतधि आहे. 
 
बीज प्रणक्रया (सीड णरटमेंट) : ठराप्रवक उप्रिष्टे ठेऊा, पेरिीपूवी प्रबयािावर करण्यात येिारी िप्र्रमया 
(संस्कार). उरा. प्रपकाांा ात्र, स्फस रर किद्रव्यािा पसरवठा व्हावा म्हिूा प्रबयाण्यासं लीवािखूत िोळिे, 
प्रकडी, रोगापंासूा संरक्षि व्हाव ेम्हिूा कीटकााशक वा बसरशीााशकािा लेप रेिे. 
 
बीजगणित (अस्ल्जब्रा) : ज्या प्रवतयात संख्या प्रारशधक कक्षरे वकवा ितीके वापरली लातात ते ककंगप्रितािे 
व्यापक स्वरुप. या शाखेत संख्यात्मक उराहरिाऐंवली ितीकात्मक भातेत सामान्य प्रवधााे करता येतात. 
उराहरिाथध, प्ररलेल्या रोा संख्यापंैकी पप्रहली रससरीत प्रमळवली वकवा रससरी पप्रहलीत तरी बेरील तीि 
येते लसे, क + ब = ब + क या प्रवधााािी कोित्याही सखं्यात्मक वकमतीकप्ररता सत्यता कबाप्रधत राहते. 
 

आधसप्राक काळात प्राघालेल्या आव्यूह (मरॅायसेस), गट (ग्रसप्स), वलय (वरग्ल), गसिलावली 
(आयप्रडयल्स), प्रवमााक (मॉड्यूल्स), सप्ररश कवकाश (व्हेक्टर स्पेसेस), वगैरे शाखोपशाखाांा आधसप्राक 
वकवा कमूतध बीलगप्रित म्हितात. 
 
बीजाडं (ओ्ह्यूल) : सपसष्ट्प वास्पतीच्या स्त्री पसारुत्पारा संस्थेतील एक भाग. त्यात स्त्रीबील कसते. फला 
िप्र्रमयेांतर त्यािे रूपातंर बी मध्ये होते. 
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बीजािू (स्पोअर) : ाेिे, शवैाल, कवक, लीवािूसंारख्या प्राम्ा स्तरातील वास्पती वकवा कन्य लीवामंध्ये 
कलैं प्रगक पद्धतीाे िलाा होते. या िप्र्रमयेतील पेशीद्रव्यािे आकसं िा होते. पेशी आवरि थोडे लाडे होते. 
क्वप्रित या पेशींिे प्रवभाला होऊा एका मातृपेशीत ४-८ लहाा पेशी तयार होतात. यापेशी मातृलीवापासूा 
वगेळ्या पडतात. यात कंकस रिासाठी आवश्यक कसलेला किसंग्रहही कसतो. एवढेि ाव्हे तर पािी, 
तापमाा वगैरे सोयीिे ासेल तर हे बीलािू तसेि ससप्तावस्थेत राहतात आप्रि पसन्हा सोयीिे कासकूल 
वातावरि प्रासगात प्रामाि झाले की, यािें ककंस रि होते. 
 
बीजोत्सजगन (ओ्ह्यलेूशन) : मारीच्या कंडाशयातूा पक्व बील बाहेर पडण्यािी िप्र्रमया. माावी शरीरात 
िलााक्षमतेच्या काळात सरासरीाे रर २८ प्ररवसाांी ही िप्र्रमया पार पडते. 
 
बीड / ओतीि लोखंड (कास्ट आयनग) : लोखंडाच्या धातसकामंधील ऑक्सामडिे काबधाद्वारे क्षपि करूा 
तयार केलेले एक िकारिे लोखंड. झोतभट्टीमध्ये उच्च तापमाााला (१२०० ते २००० कंश सेनल्सकस) 
प्रवतळप्रवलेले लोह व धातसमळी साच्यामध्ये ओतूा थंड झाल्यावर बीड तयार होते. यातील काबधा या िमसख 
कशसद्ध द्रवामसळे बीड कडक आप्रि प्रठसूळ बाते. यतं्रातील काही भागाचं्या प्रार्षमतीसाठी प्रबडािा उपयोग 
होतो. 
 
बीसीजी : बीसीली ही एक क्षयरोगिप्रतबंधक लस आहे. क्षयरोग मायकोबनॅक्टप्ररयम ्यमसबरक्यसलोप्रसस या 
लंतूमसळे होतो. परंतस क्षयरोग िप्रतबधंक लस कॅलमेट क्लामेा गोरोंपासूा बावली लाते, म्हिूा प्रतला 
‘बीसीली’ कसे म्हितात. या लशीिा उपयोग क्षयरोगाच्या लंतंूप्रवरुद्ध िप्रतकारशक्ती प्रामाि करण्यासाठी 
लगभर करतात. (पाहा : र्ीबी) 
 
बुणद्धगुिाकं (इटेंणलजिस कोशिट) : बसप्रद्धमते्तिे मापा करिारा एक प्रारेशाकं. कोित्याही व्यक्तीिे 
मााप्रसक वय आप्रि शारीप्ररक वय याचं्या गसिोत्तरावरूा हा ठरप्रवण्यात येतो. पि मााप्रसक वयाच्या 
मापाासाठी केवळ गप्रिती आप्रि भाताप्रवतयक बसप्रद्धमत्तािंाि प्रविार केला लातो. त्यामसळे यािे मूल्य 
मयाप्ररत आहे कसे काेक तज्ज्ञािें मत आहे. बसप्रद्धमते्तच्या मापाासाठीिी पप्रहली ििाली कल्बटध प्रबाे या 
फे्रन्ि शास्त्रज्ञााे तयार केली होती. प्रतच्यात स्टॅाफोडध यााे ससधारिा करूा ती कप्रधक किूक करण्यािा 
ियत्ा केला आहे. 
 
बुध (म्युगरी) : सूयधमालेतील सूयाला सवात लवळिा कसिारा तेलस्वी ग्रह म्हिले बसध. त्यािा व्यास 
४८७८ प्रक.मी. कसूा सूयाभोवती ८७·९६ प्ररवसात त्यािी एक िरप्रक्षिा पूिध होते. बसध ग्रहावर वातावरि 
ााही. त्यािे तापमाा रात्री -१६३ कंश सेनल्सकस ते प्ररवसा ४२७ कंश सेनल्सकस कशा मोठ्या फरकााे 
बरलते. बसध ग्रहावर खळगे व ज्वालामसखीिे कसं ड कसूा त्याला उपग्रह ााही. बसध ग्रहाच्या कभ्यासासाठी 
कमेप्ररकाे मरीार १० हे कवकाशयाा पाठवले होते. त्यााे काेक छायाप्रिते्र पाठवली आहेत. 
 
बुिसेन बनगर : रॉबटध नव्हल्हेम एबडधहाडध बसन्सेा या लमधा शास्त्रज्ञााे हे बाधर १८५५ साली िथम तयार केले. 
गसॅ ाॉझलच्या रोन्ही बालूस कसलेल्या प्रछद्रािें के्षत्र कमीलास्त करूा, गसॅला प्रमळिाऱ्या हविेे प्रायंत्रि 
करता येते. त्यामसळे ज्वलाशील वायू लळताांा, कालळी प्रामाि होत ााही आप्रि ज्योतीिे तापमााही 
बरलता येते. 
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बूल, जॉजग (१८१५-१८६४) : ‘लॉल ऑफ थॉट’ या तकध शास्त्रावरील पसस्तकात बलूाे बैप्रलक िप्रतकाचं्या 
मरतीाे केलेल्या तकध शास्त्रीय प्रवविेाातूा त्यािे बूलीय बीलगप्रित प्रामाि झाले. त्यािा िप्रतकात्मक 
यसनक्तवार मतका महत्त्वािा ठरला की तो गप्रितातील सवध पायाभतू िश्ााांा लागू पडतो. 
 

लाप्लास व लाग्रालं याचं्या मूळ गं्रथावंरूा स्वयपं्रशक्षि केलेल्या बलूाे मागधरशधकाप्रशवाय, ‘प्रविरि 
कलाा’वर पप्रहला शोध प्राबंध प्रलप्रहला. तर ज्याच्या प्रशवाय सापेक्षतावार कशक्य ठरला कसता त्या 
‘कप्रवकारक उपपत्ती’िा शोध लावला. त्यािे बलूीय बीलगप्रित ज्या १० गृहीतकावंर आधारलेले आहे 
त्यावर संपूिध कप्रभलात तकध शास्त्रािी उभारिी करता आली आप्रि ते बीलगप्रिताच्या िौकटीत बसवल्यामसळे 
गप्रितात समाप्रवष्ट झालेला हा प्रवतय आधसप्राक गप्रिताच्या शाखोपशाखा, मलेक्रॉप्राक कॉम्प्यसटर, नस्वविग 
प्रथकरी याचं्या कभ्यासािा मलूभतू आधार ठरलेला आहे. 
 

 
 

बेअडग, जॉन लॉगी (१८८८-१९४६) : या प्रब्रप्रटश संशोधकााे १९२२ साली टेप्रलनव्हलािा (रूरप्रित्रवािी) 
शोध लावला आप्रि पप्रहली रूरप्रित्रवािी कंपाी स्थापा केली. 
 
बेकेरेल : प्रकरिोत्सार मोलण्यािे SI एकक. िप्रत सेकंरास एकाि किसगभािे प्रवघटा होऊा प्रकरिोत्सार 
होत कसल्यास, त्या प्रकरिोत्सारी द्रव्यािी मात्रा १ बेकरेल (Bq) कसते. 
 
बेकेरेल, आित्िान आंरी (१८५२-१९०८) : प्रकरिोत्साराच्या शोधाबिल, प्रपयेर आप्रि मारी क्यूरी 
याचं्याबरोबर १९०३ सालिे भौप्रतकशास्त्रािे ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे फ्रें ि भौप्रतकशास्त्रज्ञ. त्याचं्या 
सन्माााथध, प्रकरिोत्साराच्या SI एककाला बेकेरेल हे ााव प्ररले आहे. 
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बेडनोझग, योहानस जॉजग (१९५०-) : लमधा भौप्रतकशास्त्रज्ज्ञ. द्रवरुप हेप्रलयमपेक्षाही लास्त तापमाााला 
कस ठलाही प्रवरोध ा होता प्रवद्यसत वहा करिाऱ्या ‘ससपर प्रसरॅप्रमक्स’ या पराथांिा त्याांी शोध लावला. त्याांा 
कालध  आलेक्स म्यसलर या सहकाऱ्यासह १९८७ िे भौप्रतकशास्त्रािे ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले. 

 

 
 
बेथे, हािस अल्बे्रख्ट (१९०६-२००५) : ताऱ्याचं्या कंतरंगात ऊलाप्रार्षमती करिाऱ्या िप्र्रमयाचं्या सैद्धानन्तक 
प्रवविेााबिल १९६७ सालिा भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारा लमधाीत लन्मलेला कमेप्ररका 
शास्त्रज्ञ. किसमीलााच्या िप्र्रमयेतूा फार मोठ्या िमािावर ऊला बाहेर पडते व तीि त्याचं्या 
िकाशउत्सलधााला कारिीभतू कसते हे त्यााे राखवाू प्ररले. कमेप्ररकेच्या किसबॉम्ब बाप्रवण्याच्या ‘माॅहॅटा 
िॉलेक्ट’मध्येही त्यािी महत्त्वािी भपू्रमका होती. 
 
बेनासेराफ, बारुज (१९२०-) : लाँ रॉसे व लॉलध स्ाेल याचं्याबरोबर वैद्यकशास्त्रातील १९८० सालिा 
ाोबले पसरस्कार िाप्त करिारे कमेप्ररका रोगिप्रतकारशास्त्रज्ञ. रक्तरााामध्ये लसे रक्तािे गट लसळाव े
लागतात, तसेि कवयवारोपिाच्या िप्र्रमयेत पेशीसमहूािे गट लसळाव े लागतात. रक्तािे वगध लसे 
रक्तपेशींच्या आवरिावर कसलेल्या काही प्रवप्रशष्ट िप्रथााचं्या रेिूंाससार पडतात, तसेि पेशीसमूहािे गटही 
पेशींच्या आवरिावर कसलेल्या काही प्रवप्रशष्ट िप्रथााचं्या रेिूंाससार पडतात हे या तीा वैज्ञाप्राकाचं्या 
सशंोधाातूा प्रसद्ध झाले होते. या िप्रथााांा ‘प्रहस्टोकॉम्पॅप्रटप्रबप्रलटी ॲनन्टलेन्स’ कसे म्हितात. एखाद्या 
व्यक्तीच्या रोगिप्रतकारक्षमतेिी व्याप्ती आप्रि तीव्रता याही याि िप्रथाादं्वारे प्राधाप्ररत केल्या लातात. 
 
बेणरणलअम (Be) : आवतधसारिीत रससऱ्या गिातील धातू म्हिले बेप्ररप्रलयम. यािा प्रवलयवबरू : −१२७७ ते 
−१२८४ कंश सेनल्सकस, उत्कलावबरू : −२७७० कंश सेनल्सकस ते २९७० कंश सेनल्सकस आहेत. ‘बेरील’ 
यात ऑक्सामडच्या स्वरूपात बेप्ररप्रलकम आढळते. म.स. १७९७ मध्ये फ्रें ि रसायातज्ज्ञ ‘वायक्यसलीा’ यााे 
िथम हा धातू प्रमळप्रवला. 
 
उपयोग : रिकट नस्िगं, मप्रशािे भाग, प्रठिग्या पडू ायेत म्हिूा लागिारी साधाे, वाहाे व प्रवद्यसत आप्रि 
कवकाश उद्योगास लागिारी प्रवप्रशष्ट साधाे, प्रवशतेतः किसभट्ट्यमामंध्ये होिारी कप्रभप्र्रमया प्रायंप्रत्रत 
करण्यासाठी मॉडरेटर, प्ररफ्लेक्टर म्हिूा बपे्ररप्रलयम वापरले लाते. 
 
बेणरयम : (Ba) : ५६ किस्रममाकंािे कॅनल्शयमशी साधम्यध कसलेले मूलद्रव्य. पाढंरा प्रवतारी धातू. हवतेील 
ऑनक्सलाशी त्वप्ररत िप्र्रमया होत कसल्यामसळे हे शसद्ध स्वरूपात प्रासगात आढळत ााही. बेप्ररयम सल्फेटिी 
बारीक पूड पाण्याबरोबर प्रमसळूा, पोट, आतडी यासारख्या कवयवािें क्ष-प्रकरि परीक्षि करूा रोगप्राराा 
करतात. पाण्यात प्रवद्राव्य कसलेले बेप्ररयमिे क्षार प्रवतारी आहेत. 
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बेरीज ्यस्त (ॲणडणट्ह इि्हसग) : एखारी संख्या χ कसेल तर −χ ला प्रतिा बेरील व्यस्त म्हितात. म्हिले 
मूळसंख्या χ आप्रि प्रतिा बरेील व्यस्त −χ यािंी बेरील शून्य आली पाप्रहले. लसे : χ+(−χ)= χ−χ=0 
प्रमश्रसखं्या (a, b) या ्रमप्रमत लोडीाे राखप्रवली तर (−a, −b) हा प्रतिा बेरील व्यस्त होतो. म्हिले, 
(a, b) + (−a, −b) = ( a + ib) + (−a−ib) 
= (a−a) + i (b−b) 
= 0+i0 = 0 
 
बेगगस्रॉम झुने (१९१६-२००४) : नस्वडामधील लीवरसाया शास्त्रज्ञ. याांा १९८२ सालिे वैद्यकशास्त्रातील 
ाोबले पाप्ररतोप्रतक बेंग्ट समॅ्यसएल्सा आप्रि लॉा वाे याचं्याबरोबर त्याचं्या ‘िोस्टॅग्लँप्रडा’च्या शोधाबिल 
प्रमळाले होते. 
 
बेनुगली : भास्करािायांच्या कस ळात ते धरूा लसे ाऊ गप्रिती व खगोलप्रवर होऊा गेले तसे ज्या घराण्यााे 
लागोपाठच्या प्रपढ्यात यसरोप खंडाला आठ िप्रतभावाा गप्रिती प्ररले त्यापैकी रोघािंी माप्रहती घेऊ. 
 

१) बेनुगली, जेकब (१६५४-१७०९) : बेाूधली कस टस ंबातील हा पप्रहला गप्रिती. त्यााे लन्मभर 
गप्रितािा व्यासंग करूा कांत श्रेिी, हृरव्रम, बीलातीत व्रम, समकोाीय सर्षपल तसेि प्रवकला व त्यािे 
भपू्रमतीय उपयोला यावर प्राबंध लेखा केल्यािे आढळते. तो बाझल प्रवद्यापीठात १८ वत े(१६८३-१७०१) 
िाध्यापक होता. ाव्यााे उरयास आलेल्या कला शाखेिे तो महत्त्व लािाू होता. 

 
२) बेनुगली, योहान Ⅰ (१६६७-१७४८) : लेकबिा भाऊ. पपॅ्ररसच्या सायन्स ककरामीाे तसेि बर्षला 

ककारमीाे लेकब व योहााा या रोघाांा सहसभासर प्रावडले. एम.डी. होऊा योहाााे वैद्यक आप्रि 
गप्रितास वाहूा घेतले. ग्रोवालेा प्रवद्यापीठात १० वत े गप्रितािा िाध्यापक. लेकबांतर बसल 
प्रवद्यापीठाच्या कध्यासाावर गेले. प्रवकलल समीकरिे, व्रमािी लाबंी व व्रमािे िौरसीकरि (क्वाडे्रिर) 
घाताकंी प्रवकला मत्यारी प्रवतयावंर उत्साहााे लेखा. १७१२ साली एफ.आर.एस. हा सन्माा प्रमळाला. 
 
बेल, अले्झाडंर गॅ्रंहम (१८४७-१९२२) : लन्मााे प्रब्रप्रटश. कॅाडातला रप्रहवासी कप्रभयंता. याांी 
रूरध्वाीिा (टेप्रलफोा) शोध लावला. 
 
बेस्ट, चाल्सग हबगटग (१८९९-१९७८) : कॅाडामधील शरीरशास्त्रज्ञ. बेस्ट व फे्रडप्ररक ग्रँट बँवटग या रोघाांी 
कस त्र्यावंरील ियोगामंधूा रक्तातील साखरेच्या प्रायंत्रि ििालीतील मन्स्यसप्रला या संिेरकािी भपू्रमका 
प्रवतर केली. ग्लसकॅगॉा या संिेरकािाही शोध लावला. बेस्टला ाोबेल पसरस्कार प्रमळाला ााही, तरी 
बँवटगाे त्याला प्रमळालेल्या ाोबले पसरस्काराच्या रकमेिा काही प्रहस्सा बसे्टला प्ररला. 
 
बैणजक गुिाकार (अस्ल्जब्राइक मस्ल्टस्प्लकेशन) : परािंी प्रिन्हे लक्षात घेऊा केलेला गसिाकार. रोन्ही 
परे सम प्रिन्हापं्रकत कसतील तर गसिाकारािे प्रिन्ह धा येते. उरा. (+३) × (+४) = १२ व (−३) × (−४) 
= +१२ पि रोन्ही परे प्रभि प्रिन्हापं्रकत कसतील तर गसिाकारािे प्रिन्ह ऋि येते. 
 

उरा. (+३) × (−४) = −१२ व (−३) × (+४) = −१२ 
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बैणजक फले (अस्ल्जब्राइक फं्शिस) : ज्या राशी बपै्रलक पराांी केलेल्या ससलभ बपै्रलक प्र्रमयाांी तयार 
होतात त्याांा बपै्रलक फले म्हितात. मात्र त्यात बीलातीत (रान्सेडेंटल) परे येता कामा ायेत. 
 

 
 
बॅक िॉटर : ारीच्या काठावर सािलेले संथ पािी. ारीिे पािी मोठ्या लाबंरंुर खड्ड्यातं तलावबद्ध 
होते. त्याला िवाह ासतो. कशा तऱ्हेिे संथ पािी केरळमध्ये पाहण्यास प्रमळते. त्यात ाौकााया करतात. 
 
बॅकेलाइट : प्रफाॉल फॉमानल्डहाईड रेप्रझािे व्यापारी ााव. उच्च तापमााावर रासायप्राक प्र्रमया होऊा, 
थंड होतााा घाीभतू होिारे थमकसेवटग प्लॅनस्टक, एकरा घाीभतू झाले म्हिले पसन्हा तापवाू प्रवतळत 
ााही. वील आप्रि उष्ट्िता यािें प्रारोधक कसल्यामसळे प्रवद्यसत सामााासाठी आप्रि स्वयंपाकािी भाडंी, मस्त्री, 
टोस्टर, प्रवलेच्या शगेड्या वगैरेंच्या हँडलसाठी वापरतात. 
 
बॅ्टेणरओफाज : लीवािूंवर हल्ला करिारे प्रवतािू. हे रोा िकारिे कसतात. लायप्रटक फाल स्वतःिी वाढ 
झाल्यावर लीवािूच्या पेशींिा ााश करूा बाहेर पडतात. टेम्परेट फाल आपल्या लासकािंा प्रशरकाव 
लीवािूच्या लासकामंध्ये करूा ससप्त स्वरूपात राहू शकतात. 
 
बॅवड णिड्थ : १) कोित्याही मलेक्रॉप्राक संरेशात प्रवप्रवध तरंगलाबंीच्या लहरी वकवा प्रवप्रवध वारंवाप्ररतेिे 
तरंग कसतात. यातील प्रकमाा आप्रि कमाल वारंवाप्ररतेच्या ररम्यााच्या प्रवस्ताप्ररत पट्ट्यमास ‘बॅण्ड प्रवड्थ’ 
म्हितात. लेवढी ही कप्रधक, तेवढी त्या संरेशािी माप्रहती वाहूा ाेण्यािी क्षमता कप्रधक. ध्वप्रालहरींिी 
बॅण्ड प्रवड थ लर कप्रधक कसेल, तर आवालातली प्रारप्राराळी कंपाे वाहूा श्रोत्याला ती ऐकवण्यािी त्या 
लहरींिी क्षमता कप्रधक कसते. २) संगिकाच्या काम करण्याच्या वगेालाही ‘बॅण्ड प्रवड्थ’ हेि ााव प्ररले 
गेले आहे. संगिकातील माप्रहतीिे एकक आहे ‘प्रबट’. एका सेकंरात प्रलतके प्रबट सगंिक उपयोगात आि ू
शकतो, त्यावरूा त्यािा वगे प्राप्रित करता येतो. हल्लीच्या संगिकािंा वगे, एका सेकंरात काही लक्ष प्रबट 
एवढातरी कसतो. 
 
बॅवडेजचे कापड (बॅवडेज) : एक िकारिे लाळीरार कापड. या कापडामध्ये तािा (उभे धागे) आप्रि बािा 
(आडव ेधागे) यािंी घाता खूप कमी कसते. ती ससमारे रहा धागे िप्रत सें.मी. मतकीि कसते. या कापडािा 
उपयोग एखाद्या लखमेवर औतधोपिार करूा त्यावर कन्य मागााे लंतू संसगध होऊ ाये म्हिूा वापरली 
लािारी पट्टी कसा केला लातो. एकरा वापर झाल्यावर ही पट्टी टाकूा प्ररली लाते. त्यािी वकमत कमी 
राहावी याि कारिााे धाग्यािंी घाता कमी ठेवलेली कसते. 
 
बॅस्िटंग, रेिकडणरक गॅ्रंिट (१८९१-१९४१) : १९२३ सालिा शरीरशास्त्र व वैद्यकशास्त्रातील ाोबेल पाप्ररतोप्रतक 
प्रवलेता. मधसमेहासारख्या रोगावर पप्ररिामकारक मलाल म्हिूा आल ‘मन्स्यसप्रला’ या द्रवािा वापर लगभर 
केला लातो. ‘मन्स्यसप्रला’ या स्वारसवपडात प्रामाि होिाऱ्या संिेरकािंा शोध फे्रडप्ररक गॅ्रण्ट बॅनन्टंग या 
कॅाेप्रडया डॉक्टराे आपले सहकारी लॉा लेम्स प्ररिडध मनॅक्लऑड याचं्या मरतीाे लावला होता. डॉ. 
बॅनन्टंग व त्यािें संशोधक सहकारी िाल्सध बेस्ट या रोघाांी िथम काही कस त्र्याचं्या (ज्याचं्या रक्तात 
साखरेिे िमाि वाढलेले होते), मन्स्यसप्रलामसळे त्याचं्या रक्तातील साखरेवर प्रायंत्रि प्रमळवता येते हे प्रसद्ध 



 

अनुक्रमणिका 

केले. तसाि पप्ररिाम मासष्ट्यावंरही होतो हे प्रसद्ध झाल्यााे मन्स्यसप्रलाच्या शोधााे वैद्यक के्षत्रातील एक 
महत्त्वािा टप्पा गाठला गेला. 
 

 
 

बॅबेज, चाल्सग (१७९२-१८७१) : यसरोपातील गप्रिततज्ज्ञािें कायध प्रब्रटामध्ये िागंले समलाव ेम्हिूा १८१५ 
मध्ये प्राघालेल्या ‘ॲाेलेप्रटकल सोसायटी’च्या संस्थापकापंैकी एक कसलेला बबॅले, कें प्रब्रल प्रवद्यापीठात 
भपू्रमतीिा लसकेप्रशया िोफेसर (१८२८ ते १८३९) होता. त्यााे बरीि वत े आधसप्राक संगिकासारख्या 
आकडेमोडीच्या यतं्राच्या आराखड्यावर तसेि कला व याप्रमकी या गप्रिताच्या शाखात लक्षिीय काम 
केले होते. गतीमापक यंत्रािा शोध लावण्यात व प्रब्रप्रटश डाक व्यवस्था नस्थरावण्यासाठी लागिाऱ्या गप्रिती 
कामात त्यािे योगराा होते. 
 
बॅणरयॉन : किसकें द्रातील कोिताही मूलकि (एप्रलमेंटरी पार्षटकल) उरा. िोटॉा, न्यूरॉा वगैरे. (यातं 
ऋिप्रवद्यसत् भाप्ररत मलेक्रॉािा समावशे ााही.) 
 
बॅणसलरी ्हाईट डायेणरआ : सालमोाेल्ला पसलोरम या लीवािूंच्या उपसगामसळे कोंबडीच्या प्रपलाांा होिारा 
एक रोग. यातूा उद भविाऱ्या पाढंऱ्या हगविीमसळे शरीरातील पािी आटूा प्रपले मृत्यमूसखी पडतात. 
 
बोटाचें ठसे (िंफगर िंप्रट्स) : ित्येक व्यक्तीच्या बोटावंरील रेतािंी रिाा कगरी वगेळी कसते. म्हिूाि 
व्यक्तीिी ओळख पटप्रवण्यासाठी बोटािें ठसे उपयोगी पडतात. प्रारक्षर व्यक्तीिा कंगठा शाईपॅडवर 
टेकवाू त्यािा ठसा कागरावर उठवतात व ती सही िमाि धरण्यास कायद्यािी समंती कसते. गसन्हेगार 
शोधूा काढण्यासाठी गसन्ह्याच्या प्रठकािी उमटलेल्या बोटाच्या ठशािंा उपयोग होतो. फ्रापं्रसस गटॅॅा या 
मंग्रलााे कोित्याही रोा व्यक्तींच्या बोटािें ठसे सारखे ासतात हे शोधूा काढले. लगातील पप्रहले बोटािें 
ठसे संग्रहीत करण्यािे कायालय कोलकाता येथे १८९७ साली स्थापले गेले. 
 
बोडो णमश्रि (बोडो णम्सचर) : प्रपकावरील वगेवगेळ्या बसरशीलन्य रोगाचं्या प्रायंत्रिासाठी वापरले 
लािारे िभावी बसरशीााशक. िा. प्रमलारडेट याांी १९८२ साली फ्रान्समधील बोडक प्रवद्यापीठात यािा शोध 
लावला. प्राळे स्फप्रटकमय मोरिूर, कळीिा िसाा आप्रि पािी हे या प्रमश्रिािे तीा मसख्य घटक. 
 
बोफट गस स्केल : वाऱ्याच्या पप्ररिामकारकतेिे मापा करण्यासाठी प्रवकप्रसत केलेली कंकििाली 
(मोलपट्टी). यात १ ते १२ कंकामंध्ये वाऱ्यािी पप्ररिामकारकता मापतात. कमीतकमी पप्ररिाम करिाऱ्या 
वाऱ्यािी पातळी एकवर, तर सवाप्रधक प्रवध्वसंक वाऱ्यािी पातळी बारा समलली लाते. 
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बोर, णनल्स (१८८५-१९६२) : किूंिी संरिाा आप्रि त्यातूा बाहेर पडिारी िारिे याचं्या शोधकायासाठी 
१९२२ सालिे ाोबेल पाप्ररतोप्रतक िाप्त झालेले डॅप्राश सैद्धापं्रतक शास्त्रज्ञ. धाप्रवद्यसत् भाप्ररत कें द्रकाभवती 
ऋिप्रवद्यसत् भाप्ररत मलेक्रॉन्स वगेवगेळ्या ऊला पातळीवरील वगेळ्या कविात राहूा कें द्रकाभोवती प्रफरत 
कसतात ही कत्यंत महत्त्वािी संकल्पाा माडूंा बोर याांी किूच्या कतंगधत रिाेिे ससस्पष्ट प्रवविेा केले. 
किूगभातूा बाहेर पडिाऱ्या िारिािें तकध संगत प्रववरि करिे त्यामसळे शक्य झाले. 
 

 
 

बोरॉन (B) : आवतधसारिीत तेराव्या गिातील कधातू मलूद्रव्य आहे. या मलूद्रव्यािा प्रवलयवबरू : २२०० ते 
२३०० कंश सेनल्सकस, उत्कलााकं : २५५० कंश सेनल्सकस, खप्राले : रासोरामट, केराामट, कोलोमामट 
ही आहेत. ाैसर्षगक बोरीक ॲप्रसड या स्वरूपातही बोरॉा सापडते. म.स. १८०७ साली सर हॅम्फे्र डेव्ही यााे 
बोप्ररक ॲप्रसडच्या प्रवद्यसत् पथृःकरिााे िथम बोरॉा प्रमळप्रवला. तो न्यसरॉा शोतक आप्रि न्यसरॉा प्रडटेक्टर 
आहे. किसभट्टीमध्ये कें द्रीय िप्र्रमया प्रायंत्रि करण्यासाठी तसेि बोरॉा रायफ्लोरामट न्यसरॉा प्रडटेक्टर 
म्हिूा वापरले लाते. 
 
बोलाग, नॉरमन (१९१४-) : वल्डध फूड पाप्ररतोप्रतकािे लाक. प्रमाेसोटा प्रवद्यापीठातूा त्याांी वास्पती 
प्रवकृती शास्त्रातील डॉक्टरेटिी परवी १९४२ साली प्रमळवली. त्याांी रॉक फेलर फाउन्डेशासाठी मनॅक्सको 
येथे गव्हावरील संशोधाास (१९४४) ससरुवात केली. या संशोधाातूा १९६० च्या रशकातं मनॅक्सका 
गव्हाच्या बसरशीरोगास िप्रतकारक, कप्रधक उत्पि रेिाऱ्या बसटक्या लातीिी िाप्ती झाली. त्यामसळे मनॅक्सको, 
लॅप्रटा कमेप्ररका, आप्रशया खंडातील काेक रेशातील गव्हाच्या उत्पाराात भरघोस वाढ झाली. या बसटक्या 
लातीमसळे भारतातील गव्हािे उत्पारा तीा पटीाे वाढले. हा कालखंड लगातील हप्ररत्रमातंीिा. त्याांा 
१९७० साली शातंतेिे ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले. भारत सरकाराे त्याांा (२००६) पद्मप्रवभतूि पसरस्कार 
प्ररला. ते आलरेखील टेक्सास येथील ए ॲन्ड एम प्रवद्यापीठात आतंरराष्ट्रीय शतेीप्रवतयािे िाध्यापक 
आहेत. 
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बोल्टझ मन, लुडणिग एडिडग (१८४४-१९०६) : ऑस्रेप्रलया भौप्रतकशास्त्रज्ञ. त्याांी वायूंच्या गतीसंबंधी 
सखोल कभ्यास केला. वायचू्या कतंगधत भागात ऊलेिे वाटप कसे होते, हे राखप्रविारे सूत्र त्याांी तयार 
केले. त्यात मकॅ्सवले - बोल्टझ् मािे वाटप’ या ाावााे ओळखले लाते. त्याांी शोधूा काढलेला 
बोल्टझ् मा नस्थराकं हा एखाद्या ऊलेशी प्रागडीत यंत्रिेतील प्रबघाड मोलण्यासाठी वापरला लातो. 

 

 
 
बोस इस्िस्टयूूटट, कोलकाता : सर लगप्ररशिंद्र बोस याांी १९१७ साली या संस्थेिी स्थापाा ाैसर्षगकशास्त्र 
आप्रि भौप्रतकशास्त्र यातं संशोधाकायध करण्यासाठी ही ससं्था स्थापा केली. 

 

 
 
बोस, सत्येंद्रनाथ (१८९४-१९७४) : सत्येंद्रााथ बोस या थोर भारतीय भौप्रतकशास्त्रज्ञााे पी. सी. रे, ले. सी. 
बोस कशा ाामवतं प्रमत्राबंरोबर काम केले. १९१५ साली एम.एस्सी. केली. िप्रतभावाा प्रवद्याथ्यांाा 
उच्चप्रशक्षि प्रमळाव े म्हिूा सर सी. व्ही. रामा, आशसतोत मसखली याचं्या सहाय्यााे यसप्राव्हर्षसटी कॉलेल 
ऑफ सायन्स स्थापा केले. प्रवप्रवध प्रवज्ञाा प्रवतयक प्रायतकाप्रलके माप्रसके, काेक भातातंील साप्रहत्य यािें 
सोप्या मंग्रलीत भातातंप्ररत केले. त्याति ‘फ्लॅन्क्स लॉ ऑफ रेप्रडएशा’ यािी व्यसत्पत्ती समाधााकारक 
ासल्यााे तकध शसद्ध ावीा व्यसत्पत्ती शोधूा आईास्टामा याचं्याकडे पाठप्रवली. त्याांी ती उत्तम कसल्यााे 
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‘झामप्रसस्ट फ्यूर फ्यसप्रलक’ या लमधा माप्रसकात छापली. सत्येंद्र बोस याांी फोटॉा किािंा कभ्यास करूा 
क्वाटंम गसॅ संकल्पाा माडंली. आईास्टामा याांी यात पसढे प्रवस्ताप्ररत संशोधा करूा ‘बोस आमास्टामा 
स्टॅप्रटनस्टक प्रसद्धातं’ माडंला. सत्येंद्रााथ बोस याांी किूचं्या मूलभतू किावंर संशोधापर ‘बोस कंडेसेशा’ 
प्रसद्धातं माडंला. किसरेिूतील ले कि वरील प्रसद्धातं पाळतात (त्याांा बोस याचं्या स्मृतीप्रित्यथध) ‘बोसॉा’ 
कि म्हितात. आईास्टामा याचं्या सागंण्यावरूा पसढे बोस याांी माराम क्यसरी याचं्याबरोबर रेप्रडओ 
ॲनक्टनव्हटीवर संशोधा केले. 
 

 
 

बोस, जगदीशचंद्र (१८५८-१९३७) : वास्पती सलीव कसतात व वास्पती बाह्य आघाताांा िप्रतसार रेतात 
हा शोध लाविारे भारतीय वास्पतीशास्त्रज्ञ. वास्पतींिा िप्रतसार मोलण्यासाठी काेक संवरेाशील 
उपकरिािंी प्रार्षमतीही त्याांी केली. रेप्रडओ लहरीद्वारे प्रबातारी संरेशवहा तसेि रेप्रडओिा शोध माककाी 
याचं्यापूवी सर लगरीशिंद्र बोस याांी लावला कसल्यािे मााण्यात येते. त्याांी कोलकाता बोस 
मनन्स्ट्ूयमट या संशोधा संस्थेिी स्थापाा केली. एफआरएस हा बहसमाा त्याांा प्रमळाला होता. 

 

 
 
बोसॉन : ज्यािंी िालिालिकू बोस आमास्टामा सानंख्यकीच्या प्रायमाांा काससरूा होते, कशा मलूकि 
समूहातंील सवध िकारच्या मूलकिाांा ‘बोसॉा’ या ाावााे ओखळले लाते. बोसॉा मूलकिािंा नस्पा 
क्वाटंम ांबर ाेहमी पूिांक कसतो. (−१, +१ कगर ०) ‘म्यूऑा’, ‘मलेक्रॉा’ हे मूलकि बोसॉािी 
उराहरिे आहेत. (पाहा : फर्घमयॉन) 
 
बॉईल, रॉबटग (१६२७-१६९१) : लन्मााे आयरीश कसलेले प्रब्रप्रटश रसायातज्ज्ञ. ते तत्त्ववितक होते आप्रि 
प्रवज्ञााातील प्रवप्रवध प्रवतयावंर सागंोपागं उहापोह करिारे प्रलखाि केले होते. वायूसबंंधीिा त्यािंा PV=K 
हा प्रायम सवधज्ञात आहे. वायूिे आकारमाा आप्रि राब यािें गसिोत्तर नस्थर कसते, हे त्याांी िथम राखवाू 
प्ररले होते. 
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बॉिडी, हमान (१९१९-२००५) : प्रब्रप्रटश गप्रिती आप्रि प्रवर्श्रिााशास्त्रज्ञ. बाँडी याांी म.स. १९४८ साली 
फे्रड हॉयल आप्रि थॉमस गोल्ड याचं्या सहकायााे प्रवर्श्ािे नस्थर-नस्थती िारूप माडंले. 
प्रवर्श्रिााशास्त्राबरोबर बाँडी याांी ताऱ्याचं्या गाभ्यातील मूलद्रव्याचं्या प्रार्षमतीवर, तसेि गसरुत्वाकतधिीय 
लहरींवरही संशोधा केले. (पाहा : स्स्थर-स्स्थती चसद्धान्त) 
 
बॉनग, मॅ्स (१८८२-१९७०) : प्रब्रप्रटश भौप्रतकशास्त्रज्ञ, क्वान्टम मेकॅप्राक्स या प्रवतयातील मलूभतू 
संशोधाासाठी, त्याांा वाल्थर बोथेसमवते १९५४ सालिे ाोबले पाप्ररतोप्रतक बहाल करण्यात आले होते. 
त्याांी तरंगािे स्वरूप सानंख्यकी प्रवश्लेतिाद्वारे उकलूा राखप्रवले. 
 
बॉम्बे नॅचरल णहस्री सोसायटी (बीएनएचएस) : मसंबईत कसलेली, पयावरि, प्रासगध संवधधा आप्रि 
संरक्षिासाठी १२० वत ेकायधरत कसलेली स्वयसेंवी ससं्था. भारतीय प्रासगध सपंत्तीिे संरक्षि व संवधधा, 
पयावरि संरक्षि, प्रासगध सपंत्तीिा योग्य वापर करूा प्रवकास साधिे, पसढील प्रपढीला प्रासगािी ओळख 
पटावी आप्रि त्यािे लता कराव ेयासाठी वगेवगेळे ियोग आप्रि िकल्प ही संस्था राबवते. हॉाधबील हे त्यांिे 
‘मसखपत्र’ आहे. डॉ. सलीम कली हे पूवी या संस्थेिे कध्यक्ष होते. 

 

 
 
बॉम्बे टे्स्टाइल णरसचग इस्िस्टयूूटट (णबरा), मंुबई : ससती कापडासंबधंी सशंोधा करिारी संस्था. कापड 
प्रगरण्यािें एक महत्त्वािे कें द्र म्हिाू मसंबईिी ओळख होती. या प्रगरण्यामंध्ये एकाि छपराखाली 
कापसापासूा सूत तयार करूा, त्यािे कापड प्रविूा, त्यावर िप्र्रमया करण्यािे काम िालत कसे. मसख्यत्व,े 
ससती कापड तयार करिाऱ्या प्रगरण्याचं्या मालकाांी १९५४ साली या संस्थेिी स्थापाा केली. प्रगरण्याचं्या 
वैज्ञाप्राक आप्रि तापं्रत्रक समस्यावंर तोडगा शोधण्यासाठी या संस्थेिा उपयोग केला गेला. कालाासरूप, 
प्रगरण्याबंरोबर प्रवकें द्रीत स्वरूपात काम करिारे कापड उत्पारक, माावप्रार्षमत तंतंूिे उत्पारक, कापड 
उद्योगाकप्ररता यंत्रप्रार्षमती करिारे उद्योग आप्रि कापड उद्योगाला लागिारे रंग आप्रि रसायाे पसरविारे 
उद्योग कशा सवांाा या ससं्थेाे संशोधा करूा मरत केलेली आहे. या ससं्थेाे केलेल्या कामातं मूलभतू 
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संशोधा, ावीा उत्पाराे, ावीा िप्र्रमया, ावावीा तंत्रज्ञाा, उद्योगाच्या िमािीकरिासाठी कभ्यास, 
वगेवगेळ्या िािण्याकंप्ररता मान्यतािाप्त ियोगशाळा, प्रवप्रशष्ट समस्येकप्ररता सल्ला रेिे मत्यारी काेक 
बाबींिा समावशे आहे. 
 

 
 

ब्रह्मगुप्त (५९८-६६५) : उजै्जा वधेशाळेिे िमसखपर भतूप्रवलेल्या ब्रह्मगसप्तााे आपल्या बह्मस्फस ट प्रसद्धातं 
गं्रथात ककंगप्रित, बीलगप्रित, भपू्रमती व गोलप्र्रमया हे प्रवतय समाप्रवष्ट केलेले आढळतात. शनू्यासप्रहत 
रशमाा पद्धती वापरिारा, ऋिसंख्या प्रलप्रहिारा, कंकगप्रित व बीलगप्रित वगेळे करूा खगोलाच्या 
कभ्यासात बीलगप्रितािा वापर करिारा तो पप्रहलाि गप्रिती होता. कल्बेरुिीाे ब्रह्मस्फस ट प्रसद्धातंािे 
‘वसर-वहर’ ाावााे करबीत भातातंर केल्यामसळे वहरंूिी रशमाा कंकपद्धती व बीलगप्रित करबस्ताा माग े
यसरोपात गेले. ‘खंडखाद्यक’ ाावािा आिखी एक तंत्रगं्रथ ब्रह्मगसप्तााे प्रलप्रहला होता. 
 
ब्रह्मचारी, उपेंद्रनाथ (१८७५-१९४६) : भारतीय वैद्य. काळा आलार बरे करिारे यसप्ररया नस्टबामाईा हे 
औतध त्याांी शोधले होते. 

 

 
 
ब्राउन, मायकेल स्टुअटग (१९४१-) : कमेप्ररका कासवशंशास्त्रज्ञ. १९८५ सालिे वैद्यकीय के्षत्रातले ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक त्याांा, लोसेफ प्रलओााडध गोल्डस्टाईा या संशोधकासोबत प्ररले गेले. त्याांी रक्तातील 
कोलेस्टेरॉल शोताू घेिाऱ्या, कमी घातेच्या मेरिप्रथाािंा शोध लावला. या प्रवप्रशष्ट शोतक रसायााचं्या 
स्वरूपात काही बरल कसेल वकवा ती रक्तात उपनस्थत ासतील, तर रक्तातील कोलेस्टेरॉलिे िमाि 
वाढत लाते. त्यामसळे, रक्तवाप्रहन्याांा आतूा आवरि येऊा मागध आकसं प्रित झाल्यााे झटके बसू शकतात. 
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ब्राउणनयन गती (ब्राउणनयन मु्हमेंट) : िवाही/द्रवपराथांत प्रमसळले गेलेले कप्रतसूक्ष्म कि एकाि प्रठकािी 
नस्थर ा राहता सारखे मागे-पसढे, वाकडे-प्रतकडे हेलकावत राहतात. उरा. धसराच्या वातावरिात 
प्रमसळलेले सूक्ष्म कि. या सूक्ष्मकिाचं्या हालिालीिी कारिमीमासंा ब्राऊा ाामक वैज्ञाप्राकााे िथम 
केली. म्हिूा कशा सूक्ष्मकिाचं्या हालिालीला ‘ब्राऊप्राया’ हे ााव प्ररले गेले. 
 
ब्राऊन, कालग  फर्णडनािड (१८५०-१९१८) : लमधा भौप्रतकतज्ज्ञ. प्रबातारी संरेशाच्या शोधाबिल १९०९ 
सालिे भौप्रतकशास्त्रातले ाोबेल पाप्ररतोप्रतक त्याांा, गसनग्लएल्मो माककाी याचं्यासह वाटूा रेण्यात आले 
होते. माककाीच्या रान्झमीटरमध्ये बरल घडवाू ब्राऊााी त्यािंी व्यापकता वाढप्रवली. सेप्रमकंडक्टर 
स्फप्रटकािंा वापर करूा, त्याांी एसी प्रवद्यसतिवाहािे डीसी िवाहात रूपातंर करिारे रेप्रडओ िके्षपि 
िस्थाप्रपत केले. त्याांी ऑप्रसलोस्कोप हे उपकरि प्रामाि केले. 
 
ब्राऊन, रॉबटग (१७७३-१८५८) : वास्पतीिी प्रद्वरल (प्रलम्ाोस्पम् धस) आप्रि सपसष्ट्प वास्पती 
(कँप्रलओस्पमध्) कशी प्रवभागिी या प्रब्रप्रटश लीवशास्त्रज्ञााे सवधिथम केली. पेशींमधील कें द्रक ओळखूा 
त्याला न्यनूक्लयस ााव सवधिथम याांीि प्ररले. ब्राऊप्राया मसव्हमेंट म्हिूा ओळखल्या लािाऱ्या द्रवातील 
किाचं्या मलूभतू हालिालींिा शोध रेखील ब्राऊााीि सवधिथम लावला. 
 
ब्राटेन, िाल्टेर हाऊस (१९०२-१९८७) : कमेप्ररका भौप्रतकतज्ज्ञ. सेप्रमकंडक्टर आप्रि रानन्झस्टर 
पप्ररिामातल्या शोधाबिल त्याांा १९५६ सालिे भौप्रतकशास्त्रातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक, प्रवल्यम शॉकले आप्रि 
लॉा बाडीा या सहकाऱ्यासोबत प्रवभागूा प्रमळाले होते. 
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ब्राहे, टायको (१५४६-१६०१) : डॅप्राश खगोलप्रवर. सोळाव्या शतकातील खगोलशास्त्रािे ते लाक होते 
त्याांी कंतराळातील ग्रहताऱ्यािंा सखोल कभ्यास केला होता. १५७७ िा धूमकेतू व १५७२ िा ससपराोव्हा - 
ज्याला टायकोिा तारा कसे ााव पडले - याचं्या शोधामसळे तत्कालीा प्रकतीतरी िसकीच्या संकल्पाा मोडीत 
प्राघाल्या. डेन्माकध च्या सम्राटााे भेट प्ररलेल्या बेटावर त्याांी वधेशाळा उभारली होती व एकूि ७७७ 
ग्रहताऱ्याचं्या भ्रमिाप्रवतयी ाोंरी करूा ठेवल्या होत्या. या संशोधाािा वापर करूा योहाास केपलराी 
उपयसक्त प्रसद्धातं माडंले होते. 

 

 
 
बे्रक िॉटर : समसद्रातील बंररािी योलाा करतााा मोठ्या लाटापंासूा बंररािे संरक्षि करण्यासाठी तसेि 
बोटींिी बंररात संथपिे ये-ला करण्यासाठी ही वभत बाधंतात. यामसळे बंररातील लाटा प्रवप्रशष्ट मयारेत 
राहतात. बंररातील वाहतसक ससखरूप करता येते. ही वभत ५० प्रकलो वलााच्या रगडािंा तळापासूा डोंगर 
बावाू, पृष्ठभागावर १५०० प्रकलो वलाािे वकवा तत्सम प्रसमेंटकाँ्रमीटिे रगड बावाू ते पसरूा केलेली 
कसते. त्यामसळे ही वभत बंरराबाहेरील लाटािंा भडीमार सोसण्यास उपयसक्त ठरते व बंररातील पािी शातं 
राहते. 
 
ब्रगॅ, णिल्यम लॉरेिस (१८९०-१९७१) : प्रब्रप्रटश भौप्रतकतज्ज्ञ. १९१५ सालिे भौप्रतक शास्त्रातील ाोबेल 
पाप्ररतोप्रतक त्याांा आपले प्रपताश्री प्रवल्यम हेन्री ब्रगॅ याचं्यासमवते प्रवभागूा प्रमळाले. एक्स रे प्रडफॅ्रक्टोमीटर 
या उपकरिािा वापर करूा स्फप्रटकािी रिाा शोधूा काढिारे सूत्र त्याांी तयार केले. त्यास ‘ब्रगॅस लॉ’ 
कसे संबोधले लाते. 
 
ब्रगॅ, णिल्यम हेन्री (१८६२-१९४२) : प्रब्रटश भौप्रतकशास्त्रज्ञ. त्यािें ससपसत्र प्रवल्यम लॉरेन्स ब्रगॅ याचं्यासमवते, 
त्याांा १९१५ िे भौप्रतकशास्त्रातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक रेण्यात आले. एक्स-रे िारिाद्वारे पराथांच्या स्फप्रटक 
रूपािा प्रवश्लेति करण्याच्या कभ्यासाबिल त्यािंा हा गौरव करण्यात आला होता. एक्स-रे लहरी 
मोलिारा पप्रहला एक्स-रे प्रडफॅ्रक्टोमीटर हे उपकरि या संशोधकााे तयार केले होते. 
 
ब्रगॅचा णनयम : स्फप्रटकावर पडिाऱ्या क्ष प्रकरिािंी तरंगलाबंी, स्फप्रटकामधल्या किसचं्या रिाेतले कंतर, 
क्ष प्रकरिािंा पता कोा या सवािा क्ष प्रकरिाच्या वळण्याच्या मागाशी कसलेला संबंध प्रवतर करिारा 
प्रायम. ब्रगॅ प्रपतापसत्राांी तो शोधूा काढला. त्यािा वापर करूा स्फप्रटकाचं्या कंतगधत रिाेिी माप्रहती 
प्रमळवता येते. 
 
ब्रोमीन (Br) : आवतधसारिीत १७ व्या गिातील कधातू मूलद्रव्य म्हिले ब्रोमीा होय. यािा उत्कलावबरू : 
५८·८ कंश सेनल्सकस. हॅलोला गटातील हे मूलद्रव्य म. स. १८२६ मध्ये ॲन्टामा लेरोम बॅलाडध यााे िथम 
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समसद्री वास्पतींमध्ये सयंसगाच्या स्वरूपातूा वगेळे करण्यात यश प्रमळप्रवले. ब्रोमीािा उपयोग 
साॅीटायझेशा, लंतससगधप्रवरोधी नब्लविग एलंट म्हिूा करतात. ब्रोमीािी संयसगे उत्िेरक, प्रवरंलक माध्यम, 
फोटोग्राप्रफक पराथध म्हिूा तर रासायप्राक प्रवश्लेतिात माध्यम पराथध म्हिाू वापरली लातात. 
 
ब्रॉडबॅिड : वगेवाा संरेशवहाासाठी उपयसक्त ििाली. एकाि वळेेला रूरध्वाी संभाति, प्रित्रवािी रशधा, 
मंटराेट (आंतरलाप्रलका) मत्यारी एकाहूा कप्रधक माध्यमामाफध त केलेले संरेशवहा ब्रॉडबनॅ्डमसळे सोपे 
होते. एखाद्या संरेशातील प्रवद्यसत तरंग वारंवारतेच्या एका मयारेत समावलेले कसतात. वारंवारतेच्या कशा 
मयारेच्या वरच्या खालच्या सीमामंध्ये कसलेल्या पट्ट्यमाचं्या रंुरीला पट्टप्रवस्तार म्हितात. कशा प्रवस्तृत 
पट्ट्यमािा उपयोग केल्यास काेक वारंवारंतेच्या संरेशलहरी एकाि लाळ्यावरूा (ाेटवरूा) पाठवता 
येतात. काितंतसद्वारे एकानत्मक सेवा रेिारे कंकीय लाळे (ाेटवकध ) तयार करिे ब्रॉडबॅन्ड 
संरेशवहाििालीमसळे शक्य झाले आहे. 
 
ब्रॉिझ : ब्रॉन्झ हे एक ताबं्यािे संप्रमश्र कसूा ताबं्याबरोबर िामसख्यााे टीा, लस्त, प्रशसे आप्रि प्राकेल हे धतू 
प्रमसळलेले कसतात. साच्यात घालूा पाप्रहले तो आकार रेता येतो. ते गंलरोधक आहे. सूक्ष्म ाक्षीकामाच्या 
वस्तू बाप्रवण्यास त्यािा वापर करतात. ब्रॉन्झिा उपयोग पसतळे, राप्रगाे, भाडंी तयार करण्यासाठी होतो. 
 
बलॉख, फेणल्स (१९०५-१९८३) : लन्मााे नस्वस कसलेले कमेप्ररका भौप्रतकशास्त्रज्ञ. कें द्रीय िसंबकीय 
के्षत्रािे किूक मापा व तत्सम शोधासाठी त्याांा एडवडध प्रमल्स पसेल या संशोधकासोबत १९५२ सालिे 
भौप्रतक शास्त्रातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक िाप्त झाले होते. त्या रोघाांी स्वतंत्रपिे न्यसनक्लकर मगॅ्ाेप्रटक 
रेझॉान्स (एा. एम. आर.) ही प्रवश्लेतिपद्धती शोधूा काढली. आल वैद्यकीय के्षत्रात तसेि नक्लष्ट 
परमािूंिा कभ्यास करण्यासाठी हे एक शनक्तमाा तंत्र बाूा राप्रहले आहे. 
 

 
 

बलॉख, कोन्राड एणमल (१९१२-२०००) : लन्मााे लमधा कसलेले कमेप्ररका लीवरसायाशास्त्रज्ञ. त्याांी 
माावी शरीरात कोलोस्टेरॉल व मेरीय आम्ले यािें ियापिय कसे होते, यावर प्रवशते संशोधा केले आहे. 
त्यासाठी त्याांा १९६४ सालिे आरोग्यशास्त्र प्रवतयातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक, रससरे एक संशोधक प्रफओरोर 
प्रलाा याचं्यासह प्रवभागूा प्रमळाले होते. 
 

काबधा-१४ या प्रकरिोत्सारी एकरूपािा वापर करूा, शरीरातील लीवरासायप्राक िप्र्रमयािंा 
मागोवा घेिारे ब्लॉख हे पप्रहले संशोधक होते. या तंत्राद्वारे त्याांी द्वीकाबधा ॲप्रसटेड परमाििेू २७ 
काबधायसक्त कोलेनस्टरॉलच्या परमाितू कसे रूपातंर होते, हे शोधूा काढले. 
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बलॉग : वबे लॉग याि ंलघसरूप म्हिले ब्लॉग. एखाद्या संकेतस्थळावर, वबेसामटवर, कालाास्रममे साठवाू 
ठेवलेल्या ाोंरी म्हिले ब्लॉग. या ाोंरी मलकूर, प्रित्रफीत वकवा ध्वप्राफीत या सवांिाि वापर करतात. 
एखाद्या घटाेवरील आपले मत ाोंरवण्यासाठी सामान्य ाागप्ररक ब्लॉगिाि वापर करतात. काही ब्लॉग 
वैयनक्तक डायरीच्या रूपातही कसतात. 
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भ 
 
भटकर, णिजय पाडुंरंग (१९४६-) : परम या महासंगिकािी प्रार्षमती करिाऱ्या सी-डॅक या संस्थेिे 
संिालक. त्याांी रंगीत टीव्हीिे तंत्रही प्रवकप्रसत केले. संगिकािे तसेि माप्रहती तंत्रज्ञााािे परव्यसत्तर 
प्रशक्षि रेिाऱ्या संस्थािंीही स्थापाा केली. भारतीय भातािंा वापर संगिकामध्ये करण्यासाठीच्या 
आज्ञावलींिा प्रवकास त्याचं्या ाेतृत्वाखाली करण्यात आला. 
 

 
 

भटनागर, शातंीस्िरूप (१८९४-१९५५) : िसंकबत्व आप्रि ममल्शाबिल (पािी, तेल वा मतर औतधी 
पराथांिे रसधासारखे फेसाळ प्रमश्रि) रसायाशास्त्रात महत्त्वािे योगराा प्ररल्याबिल शातंीस्वरूप भटाागर 
िप्रसद्ध आहेत. भौप्रतक रसायाशास्त्रज्ञ म्हिूा त्याांी पराथांच्या िसंबकीय गसिधमात होिारे सूक्ष्म बरल 
प्रटपण्यासाठीच्या किूक आप्रि साध्या पद्धती प्रवकप्रसत केल्या. या पद्धतीिा उपयोग मग पसढे कोलॉईड्स 
संप्रमश्र कलॉयज्, पाऱ्यािी, आयोप्रडा आप्रि सेलेप्रायमिी प्रवप्रवध पप्ररनस्थतीमधील आनण्वकता मत्यारी 
प्रवतयक समस्या सोडप्रवण्यासाठी झाला. भटाागर याांी रेशातंगधत प्रवज्ञाा संशोधा वाढीच्या तळमळीतूा 
प्रवप्रवध ियोगशाळा आप्रि ससं्था प्रामाि करण्याच्या कामी पसढाकार घेतला. प्रवद्यापीठीय स्तरावर फारसे 
संशोधा होत ासल्यामसळे त्याांी कें द्रीय पातळीवर ियोगशाळा आप्रि ससं्थाचं्या या उभारलेल्या लाळ्यावर 
प्रायतं्रि ठेवण्यासाठी वैज्ञाप्राक आप्रि औद्योप्रगक संशोधा पप्ररतर म्हिलेि सी. एस. आय. आर. िी 
स्थापाा १९४२ साली करण्यासाठी ियत्ा केले. ते सी. एस. आय. आर. िे पप्रहले महासंिालक बाले. ते 
१९४३ साली एफ. आर. एस. झाले. 

 

 
 
भट्टी (फनेस) : मोठ्या िमािात उष्ट्िता रेिारी ििाली. मातीिी भाडंी भालण्यासाठी कसं भार यािा उपयोग 
पूवीपासूा करत आहेत. तसेि प्रिाी मातीिी भाडंीही कशीि भालली लातात. औद्योप्रगक के्षत्रात भट्टीिा 
वापर शसद्ध धातू प्रमळवण्यासाठी, तेल शसध्रीकरि, रसायाप्रार्षमती कशा काेक प्रठकािी करतात. भट्टीत 
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घा वकवा द्रव मंधा वापरूा वकवा प्रवलेच्या सहाय्यााे उष्ट्िता प्रामाि केली लाते. याखेरील कग्ाी रोधक 
वस्तंूिी तपासिी करण्यासाठी भट्टीिा उपयोग करतात. 
 
भयगंड (फोणबया) : यात रोग्याच्या माात एखाद्या वस्तूिी वकवा लागेिी, प्रवप्रशष्ट पप्ररनस्थतीिी भीती 
कसते. या प्रवप्रशष्ट पप्ररनस्थतीति त्यािंा भयगंड प्ररसूा येतो. एरव्ही ते कगरी सवधसामान्य मािसािंमािे 
कसतात. बंर खोलीिी भीती याला क्लॉस्रोफोप्रबया म्हितात. प्रवमााोड्डािाच्या भीतीला एरोफोप्रबया 
म्हितात. लसळ्या बालकातं या भीतीत खूप साम्य कसते. खूप वळेा या भयगंडािी ससरुवात लहाापिी होते; 
पि त्यािे स्वरूप मोठेपिी प्ररसते. (पाहा : जलभयगंड) 
 
भरत राम (१९१४-२००७) : वस्त्रोद्योग, साखर, रसायाे, खते, वाहा आप्रि मलेक्रॉप्राक्स या के्षत्रातील 
प्ररल्ली क्लॉथ प्रमल्स उफध  डी. सी. एम. प्रलप्रमटेड या खासगी उद्योगसमूहािे कध्यक्ष (१९५८ ते १९८५). 
मंप्रडया एकर लामन्स, मंटराॅशाल िेंबर ऑफ कॉमसध (१९६९) िे कध्यक्ष. पद्मभतूि (१९७२). राष्ट्रीय 
कामगार आयोग, प्रायोला मंडळ, ाॅशाल काऊनन्सल ऑफ कप्लामड मकोाॉप्रमक प्ररसिध, प्ररझवध बँक, 
ऑल मंप्रडया काऊनन्सल ऑफ टेनक्ाकल एज्यसकेशा, पॉप्यसलेशा फाऊंडेशा ऑफ मंप्रडया म. संस्थात 
कध्यक्ष कथवा सरस्यपर भतूप्रवले. 
 
भरती-ओहोटी (टाइर्) : समसद्रावर होिारी भरती-ओहोटी. िदं्राच्या आकतधिााे पाविे सात तासाचं्या 
कंतरााे ओहोटी तशीि भरती येत कसते. यामध्ये उधािािी भरती (नस्िगं टामड) लास्तीत लास्त उंि 
कमावस्येला व पौर्षिमेला त्याच्या खालोखाल कष्टमीिी उंिी मध्यम कसते. 
 
भरूचा, फरेदून रुस्तमजी : मसंबईच्या पारशी कस टस ंबात लन्मलेल्या फरेरूा रुस्तमली भरूिा यािें प्रशक्षि 
मसंबई, पािगिी, कें प्रब्रल (मगं्लंड) आप्रि माँपेप्रलए (फ्रान्स) येथे झाले. केलेल्या संशोधाािी माप्रहती कशा 
तऱ्हेाे द्यावी यासाठी माँपेप्रलए येथील त्यािंा डी. एस्सी. िा िबधं आरशध समलला लातो. त्याांी मसंबईतील 
प्रवज्ञाा संस्था, रमास्कस आप्रि बगरार प्रवद्यापीठातं कध्यापा केले. वास्पती समालशास्त्र या प्रवतयात ते 
तज्ज्ञ होते. मसंबई शहर, सह्याद्रीवाे, रालस्थाा वाळवटं, प्रतवर लंगले यातंील वास्पप्रतसृष्टीवर त्याांी 
केलेले संशोधा लगन्मान्य आहे. स्वातंत्र्यिाप्तीांतर खािींसाठी ावीा िरेश शोधण्यासाठी प्रलप्समरशधक 
वास्पतींिा त्यािंा कभ्यास उपयसक्त ठरला. खडक, वाळू, कस लिारा किरा, खाडी पप्ररसर, भातशतेी, 
िसाखडी कशा प्रठकािी वाढिाऱ्या वास्पतींवर केलेल्या संशोधाामसळे त्याांा भारूि, यसाेस्को, प्रपट्टसबगध, 
कें प्रब्रल मत्यारी प्रठकािच्या संस्थाांी गौरप्रवले आहे. 
 
भिाळकर, णदलीप देिीदास (१९४०-) : १९८७ ते २००० या वतांत िगत तंत्रज्ञाा कें द्र, मंरूरिे (राला 
रामण्िा सेंटर फॉर ॲडव्हान्स टेक्ाॉलॉली) सिंालक. लेझर उपकरिािंी प्रार्षमती, िवगेयंत्रािी बाधंिी, 
त्यासंबधंीच्या िगत तंत्रज्ञााािा प्रवकास त्याांी केला. िसंबकीय के्षत्राच्या साहाय्यााे िवपे्रगत मलेक्रॉन्सिी 
प्ररशा बरलिाऱ्या संकप्रलत िारियंत्रािी, वस्रमोरॉािी, बाधंिीही त्याांी केली. 
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भक्षकपेशी (फॅगोसाईट्स) : रोगकारक लंतू तसेि शरीरात प्रशरकाव करिाऱ्या बाह्य घटकाांा वढूेा त्याांा 
ाष्ट करिाऱ्या पेशी. रक्तातील रंगहीा ल्यूकोसाईट तसेि कप्रतसूक्ष्म माय्रमोसाईट रक्तपेक्षी भक्षकपेशी 
म्हिूा कायध करतात. भक्षकपेशींमसळे शरीरािे हााीकारक बाह्य पराथापासूा रक्षि होते. शरीरातील 
रोगिप्रतकारक िप्र्रमयेिा भक्षकपेशी हा महत्त्वपूिध घटक आहे. (पाहा : फॅरोसायर्ॉचसन) 
 
भागशः समाकल (इणंटगे्रंशन बाय पाटगस) : प्रायम - रोा फलाचं्या गसिाकारािे समाकल = (पप्रहले फल × 
रससऱ्या फलािे समाकल) - [पप्रहल्या प्रवकलल × रससऱ्यािे समाकल)] या गसिाकारािे समाकल. 
 

िौकोाी कंसातील गसिाकार संपेपयंत प्रायमािी पसारावृत्ती करावी लागते. 
 
भागशः उध्िगपातन (रॅिक्शनल णडस्स्टलेशन) : एकमेकातं प्रमसळिाऱ्या काेक घटक द्रवाचं्या एकप्रलासी 
प्रमश्रिातूा प्रभि उत्कलावबरू कसिारे द्रव ्रममशः त्याचं्या उत्कलााकंावर कलग करण्याच्या प्र्रमयेला 
भागशः ऊध्वधपाता म्हितात. प्रमश्रिातील प्रारप्राराळे द्रव त्याच्या उत्कलााकंावर उकळतात. त्यािंी वाफ 
होते. त्या वाफेला थंडावा रेताि वाफेिे संघाा होते आप्रि तो घटक द्रवनस्थतीत बालूला होतो. यािा 
औद्योप्रगकके्षत्रात मोठ्या िमािावर वापर करतात. 
 
भाजिे (बिसग) : भालण्यािे िकार व कारिे काेक आहेत. १) ज्वाळा - हे भालिे कोरड्या िकारिे कसते. 
कंगावरिे कपडे पेटिे. पेटते बोळे कंगावर पडल्यााे कशाि लखमा होतात. २) उकळते पािी वकवा वाफ 
वकवा कन्य उष्ट्ि द्रव कंगावर पडिे. ३) प्रकरिोत्सगध ४) घतधि ५) तीव्र सूयधिकाश ६) रसायाे ७) वील ८) 
कतीशीत तापमाा - एल. पी. ली. वगैरे. या सवध भालण्यााे, प्रवशतेतः उष्ट्ि तापमााामसळे काही वळेा वरवर 
भालते, तर काही वळेा खोलवर - स्ाायू वा हाडापयंत भालते. मलालासाठी भालण्यािे िमाि टक्क्यात 
मोलले लाते. हात, रंड, िेहरा + डोके, छाती, पोट, पाठ, वरिी + खालिी, ित्येक माडंी व पाय ित्येकी 
९ टके्क, लााेंप्रद्रय १ टक्का = १०० टके्क. 
 
भाजीपाला शेती (्हेणजटेबल फाणमंग) : मेथी, पालक, भेंडी, वागंी, टोमटॅो, गालर, मसळा, गवार, घेवडा, 
कारें, बटाटे मत्यारी प्रपकािंी लागवड भालीपाला शतेी या सररात मोडते. त्यािें िामसख्यााे पाला, 
कंरमूळ, वले, शेंग, भालीपाला कसे वगीकरि केले लाते. ही प्रपके कमी कवधीिी कसल्यााे खरीप, रब्बी, 
उन्हाळी या प्रतन्ही हंगामात होतात; आप्रि हप्ररतगृह कसल्यास वतधभर घेता येतात. (पाहा : फळशतेी, 
फूलशतेी) 
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भाताच्या पेंढ्यामुळे उद्भििारा बैलातील मुतखडा रोग (युरोणलणथयाणसस इन बुल्स) : आपल्याकडे 
प्रलथे भातशतेी केली लाते, प्रतथे बलैाांा िारा म्हिूा केवळ भाताच्या पेंढ्या वापरल्या लातात. त्यातंील 
मोठ्या िमािातील ऑक्झलेॅट्टसमसळे बैलाचं्या मूत्रमागात कॅनल्शयम ऑक्झॅलेट्टसिे मसतखडे प्रामाि 
होण्यािी भीती कसते. भाताच्या पेंढ्या रहा-बारा तास पाण्यात प्रभलवाू ठेवल्या, तर त्यातील ऑक्झलेॅट्टस 
पाण्यात पूिधतः प्रवरघळूा लातात व हा त्रास वािवता येतो. 
 
भाभा अिुसंशोधन कें द्र (बीएआरसी) : किसऊलेच्या सवध पैलंूप्रवतयी मूलभतू व उपयोप्रलत संशोधा 
करण्यासाठी मसंबईतील रॉम्ब ेया भागात १९५७ साली स्थापा झालेली प्रशखरसंस्था. त्या संस्थेिे त्या वळेिे 
ााव ॲटोप्रमक एाली एस्टॅनब्लशमेंट, रॉम्बे (एईईटी) कसे होते. त्या संस्थेिे संस्थापक व पप्रहले कायाध्यक्ष 
डॉ. होमी भाभा याचं्या प्राधााांतर १९६७ साली प्रतिे ाामकरि भाभा किससंशोधा कें द्र कसे करण्यात 
आले. किसभट्ट्यमािंी रिाा, बाधंिी, त्याकप्ररता लागिारे प्रमश्रधातू मधंा तसेि लडपािी त्यातील ससरक्षा 
ििाली, लळीत मधंाावरिी पसाःिप्र्रमया, मत्यारी काेक प्रवतयावंरिे िगत संशोधा कें द्रात होते. कें द्रात 
कायधरत कसलेल्या किसभट्ट्यमािंा उपयोग भौप्रतकी व मतर प्रवज्ञाा शाखामंधील संशोधाासाठी तसेि 
प्रकरिोत्सारी एकस्थाचं्या उत्पाराासाठी करण्यात येतो. प्रवप्रवध प्रवज्ञााशाखामंधील परव्यसत्तर प्रशक्षिािी 
सोयही केन्द्रात कसूा आता त्याला कप्रभमत प्रवद्यापीठािा रला रेण्यात आला आहे. 

 

 
 
भाभा, होमी जहागंीर (१९०९-१९६६) : भारतीय भौप्रतकशास्त्रज्ञ. केनम्ब्रलमध्ये कप्रभयापं्रत्रकीिी परवी 
प्रमळवल्याांतर सैद्धानन्तक भौप्रतकीमध्ये मूलभतू संशोधा केले. कंतराळातूा येिारे प्रवर्श्प्रकरि वातावरि 
भेरूा समसद्रसपाटीला पोहोित मलेक्रॉािी प्रार्षमती कशी करतात, त्यािंा वताव कसा होतो याप्रवतयीच्या 
प्रसद्धान्तााे लगन्मान्यता प्रमळवली. वयाच्या कवघ्या एकप्रतसाव्या वती त्याांा ‘एफआरएस’िा बहसमाा िाप्त 
झाला. भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात काेक वैज्ञाप्राक संस्थांिी उभारिी करण्यात आप्रि त्या लोपासण्यात 
त्यािंा वसहािा वाटा होता. टाटा मूलभतू संशोधा संस्थेिी स्थापाा करूा त्याांी किससंशोधाकायािी 
पायाभरिी केली. भारतीय किसऊला कायध्रममािे ते प्रशल्पकार होते. कंतराळसंशोधा कायध्रममही त्याचं्या 
पसढाकारााेि कायानन्वत केला गेला. ते उच्च रलािे प्रित्रकारही होते. तसेि, भारतातील सवधि 
किससंशोधा संस्था आप्रि किसऊलािकल्पामंधील उद्यााािंी प्रार्षमतीही त्याचं्याि िेरिेाे केली गेली आहे. 
नव्हएिा येथे भरलेल्या पप्रहल्या आतंरराष्ट्रीय किसऊला पप्ररतरेिे ते कध्यक्ष होते. पद्मप्रवभतूि पसरस्कारााे 
त्याांा सन्माप्रात केले गेले होते. आल्प्स पवधतावरील माँ ब्ला ंया प्रशखरावर ते िवास करत कसलेले प्रवमाा 
आरळूा झालेल्या कपघातात त्यािें ककाली प्राधा झाले. 
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भारती कृष्ट्ितीथग, श्रीमदजगद्गुरू शंकराचायग, गोिधगनपीठ (१८८४-१९६०) : कध्यानत्मक ज्ञाा िाप्त 
करतााा शृगेंरी मठाच्या तपोवाातील विता काळात स्वामीलींाी कथवध वरेाच्या पप्ररप्रशष्टावरूा तयार 
केलेली १६ सूते्र व १३ उपसूते्र हाि त्याचं्या ‘वपे्ररक मथेॅमपॅ्रटक्स’ गं्रथािा गाभा आहे. िथम वगात एम. ए., 
उत्कट धारिाशक्ती, वक्तृत्व कला, संस्कृतवर िभसत्त्व याबरोबर कध्यात्मप्रवदे्यिी लबररस्त ओढ व प्रतच्या 
िसारािी तळमळ हे त्यािें गसि हेरूा िथम शाररापीठ (१९२१) मग गोवधधा पीठािे (१९२५) शकंरािायध 
म्हिूा त्यािंी प्रावड झाली. त्या कप्रधकारात कखंड ३५ वत ेत्याांी लगभर सााता वहरूधमध आप्रि वैप्ररक 
गप्रित यािंा िसार केला. 
 
भारतीय प्रमाि िेळ (इणंडयन स्टँडडग टाइम - आयएसटी) : भारतभराच्या कोित्याही शहराच्या भौगोप्रलक 
लागेिा प्रविार ा करता सवधत्र पाळली लािारी एकि वळे. उत्तरेकडूा रप्रक्षिेकडे लािारी एक कनल्पत 
मध्यान्ह रेता भारतातूा लाते कसे मााले आहे. ८२·५ कंश पूवध रेखाशंातूा कलाहाबार आप्रि वारािसीच्या 
लवळूा लािाऱ्या भागािी वळे ही भारतीय िमािवळे कशी मााली आहे. (पाहा : प्रमार्णवळे) 

 

 
 
भारतीय कृषी संशोधन पणरषद (आयसीएआर) : कृती मंत्रालयाच्या कप्रधपत्याखालील ावी प्ररल्ली येथील 
कृती आप्रि पशसप्रिप्रकत्सा के्षत्रातील संशोधाािा समन्वय राखिारी प्रशखर संस्था. प्रतिी स्थापाा १९२९ 
मध्ये मनम्पप्ररकल काऊनन्सल ऑफ ॲग्रीकल्िर प्ररसिध या ाावााे झाली. भारतभर संस्थेच्या १४ संलग्ा 
प्रवज्ञाासंस्था आहेत. प्रपकाचं्या, ावावीा लातींच्या प्रवस्ताप्ररत िािण्याचं्या प्राष्ट्कतांिा आढावा घेऊा त्या 
लाती शतेकऱ्याांा प्रवतप्ररत करण्यािा परवााा संस्थेकडूा प्ररला लातो. 
 
भारतीय णिज्ञान संमेलन संस्था (इणंडयन सायिस काँगे्रंस असोणसएशन), कोलकाता : भारतात वैज्ञाप्राक 
संशोधााला गती प्रमळावी या उिेशााे ररवती शास्त्रज्ञािें एक संमेला भरप्रवण्याच्या उिेशााे १९१४ मध्ये 
कोलकाता येथे स्थापा झालेली प्रवज्ञााससं्था. येथे सध्या एकूि िौरा प्रवभाग कायधरत आहेत. त्यामध्ये 
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शतेीपासूा संगिकापयंत सवध के्षते्र समाप्रवष्ट आहेत. तसेि ‘प्रवज्ञाा आप्रि समाल’ या प्रवतयावर काम 
करिारी एक सप्रमती ाेमली आहे. रर वती ३ लााेवारी रोली ससं्थेिे वार्षतक समेंला पंतिधाााचं्या 
उपनस्थतीत भरवले लाते. 
 
भारतीय कृषी अनुसंधान संस्था (आयएआरआय) : मपं्रडया ॲग्रीकल्िर प्ररसिध मनन्स्ट्ूयमट, ावी प्ररल्ली. 
भारतीय कृती संशोधा पप्ररतरेिी एक शाखा. प्रतिी स्थापाा १९०५ साली झाली ती कृती संशोधा संस्था, 
पससा, प्रबहार या ाावााे १९३६ साली. ती प्ररल्लीला स्थााातंप्ररत करण्यात आली. १९४७ साली संस्थेिे ााव 
बरलूा भारतीय कृती संशोधा ससं्था कसे करण्यात आले. कृती प्रवज्ञाााच्या काेक शाखातंील मूलभतू 
आप्रि उपयोप्रलत संशोधा या संस्थेत केले लाते. प्रशवाय कृती के्षत्रातील सवध िकारिे परव्यसत्तर कभ्यास्रमम 
ही ससं्था िालवते. या संस्थेाे ले उल्लखेाीय यश संपारा केले आहे ते खास करूा - प्रपकाचं्या ावीा 
लाती प्रवकप्रसत केल्या आहेत. उरा. गहू, तारूंळ, मका, उडीर, मोहरी, वाटािा आप्रि तंबाखू ही त्यातली 
काही प्रपके - तेलप्रबया आप्रि प्रवप्रवध भाज्याचं्या ावीा लाती प्रवकप्रसत केल्या आहेत. कंबा आप्रि बीलरहीत 
द्राके्ष (सीडलेस गे्रप्स) या फळाचं्या ावीा लातीही आयएआरआयाे शोधूा काढल्या आहेत. 

 

 
 
भारतीय दूरसंिेदन उपग्रंह (आय. आर. एस.) : रूरसंवरेााच्या उिेशााे भारतीय कंतराळ संशोधा 
संघटाेकडूा कतंराळात पाठवले लात कसलेले उपग्रह. शतेी, वासंपत्ती, ललसाठे, खप्राले आरी 
साधासंपत्तीिी माप्रहती या कमी उंिीवरूा भ्रमि करिाऱ्या उपग्रहाकंडूा प्रमळवली लाते. याबरोबरि 
रसष्ट्काळ, पूरपप्ररनस्थती आरींमसळे प्रामाि झालेल्या आपप्रत्तकाळात हे उपग्रह तात्काप्रलक माप्रहतीससद्धा 
पसरवतात. सागरी संशोधाासाठी पाठवल्या गेलेल्या उपग्रहाला ‘ओशासटॅ’ तर ाकाश े बावण्याच्या 
उिेशाांी पाठवलेल्या उपग्रहाांा ‘काटकसटॅ’ या ाावाांी संबोधले गेले. (पाहा : नॅशनल चरमोर् सेस्न्संग 
एजन्सी) 
 
भारतीय पेरोणलयम संस्था (इणंडयन इस्िस्टयूूटट ऑफ पेरोणलयम) : सीएसआयआरच्या छत्राखाली 
डेहराडूा येथे कसलेल्या ससं्थेमध्ये खप्राल मधंा आप्रि त्यापासूा प्रमळिारी उत्पाराे याचं्याशी संबपं्रधत 
सवध शाखामंध्ये मूलभतू तसेि उपयोप्रलत संशोधा केले लाते. कच्च्या तेलाच्या शसद्धीकरि िप्र्रमयेत 
वापरली लािारी काेक प्रवतंिके या संस्थेाे प्रवकप्रसत केली कसूा त्यािंा वापर प्रायप्रमतपिे भारतातील 
तेलशसद्धीकरि कारखान्यात केला लात आहे. 
 
भारतीय िनस्पती सिेक्षि संस्था, कोलकाता (बोटॅणनकल स्हे ऑफ इणंडया - बीएसआय) : १८९० साली 
स्थापा झालेल्या या संस्थेत भारतात सापडिाऱ्या वास्पतींिे सवेक्षि करिे, त्यािंी ाोंर आप्रि याद्या 
करिे, रसमीळ वास्पतींबिल प्रवशते प्रटप्पिी करिे कशी काये केली लातात. कोलकात्यात मसख्यालय 
कसलेल्या या ससं्थेच्या प्रवभागीय किेऱ्या मतरत्रही आहेत. हावडा या कोलकात्यालवळील शहरात प्रसबपूर 
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येथील प्रवस्तीिध वास्पती उद्यााािी कप्रधकृत माप्रहती, ओळख, ाामकरि मत्यारीसाठी या संस्थेत 
मागधरशधा प्रमळते. पप्रिम भारतातील या संस्थेिी महत्त्वािी शाखा पसण्यात, कोरेगाव पाकध  येथे आहे. 
 
भारतीय िैद्यकीय संशोधन पणरषद, निी णदल्ली (इणंडयन काऊस्िसल ऑफ मेणडकल णरसचग - 
आयसीएमआर) : भारतीय संशोधा िप्रतष्ठापा मंडळ या ाावंााे १९११ साली ही संस्था वैद्यकीय 
संशोधााला उत्तलेा रेण्याकरता व वैद्यकीय के्षत्रातील लोकाांा एकत्र करण्याच्या उिेशााे स्थापा झाली. 
१९४९ मध्ये आयसीएमआरिे ाामकरि झाले. ही पप्ररतर आता आरोग्य आप्रि कस टस ंबप्रायोला मंत्रालयािा 
एक भाग आहे. या पप्ररतरेच्या कखत्यारीत २६ संस्था कें दे्र आहेत. या व्यप्रतप्ररक्त ५ िारेप्रशक वैद्यकीय 
संशोधा कें दे्र आप्रि बरीि िगत संशोधा कें दे्र पि पप्ररतर रेशात िालवते. 
 
भारतीय खगोलभौणतकशास्त्र संस्था (इणंडयन इस्िस्टयूूटट ऑफ ॲस्रोणफणज्स) : खगोलशास्त्र आप्रि 
खगोलभौप्रतकशास्त्रावर संशोधा करिारी बंगळसरनस्थत संस्था. संस्थेच्या कप्रधकारातील कोडाईकााल 
येथल्या वधेशाळेत सौरभौप्रतकशास्त्रावर संशोधा केले लात कसूा गौरीप्रबराूर मथली वधेशाळा ही 
रेप्रडओवधेशाळा आहे. ताप्रमळााडूतील कवलूर येथील वधेशाळेतली २·३४ मीटर व्यासािा आरसा 
वापरिारी वैाू बापू रसबीि ही आप्रशयातली सवांत मोठी रसबीि आहे. या संस्थेाे रोा मीटर व्यासािा आरसा 
वापरिारी दृश्य - तसेि कवरक्त प्रकरिािंा वधे घेिारी ‘प्रहमालया िदं्रा रसबीि’ लडाखमधील हॅाले येथे 
कप्रलकडेि उभारली आहे. 
 
भारतीय णिज्ञान अकादमी, (इणंडयन ॲकॅडमी ऑफ सायिसेस) बंगलोर : मूलभतू आप्रि उपयोप्रलत 
प्रवज्ञााातील संशोधाात िगती आप्रि प्रवज्ञााािे समालातील स्थाा बळकट करिे या उिेशााे १९३४ साली 
रामा याचं्या िेरिेाे बंगलोर येथे स्थापा झालेली प्रवज्ञाा संस्था. सभा, ििासते्र, पप्ररसंवार, कायधशाळा 
आयोप्रलत करूा तसेि पसस्तके, लेख िकाप्रशत करूा हे उप्रिष्ट साध्य केले लाते. ‘करंट सायन्स’ आप्रि 
‘रेझोान्स’ या मान्यवर प्रायतकाप्रलकािे िकाशा ससं्थेतफे होते. 
 
भारतीय अतंराळ संशोधन संघटना (इस्रो) : भारतािा राष्ट्रीय कंतराळ कायध्रमम राबविारी संस्था. म. स. 
१९६९ साली स्थापा झालेल्या या संस्थेाे म. स. १९७५ साली ‘आयधभट्ट’ हा पप्रहला उपग्रह सोडूा आपल्या 
गौरवशाली वाटिालीला ससरुवात केली. प्रवप्रवध िकारच्या उपग्रहाचं्या बाधंिीपासूा त्याच्या उड्डाि आप्रि 
प्रायतं्रिापयंत सवध लबाबराऱ्या या संस्थेतफे साभंाळल्या लातात. कमी उंिीच्या कके्षत प्रफरिाऱ्या रूर 
संवरेा उपग्रहाबंरोबरि भनूस्थर कके्षतले ‘मासटॅ’सारखे उपग्रहही या संस्थेतफे प्रवकप्रसत केले गेलेले 
आहेत. मस्रोतफे िंद्रयाा-१ या मोहीमेद्वारे िंद्रावरही कंतराळयाा पाठवले गेले आहे. या संस्थेिे मसख्य 
कायालय बंगळसरू येथे कसूा या ससं्थेिी थसंबा, कहमराबार कशा मतर प्रठकािीही उपग्रह तंत्रज्ञाााच्या 
प्रवकासासाठी आवश्यक कसिारे संशोधा करिारी कें दे्र आहेत. उपग्रह कंतराळात सोडण्यासाठी 
आवश्यक कसलेला उड्डाितळ या ससं्थेाे आंध्रिरेशातील श्रीहप्ररकोटा येथे बाधंलेला कसूा तो ‘सतीश 
धवा कतंराळ कें द्र’ या ाावााे ओळखला लातो. कााटकातल्या हासा आप्रि मध्यिरेशातल्या भोपाळ येथे 
उभारलेली भसू्थााके ही उपग्रहावंर प्रायंत्रि ठेवतात. (पाहा : इनसरॅ्; िंद्रयान-१) 
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भारतीय भू-चंुबकत्ि संस्था (इणंडयन इस्िस्टयूूटट ऑफ णजओमॅननेणटझम) : मसंबईत कसलेली भ-ूिसंबकत्व 
आप्रि तत्सम प्रवतयाशी संबधंीत कसलेली एक कग्रगण्य संस्था. या ससं्थेत प्लाझ्मा प्रफप्रलक्स, कवकाश 
भौप्रतकी आप्रि वातावरिीय के्षत्राशी प्रागडीत मूलभतू तसेि उपयोलीत संशोधा केले लाते. मसंबईत १८२६ 
साली कस लाबा वधेशाळा ससरू झाली. या वधेशाळेिे प्रवस्तारीत स्वरूप म्हिले ही संस्था. कत्याधसप्राक 
उपकरिाांी ही संस्था पप्ररपूिध करण्यात आली कसूा तद्ासतपं्रगक उपकरिािंी रिाा, प्रार्षमतीही येथे 
केली लाते. या संस्थेत रप्रक्षि आप्रशयातील एकमेव लागप्रतक माप्रहती कें द्र (वल्डध डेटा सेंटर) आहे. सध्या 
ही संस्था रायगड प्रलल्ह्यातील पावले येथूा काम करते. 

 

 
 
भारतीय प्रािी सिेक्षि संस्था (झूलॉणजकल स्हे ऑफ इणंडया) : रेशातंील ही मध्यवती ससं्था. प्रतिी 
कोलकाता येथे १९१६ साली स्थापा झाली. भारतात आल काेक राज्यातं याच्या शाखा स्थापा झाल्या 
आहेत. रेशातील लहाामोठ्या सवध िाण्याचं्या िलातींिी ओळख, पप्ररवास, िसार, उपलब्धता मत्यारी सवध 
गोष्टींिा कभ्यास आप्रि संग्रह या ससं्थाद्वारे होते. 
 
भारतीय भूगभीय सिेक्षि संस्था (णजऑलॉणजकल स्हे ऑफ इणंडया - जीएसआय), कोलकाता : १८५१ 
साली स्थापा झालेली लीएसआय ही प्रशखर ससं्था पोलार आप्रि खाि मंत्रालयाच्या कख्यत्यारीत आहे. 
भगूभीय, भरूासायप्राक आप्रि भभूौप्रतक (लप्रमाीवर सवेक्षि करूा तयार केलेले आप्रि हवाई पद्धतीाे 
तयार केलेले) ाकाश ेतयार करण्यािी लबाबरारी या संस्थेिी आहे. प्रवप्रवध कप्रभयापं्रत्रकी िकल्पासंाठी 
तज्ज्ञािंा सल्ला रेिे तसेि पृथ्वी प्रवज्ञाााच्या प्रवप्रवध प्रवद्याशाखातं मूलभतू आप्रि उपयोप्रलत संशोधा संस्थेत 
केले लाते. 
 
भारतीय ्यिस्थापन संस्था (इणंडयन इस्िस्टयूूटट ऑफ मॅनेजमेंट - आयआयएम) : १९६१ साली िप्रसद्ध 
शास्त्रज्ञ आप्रि उद्योगपती प्रव्रमम साराभाई याचं्या ियत्ाातूा पप्रहल्या भारतीय व्यवस्थापा संस्थेिी स्थापाा 
कहमराबार येथे झाली. गसलरात सरकार भारत सरकार आप्रि उद्योगाांी एकत्र येऊा प्राधी उपलब्ध 
करूा या स्वायत्त संस्थेिी स्थापाा केली. िा. रवी ले. मथाई ससं्थेिे पप्रहले संिालक होते. 
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व्यवस्थापाशास्त्रात लागप्रतक रलािे प्रशक्षि आप्रि सशंोधा कायध या संस्थादं्वारे पार पाडले लाते. सध्या 
कशा िकारच्या सहा आयआयएम उद्योगाांा उत्कृष्ट िकारे िप्रशप्रक्षत व्यवस्थापक पसरवाू त्यािंी प्रावड 
भागप्रवण्याबरोबरि सल्लागार सेवा पसरप्रवण्यािेही काम करीत आहेत. कहमराबार, लखाौ, कोलकाता, 
मंरोर, बंगलोर आप्रि कोझीकोड येथे या संस्था कायधरत कसूा कत्यंत स्पधात्मक तसेि उच्च पातळीवरच्या 
प्रावड िप्र्रमयेतील परीके्षतूा कवघ्या एक ते रीड हलार प्रवद्याथ्यांिी या उच्च प्रशक्षिासाठी प्रावड होते. येथे 
िप्रशप्रक्षत झालेल्या व्यवस्थापकाांा बहसराष्ट्रीय कंपन्यामंध्ये मोठ्या पगारािी ाोकरी सहल प्रमळते. 
 
भारतीय मानक कायालय (बयरूो ऑफ इणंडयन स्टॅवडडगस् - बीआयएस) : उपभोग्य मालाच्या रलािे 
मूल्यमापा करूा त्यासबंंधीिी मााके प्राप्रित करिारी कप्रधकृत राष्ट्रीय संस्था. ससं्थेिे मसख्य कायालय 
प्ररल्ली येथे आहे. प्रवभागीय कायालये मसंबई, िेिई आप्रि कोलकाता येथे आहेत. मााकातील कसो्यमाांा 
उतरेल कशा गसिवते्तिा माल तयार करिाऱ्या उत्पारकास त्याच्या मालावर संस्थेिे बीआयएस हे बोधप्रिन्ह 
लावण्यािा सशसल्क परवााा ही संस्था रेते. आतंरराष्ट्रीय मााक संस्थेिी सभासर कसल्यााे संस्थेच्या 
िमािपत्राला आंतरराष्ट्रीय बालारपेठेत मान्यता आहे. प्रायातराराांा त्यािा उपयोग होतो. 
 
भारतीय उष्ट्िकणटबंधीय हिामानशास्त्र संस्था (इणंडयन इस्िस्टयूूटट ऑफ रॉपीकल णमणटणरऑलॉजी - 
आयआयटीएम), पुिे : उष्ट्िकप्रटबधंीय हवामााशास्त्रातील मूलभतू आप्रि उपयोप्रलत संशोधाािे राष्ट्रीय 
कें द्र म्हिूा १९६२ सालापासूा कायधरत कसलेली पृथ्वीप्रवज्ञाा मतं्रालयाच्या कखत्यारीतील प्रवज्ञााससं्था. 
संस्थेद्वारे खास करूा उष्ट्िकप्रटबधंीय आप्रि उपउष्ट्िकप्रटबधंीय के्षत्रातील िरेशाच्या हवामाा आप्रि 
वातावरिीय प्रवज्ञााात संशोधा केले लाते. 
 
भारतीय राष्ट्रीय णिज्ञान अकादमी (इणंडयन नॅशनल सायिस ॲकेडमी - इिसा), निी णदल्ली : १९३५ साली 
कोलकातामध्ये रेशातील प्रवज्ञााप्रवकासाकप्ररता स्थापा झालेली राष्ट्रीय संस्था. मन्साद्वारे भारतातील 
प्रवज्ञाासंशोधााला िोत्साहा रेण्यािे, वैज्ञाप्राक संस्थामंध्ये समन्वय करण्यािे आप्रि शास्त्रज्ञाचं्या प्रहतािी 
लपिूक करण्यािे काम केले लाते. आयसीएसयू म्हिाू ओळखल्या लािाऱ्या आतंरराष्ट्रीय संस्थेशी मन्सा 
संलग्ा आहे. प्रवज्ञाा के्षत्रात उत्कृष्ट कामप्रगरी करिाऱ्या शास्त्रज्ञाांा प्रवप्रवध परके आप्रि पसरस्कार रेण्यािे 
तसेि त्यािंी ककारमीिे ‘फेलो’ म्हिाू प्रावड करण्यािे कामही संस्था करते. 
 

 
 

भारतीय रासायणनक तंत्रज्ञान संस्था (इणंडयन इस्िस्टयूूटट ऑफ केणमकल टे्नॉलॉजी - आयआयसीटी), 
हैद्राबाद : ही सीएसआयआरिी घटक संस्था आहे. ियोगशाळेत िामसख्यााे मलूभतू आप्रि उपयोलीत 
रसायाशास्त्राप्रवतयी संशोधाकायध िालते. एझेडटी (एड्स प्रवरोधी), मटोपासोईड (ककध रोग प्रवरोधी), 
आप्रि लेम फाय्रमोप्रझल (कोलेस्टेरॉल प्रवरोधी) यासंारख्या औतधाचं्या तसेि काेक कृप्रतरसायााचं्या 
प्रार्षमतीिे तंत्रज्ञाा संस्थेाे प्रवकप्रसत केले आहे. भातसाळींाा आप्रि त्यापासूा खाद्यतेल 
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प्रमळप्रवण्यासाठीच्या िप्र्रमयेला िमािभतू करूा एक खास िप्र्रमयाही प्रवकप्रसत केली आहे. सध्या 
रासायप्राक उद्योगासंाठी प्रवप्रवध िकारच्या स्वच्छ िप्र्रमया प्रवकप्रसत करूा पेटंट प्रमळप्रवण्यािे काम रेखील 
मोठ्या िमािात हाती घेण्यात आले आहे. 

 

 
 
भारतीय मानििंशशास्त्र सिेक्षि संस्था (अथँ्रोपोलॉजीकल स्हे ऑफ इणंडया) : या संस्थेिे मसख्यालय 
कोलकाता येथे आहे. मााववशंशास्त्र प्रवतयक संशोधा करिारी रेशातील ही एक िमसख संस्था कसूा १९४५ 
सालापयंत ती भारतीय िािीशास्त्र सवेक्षि (झलूॉलीकल सव्हे ऑफ मंप्रडया) िा भाग होती. ांतर प्रतला 
वगेळे करूा स्वतंत्र स्थाा रेण्यात आले. या संस्थेिे सवात मोठे काम म्हिले भारतातील सवध लाती-
धमाच्या आप्रि सवध िरेशातील लोकािंा एक प्रवस्तृत सासं्कृप्रतक, मााववशंीय दृष्टीाे कभ्यास करूा 
काढलेले प्रवस्तृत लाडलूड गं्रथ, प्रपपल ऑफ मंप्रडया. 
 
भागगि, पुष्ट्पणमत्र (१९२८-) : भारतात लीवतंत्रज्ञाा हा प्रवतय रुलप्रवण्यात महत्त्वािे योगराा कसिारे 
भारतीय रसायाशास्त्रज्ञ. ते हैरराबार येथील सेंटर फॉर सेल्यसलर ॲड मॉलेक्यसलर बॉयोलॉली 
(सीसीएमबी) या ससं्थेिे ससं्थापक संिालक होते. ज्ञाा आयोगािे ते सरस्य आहेत. त्याांा पद्मश्री हा 
सन्माा प्रमळालेला आहे. 
 

 
 

भास (हॅलुणसनेशन) : काही पप्ररनस्थतीत मािसााे ा पाप्रहलेली गोष्ट पाप्रहली कसे त्यास वाटते वकवा 
एखारी कधीि ा घडलेली घटाा घडली आहे; कसे ती व्यक्ती प्रवर्श्ासााे सागंते. या तऱ्हेच्या प्रविाराला 
भास कसे म्हितात. भास का होतात या संबधंीिी कारिे ससस्पष्ट झालेली ााहीत. (पाहा : आभासी उन्माद) 
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भास्कर-१ : भास्करािायांच्या ससमारे ५०० वत ेआधी भास्कर ाावािा एक गप्रिती व ज्योप्रतती होऊा गेला. 
तो आयधभट्टाचं्या परंपरेतला होता. त्यााे आयधभटीयावर एक टीकागं्रथही प्रलप्रहला होता. तसेि 
‘महाभास्करीय’ व ‘लघसभास्करीय’ कसे आिखी रोा गं्रथ त्याच्या ाावावर सापडतात. मात्र तो फारसा 
िप्रसद्ध ाव्हता. 
 
भास्कर-२ : १) भाथकराचायव (१११४-११९३) : ाऊ प्रपढ्यात गप्रिती व खगोलप्रवर होऊा गेले कशा 
घराण्यात लन्मलेल्या भास्करािायांिे काेक प्रवतयािें पारंपाप्ररक कध्यया वप्रडलापंाशी झाले. काव्यमय 
भातेत प्रलप्रहलेल्या ‘प्रसद्धातं प्रशरोमिी’ या त्याचं्या गं्रथािे लीलावती, बीलगप्रित, गप्रिताध्याय व 
गोलाध्याय कसे िार भाग कसूा लीलावती व बीलगप्रित ५०० वत े पाठ्यपसस्तके म्हिूा वापरात होती. 
त्याांा कांतािी संकल्पाा - ज्यास ते ख-हर राशी म्हितात - ती भावली होती. त्याांी एकघाती व प्रद्वघाती 
कप्राधायध समीकरिािंी उकल केली होती. कलाािी सकंल्पाा प्रवकप्रसत करण्यािा त्याांी ियत्ा केला 
होता. 
 

२) भाथकर - २ : मस्रोाे १९७९ व १९८१ साली सोडलेले रोा िायोप्रगक उपग्रह. 
 
भास्कर उपग्रंह : भारतीय कंतराळ कायध्रममाच्या कंतगधत कंतराळात पाठवले गेलेले रूर संवरेा उपग्रह. 
यातला ‘भास्कर-१’ हा म. स. १९७९ साली आप्रि ‘भास्कर-२’ हा म. स. १९८१ साली पाठवला गेला. 
पृथ्वीवरील साधासंपत्तीिा शोध आप्रि पृथ्वीच्या पृष्ठभागािे, तसेि वातावरिािे प्रारीक्षि करण्यािी 
कामप्रगरी या उपग्रहावंर सोपवली गेली होती. 
 
भास्कराचायग प्रणतष्ठान : केवळ गप्रिती संशोधाासाठी डॉ. श्रीराम कभ्यंकराांी १९७६ साली पसण्याला 
स्थापा केलेल्या या संस्थेत ससरुवातीस बसप्रद्धमाा प्रवद्याथ्यांाा संशोधाास िवृत्त केले गेले. पसढे कभ्यकंर 
कमेप्ररकेस गेल्यावर स्थाप्राक महाप्रवद्यालयातील व पसिे प्रवद्यापीठातील िाध्यापक, रेशातील गप्रित 
संशोधा संस्था व राष्ट्रीय उच्च गप्रित मंडळ याचं्या सहकायााे तसेि डॉ. रप्रव कस लकिी याचं्या 
मागधरशधााखाली उन्हाळी-प्रहवाळी वगांबरोबरि तेथे परवीपूवध व परव्यसत्तर प्रवद्याथ्यांसाठी गप्रितावर 
व्याख्यााे आयोप्रलत केली लातात. पीएि. डी. कप्ररता ससं्थेस पसिे प्रवद्यापीठााे मान्यता प्ररली आहे. गप्रित 
ऑवलप्रपयाड स्पधा परीके्षिे मागधरशधा करण्यासाठी ससं्था िप्रशक्षि वगध िालवते. आतापयंत प्रवलयी 
स्पधधकाांी ससविध, रौप्य, कासं्य परके प्रमळवाू ससं्थेिे ियत्ा फलदू्रप ठरवले आहेत. संस्थेत संपि गप्रिती 
गं्रथ, संगिक, कभ्याप्रसका, कभ्यागतप्रावास या सोयी आहेत. 
 
भागं (कॅनाबीज) : कॅााबील सटायव्हा कसे लॅप्रटा ााव कसलेले हे लहाासे झाड मध्यिरेश आप्रि मतर 
काही राज्यातंील शतेात वाढवतात. त्यापासूा औतधप्रार्षमती करतात, तसेि ताग कथवा कंबाडीिा धागाही 
त्यापासूा काढतात. हा धागा ससतळीपेक्षा मलबतू आप्रि प्रटकाऊ कसल्यााे कॅन्व्हस, तंबूिे कापड, वकताा 
यासंाठी उपयसक्त आहे. भागं, हप्रशश, गालंा यासंारखे कमंली पराथधही या झाडापासूा प्रमळत कसल्यामसळे 
याच्या पैराशीसाठी परवाागीिी आवश्यकता कसते. 
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भाडंारकर, रामकृष्ट्ि गोपाळ (१८३३-१८८६) : १९६३ साली मसंबई प्रवद्यापीठातूा एम. ए. केले. न्यायमूती 
महारेव गोववर रााडे त्यािें सहाध्यायी होते. एनल्फस्टा आप्रि डेक्का कॉलेलात कध्यापा केले. िाच्यप्रवद्या 
संशोधाात त्याांा रस होता. १८७४ साली लंडा येथे आप्रि १८८६ साली नव्हएिा येथील िाच्य प्रवद्या 
पप्ररतरात त्याांी प्राबधं वािले होते. ते मसंबई प्रवद्यापीठािे कस लगसरू होते. त्याचं्या स्मरिाथध पसण्याला १९१७ 
साली भाडंारकर िाच्य प्रवद्या संशोधा ससं्था स्थापा केली. 
 
भाडंारकर प्राच्यणिद्या संशोधन संस्था : िाच्यप्रवद्या म्हिले िािीा भारतीय प्रवद्याशाखेिे सखोल कध्यया 
आप्रि संशोधा करिारी ही कग्रगण्य संस्था पसण्यात आहे. रामकृष्ट्ि गोपाळ भाडंारकर याांी या 
प्रवद्याशाखेिी पायाभरिी करूा िगाढ संशोधा केले आहे. त्यािे लता आप्रि संवधधा करण्याच्या उिेशााे 
त्यािंा ऐंशीव्या वाढप्ररवशी, १९१७ साली या संस्थेिी स्थापाा केली गेली. १९१९ ते १९६६ या कालखंडात 
महाभारताप्रवतयी तपशीलवार संशोधा करूा या संस्थेाे एकोिीस खंडािंी महाभारतािी सटीक आवृत्ती 
िकाप्रशत केली. ती िमाि मााली लाते. काेक रसमीळ हस्तप्रलप्रखतािंा सगं्रह या संस्थेत आहे. या 
प्रवद्याशाखेतील उच्च प्रशक्षिािी आप्रि संशोधाािी सोयही या संस्थेत आहे. रेशोरेशीिे तज्ज्ञ प्रतथे येऊा 
संशोधा करत कसतात. 

 

 
 
णभडे, णिष्ट्िू गिेश (१९२५-२००६) : भारतीय भौप्रतक शास्त्रज्ञ आप्रि बालप्रवज्ञाा िळवळीिे ििेते. एम. 
एस्सी., पीएि. डी. पयंत प्रशक्षि घेतल्याांतर त्याांी ाागपूर व मसंबई येथे भौप्रतकशास्त्रािे कध्यापा केले. 
प्ररल्लीच्या ाॅशाल प्रफप्रलकल लॅबोरेटरीत त्याांी सहसंिालक म्हिूा काम केले. त्याििमािे, कें द्रीय 
मंप्रत्रमंडळाच्या प्रवज्ञाा सल्लागार सप्रमतीिे सप्रिव म्हिाूही काम केले. भौप्रतकशास्त्रावर शभंरपेक्षा लास्त 
शोधप्राबंध िकाप्रशत केले, तसेि पिास प्रवद्याथ्यांाा पीएि. डी. कप्ररता मागधरशधाही केले. काेक राष्ट्रीय 
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आप्रि आतंरराष्ट्रीय संस्थािें पराप्रधकारी. सौरऊला वापराकप्ररता खास ियत्ा केले. पसिे प्रवद्यापीठािे 
कस लगसरू होते. मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतरेच्या िौराव्या मराठी प्रवज्ञाा संमेलाािे ते कध्यक्ष होते. प्रवद्याथ्यांमध्ये 
प्रवज्ञााािी गोडी वाढावी म्हिूा त्याांी पसण्यात ‘प्रवज्ञाा संशोप्रधका’ (एक्स्प्लोरेटरी) उभी केली. तसेि, 
त्याांी महाराष्ट्रभर बालप्रवज्ञाा िळवळ ससरू केली. याचं्या ियत्ाााे २००० सालापासूा मंप्रडया सायन्स 
काँगे्रसला लोडूा प्रिल्डे्रा सायन्स काँगे्रस भरवण्यास ससरुवात झाली. 

 

 
 
णभसे, शंकर आबाजी (१८६७-१९३५) : मसद्रि तंत्रज्ञााात मौप्रलक संशोधा करिारे कमेप्ररकाप्रावासी 
भारतीय संशोधक. प्रभसे टामप मसद्रि यंत्र, वसगल टामप कास्टर प्रवथ यसप्राव्हसधल मोल्ड, रोटरी मनल्टपल 
टामप कास्टर या यतं्रािंा, ॲटोमायडीा या औतधािा व प्रवद्यसत् शास्त्र वगैरेतील एकूि २०० शोधािें लाक. 
त्याांा ४० शोधािंी एकस्व ेप्रमळाली. 
 

 
 

िंभग (लेिस) : एखाद्या दृश्यािी कगर वस्तूिी िप्रतमा बाप्रवण्यासाठी उपयोगी ठरिारे पाररशधक पराथािे 
साधा. काि कगर पाररशधक प्लॅनस्टक पराथािे वभग बाप्रवता येते. िकाशप्रकरि कगर िकाशािी शलाका 
कें द्रीभतू करिाऱ्या वभगाला बप्रहगकल वभग म्हितात, तर िकाशप्रकरि पसरविाऱ्या वभगाला कतंगकल वभग 
म्हितात. आपल्या डोळ्यामंध्ये प्रवप्रशष्ट पाररशधक सेंप्रद्रय पराथांिी बप्रहगकल वभगे कसतात. आपि एखारे 
दृश्य ‘पाहतो’ तेव्हा त्या दृश्यापासूा प्राघालेले िकाशप्रकरि डोळ्यातील वभगातफे कें द्रीभतू होऊा मागच्या 
कंगाला कसलेल्या रेप्रटाा ाावाच्या पडद्यावर त्यािी खरी म्हिलेि उलटी िप्रतमा उमटते. डोळ्यातंील 
वभगाचं्या कमलोरपिामसळे लघसदृष्टी कगर रीघधदृष्टी कसे प्रवकार प्रामाि होऊ शकतात. बाहेरूा िष्ट्म्याच्या 
रुपात कािेच्या कगर प्लॅनस्टकच्या वभगािा वापर करूा कसे दृप्रष्टरोत रूर करता येतात. 
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िंभगाकं (डायोप्टोर) : वभगािे सामथ्यध रशधप्रविारा कंक. एखाद्या वभगािा ााभ्यातंर (फोकल लेन्ग्थ) ‘मीटर’ 
या एककात मोलूा त्यािा व्यस्ताकं कंक म्हिले वभगािे वभगाकंात (डायोप्टरमध्ये) सामथ्यध. बप्रहगकल 
वभगािा हा सामथ्यध रशधप्रविारा कंक ‘धा’ व कंतगकल वभगािा हा कंक ‘ऋि’ स्वरूपातं माडंला लातो. 
उरा. ााभीय कंतर २५ सें. मी. कसेल, तर त्यािा वभगाकं १००/२५ = ४ कसतो. 
 
भुज (ॲबणससा) : ितलात एकमेकाांा काटकोाात छेरिारे रोा ‘क्ष-य’ कक्ष काढल्यावर एखाद्या वबरूिे 
‘य’ कक्षापासूा ‘क्ष’ कक्षाला समातंर प्ररशाेे मोललेले कतंर ही त्या वबरूिी भसल वकवा क्ष प्रारेशक म्हितात. 
 
भू-अिनती (लँड णडगे्रंडेशन) : वासंहारामसळे लप्रमाीिी धूप होिे, सतत शतेी केल्यामसळे लप्रमाीिा कस 
कमी होिे, किरा टाकल्यामसळे लमीा प्रारुपयोगी होिे, खािकाम, ाागरीकरि, िरूति मत्यारी 
प्रारप्राराळ्या कारिामंसळे लप्रमाीिी कवाती होते. त्यावर लागवड करता येत ााही. कष्टपूवधक 
ऊर्षलतीकरि ा केल्यास माावलातीिे मोठे ासकसाा होते. 
 
भूकंप/धरिीकंप (अथगके्वक) : पृथ्वीच्या आतील भागातील स्तरामंध्ये साठलेली ऊला किााक बाहेर 
पडते. त्यामसळे भ ू म्हिले लमीा कंप पावाू तडे लातात. लाव्हा रसामसळे पवधतािे कडे कोसळल्यामसळे, 
आनण्वक स्फोटामसळे कथवा खािीतील स्फोटामसळेससद्धा भकंूप होऊ शकतात. समसद्रात भकंूप झाला तर 
ििंड लाटा प्रामाि होतात. त्याांा त्ससाामी म्हितात. भकंूपािी तीव्रता सेस्मोमीटर वकवा सेस्मोग्राफच्या 
सहाय्यााे प्ररश्टरस्केलच्या पप्ररमािात मोलतात. ज्या वबरूला भकंूप होतो त्या वबरूला भकंूपािा कें द्रवबरू 
(एप्रपसेंटर) म्हितात. (पाहा : चरश्र्र स्केल) 

 

 
 
भूकंपशास्त्र (सेस्मॉलॉजी) : भगूभातील कप्रतसूक्ष्म हालिालींच्या कभ्यासािी प्रवज्ञाा व तंत्रज्ञाा शाखा. 
भकंूपािी तीव्रता मापा करण्यासाठी प्रसमस्मोग्राफ सयंतं्र प्रवकप्रसत केले आहे. त्यावर भकंूपािे मापा 
प्ररश्टर पट्टी (प्ररश्टर स्केल) पप्ररमािातं केले लाते. (पाहा : चरश्र्र स्केल) 
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भूकंपाचा कें द्रिंबदू (एणपसेंटर) : भकंूपाररम्याा पृथ्वीच्या पोटातील ज्या वबरूपासूा धक्कालहरी बाहेर पडत 
कसल्यािे लािवते, त्याच्या सरळ रेतेत वर कसलेल्या भपूृष्ठावरील वबरूला, भकंूपकें द्र वकवा भकंूपािा 
कें द्रवबरू म्हितात. (पाहा : चरश्र्र स्केल) 

 

 
 
भूकें द्रीत णसद्धाित (णजओसेंणरक णथअरी) : पृथ्वीला कें द्रस्थााी माािारे प्रवर्श्ािे िारूप. ॲप्ररस्टॉटलसह 
मतर तत्कालीा ग्रीक तत्त्ववते्त्याांी पृथ्वीला प्रवर्श्ाच्या कें द्रस्थााी मााले. मसवी सााांतर रससऱ्या 
शतकात, टॉलेमी या ग्रीक खगोलतज्ज्ञााे याि सकंल्पाेवर आधाप्ररत कसलेले गप्रिती स्वरूपातले प्रवर्श्ािे 
िारूप माडंले. कोपर्षाकसिे सूयधकें द्रीत िारूप स्वीकारले लाईपयंत टॉलेमीिे हे िारूप पािात्य लगतात 
िमाि म्हिाू मााले गेले होते. (पाहा : सूयधकें प्रद्रत प्रसद्धान्त) 
 
भूगणित (णजओडेसी) : पृथ्वीिी एकूि रिाा व आकार, भगूोलािी मोलमापे, गसरुत्वाकतधि या व कशा 
कन्य बाबींच्या कभ्यासािी प्रवज्ञााशाखा. कशा कभ्यासामसळे भगूोलात लागिारे ाकाश,े भगूभधशास्त्रातंगधत 
मतर तपशीलवार कभ्यास, भसूंिारासंाठी वापरातं येिारे आराखडे, ाकाश ेबाप्रविे साध्य होते. पृथ्वीवर 
घडिारे धरिीकंप, ज्वालामसखी, भखंूडािंी हालिाल याबंाबतिी िगती भगूप्रिताच्या संशोधाावर 
आधारलेली कसते. 
 
भूगभगशास्त्र (णजऑलॉजी) : पृथ्वीच्या आतंप्ररक रिाेिा कभ्यास करिारी प्रवज्ञााशाखा. यामध्ये खडकािंी, 
डोंगरािंी रिाा, ाद्या, पृथ्वीच्या गाभ्यातील नस्थती, तेथील पराथध, धातू, कोळसा या सवध गोष्टींिी प्रार्षमती, 
वैप्रशष्ट््ेयम या सवांिा सवांप्रगि कभ्यास केला लातो. प्रवप्रवधागंी खप्राल संपत्तीिा शोध घेण्यासाठी 
भगूभधशास्त्रािा खूप उपयोग होतो. 
 
भूगभातील उष्ट्िता - ऊजा (णजओथमगल एनजी) : पृथ्वीच्या पोटात होिाऱ्या ाैसर्षगक िप्र्रमयादं्वारे प्रामाि 
होिारी उष्ट्ितारुपी ऊला. भगूभातील प्रवतळलेला खडक या ऊलेिा मसख्य स्रोत आहे. या खडकाच्या 
सभोवतालिे पािी खूप तापते आप्रि ते भगूभातील भेगातूा वकवा मसिाम खोरलेल्या प्रवप्रहरीतूा पृथ्वीच्या 
पृष्ठभागावर येते. प्रतथे येतााा ते गरम पाण्याच्या वकवा वाफेच्या स्वरूपात कसते. पसरेशी वाफ उपलब्ध होत 
कसेल तर प्रतिा वापर लप्रात्र िालवाू वील प्रार्षमती करण्यासाठी होतो. प्रहमािल िरेशात माकरि 
येथील ५ प्रकलोवटॅ वीलप्रार्षमती कें द्र कशा ऊलेवर िालते. लगभरातील बहसतेक भकंूप िवि के्षत्रात तसेि 
ज्वालामसखीच्या के्षत्रात हे ऊलेिे स्रोत आढळतात. 
 
भूगभीय कालखंड (णजऑलॉणजकल णपरीयड) : पृथ्वीच्या मप्रतहासातील प्रवप्रवध घटाािंी सससंगती लावाू 
त्याचं्याशी सलंग्ाता रशधप्रविारा संरभध म्हिाू वापरली लािारी कालमापा पद्धती वा मोलपट्टी. पृथ्वीच्या 
गाभ्यातील प्रवप्रवध िकारच्या खडकाचं्या स्तरािंा त्यामधील प्रवप्रवध लीवाश्माचं्या संरभात कभ्यास करूा 



 

अनुक्रमणिका 

ती तयार करण्यात आली आहे. ही कालमापापट्टी तीा िमसख यसगात प्रवभालीत करण्यात आली आहे. हे 
प्रवभाला त्या प्रवप्रशष्ट काळातील लीवााच्या सवधसाधारि स्वरुपावर आधाप्ररत आहे. या यसगाांा पसढील 
कालखंडात प्रवभालीत करण्यात आले आहे. 
 

भूगभीय कालमापनपट्टी 

युग कालखंड सध्याच्या कालापेक्षा दशलक्ष 
वषांच्या थवपापािील मोिपटी 

सेनोझॉईक   
्टाटगरनरी होलोसीा ०·०१ 

 नप्लस्टोसीा (ग्लेप्रशयल) १ 

टशगरी प्लायोसीा १० 
(णतय्यम) मायोसीा २५ 

 ऑप्रलगोसीा ४० 

 मओसीा ६० 
 पॅप्रलओसीा ७० 

मेझॉईक ्ेरमटाप्रसकस १३५ 

(सेकंडरी-दुय्यम) ज्यसराप्रसक १८० 
 रायझपॅ्रसक २२५ 

पोणलओझॉईक परर्षमया २७० 

(प्राथणमक-प्रायमरी) काबधाीफेरस ३५० 

 डेव्हॉप्राया ४०० 
 प्रसलस प्ररया ४१० 

 ऑडकनव्हशया ५०० 

 कॅनम्ब्रया ६०० 

 िी कॅनम्बया २००० 
 
भूगोल (णजओग्रंाफी) : पृथ्वीच्या भौप्रतक घटकािें स्वरूप, रिाा व वळेोवळेी होत लािारे बरल तसेि 
प्रतच्यावरील पयावरिािा आप्रि सलीवसृष्टीिा या घटकाशंी कसलेला परस्परसबंधं यािंा सखोल कभ्यास 
करिारी प्रवज्ञााशाखा. मूळ ग्रीक शब्रातील प्रलओ या शब्रािा कथध ‘पथृ्वी’ कसा कसूा ग्राफी म्हिले विधा. 
 
भूचंुबकत्ि (णजओमॅननेणटझम) : पृथ्वीिे िसंबकत्व. प्रवतळलेल्या परंतस द्रव नस्थतीतल्या प्राकेल-लोह 
संयसगाच्या बाह्य आवरिातल्या िवाहामसळे या सकंल्पाेिा उरय झाला. एखारी मोठी िसंबक फळी घेऊा 
पृथ्वीच्या कें द्रस्थााी परंतस पृथ्वीच्या भ्रमि आसाला १४ कंशािा कोा करूा प्रतरकी ठेवली तर िसंबकीय के्षत्र 
तयार होईल. तसेि िसबंकीय के्षत्र पृथ्वीसभोवती कसते. भगूभातूा उत्खाा केलेल्या िािील कवशतेावरूा 
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कसे लक्षात आले आहे की रर शकेडो-हलारो वतांांतर पृथ्वीिे िसंबकीय के्षत्र उलटे होते म्हिले िसंबकीय 
उत्तर ध्रसव िसंबकीय रप्रक्षि ध्रसव होतो. परंतस त्यािे कारि कज्ञाति आहे. (पाहा : िुबंकीय वादळ) 
 
भूचंुबकीय िादळ (णजओमॅननेणटक स्टॉमग) : पृथ्वीवरच्या िसंबकीय के्षत्रात सौरवाऱ्याच्या माऱ्यामसळे होिारे 
तीव्र बरल. सौरिभेतूा सेकंराला शकेडो प्रकलोमीटर कशा ििंड वगेााे उत्सर्षलत होिारे िोटॉा आप्रि 
मलेक्रॉासारखे प्रवद्यसत् भाप्ररत कि सौरवाऱ्याच्या स्वरूपात पृथ्वीवर येऊा थडकले की पृथ्वीवरच्या 
िसबंकीय के्षत्रात तीव्र बरल घडूा येतात. एक ते रोा प्ररवस िालिारी ही िसंबकीय वारळे भीति पप्ररिाम 
घडवाू आि ू शकतात. या िसंबकीय वारळामंसळे प्रवद्यसत् प्रवतरि व्यवस्थेशी सबंप्रधत साधाातं कापेप्रक्षत 
प्रवद्यसत् िवाह प्रामाि होऊा त्यात गंभीर स्वरूपािा प्रबघाड होऊ शकतो आप्रि मूळ प्रवद्यसत् िवाह खंप्रडत होऊ 
शकतो. ही वारळे रेप्रडओयंत्रिेद्वारे केले लािारे सरेंशवहाही प्रवस्कळीत करतात. या वारळामंसळे 
गंलण्याच्या प्र्रमयेला लोररार िालाा प्रमळूा धातूच्या तेलवाप्रहन्या फस टल्यािींही उराहरिे घडली आहेत. 
(पाहा : सौरवारे; सौरप्रभा) 
 
भूचेतना (णजओरॉणपजम) : ाैसर्षगक िेतााचं्या प्ररशाेे आपली वाढ करण्यािी वास्पतींिी िवृत्ती. ही 
सकारात्मक वा ाकारात्मकही कसू शकते. िकाशाच्या प्ररशाेे वास्पतींच्या फादं्या वकवा पााे वाढतात. 
गसरुत्वाकतधिाच्या िभावाखाली मसळे खालच्या प्ररशाेे आपली वाढ करतात तर खोड मात्र वरच्या प्ररशाेेि 
वाढते. 
 
भूछत्र/अळंबी/कुत्र्याची छत्री (मशरूम) : ही एक कवक वगातील वास्पती आहे. हप्ररत द्रव्यप्रवरहीत या 
वास्पती िकाश सशं्लेति करत ााहीत, त्या मृतोपलीवी वकवा परपोती कसतात. त्यातूा छत्रीच्या 
आकाराच्या आळंबी पावसाळ्यात मेलेल्या लाकडी ओडंक्यावंर वकवा मतर प्रालीव, मेलेल्या लीवावंर 
वाढतात. िाण्याचं्या शिेावरससद्धा प्ररसतात. िकाशसशं्लेति प्र्रमया ासल्यामसळे मृतलीवावंर कंधारातही 
वाढतात. काही पाढंऱ्या भछूत्रािंा उपयोग मािूस कि म्हिूा ससद्धा करतो. पि बरीिशी आप्रि रंगीत भछूते्र 
ही प्रवतारी कसतात. 
 
भूजल (िॉटर टेबल) : लप्रमाीखाली भगूभात आढळिारा ललसाठा. पावसािे पािी लप्रमाीत प्रझरपूा 
भगूभातील खडकावंर लमा होते व भलूलसाठा तयार होतो. याच्या ललस्तरािी पातळी नस्थर ासूा ती 
प्रवप्रभि प्रठकािी तसेि प्रवप्रवध ऋतूत प्रभि कसते. यािी पातळी लप्रमाीिा िकार तसेि त्या प्रठकािच्या 
पज्यधन्यमााावर कवलंबाू कसते. यातील पाण्यािा कप्रधक िमािात उपसा केल्यामसळे भलूलस्तरािी 
पातळी घटूा शकते पयावरिीय समस्या प्रामाि होऊ शकते. 
 
भूपृष्ठीय युग - तृतीय कल्प-युग (टशगरी) : पृथ्वीिी लडिघडि आप्रि लीवािंी उत््रमातंी याचं्या सप्रवस्तर 
कध्ययाासाठी पाडले गेलेले भतूकाळािे प्रवप्रवध टप्पे. साधारिपिे या भतूकालािे तीा यसगामंध्ये प्रवभाला 
केले गेले आहे. ित्येक यसगािे छोटे भाग म्हिले कल्प. (पाहा : भगूभीय कालखंड) 
 
भूणमतीश्रेिी/श्रेढी (जॉमेणरक णसक्वें स/प्रोगे्रंशन) : ज्या श्रेिीत लागोपाठच्या परािें गसिोत्तर समाा येते ती. 
उरा. १, २, ४, ८, ……मध्ये ८/४ = ४/२ = २/१ = २ हे येथे समाा गसिोत्तर येते. 
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भूयोजन (अणथंग) : प्रवद्यसत उपकरि आप्रि लमीा यामध्ये प्रवद्यसतधारा वाहूा लाण्यासाठी उपलब्ध करूा 
प्ररलेला मागध. लप्रमाीऐवली शून्य प्रवभव कसलेली वस्तू कसेल तर तेथपयंतिा मागध म्हिले कप्रथंग. कप्रथंग 
म्हिले ससवाहक. त्यातूा प्रवद्यसत् भार शून्य प्रवभव होईपयंत वहात लातो. 
 
प्रवद्यसत् उपकरिापासूा एक तार लप्रमाीपयंत वकवा शून्य प्रवभव कसलेल्या वस्तूपयंत लोडलेली कसते. त्या 
तारेला कप्रथंग म्हितात. त्यामसळे किााक प्रलवतं प्रवलिवाह उपकरिाच्या धातूमध्ये गेला तर ती वस्तू 
वापरिाऱ्याला प्रवलेिा झक्का बसत ााही. 
 
भूिस्त्र (णजओ टे्स्टाईल) : ा प्रविलेल्या कापडाच्या िकारापकैी एक. माावप्रार्षमत तंतूधाग्यापासूा तयारे 
केलेल्या कशा कापडािा उपयोग मातीिे रोा थर एकमेकात प्रमसळू ाये म्हिूा रस्तेबाधंिीकप्ररता केला 
लातो. यामसळे रस्ता मलबतू होतो, कप्रधक काळ प्रटकतो. ममारतच्या मलबूत बाधंिीकप्ररताससद्धा यािा 
वापर केला लातो. लप्रमाीिी धूप थाबंविे, डोंगर उतारावर झाडे लाविे मत्यारी कामासाठी तागािी, 
काथ्यािी भवूसे्त्र मसख्यत्व ेवापरली लातात. 
 
भूसंकाणलक कक्षा (णजओिंसक्रोनस ऑर्णबट) : या कके्षत प्रफरिाऱ्या उपग्रहािा काळ हा पृथ्वीच्या 
स्वतःभोवतीच्या िरप्रक्षिेच्या काळामतका (२३ तास, ५६ प्रमप्राटे आप्रि ४ सेकंर) कसला तरी ही कक्षा 
वतसधळाकार कसतेि कसे ााही. त्यामसळे या उपग्रहािे पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासूािे कंतर बरलते कसू शकते. 
तसेि या कके्षिे ितल हे पृथ्वीच्या प्रवतसववृत्ताच्या ितलाच्या पातळीत कसेलि कसे ााही. या कके्षतला 
उपग्रह हा एकाि लागी नस्थर ा प्ररसता, एका ठरावीक स्थाााभोवती आंरोप्रलत होतााा प्ररसू शकतो. 
मात्र, उपग्रहािे हे स्थाा लरी आंरोलाामंसळे बरलते कसले तरी हा उपग्रह प्ररवसातल्या ठराप्रवक वळेी 
ठरावीक प्रठकािीि प्ररसतो. भनूस्थर कक्षा ही भसूकंाप्रलक कके्षिाि प्रवप्रशष्ट िकार आहे. (पाहा : भसू्स्थर 
कक्षा; भसू्स्थर उपग्रह) 
 
भूसंकाणलक उपग्रंह (णजओिंसक्रोनस सटेॅलाइट) : भसूंकाप्रलक कके्षत प्रफरिारा उपग्रह. ‘ाासा’ाे म. स. 
१९६३ साली सोडलेला ‘वसकॉम-२’ हा पप्रहला भसूंकाप्रलक उपग्रह होता. (पाहा : भसूंकाचलक कक्षा) 
 
भूसंकाणलक उपग्रंह प्रके्षपक िाहन (जीएसएल्ही) : मासटॅ व तत्सम िकारच्या रोा ते कडीि टा 
वलााच्या भनूस्थर उपग्रहाांा लप्रमाीवरूा भसूंकाप्रलक कके्षत सोडण्यासाठी भारतीय कंतराळ 
संघटाेकडूा प्रवकप्रसत केले लात कसलेले िके्षपक वाहा. उपग्रहाला भनूस्थर करण्याच्याकगोरर िथम 
भसूंकाप्रलक कके्षत सोडले लाते. या वाहाासं घा, द्रव आप्रि प्राम्ातापी मंधाािा वापर केला लात कसूा ते 
तीा टप्प्यातं उपग्रहाला भसूकंप्रलक कके्षत सोडते. (पाहा : भसूंकाचलक कक्षा; भसू्स्थर उपग्रह) 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

भूस्थानक (अथग स्टेशन) : कृप्रत्रम उपग्रह वकवा कतंराळयाााबरोबर रेप्रडओसंरेशािंी रेवाि-घेवाि 
करण्यासाठी पृथ्वीवर उभारलेले कें द्र. कााटकातल्या हस्सा आप्रि मध्यिरेशातील भोपाळ येथल्या 
प्रायतं्रि कें द्रात कशी उपग्रहाकंडूा रेप्रडओ संरेशािंी रेवाि-घेवाि करिारी भसू्थााके आहेत. 
 
भूस्स्थर उपग्रंह (णजओस्टेशनरी सटेॅलाइट) : भनूस्थर कके्षत प्रफरिारा उपग्रह. रूरसंपकासाठी आप्रि 
रूरप्रित्रवािीसारख्या माध्यमातंल्या िके्षपिासाठी भनूस्थर उपग्रह वापरला लातो. एखाद्या ठराप्रवक 
िरेशातल्या हवामााासारख्या घटकािें सतत प्राप्ररक्षि करण्यासाठीही हे उपग्रह गरलेिे कसतात. भनूस्थर 
उपग्रह मागधप्रारेशाासाठीही वापरले लातात. ित्येक भनूस्थर उपग्रह हा पृथ्वीच्या ससमारे एक तृतीयाशं 
पृष्ठभागावर लक्ष ठेव ू शकतो. ‘ाासा’ाे म. स. १९६४ साली सोडलेला ‘वसकॉम-३’ हा पप्रहला भनूस्थर 
उपग्रह होता. आल वगेवगेळ्या रेशाचं्या मालकीिे साडेतीाशहूेा कप्रधक भनूस्थर उपग्रह कतंराळात 
कायधरत आहेत. भारतािे ‘मासटॅ’ माप्रलकेतले उपग्रह हे भनूस्थर उपग्रह आहेत. (पाहा : भसू्स्थर कक्षा; 
दूरसंपकट  यंत्रर्णा; मागटचनदेशन; इनसरॅ्) 
 
भूस्स्थर कक्षा (णजओस्टेशनरी ऑर्णबट) : या कके्षत प्रफरिाऱ्या उपग्रहािा काळ हा पृथ्वीच्या स्वतः 
भोवतीच्या िरप्रक्षिेच्या काळामतका (२३ तास ५६ प्रमप्राटे आप्रि ४ सेकंर) कसतो. त्यामसळे या कके्षत 
प्रफरिाऱ्या उपग्रहािे स्थाा हे पृथ्वीसापेक्ष सतत नस्थर कसते. या प्रवप्रशष्ट काळात पृथ्वीिरप्रक्षिा पूिध 
होण्यासाठी उपग्रहाला पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासूा ससमारे ३६,००० प्रकलोमीटर मतक्या उंिीवरील कके्षत 
कसाव ेलागते. (पाहा : भसू्स्थर उपग्रह; भसूंकाचलक कक्षा) 
 
भेग (णफशर) : शरीरातील रोा भागाांा वगेळे करिारी फट वकवा िीर. मेंरूच्या िमनस्तष्ट्कामध्ये 
बाह्यकतील (कॉटेक्स) वल्कस ट (बाह्यागं) मोठ्या रसमडलेल्या भागात भेगा कसतात. िमनस्तष्ट्काच्या रोा 
भागामंध्ये सवात मोठी भेग कसते. हाडातील भेगेमधूा रक्तवाप्रहन्या व िेतातंतू हाडात प्रशरतात. 
मेरुरज्जचू्या कग्रभागात व पिभागात एकेक भेग कसते. डाव्या फस प्फस सािे रोा भाग करिारी एक भेग कसते 
तर उलव्या फस प्फस सािे तीा भाग करिाऱ्या रोा भेगा कसतात. काही वळेा गसरद्वाराच्या गोलाकार 
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स्ाायूमध्ये भेग पडते. (एाल प्रफशर) प्रवष्ठेिा खडा होिे, गसरद्वाराद्वारे घातलेली उपकरिे यामसळे भेग पडू 
शकते. ही भेग वरेााकारक कसते. 
 
भैकेर (टॅडपोल) : उभयिर िाण्यातील लारव्हा वकवा कळीिी कवस्था. या कवस्थेत शरीरातंगधत 
कसलेल्या कप्यादं्वारे वकवा बाहेरच्या बालूला ाैसर्षगक प्रछद्रादं्वारे र्श्ासोच्छछ वास केला लातो. पाय 
ासल्यामसळे त्यािंी हालिाल केवळ शपेटीच्या गप्रतमाातेमसळे होत कसते. मसख्यत्व े ते शाकाहारी कसतात 
आप्रि शवैाल तसेि लहाा समसद्री वास्पती खातात. शपेटी गळूा तसेि हातपाय प्रामाि होऊा टॅडपोलिे 
रूपातंर पूिध बेडकात होते. 
 
भोिरा (्हाटे्स) : द्रवातंील पराथध लोरााे ढवळला गेल्यााे प्रामाि झालेली त्या द्रवािी ि्रमाकार गती. 
ि्रमी वारळे, वातावरिातील कशा ि्रमाकार गतीमसळेि प्रामाि होतात. 
 
भ्रमिध्िनी (मोबाईल फोन) : कोित्याही प्रठकािापासूा लगातील रससऱ्या कोित्याही प्रठकािी रूरध्वाीाे 
संपकध  साधण्यािे कत्याधसप्राक मलेक्रॉप्राक साधा. प्रवप्रवध छो्यमा के्षत्रावंरील स्थााकािें, बेस स्टेशािे, 
गसंफलेले लाळे व त्याचं्याशी संपकध  ठेविारे उपग्रह याचं्या मरतीाे हे रळिवळि साध्य केले लाते. १९८४ 
साली व्यापारी तत्त्वावर त्यािी प्रार्षमती प्रव्रमी आप्रि उपयोग ससरू झाला. सध्या सेलफोासाठी रससऱ्या 
प्रपढीतील लीएसएम तंत्रज्ञााािा वापर केला लात आहे. प्रतसऱ्या प्रपढीिेही आगमा झालेले आहे. 
 
भ्रमिप्रस्थ (सॉणलड ऑफ रे्होल्यशून) : ितलके्षत्र त्याि ितलातील रेतेभोवती प्रफरवाू प्रमळिारा िस्थ. 
ज्या रेतेभोवती ितल के्षत्र प्रफरवले लाते त्यास भ्रमि कक्ष म्हितात. भ्रमिकक्ष X- कक्ष कसूा y = f(x) 
व्रमाखालिे के्षत्र x = a, x = b व्रम आप्रि X- कक्ष याांी बंप्ररस्त कसेल तर या भ्रमििस्थािे भ्रमि घाफळ 
(volume of revolution) V = a∫bπ[f(x)]2dx वकवा = a∫bπy2dx लेथे y = f(x). येथे के्षत्र AGHBA हे x- 
कक्षाभोवती िार काटकोाातूा प्रफरप्रवले. 

 

 
 
भं्रश (फॉल्ट) : लेव्हा ज्वालामसखीिा उदे्रक होतो तेव्हा कप्रतशय उष्ट्ि कसलेला प्रशलारस (द्रवरुपातील 
रगड, लाव्हा) लोरााे बाहेर फेकला लातो. तो काेक आडव्या स्तरामंध्ये नस्थरावत थंड होतो. लेव्हा 
त्यालागी पसन्हा भकंूप होतो तेव्हा हा स्तर कसलेल्या रगडामंध्ये प्ररशा बरल होतो. आडव्या रगडािें स्तर 
प्रकत्येक प्रकलोमीटरपयंत प्ररशा बरलतात. आडव्यािे उभेही होऊ शकतात. रगडाचं्या या बरललेल्या 
कनस्थर नस्थतीला फॉल्ट म्हितात. त्या लागी भकंूप होण्यािी शक्यता लास्ती कसते. 
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भ्रूि (एम्बे्रयो) : ार आप्रि मारी यसग्मकाचं्या मीलाामसळे बीलाडं प्रामाि होते. माावासाठी यास शस्रमपेशी 
आप्रि कंडपेशी या संज्ञा वापरतात. याचं्या मीलाााे स्त्रीच्या गभाशयात वाढिाऱ्या फप्रलताडं कथवा बीलाडं 
याला भ्रिू म्हितात. यािा प्रवकास गभात होतो. 
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म 
 
मज्जातंतंुची गुस्च्छका (गगँणलऑन) : मेंरू व मेरुरंड सोडूा मतर प्रठकािी कसलेल्या मज्जातंतंूिे गसच्छ. 
गभािी वाढ होत कसतााा न्यसरल ्ूयमबलवळील पेशींिे स्थलातंर होऊा काहींिे रुपातंर मज्जापेशीत होते. 
या पेशींच्या प्रवभालाााे प्रामाि झालेल्या पेशींिे मज्जा गसच्छ तयार होतात. गगँप्रलऑा प्रारप्राराळ्या ऊतींशी 
संबंप्रधत कसतात. ाेत्रपटलातील मज्जातंतंूिे गसच्छ िकाश संवरेाा एकप्रत्रतपिे मेंरूच्या थलेॅमस, 
हायपोथलेॅमस या प्रवभागाांा पोिवतात. 
 
मणिगिक (अबाकस) : काेक उभ्या-आडव्या समातंर तारावंर मोलरार वकवा आकडेमोड करण्यासाठी 
मिी, गो्यमा कथवा िकत्या कडकवलेली िौकट कसलेले कंकगप्रितातल्या सोप्या प्र्रमया करण्यािे 
साधा. प्रायम म्हिूा उलवीकडच्या पप्रहल्या तारेच्या स्तंभाला एकं स्थाा, त्यापसढील स्तंभ कास्रममे रहं, 
शतं मत्यारी स्थााे रशधवतात. म्हिले त्यावरील गो्यमा - संख्या १०/१००… मत्यारी पटीत घेतल्या लातात. 
हलारो वतांपासूा हे साधा ििप्रलत आहे. फार िािीा काळी एका फळीवर वाळू पसरूा (धूळपाटी) 
त्यावर एका ओळीत खडे माडंले लात. 
 

 
 

मत्स्यशेती (णफश फाणमंग) : गोड्या पाण्याच्या ाैसर्षगक कथवा मााव प्रार्षमत साठ्यातूा मासे - कोळंबीिी 
योलाापूवधक वाढ करण्यािी ििाली. गाव वकवा शते तळ्यातील २ मीटर खोल पाण्यात सहा लातींच्या १० 
हलार मत्स्य बीलापंासूा (बोट कस ली) २·५ ते ३ टा मासे प्रमळतात. या सहा लातींमधील कटाला 
तलावाच्या पृष्ठभागालवळ लहाा लीवािूंवर िरिारा हा मासा आहे तर प्रसल्व्हर कापध वास्पती प्लवगंावर 
उपलीप्रवका करतो. रोहू व ग्रास कापध पाण्याच्या मधल्या भागात तर मृगळ व सायिीास तळाशी राहूा 
कस ललेल्या सेंप्रद्रय पराथांवर लगतात. 
 
मत्स्यालय (ॲकॅ्वणरयम) : ललिरािें संग्रहालय. कािेच्या मोठमोठ्या टाक्यामंधूा ठेवलेल्या काेक 
ललिराांा पाहण्यािी, त्याचं्या संबधंीिी माप्रहती प्रमळप्रवण्यािी तसेि त्याचं्या प्रवतयीिे काही िमािात 
संशोधा करण्यािी सोय मत्स्यालयामंध्ये कसते. काही रसमीळ ललिरािें संवधधा करण्यािे ियत्ाही 
होतात. मसंबईत तारापोरवाला मत्स्यालय आहे. 
 
मधमाशाचें पोळे (बी हाई्ह) : मधमाशािें ससप्रायोप्रलत रिााबंध कसलेले वसतीस्थाा. मधमाशा स्वतःच्या 
शरीरातूा मेिासारखा स्त्राव बाहेर टाकतात व त्यापासूा पोळे बाप्रवतात. मधमाशाांी फस लातूंा घेतलेला 
मध त्या पोळ्यातील प्रछद्रामंध्ये साठवतात. 
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मधुमेह (डायबेणटस मेणलटस) : रक्तातील साखरेच्या िमािावरील ाैसर्षगक प्रायंत्रि हरवल्यााे 
उद्भविारी प्रवकृती. मन्शसप्रला हे संिेरक प्रपष्टमय पराथांच्या पिाातूा प्रामाि होिाऱ्या रक्तातील ग्लसकोल 
साखरेिे िमाि मयारेत राखण्यािे काम करते. परंतस मन्शसप्रलािी प्रार्षमती कमी झाल्यास वकवा लक्ष्य 
पेशींाा ते उपलब्ध ा झाल्यास हे संतसला प्रबघडते. रक्तातील वाढीव ग्लसकोलमसळे डोळे, मूत्रवपड, मज्जातंतू 
तसेि रक्तवाप्रहन्याचं्या कामावर कप्राष्ट पप्ररिाम होतो. लखमा भरूा येत ााहीत, हृरयप्रवकारािा धोकाही 
वाढतो. प्रायप्रमत व्यायाम, प्रायप्रमत आहार व बाहेरूा मन्शसप्रलािा पसरवठा या उपायाांी या प्रवकृतीवर मात 
करता येते. (पाहा : इन्शुचलन) 
 
मध्य-प्राणियुग (मेसोझोइक) : पृथ्वीच्या उगमापासूा आलपयंतिा कालावधी तीा िमसख भगूभीय 
कालखंडात प्रवभाप्रगत करण्यात आला आहे. या तीा कालखंडापंैकी िस्तरिािीयसग व आधसप्राक भगूभीय 
कालखंडामधील म्हिलेि पेप्रलओझसईक व सेाोझसईक कालखंडारंरम्याािा भगूभीय कालखंड म्हिलेि 
मध्यिाप्रियसग वकवा मेसोझसईक कालखंड. ससमारे २४·५ कोटी वतांपूवीपासूा ६·५ कोटी वतापूवीपयंतच्या या 
कालखंडात उत््रमातंीप्रवतयक काेक महत्वाच्या घडामोडी घडूा आल्या. महाकाय डायाोससध याि 
कालखंडात पृथ्वीवर कनस्तत्वात कसल्यािे भगूभीय पसराव े उपलब्ध आहेत. या कालखंडात पृथ्वीवरील 
वातावरि तापत कसल्यामसळे या काळात काेक ावीा सलीवांिी उत्पत्ती झाली. 
 
मध्यगा/मध्यक (मीणडयन) : अ) भूतमिी : प्रत्रकोिािे प्रशरोवबरू व समोरच्या बालंूिे मध्यवबरू याांा 
लोडिाऱ्या रेताखंडाांा मध्यगा म्हितात. या प्रतन्ही मध्यगा एक संपाती होतात तो वबरू मध्यगा संपात. 
 
ब) संख्याशास्त्र : प्ररलेला सखं्या संि ्रममााे माडूंा त्यात मधोमध येिारी संख्या ती मध्यक. मात्र घटक 
संख्या सम कसतााा मध्यभागी येिाऱ्या लागोपाठच्या रोा घटकािंी सरासरी मध्यक होते. आकडेवारी 
गटीकृत वारंवारता प्रवतरि स्वरुपात कसेल तर िमाप्रित सूत्र कथवा संियी वारंवारता व्रम याचं्या 
सहाय्यााे मध्यक काढता येते. 
 
मध्यगा संपात (सेंरॉइड) : प्रत्रकोिाच्या प्रतन्ही मध्यगा ज्या वबरूत एकसपंाती होतात तो. एखारी वस्तू 
कथवा घापराथांिी घाता एकसारखी कसल्यास त्याचं्या ज्या वबरूशी वस्तसमाा कें द्र संपाती आहे तो. 
समप्रमत आकृती टाकिेच्या कें द्राच्या ठायी मध्यकें द्र कसते तो. 
 

 
 

मध्यप्रदेश णिज्ञान सभा : भोपाळ येथील ही स्वयसेंवी ससं्था, प्रवज्ञाा िसारािे कायध करत आहे. पािशतेी, 
औतधी वास्पती, बाबंूिे उपयोग, सेंद्रीय शतेी, कििप्र्रमया या प्रवतयात ग्रामीि भागातील लातेला 
मागधरशधा करत आहे. िागंल्या ससं्थापंकैी एक कशी प्रावड यसाेस्कोाे केली आहे. 
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मध्यमंडल - खगोलीय (मेणरणडअन - सेलेणशअल) : प्रक्षप्रतलावरील उत्तर आप्रि रप्रक्षि वबरू, प्रशरोवबरू 
(आकाशातील आपल्या डोक्यावरील वबरू) आप्रि कधर (प्रक्षप्रतलाखालील आकाशातील आपल्या 
पायाखालील वबरू) यामंधूा लािारे खगोलावरिे काल्पप्राक वतसधळ. मध्यान्हीच्या क्षिी सूयध हे मध्यमंडल 
पसवेकडूा पप्रिमेकडे पार कप्ररत कसतो, तर मध्यरात्रीच्या क्षिी हे मध्यमंडल तो पप्रिमेकडूा पूवेकडे पार 
कप्ररत कसतो. 
 
मध्यमंडल - भौगोणलक (मेणरणडअन - टेरेस्स्रअल) : (पाहा : रेखावृत्त) 
 
मध्यमंडल संक्रमि (रॉणझट, मेणरणडअन) : एखारी कवकाशस्थ वस्तू ही आपल्या रैप्राक गतीद्वारे 
मध्यमंडल पार करते, त्याला मध्यमंडल सं्रममि कसे म्हटले लाते. सूयािे मध्यमंडल सं्रममि हे सरासरी 
िोवीस तासाांी होते, तर ताऱ्यािे मध्यमंडल सं्रममि हे २३ तास ५६ प्रमप्राटाांी होते. (पाहा : मध्यमंडल) 
 
मध्यरात्र (णमडनाइट) : पप्रिमेकडूा पूवेकडे लातााा सूयध मध्यमंडलास लेव्हा पार करतो तो क्षि. (पाहा : 
मध्यमंडल) 
 
मध्यिती चेतासंस्था (सेंरल न्हगस णसस्स्टम) : मज्जातंतंूच्या ििालीिा भाग. हा मेंरू व मज्जारज्जूंिा बालेला 
कसतो, येथे संवरेाािंी माप्रहती येते व त्याला काससरूा स्ाायूंाा आप्रि मतर कवयवाांा संरेश/आरेश 
प्ररला लातो. (पाहा : स्वायत्त िेतासंस्था, दुसरी िेताससं्था). (पाहा रंगीत चित्र) 
 
मध्यसापं्रत भूगभीय कालखंड (मायोणसन) : पृथ्वीच्या मप्रतहासातील आलच्या यसगापासूा २·५ कोटी ते ७० 
लक्ष वतांपूवीिा कालखंड. (पाहा : भगूभीय कालखंड) 
 
मध्यािस्था (मेटाफेज) : पेशीप्रवभाला िप्र्रमयेतील एक महत्त्वािी कवस्था. मध्यावस्थेत पेशीतील 
रंगसूत्राचं्या लोड्यािें गसिा होऊा त्या पेशीच्या मध्यभागी आढळूा येतात. (पाहा : पेशीचवभाजन) 
 
मनोदैणहक रोग (सायकोसोमॅणटक णडसीज) : माातील ससप्त भावाािंा शरीरावर दृश्य पप्ररिाम होतो. 
माातील ताितिाव शरीरावर दृश्य स्वरूपात प्ररसतात. लिसकाही माातील कशा गोष्टी माातूा बाहेर 
पडताा शरीरावर पडसार उमटवतात. उरा. ाायटा, कधधप्रशशी, रमा, आम्लप्रपत्त, लठरातील 
पक्वाशयातील कल्सर यावंर उपिार करतााा औतधाबंरोबर माासोपिारही कराव ेलागतात. 
 
मनोधारिा (साइक) : व्यक्तीिा स्वभाव रशधविाऱ्या माोभावाा व वृत्ती. या माात खोलवर रुललेल्या 
कसतात व व्यनक्तमत्त्व घडवतात. 
 
मराठिाडा कृषी णिद्यापीठ : स्थापाा १९७२, परभिी. प्रवद्यापीठात कृप्रतप्रवतयास प्रागडीत काेक शास्त्रातील 
परवी, परप्रवका आप्रि परव्यसत्तर कभ्यास्रमम राबप्रवले लातात. प्रवद्यापीठाच्या कायधके्षत्रात कृती 
कप्रभयापं्रत्रकी, कितंत्र, गृहप्रवज्ञाा, उद्यााप्रवद्या ही महाप्रवद्यालये समाप्रवष्ट आहेत. प्रवद्यापीठातील 
संशोधाातूा तृिधान्य, कडधान्य, गळीतधान्य, टोमटॅो, वागंी, भेंडी, प्रमरिी मत्यारी प्रपकाचं्या ससधाप्ररत 
लाती प्रामाि केल्या आहेत. कोरडवाहू फळझाडातील कंलीर, आंबा, विि, कवठ, वलबू प्रपकाचं्या ावीा 
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लाती उपलब्ध झाल्या. शतेकऱ्यािें श्रम, पैसा व वळे यािंी बित व्हावी म्हिूा प्रवद्यापीठााे शतेीसाठी 
ससधाप्ररत कवलारे शतेकऱ्याांा उपलब्ध करूा प्ररली आहेत. 
 

 
 

मराठी णिज्ञान पणरषद, मंुबई : १९६६ साली मसंबईत स्थापा झालेली आप्रि मराठी भातेतूा प्रवज्ञाा िसार 
करण्याच्या कायास वाप्रहलेली एक स्वयसेंवी संस्था. १९९२ सालिे प्रवज्ञाा िसारासाठीिे राष्ट्रीय 
पाप्ररतोप्रतक संस्थेस प्रमळाले कसूा प्रतिे ६४ प्रवभाग महाराष्ट्रात कसूा कााटक, मध्यिरेश, गोवा आप्रि 
गसलरात राज्यामंध्ये एकेक प्रवभाग कायधरत आहेत. संस्थेतफध  प्रवप्रवध िरशधाे, स्पधा, व्याख्यााे, कायधशाळा 
कसे उप्रमम राबप्रवले लातात. तसेि माप्रसक पप्रत्रका, पसस्तके व कोश यािें िकाशाही केले लाते. 
िसााभट्टी, मसंबई येथे संस्थेिी स्वतःिी वास्तू कसूा त्यात गं्रथलयािी उत्तम ससप्रवधा आहे. 

 

 
 
मणरनर : मंगळ आप्रि बसध ग्रहािें संशोधा करण्यासाठी कमेप्ररकेाे कंतराळयााािंी ‘मप्ररार’ ाावािी 
माप्रलका कवकाशात पाठवली. २८ ाोव्हेंबर, १९६४ रोली मप्ररार-४ कंतराळात गेले व त्यााे मंगळािी 
पप्रहली छायाप्रिते्र पाठवण्यात यश प्रमळवले. परंतस मंगळ ग्रहािा केवळ १ टक्का भागि ‘मप्ररार-४’ पाहू 
शकला. मप्ररार-६, ७ आप्रि ९ याांी प्रवनस्तिध पठारे, रऱ्या, ज्वालामसखी आप्रि कगप्रित छोटे छोटे िवाह 
यािंी छायाप्रिते्र पाठवली. 
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मरीन : समसद्रासंरभातील प्रवशतेि. 
 
मरू उद्यान (ओॲणसस) : वाळवटंी िरेशात कधूामधूा आढळिारा ललसाठा. याच्यालवळ प्रहरव्या 
वास्पती तसेि काही िािीही आढळूा येतात. वाळवटंी िरेशात पािी उपलब्ध होण्यािे एकमेव प्रठकाि 
कसल्यामसळे तेथील माावी वस्तीही याच्या आसपासि कसते. 
 
मरुणनिासी (झेरोफाईट्स) : कमी पावसाच्या िरेशातं कोरड्या हवामाााच्या आप्रि कमी पािी कसलेल्या 
लप्रमाीत म्हिले वाळवटंी िरेशात उगविाऱ्या वास्पती. या बहसतेक खसर्यमा कसूा त्यािंी पाण्यािी भकू 
कमी कसते. बाष्ट्पोत्सलधाााे पािी बाहेर लाऊ ाये म्हिाू पााे लहाा वकवा का्यमात रूपातंप्ररत झालेली 
कसतात. वकवा काही वास्पतीत लेव्हा पािी प्रमळेल तेव्हा ते शोताू घेतले लाते आप्रि त्यािा खोडातं वकवा 
पााातं सगं्रह केला लातो त्यामसळे ही फस गीर मासंल बातात. उराहरिाथध : प्रावडंूग, कोरफड वगैरे. 

 

 
 
मरे, जोसेफ (१९१९-) : कवयव रोपिाच्या महत्त्वपूिध शास्त्रप्र्रमयेिे आद्यिवतधक म्हिूा १९९० सालिे 
वैद्यकीय के्षत्रातले ाोबेल पाप्ररतोप्रतक ई. डोााल थॉमस याचं्यासमवते प्रमळप्रविारे कमेप्ररका शल्यप्रवशारर. 
एका लसळ्या भावडंात मूत्रवपडािे रोपि करण्यािी त्यािंी १९५४ सालातली शस्त्रप्र्रमया, लगातली पप्रहली 
यशस्वी शस्त्रप्र्रमया ठरली. शरीरपेशीगट ा लसळिाऱ्या व्यक्तीच्या कवयवािे रोपिही त्याांी ६ - 
मरकॅप्टोप्यसरीा या औतधािा वापर करूा केले होते. 
 
मत्यगता (मॉरटॅणलटी) : पृथ्वीवरील सवध सलीव मत्यध आहेत. सलीवाचं्या या गसिधमास मत्यधता कसे 
म्हितात. लोकसंख्याशास्त्रात लोकसंख्येिे संतसला राखण्यासाठी मत्यधता रर मापण्यात येते. आरोग्य 
तसेि ाागरी सेवा िराा करण्याच्या दृष्टीाे मत्यधता रर महत्त्वािा कसतो. 
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मयादा शती (बाऊंनी कंणडशिस) : प्रवकलल समीकरिािी उकल वकवा उपयोप्रलत गप्रितातील िश्ाािे 
प्रवप्रशष्ट नस्थतीसाठी कंप्रतम उत्तर काढण्यासाठी व्यापक उत्तरातील नस्थराकंाचं्या संख्यात्मक वकमती 
प्रमळप्रवण्याकप्ररता एखाद्या वबरूच्या ठायी कथवा काळ/नस्थती कसतााा िलािा सबंंध रशधविाऱ्या ज्या 
वकमती िश्ाात प्ररलेल्या कसतात त्या. 
 
उराहरिाथध d2y/dx2 - 3dy/dx + 2y = 0 सोडवण्यासाठी x = ० कसतााा y = 3 आप्रि x = ० कसतााा 
dy/dx = 2 या मयाराशती कसतील तर त्या वापरूा y = Aex + Be2x या व्यापक उकलीवरूा A आप्रि B 
च्या वकमती काढल्यावर y = 4ex - e2x हे कंप्रतम उत्तर प्रमळते. 
 
मसगरायिंझग : ससती कापडावर केली लािारी एक महत्त्वािी िप्र्रमया. तंतूपासूा सूत बावतााा तंतूिी टोके 
ससताच्या कक्षाबाहेर येतात, ती काही िमािात आपल्याला टोितात. त्यावर उतारा म्हिाू सोप्रडयम 
हायड्रॉक्सामडिा एक लेप कापडावर प्ररल्यााे त्यािा स्पशध मऊ होतो. 
 
मलमल : तलम वकवा कप्रततलम कापडामधील एक िकार. पूवी ‘ढाक्यािी मलमल’ िप्रसद्ध होती. उष्ट्ि 
हवामााात वापरण्यासाठी वस्त्राांा पसतंी प्रमळते. हे कापड तयार करतााा ताण्यासाठी ८० ते १०० 
ससताकंािे आप्रि बाण्याकप्ररता ८० पासूा १२० पयंत ससताकंािे सूत वापरतात. ताण्यािी घाता बाण्यापेक्षा 
लास्त कसते. प्रवरंला प्र्रमया, मसधरायवझग कशा िप्र्रमया करूा पाढंऱ्या रंगाति या कापडािी प्रव्रमी होते. 
 
मस्ल्टपल स््लेरोणसस : न्यूरॉा या िेतापेशींच्या ॲक्सॉा या पातळ ाप्रलकासमाा भागावरील मायप्रला या 
िप्रथाािें आवरि प्रवरळ वकवा ााहीसे झाल्यामसळे उद्भविारी एक व्याधी. हळूहळू गंभीर होत लािाऱ्या या 
व्याधीमसळे रोग्याच्या स्ाायूांा कमकस वतपिा येऊा त्याला रैांप्ररा व्यवहार करिे लड लाते. त्याला तोलही 
साभंाळता येत ााही 
 
मस्ल्टमीणडया : ज्ञाािसारािे एक कत्याधसप्राक साधा. यात प्रलप्रखत मलकूर, ध्वप्राखंड, नस्थर प्रिते्र, 
िलप्रच्चते्र, नव्हप्रडओ प्रफती कशा सवध िकारच्या माध्यमातील माप्रहती एकप्रत्रत स्वरूपात सारर केली लाते. 
प्रशवाय प्रतिा वापर करिाऱ्याला त्यातूा हवी ती माप्रहती प्रावडण्यासाठीिी यंत्रिाही समाप्रवष्ट कसते. 
ज्ञााकोशासाठी, संशोधाासाठी वकवा माप्रहतीच्या साररीकरिासाठी या साधाािा वापर करता येतो. 
तसेि माोरंलाात्मक कायध्रममासाठीही प्रतिा वापर होऊ शकतो. या साधााच्या वापरासाठी संगिक वकवा 
तशाि िकारच्या मलेक्रॉप्राक उपकरिािंी गरल कसते. तसेि एलसीडी िोलेक्टरिा वापर करूा त्यािे 
पडद्यावर िके्षपिही करता येते. प्रारप्राराळ्या समारंभाचं्या वळेी सारर होिारा लेझर शो या िकारिे एक 
उराहरि आहे. आभासी सत्याच्या, व्हिसधकल प्ररॲप्रलटीच्या, वापरासाठीही या साधाािा उपयोग होतो. 
 
मसाला णपके (स्पाइसेस) : किाला कप्रधक स्वार यावा म्हिूा स्वयपंाकात प्रलरे, प्रमरे, लवगं, रालप्रिाी, 
हळर, मलायिी, लायफळ म. पराथध वापरतात. यासं आपि मसाल्यािे पराथध म्हितो. उत्पाराासाठी 
त्यािंी मतर प्रपकासंारखी लागवड केली लाते. ती मसाला प्रपके. 
 
मस्टडग गॅस : कती प्रवतारी तेलकट द्रव, लवकर वाफ होऊा वायरूूप होतो, रासायप्राक यसध्रतंत्रात वापर, 
लसिासारखा उग्र वास, त्विेवर आप्रि फस फ्फस सावंर घातक पप्ररिाम, रक्तपेशी आप्रि डोळे याांा कायमिे 
कधूत्व येते. पेशीतील आासवपं्रशक द्रव्यात म्यसटेशा घडप्रवतो. 
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मस्स्तष्ट्क पुच्छ (मेड्यूला ऑबलागंाटा) : मेरूरंडाच्या वर, मााेच्या वरच्या भागाखाली कसिारा 
र्श्ासोच्छछ वास, रक्ताप्रभसरि, खोकला तसेि उिकी आप्रि कि-पािी प्रगळिे यासारख्या काैनच्छक 
प्र्रमयािें प्रायंत्रि करिारा मेंरूिा भाग. या भागावर आघात झाल्यास कोिीही तत्काळ मृत्यूमसखी पडतो. 
(पाहा : मेंदू) 
 
महत्तम श्यतेचा अकं (मोस्ट प्रॉबेबल नंबर) : कोित्याही बाबींसाठी कसलेल्या कमाल आप्रि प्रकमाा 
मयाराचं्या कधेमध्ये कसा एक कंक कसतो की तो लास्तीत लास्त वळेा साध्य होण्यािी शक्यता महत्तम 
कसते. घाईघाईत वगेााे िालिाऱ्या वकवा कगरी हळूहळू िालिाऱ्या व्यक्ती संख्येाे थोड्याि कसतात 
परंतस िालण्यािा कसा एक वगे कसतो की, त्या वगेााे िालिाऱ्या व्यक्तींिी संख्या खूपि लास्त कसते. हा 
झाला महत्तम शक्यतेिा वगे. महत्तम शक्यतेिा ककं म्हिले सरासरी कंक ाव्हे. 
 
महात्मा फुले कृषी णिद्यापीठ : स्थापाा १९६९, राहसरी, प्रल. कहमरागर. कोल्हापूर, पसिे, धसळे, राहसरी 
येथील कृती कप्रभयापं्रत्रकी आप्रि पसिे येथील उद्यााप्रवद्या महाप्रवद्यालये या प्रवद्यापीठाशंी सलंग्ा. 
प्रवद्यापीठाच्या राहसरी व पसिे संकस लात परव्यसत्तर कभ्यास्रमम तर मतर प्रठकािी फक्त परवी परीके्षपयंतिा 
कभ्यास्रमम राबप्रवला लातो. प्रवद्यापीठात कृप्रतप्रशक्षि, संशोधााबरोबर प्रवद्याथी व शतेकऱ्याांा कृती 
प्रवस्तार सेवा पसरप्रवल्या लातात. येथील सशंोधाातूा तृिधान्य, कडधान्य, कापूस, ऊस, द्राके्ष, केळी, 
गळीत धान्य, प्रमरिी, कारंा, लसूि मत्यारी प्रपकाचं्या ावीा लाती, डावळबाच्या गिेश, मृरसला, आरक्ता 
लाती प्रवकप्रसत झाल्या. 

 

 
 
महाधमनी (एओटा) : हृरयातील ऑनक्सलायसक्त शसद्ध रक्त, डाव्या प्रालयातूा महाधमाी या शरीरातील 
सवात मोठ्या रोप्रहिीत पंप केले लाते. महाधमाी रक्त ्रममा्रममााे लहाा व ांतर सूक्ष्म वाप्रहन्यातूा सवध 
शरीराला पसरवले लाते. 
 
महाबळे, त्र्यबंक शंकर (१९०९-१९८३) : भारतीय वास्पतीशास्त्रज्ञ. मसंबईच्या प्रवज्ञाा ससं्थेतूा पसिे 
प्रवद्यापीठात िाध्यापक म्हिाू गेले आप्रि १९७१ पयंत तेथे संशोधा केले, प्रवभागाला आंतरराष्ट्रीय रला 
आिाू प्ररला. कठीि शास्त्रीय प्रवतय सोप्या शब्रातं समलावाू रेिे, प्रायप्रमतपिा, प्रशस्तबद्ध कायध्रमम, 
संशोधाात आधसप्राक तंत्र व साधाे यािंा उपयोग करिे, याबिल महाबळे यािंी ख्याती होती. मपं्रडया 
सायन्स काँगे्रसच्या १९६९ च्या िंप्ररगडच्या कप्रधवशेाात त्याांी सारर केलेले रख्खाच्या वास्पतींवरिे 
व्याख्याा कलूाही मोलािे समलले लाते. भारतातंील वैज्ञाप्राक संस्थािें सरस्यत्व आप्रि कध्यक्षपरे त्याांी 
भतूवली आहेत. १९७१ साली मसंबई येथे भरलेल्या मराठी प्रवज्ञाा संमेलाािे ते कध्यक्ष होते. 
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महाराष्ट्र गणित अध्यापक मंडळ : ही संस्था संपूिध महाराष्ट्रात ररवती ४० ते ५० हलार शालेय प्रवद्याथ्यांिी 
पािवी आप्रि आठवी मयते्तत गप्रित िाप्रवण्य व गप्रित िज्ञा या स्पधा परीक्षा घेते. त्यातील यशस्वी 
उमेरवाराांा ितवारीाससार प्रशष्ट्यवृत्त्या, रोख बप्रक्षसे व िशनस्तपत्रके रेते. प्रशवाय ‘गप्रित प्रशक्षि’ हे 
प्रायतकाप्रलक व गप्रित कध्यापकािें वार्षतक संमेला गेली ३०-३२ वत ेराबप्रवत आहे. 
 

या स्पधापरीक्षातूंा िमकलेल्या काही प्रवद्याथ्यांाी पसढे गप्रित ऑप्रलनम्पयाडमध्ये परके वलकल्यािे 
तर तसरळक काहींाा गप्रित वा भौप्रतकशास्त्रात संशोधा करण्यािी सधंी प्रमळालेली आहे. 
 
महालनोबीस, प्रशातंचंद्र (१८९३-१९७२) : भारतातल्या संख्याशास्त्र ििालीिे आद्यििेते, व्यावहाप्ररक व 
समाल लीवााशी प्रभडिाऱ्या िश्ाािंी संख्याशास्त्राच्या माध्यमााे कौशल्यााे उकल करिारे संशोधक, 
संख्याशास्त्र गसिवत्ता प्रायंत्रि तंत्रािे उद्वाते, ामसाासवेक्षि व पंिवार्षतक योलाेिे प्रशल्पकार व महत्त्वाकाकं्षी 
तरुिाांा संख्याशास्त्रज्ञ म्हिूा घडविारे या प्रशवाय कोलकात्याच्या ‘मपं्रडया स्टॅप्रटनस्टक मनन्स्ट्ूयमट 
(आय. एस. आय.) ही संस्था (१९३१) व भारतातील पप्रहले संख्याशास्त्र प्रायतकाप्रलक ‘सखं्या’ (१९३३) 
िे संस्थापक, कें द्रशासाािे संख्याशास्त्र सल्लागार, ‘महालाोबीस प्रडस्टन्स’ या मापाािे सशंोधक, योलाा 
आयोगािे १२ वत े (१९५५ - १९६७) सरस्य, कशा प्रवप्रवध भपू्रमका बलाविाऱ्या महालाोबीस याांी ८७ 
वतांपूवी भारतात सखं्याशास्त्रािी मसहूतधमेढ रोवली. कल्पावधीति या ज्ञााशाखेत त्याांतर भरघोस िगती 
झाल्यामसळे भारतीय संख्याशास्त्रज्ञाांा आंतरराष्ट्रीय वतसधळात मााािे स्थाा प्रमळू लागले. 

 

 
 

त्याचं्या ाावावर २७० हूा कप्रधक शोध प्राबधं, काेक लेख व कभ्यासपूिध कहवाल आहेत. 
 

महािीराचायग (इ. स. नििे शतक) : राष्ट्रकूट राला कमोघवताच्या ररबारातील गप्रिती. महावीर हे सूयध-
िंद्र व मतर ग्रहाचं्या गती-यसती गप्रितााे लाित कसत. ‘गप्रित सारसंग्रह’ या त्याचं्या गं्रथात आयधभट व 
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ब्रह्मगसप्ताचं्या काळातील गप्रित एकत्र प्ररले कसूा ककंगप्रितातील मूलभतू प्र्रमयापंकैी गसिाकारातं १३९ × 
१०९ = १५१५१ वकवा २७९९४६८१ × ४४१ = १२३४५६५४३२१ कशा पॉवलड्रॉप्रमक ांबसध वकवा प्रद्वमसखी 
संख्या प्रवपूल येतात. प्रशवाय के्षत्रव्यवहार, छायाव्यवहार, लंबवतसधळ व त्यािी पप्ररघी हे ही प्रवतय त्यात 
आहेत. 
 
महासंगिक (सुपर कॉम्प्युटर) : ििंड माप्रहतीिे (आकडेवारीिे) कत्यंत वगेााे (सेकंराला कब्लावधी 
िप्र्रमया) प्रवश्लेति करिारा संगिक. या के्षत्रात होिाऱ्या सततच्या आप्रि वगेवाा प्रवकासिप्र्रमयेमसळे वगेािे 
पप्ररमािही सतत बरलत राहते. ्ेरम कंपाीिे महासगंिक वगेवाा यंत्रसामग्रीवर, माय्रमोिोसेसरवर 
आधाप्ररत होते. पि समातंर प्रवश्लेति िप्र्रमयेिा वापर करूा तसलाेाे मंर िोसेसरच्या मरतीाेही कसे परम 
श्रेिीतले महासंगिक भारताच्या सी-डॅक संस्थेाे तयार केले आहेत. 

 

 
 
महास्फोट णसद्धाित (णबग बँग णथअरी) : प्रवर्श्प्रार्षमतीिा आलिा स्वीकृत प्रसद्धान्त. या प्रसद्धान्तााससार 
प्रवर्श् हे ससमारे िौरा कब्ल वतांपूवी झालेल्या एका स्फोटातूा प्रामाि झाले कसाव.े त्याकगोरर प्रवर्श्ातले 
सवध पराथध हे कत्यंत घा आप्रि कत्यतं तप्त कशा वबरसमात्र नस्थप्रतत एकवटले होते. स्फोटाांतर िसरि 
पाविाऱ्या या प्रवर्श्ात काही सेकंरातंि ‘हायड्रोला’, ‘हेप्रलयम’ आप्रि ‘प्रलप्रथयम’ ही मूलद्रव्ये प्रामाि 
झाली. आमन्स्टामा याचं्या व्यापक सापेक्षतावारावर आधारलेले हे िारूप कलेक्झाडंर प्रफ्रडमाॅ आप्रि 
लॉलध-आंरी लेमेत्र याांी म. स. १९२० च्या रशकात स्वतंत्रपिे ससिवले. लॉलध गमॅॉ याांी १९४८ साली या 
िारूपािी मलूद्रव्याचं्या प्रार्षमतीशी सागंड घालूा त्याला मतूध स्वरूप प्ररले. एडप्रवा हबल याांी १९२९ 
साली लावलेला प्रवर्श्ाच्या िसरिािा शोध या प्रसद्धान्ताला पसष्टी रेतो. या प्रसद्धान्तााससार रशधवल्या 
गेलेल्या प्रवर्श्ाच्या आलच्या २·७ कंश सेनल्सकस या सवधसाधारि तापमाााशी प्रागप्रडत कसलेली रेप्रडओ 
िारिे प्रवल्सा आप्रि पेंप्रझयास या वैज्ञाप्राकाांा म. स. १९६४ साली सापडली. (पाहा : हबल, 
आइनस्र्ाइन, चवल्सन, पेंचझयास, स्स्थरस्स्थती चसद्धान्त) 
 
महेश्वरी, पंचानन (१९०४-१९६६) : ‘फेलो ऑफ रॉयल सोसायटी’ हा सन्माा प्रमळविारे भारतीय 
वास्पप्रतशास्त्रज्ञ. वास्पतीमधील गभध, गभातील पेशींिी रिाा, गभािी वाढ या प्रवतयातंील त्यािें संशोधा 
लगन्मान्य आहे. 
 
मंगळ (मासग) : आपल्या ग्रहमालेतला सूयापासूािा िौथा ग्रह. या ग्रहािा व्यास हा पृथ्वीच्या प्राम्मा कसूा 
वला पृथ्वीच्या एक रशाशं आहे. पृथ्वीसारखेि घा स्वरूप कसलेल्या मंगळािी सरासरी घाता ही 
पाण्याच्या घातेच्या ३·९३ पट मतकी भरते. त्यािे सूयापासूािे सरासरी कतंर हे १·५२ खगोलशास्त्रीय 
एकक मतके आहे. मंगळािी सूयाभोवतालिी िरप्रक्षिा ही १·८८ वतांत पूिध होते आप्रि स्वतःभोवतीिी 
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िरप्रक्षिा ससमारे २४·७ तासातं पूिध होते. मंगळाला स्वतःिे कप्रतशय प्रवरळ वातावरि आहे. या वातावरिािा 
९५ टके्क भाग हा काबधा-डाय-ऑक्सामडाे व्यापलेला आहे. ाायरोला (२·७ टके्क) आप्रि आगधा (१·६ 
टके्क) हे या वातावरिातील मतर वायू आहेत. मंगळािे सरासरी तापमाा हे लरी उिे ६३ कंश सेनल्सकस 
मतके कसले, तरी तेथल्या ध्रसवीय िरेशातील प्रहवाळ्यातले तापमाा हे उिे एकश ेिाळीस कंशापंयंत खाली 
लाते. यामसळे, प्रठकािी या काळात काबधा-डाय-ऑक्सामडच्या बफािा थर लमा होतो. मंगळाला फोबॉस 
आप्रि डायमॉस हे रोा िदं्र आहेत. 
 

 
 

माख अकं (माख नंबर) : प्रवमााािा वगे मोलण्यािे एक मााक. ध्वाीच्या वगेामतक्या प्रवमाााच्या वगेाला 
‘एक माख’ मााले लाते. त्यापेक्षा कप्रधक वगेाला ‘स्वाातीत’ (ससपरसॉप्राक) म्हितात. याप्रवतयी संशोधा 
करिाऱ्या कन्् धट माख (१८३८-१९१६) या ऑनस्रया वैज्ञाप्राकाच्या स्मरिाथध ही संज्ञा ििप्रलत झाली 
आहे. 
 
मागोिा (फीडबॅक) िप्रतसंभरि. एखाद्या घटाेच्या पप्ररिामापोटी प्रामाि झालेल्या वस्तूिा उलटपक्षी त्या 
घटाेवर पडिारा िभाव. 
 
िीवशास्त्र : एखाद्या लीवरासायप्राक िप्र्रमयेमध्ये प्रामाि झालेल्या रसायााच्या िमािााससार त्यािा 
स्रोतपराथांवर पडिारा उलटा िभाव. या िभावापोटी लेव्हा त्या रसायााच्या प्रार्षमतीत घट होते, तेव्हा 
त्याला ‘ऱ्हासिप्रतसंभरि’, ‘प्रागेप्रटव्ह फीडबकॅ’ कसे म्हितात. पि, या िभावापोटी त्या रसायााच्या 
प्रार्षमतीला लर कप्रधक िालाा प्रमळत कसेल, तर त्याला ‘वृप्रद्धिप्रतसंभरि’, ‘पॉप्रझप्रटव्ह फीडबॅक’ 
म्हितात. शरीरातील काेक लीवरासायप्राक िप्र्रमयािें प्रायंत्रि कशा िप्रतसंभरि ििालीद्वारेि केले लाते. 
खास करूा काेक कंतस्त्रावािें प्रायंत्रि या ििालीद्वारेि होते. 
 
इलेक्ट्रॉतनक्ट्स : एखाद्या उपकरिातूा प्रामाि होिाऱ्या ऊलेिा काही कंश मूळ स्रोताला रेऊा त्या 
संरेशलहरींच्या गसिधमामध्ये बरल करण्यािी िप्र्रमया. उराहरिाथध, एखाद्या संरेशवधधकािी ऊला मूळ 
संरेशाला रेऊा वर्षधत संरेशािे गसिधमध बरलता येतात. 
 
माती परीक्षि (सॉईल टेस्स्टंग) : लप्रमाीिी ससपीकता मापाािी िाििी. या परीक्षिाद्वारे लप्रमाीतील, 
प्रपकासाठी आवश्यक कसिाऱ्या किद्रव्यािें िमाि कळते. त्यावरूा खताद्वारे प्रपकाांा किद्रव्यािा पसरवठा 
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प्रकती करावयािा ते ठरप्रवता येते. तसेि लप्रमाीिा सामू (पी. एि.) आप्रि प्रवद्राव्य क्षारािें िमाि तपासूा, 
लमीा ससधारण्यास िसाा कथवा प्रलप्समिी प्रकती मात्रा आवश्यक आहे ते कळते. 
 
माती प्रणक्रया (सॉईल णप्रपरेशन) : पेरिीपूवी लप्रमाीिी मशागत करूा ती भससभसशीत करिे, लागवडीसाठी 
सरी/वरंब,े वाफे तयार करिे, लप्रमाीत सेंप्रद्रय खते, बसरशी व ति ााशके मत्यारींिी आवश्यक मात्रा 
घालिे, तसेि स्फस रर आप्रि पालाश खताच्या मात्रा लप्रमाीत योग्य खोलीवर पेरिे यासंारख्या लप्रमाीिा 
कस वाढप्रविाऱ्या िप्र्रमया. 
 
मातीचा सामू (सॉईल पीएच) : मातीिे आम्ल-प्रवम्ल गसि प्रारधशप्रविारे मूल्य. हायड्रोला आयाच्या 
मोलमधील िमािािा उिे लॉग. साम ू६·५ ते ७·५ च्या ररम्याा कसेल तर लमीा उराप्रसा, तो ६·५ पेक्षा 
कमी कसल्यास आम्लधर्षमय आप्रि ७·५ पेक्षा लास्त कसल्यास लमीा आम्लारी धमी क्षारीय गिली लाते. 
 
मातीणिना शेती (हायनोपोणन्स) : मातीप्रशवाय झाडे वाढवण्यािी पद्धत. एकोप्रिसाव्या शतकाच्या 
मध्यावर प्रवकप्रसत झालेली ही पद्धत झाडाचं्या मूलद्रव्याचं्या आवश्यकतेिा कभ्यास आप्रि लप्रमाीिी 
उपलब्धता ासताााही कृप्रतउत्पारा करण्यासाठी उपयसक्त आहे. वास्पतीिी पाण्यात वकवा मातीप्रशवाय 
कोित्याही माध्यमािा वापर करूा वाढ करण्यािे तंत्र. गच्चीवरील शतेी, रोपवाप्रटका वकवा हप्ररतगहृातील 
झाडाचं्या लागवडीसाठी हे तंत्र वापरले लाते. या तंत्रााे भालीपाला तयार करत कसतााा तिािा त्रास 
होत ााही, कीड आप्रि रोगािा िारूभाव कमी होतो. फस लझाडे, भालीपाला लोमााे वाढतात व लवकर 
तयार होतात. 

 

 
 
मानि कायग णिज्ञान (अगोनॉणम्स) : मािसािी काम करण्यािी लागा, पद्धत, कामासाठी वापरायला 
लागिारी यंते्र, कन्य सामसग्री, त्यािें शरीरावर होिारे रसष्ट्पप्ररिाम टाळण्यासाठी लागिारी उपाययोलाा 
यािंा सखोल कभ्यास करण्यािे शास्त्र. हा प्रवतय के. एफ. एि. मरेल याांी १९४९ साली हाताळायला 
ससरुवात केली. मािसाला कस ठल्याही िकारिा मााप्रसक व शरीप्ररक ताि ा पडता सभोवतालच्या 
वातावरिाशी समन्वय साधूा काम करता याव,े हा मसख्य उिेश आहे. 
 
मानििंशशास्त्र (अथँ्रोपोलॉजी) : उत््रमातंी, संस्कृती आप्रि लोकसंख्येिे स्वरूप मत्यारी सवध दृप्रष्टकोाातूा 
मााव िलातीिा कभ्यास करिारी प्रवद्याशाखा म्हिले मााववशंशास्त्र. यात माावी वशं, िालीप्ररती परंपरा 
त्यात झालेले काळाासरूप बरल, ााती, परस्पर संबंधािें स्वरुप मत्यारी सवध गोष्टींिे कध्यया केले लाते. 
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मानिचणलत योजनाबद्ध हालचाल एकक (मिॅड मॅियु्हिंरग युणनट) : कवकाशयााातूा बाहेर पडूा 
उपकरिािे प्रारीक्षि, रसरुस्ती कशा िकारिी कामे करण्यासाठी कंतराळवीराला मरत करिारे पोटेबल 
संयंत्र. एमएमयसिा वापर करूाि कतंराळवीराांी हबल रसर्षबिीिी रसरूस्ती केली आहे. 
 
मानिजाती णिज्ञान (एथनॉलॉजी) : मूळस्त्रोत, िारेप्रशकता, धमध, प्रवज्ञाातंत्रज्ञााातील िगती, भाता वकवा 
समालरिाा याचं्या आधारे तयार होिाऱ्या माावाच्या प्रवप्रभि लमाती, त्यािंा प्रवस्तार, परस्पर संबंध तसेि 
सामाप्रलक, सासं्कृप्रतक लडिघडिीिा कभ्यास करिारी मााववशंशास्त्रािी एक उपशाखा. 
 
मानिणनर्णमत/कृणत्रम तंतू (आर्णटणफणशयल फायबर) : पेरोरसायाापंासूा कारखान्यात तयार केले लािारे 
तंतू. ाैसर्षगक तंतंूमधील काही रोतावंर त्याचं्यामसळे मात करता येते. पॉप्रलएस्टरला ससती कापडासारख्या 
ससरकस त्या पडत ााहीत. ते िटका वाळतेही. पॉप्रलकमाईड उफध  ाायलॉा रेशमाला पयाय ठरते. 
लोकरीच्या रंगाईच्या मयारा पार करण्यासाठी ॲप्र्रमप्रलक प्रार्षमले गेले, तर तागािी मयाप्ररत उत्पारा 
क्षमता आप्रि प्रटकाऊपिातील कमतरता लक्षात घेऊा पॉप्रलिॉपेप्रलािी प्रार्षमती केली. ाैसर्षगक आप्रि 
माावप्रार्षमत तंतूिी प्रमश्रिे वापरल्यास रोन्हींच्या गसिधमांिा फायरा प्रमळतो. 
 
मानिी जनुक नकाशा (हु्यमन जीनोम) : या माावािा लासक ाकाशा - २६ लूा, २००० या प्ररवशी सवध 
माावलातीला ससपूरध करण्यात आला. लगातील वगेवगेळ्या रेशातील काेक शास्त्रज्ञाांी एकत्र येऊा 
केलेला हा िकल्प २० व्या शतकातील सवात महत्त्वाकाकं्षी िकल्प होता. माावाच्या पेशीत एकूि २३ 
गसिसूत्राचं्या लोड्या कसतात. त्या २२ + क्ष/य या िमािे कसतात. या सवध गसिसूत्रातील लासकाच्या 
ाकाशा काढण्यात आला. त्यााससार एकूि लासके ३० ते ४० हलार कसावीत. पूिध माावी ाकाशात २ कब्ल 
डीएाए क्षारकाचं्या लोड्या आहेत. यािा कथध कसा की या लासकापेक्षा प्रकतीतरी लास्त डीएाए क्षारके 
पेशीत आहेत. या मतर डीएाए क्षारकािें कायध काय आहे ते शोधूा काढिे हे शास्त्रज्ञापंसढे मोठे आव्हाा आहे. 
ित्येक गसिससत्रामधील लासकािंी लागा या ाकाशामसळे कळली आहे. तसेि लासकामंधील लहाा मोठ्या 
बरलामंसळे रोगप्रार्षमती होते ते ससद्धा समलले आहे. वगेवगेळ्या माावी लमातीमधील लासकात प्रभिता कमी 
आहे. या ाकाशािी तसलाा विपाझींच्या लासक ाकाशाबरोबर केल्याांतर - मााव - एवढा िगत का झाले हे 
ससद्धा कळू शकेल. 
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मानणसक औदासीिय (णडपे्रशन) : मााप्रसक ाैराश्यािी नस्थती. खूप वळे मािसाला उरासीाता येते. या 
उरासीातेला मााप्रसक वकवा शारीप्ररक कारिे कसतात. एखारा रीघध मसरतीिा आलार, कधीही बरा ा 
होिारा ककध रोगासारखा आलार वकवा भीति कपघात हे मााप्रसक औरासीन्य आितात. काही वळेा, 
आपल्यात काहीतरी कमी आहे या भावाेपोटी औरासीन्य येते. यािा पप्ररिाम म्हिले मााप्रसक व शारीप्ररक 
क्षमता कमी होिे. प्रित्तवृत्ती बरलते, उरासीा, रसःखर आप्रि आत्मघातक प्रविारही येतात; एकलकोंडेपिा 
येतो व त्यामसले औरासीन्य आिखी वाढते. लीवासत्व े ई, बी १, प्राकोप्रटप्राक आम्ल, ओमेगा ३ यािंी 
कमतरता झाली तर मााप्रसक औरासीन्य येते, तसेि कप्रत ाैराश्य आल्यास आत्महत्येपयंत मलल लाते. 
 
मानसोपचारशास्त्र - मनोदोषणचणकत्सा (सायणकॲरी) : मााप्रसक रोग व त्यावर उपाययोलाा करिारी 
वैद्यकशास्त्रािी शाखा. यात वैद्यकीय परवी घेतल्याांतर खास याि प्रवतयािा कभ्यास्रमम कसिारी शाखा. 
माासोपिार करण्याच्या प्रारप्राराळ्या पद्धती प्रशकवल्या लातात. 
 
मािसून मोसमीिारे (मािसून णसझनल िंिर् स) : वहरी महासागरावर ऑक्टोबर ते एप्रिल ररम्याा 
ईशान्येकडूा तर एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत ाैऋत्येकडूा वाहिारे मोसमी वारे. या मोसमी 
वाऱ्यामंसळे पावसािे ढग वाहूा आिले लाऊा भारतीय उपखंडाच्या बहसतेक भागात पज्यधन्यवृष्टी होते. 
भारतीय उपखंडातील पयावरि तसेि शतेीव्यवसाय आप्रि कथधव्यवस्था मोसमी पावसावर कवलंबूा 
कसतात. भारतीय शास्त्रज्ञाांी मान्सूा मोसमी वाऱ्यािंी किूक नस्थती रशधप्रविारे एक गप्रितीय िारूप 
(मॉडेल) प्रवकप्रसत केले आहे. 
 
मापनशास्त्र (मेरॉलॉजी) : मापाािे प्रवज्ञाा. त्यािा सबंंध मापााच्या एककािंी व्याख्या आप्रि िमाप्रिकरि 
याचं्याशीि आहे. 
 
मापाकं (मॉड्यूल्स) : प्ररलेल्या संख्येिी केवल वकमत. लसे, ∣ -y ∣ = y. सरीशािी लाबंी हा त्यािा 
मापाकं. x + iy या प्रमश्र सखं्येिा मापाकं = √x2 + y2 आप्रि x + iy = r (cosθ + i sinθ) या ध्रसवीय 
रुपातं, मापाकं = r (पाहा : केवल संख्या) 
 
मायकल्सन, अल्बटग (१८५२-१९३१) : कमेप्ररका भौप्रतकशास्त्रज्ञ. विधपटशास्त्र आप्रि िकाशशास्त्राशी 
संबंप्रधत मापा उपकरिाचं्या प्रवकासात महत्त्वािे योगराा रेिाऱ्या मायकल्सा याांा म. स. १९०७ सालिे 
भौप्रतकशास्त्रातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्ररले गेले. मायकल्सा याांी िकाशाच्या व्यतीकरिावर आधाप्ररत 
कसिारे कसे, ताऱ्यािें व्यास मोलण्यासाठी उपयसक्त ठरिारे उपकरि तयार केले. म. स. १८८७ साली 
मायकेल्सा याांी एडवडध मॉली याचं्या सहकायााे केलेल्या ियोगाद्वारे िकाशािा प्रारपेक्ष वगे मोलला. हा 
वगे पृथ्वीसापेक्ष मोललेल्या वगेामतकाि कसल्यािे आढळल्यााे, िकाशाच्या वगेावर पृथ्वीच्या गतीिा 
पप्ररिाम होत ासल्यािा आियधकारक प्राष्ट्कतध या ियोगातूा प्राघाला. हा प्राष्ट्कतध ालीकच्या 
भप्रवष्ट्यकाळात आमन्स्टामाकडूा माडंल्या गेलेल्या प्रवप्रशष्ट सापेक्षतावाराच्या प्रसद्धान्ताला पूरक ठरला. 
(पाहा : सापेक्षतावाद, चवचशष्ट) 
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मायक्रोप्रोसेसर : संगिकातील सीपीयू या मध्यवती प्रवश्लतेि एककािी सवध कामे करू शकिारे, लक्षावधी 
रानन्झस्टसधिे एकत्र गसंफलेले गसंतागसंतीिे लाळे. कप्रतशय छोटे के्षत्रफळ कसलेली कशी एक माय्रमोप्रिप 
कप्रतशय शनक्तशाली कसते. घरगसती वापराच्या टीव्ही, फोा, रेप्रफ्रप्रलरेटर यासारख्या मलेक्रॉप्राक 
उपकरिािें प्रायंत्रि आता कशा माय्रमोिोसेसराेि केले लाते. (पाहा : संगर्णक, चिप) 
 
मायक्रोणफश : रस्तऐवल सूक्ष्म स्वरूपात आप्रि मोठ्या सखं्येाे प्रलच्यात साठवले लाऊ शकतात कशी एक 
फीत. प्रतच्यावर साठवलेला मलकूर वािण्यासाठी खास सूक्ष्मरशधक यंत्रािी गरल कसते. 
 
मायक्रोफोन : ध्वाीिे रूपातंर प्रवद्यसत िसंबकीय लहरीत वकवा संकेतात करिारे एक यापं्रत्रक उपकरि. या 
उपकरिािा बाह्यभाग लाळीरार कसतो आप्रि आतल्या बालूला कंपा पाविारा एक पडरा कसतो. तो 
कंपा पावाू ध्वाीिे रूपातंर प्रवद्यसत् िसंबकीय संकेतात करतो. हे प्रवद्यसत् िसंबकीय सकेंत पसन्हा ध्वाीत/शब्रात 
रूपातंप्ररत करण्यासाठी उलट िप्र्रमया करिारे यापं्रत्रक उपकरि किा वकवा लाऊडनस्पकर यािंी मरत 
घ्यावी लागते. 
 
मायक्रोमीटर स्कू्र गेज : या ाावाच्या उपकरिािा उल्लखे व्यवहारात संप्रक्षप्त रूपात ‘माय्रमोमीटर’ कसा 
केला लातो. या उपकरिािा उपयोग करूा सूक्ष्म मोलमापे करता येतात. उरा. कागरािी लाडी, धातूच्या 
तारािंा व्यास म. 
 

 
 

मायक्रोमीटर : एका मीटरिा रशलक्षाशं भाग. लहाा कंतर मोलण्यािे एकक. 
 
मायक्रॉन : सूक्ष्म लाबंी मोलण्यािे एकक. हे ‘μ’ या प्रिन्हाद्वारे रशधप्रवण्यात येते. एक माय्रमॉा म्हिले एक 
मीटरिा १/१००००००० वा भाग (एक रश लक्षाशं भाग) एवढे कसते. 
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मायटनर, णलझ (१८७८-१९६८) : किसप्रवभालाािी िप्र्रमया शोधूा काढूा ती संकल्पाा िथम माडंिारे 
ऑनस्रया भौप्रतकशास्त्रज्ञ. ज्यू कसल्यामसळे हे संशोधा िालू कसताााि त्याांा रेश सोडूा परागंरा व्हाव े
लागले. त्यामसळे कपसरे राप्रहलेले सशंोधा त्यािें सहकारी ऑट्टो हाा याांी पूिध करूा किसप्रवभालााच्या 
संकल्पाेला मान्यता प्रमळवली आप्रि ाोबले पाप्ररतोप्रतकही प्रमळप्रवले. 
 
मायमन, णथओडोर हॅरोल्ड (१९२७-२००७) : लेझर बाप्रविारे कमेप्ररका भौप्रतकतज्ज्ञ. एका 
ाळकाडं्याच्या आकाराच्या खड्यािा वापर करूा व त्याच्या रोन्ही टोकाला आरसे बसवाू, त्याांी 
सूयाच्या सफेर प्रकरिािे ‘लेझर प्रकरिात’ रूपातंर करूा राखप्रवले. 
 
मायोणसन : स्ाायूंमध्ये मोठ्या िमािात कसिारे िप्रथा. मध्याूतािे रेताकृती व एका टोकास गोलाकार 
मनस्तष्ट्क कसलेले रेिू एकमेकाांा लसळूा त्यािें तंतू व लसड्या तयार होतात. स्ाायतूील कायधकारी िप्रथा या 
िप्रथााच्या तंतूस मध्याूताच्या मनस्तष्ट्कािा स्पशध झाल्यावर मध्याूता व कायधकारी िप्रथााच्या लसड्या 
एकमेकावंर सरकतात. यामसळे साककप्रमकरिी लाबंी आखूड होऊा स्ाायू आकसं प्रित पावतात. (पाहा : 
ॲस्क्र्न) 
 
मारक मात्रा (णलथल डोस ५०) : प्रवताच्या प्रवतारीपिािे पप्ररिाम. त्यािी परीक्षा घेण्यासाठी िाििी 
गटातील िाण्याांा तो पराथध प्ररल्याांतर त्यातील पिास टके्क िाण्यािंा मृत्यू घडवाू आििारी त्या 
पराथािी मात्रा. िाण्याचं्या शरीरािे वला पाहूा मात्रा प्रकती प्रमप्रलगॅ्रम ठेवायिी हे ठरप्रवले लाते. 
 
माकोनी, माकेझे गुस्नलएल्मो (१८७४-१९३७) : वायरलेस टेप्रलग्राफीतील योगरााासाठी १९०९ सालिे 
भौप्रतकशास्त्रातील ाोबेल पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे मटाप्रलया शास्त्रज्ञ. धातूच्या तारेसारख्या कोित्याही 
वाहक माध्यमाच्या मरतीप्रशवाय रेप्रडओलहरींच्या मरतीाे रूर कंतरावर संरेशिसारिािे तत्त्व त्याांी 
प्रवकप्रसत केले. 
 

 
 

मार्णटन, आचगन जॉन पोटगर (१९१०-२००२) : ‘पाटीशा ्रमोमेटोग्राफी’ या सेंप्रद्रय सयंसगाचं्या प्रमश्रिामधूा 
घटक रसायाे कलग करण्याच्या तंत्राच्या शोधाबिल, प्ररिडध लॉरेन्स प्रमप्रलग्टा वसग याचं्यासमवते १९५२ 
सालिे रसायाशास्त्रातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे प्रब्रप्रटश लीवरसायातज्ज्ञ. िप्रथाािें प्रवघटा 
करूा त्यातील घटक कप्रमाो आम्ले कलग करण्यासाठी या तंत्रािा उपयोग होतो. वायूंच्या प्रमश्रिातले 
घटक वगेळे करण्यासाठी त्याांी ‘गसॅ ्रमोमेटोग्राफी’िा रेखील शोध लावला. 
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माशेलकर, रघुनाथ अनंत (१९४३-) : वैज्ञाप्राक आप्रि औद्योप्रगक संशोधा पप्ररतरेिे (सीएसआयआर) 
१९९५-२००६ या काळातील महासंिालक. रेशातील आघाडीिे वैज्ञाप्राक. रासायप्राक कप्रभयंते कसलेल्या 
माशलेकराांी ाॉा न्यूटोप्रायम प्रलप्रक्वड्स या प्रवतयात मौप्रलक संशोधा केले आहे. पेटंट साक्षरतेिी मोहीम 
रुलवाू सशंोधा करूा ज्ञााप्रार्षमतीद्वारे पेटंट घेण्यासाठी शास्त्रज्ञाांा िवृत्त करण्यासाठी त्याांी खूप ियत्ा 
केले. हळरीिी पूड औतधी उपयोगासाठी वापरण्यासंबधंी कमेप्ररकेला प्ररलेल्या पेटंटप्रवरुद्ध यशस्वी लढा 
रेण्यात त्याांी महत्त्वािी भपू्रमका बलावली. ते काेक पसरस्कारािें मााकरी कसूा त्यातील पद्मप्रवभतूि 
आप्रि फेलो ऑफ रॉयल सोसायटी हे िमसख आहेत. सध्या ते राष्ट्रीय माोव्हेशा िप्रतष्ठाा आप्रि ग्लोबल 
प्ररसिध कलायन्सिे कध्यक्ष आहेत. 
 

 
 

माणसक पाळी : गभधवती ासलेल्या तरूि मसलीमध्ये व बऱ्यािशा माकडाचं्या लातीत साधारितः ित्येक 
मप्रहन्याला माप्रसक पाळी येते. प्रस्त्रयातं बहसधा २८ ते ३५ प्ररवसाचं्या कंतरााे पाळी येते. पप्रहल्या आठवड्यात 
गभाशयाच्या आतील स्तर वाढतो व रक्ताच्या ाप्रलकािें लाळे पि वाढते. त्यापसढील आठवड्यात कंड व 
शस्रमलंतू यािें प्रमला होऊा ाप्रलकेतूा हा गभध (मॉन्यसला) गभाशयात येतो व तेथे तो रूलतो. लर तेथे गभध 
वाढू लागला तर माप्रसक पाळी बंर होते. लर कंड्यािा शस्रमलंतूशी संयोग झाला ााही वकवा गभध वाढू 
शकला ााही तर एका आठवड्यााे माप्रसक पाळी ससरू होते. यावळेी गभाशयािा वरिा स्तर तसेि रक्त 
ाप्रलका तसटूा स्त्राव खाली पाझरतो व योाी मागे फेकला लातो. या स्त्रावाला माप्रसक पाळीिा स्त्राव 
(रलोत्पारा) म्हितात. हा ३ ते ६ प्ररवस कसतो. ही सवध प्र्रमया वगेवगेळे संिेरक प्रायप्रमत करतात. 
माप्रसक पाळी साधारितः ११–१२ या वयात ससरू होते व ४५–५० ला बंर होते. 
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मास्टे्टोमी : पूिध स्ता वकवा त्यािा भाग कापूा काढण्यािी शस्त्रप्र्रमया. स्ताािंा ककध रोग झाल्यास हा 
उपाय केला लातो. ही क्वप्रितिसंगी पसरूतामंध्येही करावी लागते. ककध रोगाच्या व्याप्तीाससार स्ताािा 
प्रकतपत भाग कापूा काढायिा हे ठरप्रवले लाते. 
 
मासंभक्षक िनस्पती (कार्णन्होरस प्लाटं्स) : काही वास्पतींाा प्रवशते आकार आप्रि क्षमता कसलेली पााे 
कसतात, त्याचं्या साहाय्यााे ती लहाासहाा िािी, प्रवशतेतः कीटक पकडतात, त्याचं्या शरीरातंील िप्रथाे 
शोताू घेऊा आपली ाायरोलािी भकू भागवतात. कशा वास्पतींिी काही उराहरिे कशी : प्रपिर - 
पााािंा आकार लाबंट घड्यासारखा कसूा त्याला झाकिही कसते. घड्याला आतल्या बालूस वळलेले 
काटे कसतात, घड्यात मासं पिविारा द्राव कसतो. घड्यात प्रशरिारा कीटक का्यमामंसळे बाहेर पडू 
शकत ााही आप्रि द्रावात पडूा मरतो. या वास्पती मेघालयातील खासी टेकड्याचं्या लंगलात प्रमळतात. 
सह्याद्रीच्या ओल्या गवताळ भागातं सडं्यू (ड्रॉसेरा - छो्यमा शरीरावरील मासं पिविारे केस) आप्रि 
पाण्यात यसप्ररक्यसलाप्ररया (पााािें वपलरे) प्रमळतात. (पाहा : रंगीत चित्र) 
 

 
 

मासंाची पणरपक्वता (राइपिंनग ऑफ मीट) : कि म्हिूा खाद्यपशूिी कत्तल केल्याांतर त्यािे मासं, ससमारे 
१२ ते १५ तासासंाठी, १० ते १२ कंश सेनल्सकस तापमााामध्ये, प्रालंतसक हवशेीर लागेत ठेविे पप्ररपक्वतेच्या 
दृष्टीाे कत्यंत लरुरीिे कसते. कारि, त्यामसळे ते कप्रधक रुिकर व पोतक बाते. त्यातील लॅक्टोलिे 
लॅनक्टक आम्लामध्ये रूपातंर होऊा ते लससलसशीत बाते व त्यातील प्रललेटीा वाढते. स्वाभाप्रवकि ते 
कप्रधक पौप्रष्टक बाते. परंतस लंतसससंगाच्या भीतीाे कसे केले लात ााही व पप्ररिामी त्यािा पोतिाकं 
घसरतो. 
 
मासंाहारी (कार्णन्होरस) : ज्या वास्पती कथवा िािी रससऱ्या िाण्यावंर लगतात, त्याांा मासंभक्षक 
म्हितात. मासंभक्षी िाण्यािंी (माावािंीही) काेक उराहरिे आहेत. काही वास्पतीही मासंभक्षक 
कसतात. (पाहा : मासंभक्षक वनस्पती) 
 
मासंाहारी पशू (कानी्होरस ॲणनमल्स) : आपल्या आहारात खाद्य म्हिूा िामसख्यााे मासंािा उपयोग 
करिारे सस्ता िािी. उरा. वाघ, वसह, रााटी कस ते्र, कस्वले, तरस मत्यारी. स्वाभाप्रवकि हे पशू प्रशकारी 
िवृत्तीिे कसतात. वगेवाा गती व िपळ हालिाली ही त्यािंी वैप्रशष्ट््ेयम. त्याचं्या खालच्या-वरच्या लबड्यात 
डावी-उलवीकडे प्रमळूा िार-िार सें. मी. लाबं किकस िीरार खास ससळे वकवा कॅााईा रात कसतात. तर 
पायाांा किकस िीरार ाखे कसतात. 
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णमत्रा, अशेष प्रसाद (१९२७-२००७) : वातावरिाच्या कप्रधक उंिीवरील स्तरािें सखोल संशोधा करिारे 
भारतीय भौप्रतकशास्त्रज्ञ. आयाोनस्फकर या वातावरिाच्या घटकासंबधंीिे त्यािें सशंोधा िप्रसद्ध आहे. 
त्यासाठी त्याांी लप्रमाीवरील परंपरागत यंत्रिाबंरोबर कंतराळ संशोधाातूा उपलब्ध झालेल्या आधसप्राक 
यंत्रिािंाही सक्षम वापर केला. वातावरिाच्या या स्तरातूंा लािाऱ्या रेप्रडओ लहरींवरील त्याचं्या 
संशोधाामसळे रेप्रडओ संरेशवहााच्या यतं्रिेत लक्षिीय ससधारिा झाली. या संशोधाासाठी एमएसटी रडार 
ही यंत्रिा संपूिधपिे स्वरेशी तंत्रज्ञााावर उभी करण्यात त्याांी महत्त्वािी भपू्रमका बलावली. त्याांी 
ग्रीाहाऊस वायूंसबंंधी संशोधा करूा हवामाा बरलात कसिाऱ्या त्याचं्या योगराााप्रवतयीिी मौप्रलक 
माप्रहती प्रमळवली. भारतातील भातशतेीमधूा उत्सर्षलत होिाऱ्या प्रमथेा वायूिे यथायोग्य मापा त्याांी एस. 
के. प्रसन्हा याचं्या समवते केले. त्यामसळे कमेप्ररकेाे या बाबतीत प्ररलेली आकडेवारी कशी िसकीिी आहे हे 
प्रसद्ध होऊा भारतीय भातशतेीवरील गंडातंर टळले. सीएसआयआरिे ते १९८७-९१ या कालखंडात 
महासंिालक होते. त्याांा १९८९ मध्ये एफआरएसिा बहसमाा िाप्त झाला. 
 

 
 

णमत्रा, णशणशर कुमार (१८९०-१९६३) : वातावरिाच्या आयाोनस्फकर या भागाप्रवतयी मौप्रलक संशोधा 
करिारे भारतीय भौप्रतकशास्त्रज्ञ. वातावरिप्रवज्ञााासंबधंीच्या भारतातील संशोधाािा पायाि त्याांी 
घातला. यासाठी कोलकातालवळ हवरघटा येथे त्याांी रेशातले पप्रहले केन्द्र स्थापा केले. रात्रीच्या 
आकाशात प्ररसिाऱ्या स्फस रर िकाशािी उपपत्ती लावण्यासाठी त्याांी ॲनक्टव्ह ाायरोलािा प्रसद्धान्त 
माडंला. आयाोनस्फकरमधील एका ावीा स्तरािा, डी-लेकरिा, त्याांी शोध लावला. १९५८ मध्ये त्याांा 
एफआरएस हा सन्माा प्रमळाला. 

 

 
 
णमथेन (CH4) : रंगहीा, वासहीा, िव ासलेला, हवपेेक्षा हलका वायू. रलरलीत कस लत पडलेल्या 
कवशतेातूंा रेखील हा वायू प्रामाि होऊा तो हवते प्रमसळतो. हा ज्वलाशील कसल्यामसळे मधंा म्हिाूही 
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यािा वापर होतो. गसराचं्या शिेापासूा तसेि भातशतेीमधील साठलेल्या पाण्यातील लीवािूंच्या 
िप्र्रमयेपोटीही तो तयार होतो. 
 
णमलाफ (कोहेजन) : 
 
रसायनशास्त्र : समाा रेिूंमधले आतंररेण्वीय आकतधि 
 
संगणकशास्त्र : ठराप्रवक काम करण्यासाठी प्रकती िकारे स्रोत वापरता येतो. 
 
भूगभवशास्त्र : वस्तसमाााच्या हालिालीमसळे प्रामाि झालेल्या तािाव्यप्रतप्ररक्त प्रामाि झालेला ताि. 
 
णमणलकन, रॉबटग अडुँ्र्यज (१८६८-१९५३) : मलेक्रॉािा प्रवद्यसतभार मोलण्यासाठी आप्रि फोटोमलेनक्रक 
(िकाशप्रवद्यसत) पप्ररिामाप्रवतयीच्या कामासाठी १९२३ सालिे भौप्रतकशास्त्रािे ाोबले पाप्ररतोप्रतक 
प्रमळप्रविारे कमेप्ररका भौप्रतकशास्त्रज्ञ. प्रमप्रलका याांी मलेक्रॉावरील भार १·६० × १०⁻¹⁹ कस लोम्ब 
कसल्यािे शोधूा काढले. त्याांी कल्बटध आईास्टाईा याांी सैद्धापं्रतकदृष्ट््यमा ससिप्रवलेल्या िकाशप्रवद्यसत 
पप्ररिामािी वैधता िायोप्रगकदृष्ट््यमा तपासूा पाहण्यािे काम केले. त्याांी प्लाकं नस्थराकंािें थेट मापा 
केले. 
 
मीटर : आंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रमळालेल्या मापाििालीतील लाबंी मोलण्यािे एकक. १९८३ साली 
भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय पप्ररतरेत एक मीटर म्हिले प्रावात िरेशात िकाशााे १/२९९, ७९२, ४५८ सेकंरात 
पार केलेले कंतर कशी यािी व्याख्या स्वीकारली गेली. 
 
मीन सी ले्हल : १) समसद्रसपाटीिी पातळी. पृथ्वीवरील लमीा २/३ पाण्यााे वढेलेली आहे. समसद्राला २४ 
तासात रोारा भरती व ओहोटी येते. भरतीिी ओहोटीवरील उंिी वगेवगेळ्या समसद्र काठाला वगेवगेळी 
कसते. ओहोटीिी (कमीत कमी) पातळी शनू्य धरली तर सवात लास्त भरतीच्या पातळीच्या कध्यावर 
तेथील सरासरी पातळी धरली लाते. २) समसद्रसपाटीपासूा मोललेली एखाद्या गावािी सरासरी उंिी. 
उरा. पसण्यािी समसद्रसपाटीपासूािी उंिी ५५० मीटर आहे. 
 
मु्त मूलक (रिकी रॅणडकल) : रेिूंमधील घटक किूंिे मलेक्रॉा ाेहमी लोडीलोडीाे वावरतात. काही 
कारिााे त्यातला एक लोडीरार मलेक्रॉा सोडूा गेल्यास उरलेल्या रेिूला मसक्त मलूक म्हितात. प्रवप्रशष्ट 
पप्ररनस्थतीत, हे थोड्या काळपयंत स्वतंत्रपिे राहू शकतात. पि प्रवभक्त मलेक्रॉाच्या लोडीरार 
प्रमळप्रवण्याच्या कपार लालसेमसळे, रासायप्राक दृष्ट््यमा ते कप्रतशय प्र्रमयाशील कसतात. हे गट शरीर 
स्वास्थ्यास घातक कसतात. म्हिूाि किपराथात मसक्त मूलक कसू ायेत. (पाहा : ॲस्न्र्ऑस्क्सडन्र्) 
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मु्त मूलक 

 
मु्त ऊजा (रिकी एनजी) : उष्ट्ितागप्रतशास्त्रामधील (थमकडायाॅप्रमक्स) महत्त्वािी सकंल्पाा. आहे. एखाद्या 
यंत्रिेकडूा उपयसक्त काम करण्यािी क्षमता प्रारेप्रशत करण्यािे मााक. 
 
मु्ती-िेग (एस्केप ्हेलॉणसटी) : एखाद्या वस्तूला कप्रधक वलारार कशा रससऱ्या वस्तूच्या 
गसरुत्वाकतधिाच्या िभावातूा मसक्त होण्यास लागिारा प्रकमाा वगे. पृथ्वीिा मसक्ती-वगे हा सेकंराला ११·२ 
प्रकलोमीटर मतका आहे. लर कंतराळयााासारख्या एखाद्या वस्तूला पृथ्वीच्या गसरुत्वाकतधिावर मात करूा 
कंतराळात पाठवायिे कसेल, तर प्रतिा वगे या वगेापेक्षा लास्त कसायला हवा. 
 
मुख्य नाभी - नाभीय िंबदू (फोकस) (F) : 
 
भौतिक : गोलीय आरशाच्या मसख्य कक्षाला समातंर आपाती प्रकरि शलाका आरशापासूा परावतीत 
झाल्यावर ज्या वबरूवर एकवटतात त्या वबरूला त्या आरशािी ााभी म्हितात. 
 
बभगासंबंधी : कप्रभसारी वभगाच्या (बप्रहगकल) िकाशीय कक्षाच्या एका वबरूपासूा प्राघिारे सवध प्रकरि वकवा 
कपसारी वभगाच्या (कतंगकल) िकाशीय कक्षावरील एका वबरूच्या प्ररशाेे कप्रभसतृ होिारे सवध प्रकरि 
वभगातूा कपवतधााांतर समातंर िकाश शलाकेच्या रुपात प्रागधत होतात. कशा या वबरूला वभगािी मसख्य 
ााभी कसे म्हितात. 
 
गतणि : लंब वतसधळ (मलीप्स), कपास्त (हायपरबोला), कन्वस्त (पॅराबोला) यासारखे व्रम गप्रितीय 
दृप्रष्टकोाातूा विधा करतााा ााभीयवबरू वापरला लातो. मसख्य कक्षावरील किल वबरू वकवा मसख्य 
कक्षावरील रोा किलवबरंूपकैी एक वबरू वकवा लंब वतसधळाच्या (रान्सव्हसध) लंब कक्षावरील किल (नस्थर) 
वबरू म्हिलेि मसख्य ााभी होय. 
 
मुडदूस (णरकेट्स) : हा न्याूतालन्य रोग आहे. ‘ड’ लीवासत्त्वाच्या कभावामसळे किातील कॅनल्शकम व 
फॉस्फरसिे किशोति होत ााही. पप्ररिामी, हाडे मऊ होतात. डोक्यािा आकार मोठा होतो, टाळू लवकर 
भरत ााही. हातपाय वाकडे होतात. वारंवार आलारपि येते. 
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‘ड’ लीवासत्त्व शाकध  माशाच्या यकृतापासूा तयार होिाऱ्या तेलात, कंड्यातील प्रपवळ्या 
बलकात, रसधात कसते. सूयधिकाश ‘ड’ लीवासत्त्वािा मोठा स्रोत. रोल सूयधिकाश कगंावर पडल्यास यािा 
कभाव होत ााही. 
 
मुतखडे णचरडिे (णलथोणरपसी) : मूतखड्याच्या व्याधीवर करावयािी एक शस्त्रप्र्रमयाप्रवरप्रहत 
उपिारििाली. यात खडे फोडण्याकप्ररता शरीराबाहेरूा तीव्र शक्तीच्या ध्वाी लहरी पाप्रहले त्या लागेवर 
कें प्रद्रत केल्या लातात. त्यामसळे मतर कवयवाांा कमीत कमी धोका कसतो. या लहरींच्या धक्क्यामसळे 
खड्यािे लहाा तसकडे होतात व ते मूत्रवाप्रहाीतूा लघवीद्वारे प्राघूा लातात. 
 
मुणलकन, रॉबटग सिॅडरसन (१८९६-१९८६) : कमेप्ररका रसायातज्ज्ञ. रेण्वीय रिाा आप्रि त्यातील 
रासायप्राक बधं यािी उकल करूा राखवल्याबिल, त्याांा १९६६ सालिे रसायाशास्त्रातले ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक बहाल करण्यात आले होते. मलेक्रॉन्स हे कें द्रकाभोवती प्रफरतात, ही संकल्पाा त्याांी 
धसडकावाू लावली होती. त्याांा श्रोवडगेर या संशोधकािी, ईक्रोन्स हे नस्थर लहरीच्या स्वरूपात आसपास 
प्रठय्या मारूा कसतात, ही सकंल्पाा मान्य होती. 
 
मूत्रिंपड (णकडनी) : पृष्ठवशंीय िाण्यात लोडीाे कसलेले मंप्रद्रय. यािे कायध पािी आप्रि टाकाऊ पराथध 
शरीराबाहेर फेकिे. मािसातं मूत्रवपडे ‘प्रद्वरल बी’च्या आकाराच्या आप्रि मसठी एवढी कसतात. ती पाठीच्या 
मध्यभागात मिक्याच्या रोन्ही बालूला कसतात. उलव्या बालूिे मूत्रवपड डावीकडल्या मूत्रवपडापेक्षा लरा 
खाली कसते. मूत्रवपडे वृक्क एककािी बालेली कसतात. त्यामसळे उपयसक्त पराथध शोतले लातात; तर 
टाकाऊ पराथध गाळले लातात. शसध्र रक्त वृक्कीय रोप्रहिीकडूा येते. तर कशसध्र रक्त वृक्कीय ाीलेकडे 
लाते. मूत्रवपडातील लोहीत पेशीलाा संिेरक लाल रक्त पेशींच्या संख्येवर प्रायतं्रि करते. मूत्रवपडात 
लीवासत्त्व ‘ड’ प्र्रमयाशनू्य होते. वृक्की िवतधक हे प्रवकर शरीरातील रक्तराब संभाळते. 
 
मूत्ररोगशास्त्र (युरॉलॉजी) : मूत्रमागाच्या रोगाचं्या प्रवविेाािी व प्रिप्रकत्सेिी वैद्यकीय शाखा. यामध्ये 
मूत्रवपड, मूत्रवाप्रहाी, मूत्राशय व मूत्राप्रलका यािंा समावशे होतो. 
 

 
 

मूलकि (एलेमेंटरी पार्णटकल्स) : सवध पराथध मूलकिाांी बालेले कसतात. पूवी प्रवभालाक्षम ासलेल्या 
कोित्याही किाला मूलकि म्हिूा समलले लात कसे. यात िोटॉा, न्यूरॉा व मलेक्रॉा या मलूकिािंा 
समावशे कसे. कद्ययावत सशंोधाााससार क्वाकध सारख्या कप्रधक सूक्ष्म मूलकिािें कनस्तत्वरेखील प्रसद्ध 
झालेले आहे. वैज्ञाप्राक िगती लसलशी होत लाईल, तसतशी मूलकिाचं्या बाबतीतही संकल्पाा 
कप्रधकाप्रधक प्रवकप्रसत होत लाईल. 
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मूलद्र्य (एणलमेिट) : स्वतंत्र रासायप्राक गसिधमध व प्रवप्रशष्ट किूरिाा कसिारे पराथध. सवात हलका 
हायड्रोला व सवात भारी यसरेप्रायम कशी एकूि ९२ ाैसर्षगक मूलद्रव्ये आहेत. याप्रशवायिी माावप्रार्षमत 
मूलद्रव्ये धरूा एकूि ११६ मूलद्रव्यािंा शोध लागला आहे. हेप्रलयम, ऑनक्सला, काबधा, ाायरोला, 
सोप्रडयम, सोाे, िारंी, पारा, ताबं,े लोखंड, ही काही महत्त्वािी मूलद्रव्ये आहेत. 
 
मूळ (रुट) : 
 
वनथपिी : वाास्पप्रतक शरीरािा लप्रमाीत खोलवर लािारा हा एक भाग. वास्पतीला लप्रमाीत रोवाू 
धरिे, लप्रमाीतूा पािी आप्रि क्षार यािें शोति करिे ही यािंी मसख्य काये. रताळे, गालर, बीट, 
मसळासारख्या मसळामंध्ये किसंग्रह होऊा ती मासंल बातात. बीलाच्या ककंस रिािे वेळेस आप्ररमसळापासूा 
वाढिाऱ्या मसख्यमसळास सोटमूळ म्हितात. वडाच्या पारंब्या, माीप्लँटिी आरोही यामसळे यासारख्या 
फादं्यापासूा वाढिाऱ्या मसळाांा आगंतूक मसळे म्हितात. कठीि मातीपासूा रक्षि करण्यासाठी ित्येक 
मसळाच्या कग्रभागी मूळटोपी हे कविासारखे टोपि कसते. 

 

 
 

गतणि : बैप्रलक समीकरिािी पूतधता करिारी िलािी वकवा कज्ञातािी वकमत. लसे : २x + ३ = १ : िे 
मूळ x = -१ कारि डावीबालू २x + ३ मध्ये x = -१ घालूा २(-१) + ३ = १ ही उलवी बालू प्रमळते. 
म्हिले x = -१ ाे समीकरिािी पूतधता होते. कशाि िकारे सामाप्रयक समीकरिात रोा कज्ञाताचं्या 
वकमती वकवा कप्रधक कोटीच्या समीकरिात लेवढी कोटी तेवढी मूळे काढावी लागतात. 
 
मूळ स्स्थती (ग्रंाऊंड स्टेट) : प्रकमाा ऊला धारि करिारी आप्रि म्हिाूि नस्थर कसिारी किसगभध, कि ू
वकवा रेिू यािंी कवस्था. या नस्थतीतील पराथध कोित्याही िकारिी ऊला उत्सर्षलत कप्ररत ााहीत. 
 
मूळ पेशी (स्टेम सेल) : प्रवप्रशष्टीकरि ा झालेल्या व ज्याचं्यापासूा शरीराच्या कोित्याही कवयवाच्या पेशी 
प्रवकप्रसत होऊ शकतात, कशा पेशी. या मसख्यत्व ेरोा िकारच्या कसतात. एक म्हिले ‘भ्रिूाच्या मूळ पेशी’. 
त्या गभधधारिेांतर भ्रिूात कसतात. रससऱ्या म्हिले प्रवप्रवध कवयवािंी पूिध वाढ झाल्याांतरही काप्रयक 
पेशींमध्ये आढळिाऱ्या ‘मूळ कप्रवभेप्ररत पेशी’ या मयाप्ररत स्वरूपात त्याि कवयवाचं्या पेशी प्रामाि करू 
शकतात; पि रोगग्रस्त कवयवाला बरा करण्याकप्ररता लागिाऱ्या कमाप पेशी प्रामाि करू शकत ााहीत. 
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मृगजळ (णमराज) : तापमााात फरक कसलेल्या हवचे्या थरामंधूा लातााा होिाऱ्या िकाशाच्या 
परावतधाामसळे उत्पि होिारा एक दृप्रष्टभ्रम. उन्हाळ्यात वाळवटंी िरेशातील लप्रमाीलगतिी हवा ही वरच्या 
हवचे्या तसलाेत लवकर तापते. पप्ररिामी लप्रमाीलगत िकाशप्रकरि वरच्या प्ररशाेे वाकतात. त्यामसळे 
रूरवर पािी ासताााही पािी कसल्यािा भास होतो. उलट ध्रसवीय िरेशामंध्ये लप्रमाीलगतिी हवा वरच्या 
तसलाेत खूपि थंड कसते. प्रतथे िकाशप्रकरि खालच्या प्ररशाेे वाकलेले कसतात व वस्तंूच्या िप्रतमा हवते 
तरंगत कसल्यासारख्या प्ररसतात. 
 

 
 

मृतोपजीिी (सपॅ्रोफाईट) : प्रालीव स्त्रोतामंधूा सेंप्रद्रय कि घेऊा लगिाऱ्या वास्पती. यािंी मसळे 
लप्रमाींतील कसेंप्रद्रय द्रव्याऐंवली वास्पती व िािी याचं्या कवशतेातंील कस लिारे सेंप्रद्रय पराथध शोताू 
त्यावर उपलीप्रवका करतात. लीवािू, कवके, एप्रलाेप्रशयासारखी फस लिारी झाडे ही आपल्या आसपास 
सापडिारी उराहरिे. लगातंील सवात मोठे फूल कसिारी रॅफ्लेप्रशया या वास्पतीिी मसळे लप्रमाीतींल 
सेंप्रद्रय पराथध शोताू लगतात. 
 
मृत्य ू(डेथ) : मािसािी सवध प्र्रमया बंर पडलेली नस्थती. मािसािा मृत्यू झाला की सवध प्र्रमया बंर पडतात. 
हृरय बंर पडूा रक्ताप्रभसरि ठप्प होते, र्श्सासंस्था बंर होते व संपूिध मेंरूिे व्यवहार बंर होतात. 
िेतासंस्थेच्या िप्रतप्रक्षप्त प्र्रमया बंर होतात. डोळ्याच्या पारपटलावर (कॉर्षाया) बोट प्रफरवले तरी पापण्या 
प्रमटत ााही. मेंरूिा आलेख काढला तर सरळ रेता येते. हे सवध पप्ररिाम ा बरलण्यालोगे होतात. 
 

हल्ली ‘बे्रा-डेड’ म्हिले ‘मेंरूिा मृत्यू’ ही ावीा संज्ञा प्रामाि झाली आहे. कपघात व कन्य 
कारिाांी मेंरू काम करत ााही; पि काही काळ हृरय िालू राहते कशा वळेी ाातेवाईकाचं्या संमतीाे मृत 
व्यक्तीिे कवयव रोपिासाठी प्रमळू शकतात. 
 
मृत्यचेू प्रमाि (मॉटगलीटी) : वगेवगेळ्या कारिामंसळे होिाऱ्या मतृ्यूंिे पप्ररमाि म्हिले मृतािंी संख्या वकवा 
मॉर्षटलीटी कसे म्हितात. वृद्धत्व, रोगािी साथ, ककध रोग वकवा घातक सवयींमसळे होिाऱ्या मतृ्यससखं्यािंी 
बेरील करूा मृत्यूिे मापा केले लाते. 
 
मृदासंधारि (सॉइल काँझ्हेशन) : उपलाऊ लप्रमाीिी कशा िकारे होिारी धूप थाबंप्रवण्याठी करावयािी 
प्रवप्रवध िकारिी उपाययोलाा. योग्य िमािात उतार रेऊा सपाटीकरि करिे, लप्रमाीला बाधं घालिे, 
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उतार बघूा समपातळीतील वकवा ढाळािे बाधं तयार करिे, ओघळी बंर करिे, ााला बाधं-बंप्ररस्त करिे, 
पट्ट्यमापट्ट्यमााे प्रपकािी लागवड करिे, कशी काेक िकारिी कामे मृरासधंारिेसाठी केली लातात. 
 
मेडा (महाराष्ट्र एनजी डे्हल्पमेंट एजिसी) : महाराष्ट्र शासाााे १९८५ साली स्थापा केलेली ही ससं्था 
ऊला बित व ऊला पयाय यासाठी कायध करत आहे. सौरऊला, पवा ऊला, स्वस्त व कायधक्षम िसली, 
बायोगसॅ यासाठी संस्थेाे सशंोधाासाठी, कपारंपाप्ररक ऊला साधााचं्या वापरासाठी िोत्साहा प्ररले आहे. 
रस्त्यावरील प्रवलेिे प्ररव,े स्वयंपाकघरातली साधाे याांा कग्र्रममााे कासराा रेऊा वापर वाढवला आहे. 
 
मेडािार, पीटर ब्रायन (१९१५-१९८७) : रोगलंतंूाा कटकाव करिारी शरीरािी िप्रतकारयंत्रिा कशी 
आप्रि केव्हा प्रवकप्रसत होते यावर सशंोधा करिारे मंग्रल लीवशास्त्रज्ञ. एका मतूकाच्या कातडीच्या 
तसकड्यािे रोपि रससऱ्या मूतकाच्या कंगावर केले तर तो तसकडा त्या रससऱ्या मूतकाकडूा ााकारला लातो 
हे मेडावार याांी ियोगाद्वारे प्रसद्ध केले. तसेि या ााकारण्याला शरीरािी िप्रतकारयंत्रिाि लबाबरार 
कसते हेही राखवाू प्ररले. त्यामसळे या िप्रतकारयंत्रिेिी सवांगीि ओळख पटविे सहलसाध्य झाले. 
गभावस्थेत ही िप्रतकारयंत्रिा प्रवकप्रसत झालेली ासते हेही त्याांी राखवाू प्ररले. ावलात कभधकािी वाढ 
होतााा या यंत्रिेिा प्रवकास कसा होतो यािेही प्रवविेा त्याांी केले. या त्याचं्या संशोधाामसळे 
कवयवारोपिाच्या शस्त्रप्र्रमयाांा िालाा प्रमळाली. मकॅफालेा बाेट याचं्या समवते त्याांा १९६० सालिा 
वैद्यकशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्ररला गेला. 
 
मेि (िॅ् स) : साधारितः ६०ते ९० कंश सेनल्सकसला प्रवतळिारा हा एक ललरोधक, सेंप्रद्रय पराथध होय. 
मेि हे मेराम्लािी मस्टर रूपे कसूा ती मोाोहायड्रीक कल्कोहोलपासूा बालेली कसतात. प्रासगात िािी, 
वास्पती आप्रि खप्राल तेलात ती सापडतात. तसेि कृप्रत्रमप्ररत्या सशं्लेतिही करता येते. मधमाशाचं्या 
पोळ्यात प्रमळिारे मेि व लॅाोप्रला ही िािील मेिािी उराहरिे होत, तर कााकबा मेि व कॅन्डेप्रलला मेि 
ही वास्पतीद्वारे प्रमळतात. खप्राल तेलातूा पॅराप्रफाच्या रूपात मेि सापडते. 
 
मेते्र, िामन बापूजी (१९०६-१९७०) : पेरोप्रलयम भशूास्त्रज्ञ. पेरोप्रलयम भशूास्त्राच्या स्तरशास्त्र, संरिाा, 
पेरोप्रलयम संशोधा, उत्पारा आप्रि प्रवकास, संिय कप्रभयापं्रत्रकी यातं त्याचं्या संशोधाााे भर पडली. 
मंप्रडया सायन्स काँगे्रसच्या भशूास्त्र आप्रि भगूोल शाखेिे कध्यक्ष. 
 
मेद ि मेदाम्ले (फॅट्स / णलणपडस ि फॅटी ॲणसड) : सडसडीत, िौढ मािसाच्या शरीरािा १८% ते 
२५% भाग मेर ऊफध  िरबीिा कसतो. मेर म्हिले मेराम्लािें रायनग्लसरामड रूप. मेराम्ले रोा िकारिी 
कसतात. ‘पूिधतया संतृप्त’ (सचॅ्यसरेटेड) व ‘कसंतृप्त’ (कासचॅ्यसरेटेड). यातील काही मेराम्ले शरीराला 
आवश्यक कसतात. ही मेराम्ले शरीरात प्रामाि होऊ शकत ााहीत; त्यामसळे ती खाद्यपराथांतूा घ्यावी 
लागतात. सतृंप्त मेराम्लामंध्ये काबधािा कि ूहायड्रोलाच्या किूांी पूिधतया संयोग पावलेला कसतो. हे 
पराथध सामान्य तापमााात घारूपात कसतात. उरा. लोिी, तूप, मागारीा. फक्त पामतेल व खोबरेल तेल 
द्रवरुपात कसतात. खोबरेल तेल सतृंप्त कसले तरी शरीरात त्यािे कायध कसतृंप्तासारखे कसते. 
 

कसंतृप्त मेराम्लामंध्ये मसख्यत्व ेरोा िकार कसतात. 
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१) मोनोअनसचॅ्युरेटेड (मुिा) : यात काबधाच्या एका किूला मेराम्लाच्या रोा किूंिी बधंाे (बॉण्ड्स) 
कसतात व तो हायड्रोलाच्या किूंाी संपूिध भारीत ासतो. उरा. ऑप्रलव्हिे व शेंगराण्यािे तेल. 
 
२) पॉतलअनसचॅ्युरेटेड (पुिा) : यात काबधा किूिंी मेराम्लाशी काेक बधंाे कसतात. उरा. करडईिे, 
प्रतळािे तेल वगैरे. 
 

नस्ाग्ध पराथध शरीराला आवश्यक मेराम्ले व ‘क’, ‘ड’, ‘म’, ‘के’ ही लीवासत्त्व े पसरवतात. ही 
शरीराला ९ प्रकलोकॅलरी / िप्रतगॅ्रम ऊला रेतात. 
 
मेदशोषि शस्त्रणक्रया (लायपोस्शन) : कप्रतमेरवृद्धीिे शरीरावर रसष्ट्पप्ररिाम होतात. आहारावर प्रायंत्रि 
व व्यायाम याांी मेरवृद्धी थोडी कमी होऊ शकते; पि ही वृद्धी खूपि िमािात कसली तर शस्त्रप्र्रमयेाे ती 
काढावी लागते. भलू रेऊा ही शस्त्रप्र्रमया केली लाते. पोटावरील त्विा, माडंी, प्रातंब व रंड या भागातंील 
िरबी काढली लाते. त्विेवर एक लहाासा छेर रेऊा त्यातूा एक ाळी (कॅन्यलूा) त्विेखाली िरबीत 
घालूा सक्शा पंपाला ही ाळी लोडली लाते. लर त्विेत कप्रतिरबीमसळे थसलथसलीतपिा आला कसेल, तर 
त्विेिा काही भाग काढूा आकार द्यावा लागतो. या शस्त्रप्र्रमयेत िरबीिी एखारी गसठळी रक्तवाप्रहाीवाटे 
फस प्फस सात, हृरयात, मेंरूत लाण्यािी भीती कसते. काहीवळेा रक्तस्त्रावही खूप होण्यािी शक्यता कसते. 
१९६० सालापासूा ही शस्त्रप्र्रमया ससरू झाली. 
 
मेनन, मोस्म्बलीकलाणथल गोिंिदकुमार (१९२८-) : ख्यातााम भारतीय वैज्ञाप्राक. लड मेसॉा किाचं्या 
ऱ्हासामध्ये बरलत्या ऊलेिे म्यसआन्स कि, उच्च ऊलेिे पीऑन्स कि आप्रि मलेक्रॉन्स कसतात हे त्याांी 
सवधिथम राखवाू प्ररले. त्याांी आनण्वक पायस तंत्रज्ञाा प्रवकप्रसत केले. त्यामसळे हे शक्य झाले. या त्याचं्या 
संशोधाामसळे मेसॉन्स किाचं्या प्रवप्रवधिकारे होिाऱ्या ऱ्हासािंा कभ्यास शक्य झाला. टाटा मूलभतू संशोधा 
संस्था मसंबई या संस्थेिे ते काही काळ संिालक होते. काही काळ ते भारतीय कें प्रद्रय मंप्रत्रमंडळात प्रवज्ञाा 
खात्यािे मंत्री होते. १९७० साली त्यािंी फेलो ऑफ रॉयल सोसायटी म्हिूा प्रावड झाली. 
 

 
 

मेरीणफल्ड, बी. रॉबटग (१९२१-२००६) : घा माध्यमाद्वारे रासायप्राक सशं्लेतिािी ावीा पद्धती शोधूा 
काढल्याबिल १९८४ सालिे रसायाशास्त्रातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे कमेप्ररका रसायातज्ज्ञ. 
 
मेलॅनोमा : एक िकारिा त्विेिा ककध रोग. शरीरातील मेलॅाोसामट्टस या पेशींिी कप्राबधं वाढ झाली की 
मेलॅाोमा होतो. 
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मेसर : माय्रमोववे्ह ॲनम्प्लप्रफकेशा बाय प्रसम्यसलेटेड एप्रमशा ऑफ रेप्रडएशा या सजें्ञिा कल्पाक्षर समूह. 
केवळ एका तरंगलाबंीच्या प्रवद्यसत् िसंबकीय िारिािे झोत प्रामाि करण्यासाठी वकवा त्यािें वधधा 
करण्यासाठी या उपकरिािा उपयोग होतो. 
 
मेसॉन (Π ) : किसगभातील मूलकिाांा एकत्र बाधूंा ठेवण्याच्या िप्र्रमयेत सहभागी कसिारे कनस्थर 
मूलकि. १९३५ साली यसकावा या लपााी शास्त्रज्ञााे याच्या कनस्तत्वािी सकंल्पाा िथम माडंली. 
वातावरिा बाहेरूा येिाऱ्या प्रवर्श्प्रकरिामंध्ये कनस्तत्व िथम आढळूा आले. प्रारप्राराळ्या ााप्रभकीय 
िप्र्रमयामंध्ये त्यािी तीा रूपे आढळूा येतात. घा Π ⁺ मेसॉा, ऋि Π⁻ मेसॉा व प्रवद्यसतभार प्रवरप्रहत Π° 
मेसॉा. त्यातील Π⁺ व Π⁻ यािें वस्तसमाा मलेक्रॉाच्या २७३ पट कसते तर Π° िे २६४ पट. 
 
मेहेरहोमजी, णिस्पी एम. (१९३२-) : लन्म आप्रि प्रशक्षि मसबंईत. प्रवज्ञाा ससं्थेत पीएि. डी. आप्रि 
फ्रान्समधील टस लूझ प्रवद्यापीठािी डीएससी. फ्रें ि आप्रि लमधा भातातंर िभसत्व. पाँप्रडिरीच्या फ्रें ि 
मनन्स्ट्ूयमटमध्ये संशोधा. रप्रक्षि भारतातील वाे आप्रि पयावरि यावर संशोधा करिारे पप्रहले भारतीय. 
रेशाच्या कृप्रतसबंंप्रधत पयावरिािे कायध महत्त्वािे. रेशातंील वासंपत्तीिे रक्षि-लोपासाा करण्याच्या 
योलाा तयार करण्यात सहभाग. प्रालप्रगरी बायोनस्फकर प्ररझव्हध, प्रपछावरमिे खारपिी वा, केरळमधील 
सायलेण्ट व्हॅली, पक्षाचं्या स्थलातंरािे मागध राखूा पाँप्रडिरी प्रवमाातळािी लागा ठरविे, रप्रक्षिेतील 
रेवरायािें संरक्षि, पररेशी वास्पती रेशातं आिण्यासाठीिे प्राकत ठरविे, कशा काेक िकल्पाांा 
मेहेरहोमली यािें संशोधा उपयसक्त ठरले आहे. भारतातील सवध प्रवज्ञाा ॲकॅडमी, यसलीसीिे िविाांर 
सरस्वती ॲवॉडध, प्रपताबंर पंत पयावरि फेलोप्रशप, फ्रें ि पंतिधाााांी प्ररलेला ‘ऑडधर ऑफ पाम्स 
कँकॅडेप्रमक’ प्रकताब त्याांा प्रमळाले आहेत. 
 
मेंडेल, गे्रंगोर (१८२२-१८८४) : या ऑनस्रया पाद्र्ााे वाटाण्याच्या झाडािें संकरि करूा काही प्रपढ्या 
वाढवल्या. ित्येक प्रपढीत प्रामाि होिाऱ्या वाटाण्यािे प्रारीक्षि करूा त्यााे काही प्रसद्धान्त माडंले. त्या 
प्रसद्धान्ताांा त्याचं्या पिात सा १९०१ मध्ये मान्यता प्रमळाली. या प्रसद्धान्तािमािे एका प्रपढीतूा पसढच्या 
प्रपढीत आासवपं्रशकतेाे लािारे वगेवगेळे गसि एकमेकांवर कवलंबूा ासतात, तर ित्येक गसि स्वतंत्रपिे 
पसढच्या प्रपढीत लातो. त्यााे माडंलेल्या प्रसद्धान्ताांा ‘मेंडेल प्रसद्धान्त’ म्हितात. 

 

 
 
मेंडेलचे आनुिंणशकतेचे णनयम (मेंडेल्स लॉज) : कोित्याही सलीवािे शारीप्ररक तसेि शरीरप्र्रमयाप्रवतयक 
आासवपं्रशक गसिधमध एका प्रपढीतूा पसढच्या प्रपढीत प्राष्ठेाे कसे पोिवले लातात यािे प्रववरि करिारे 
ऑनस्रया धमकपरेशक गे्रगोर मेंडेल यााे प्रवतर केलेले प्रायम. वाटाण्याच्या प्रारप्राराळ्या गसिधमांच्या 
लोड्या कसलेल्या वािािें संकर करूा केलेल्या ियोगातील प्राष्ट्कतांच्या आधारे त्यााे हे प्रायम प्रवतर 
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केले. त्याच्या पप्रहल्या प्रायमािमािे ित्येक लासकाच्या रोा िप्रतकृती ित्येक व्यक्तीत वास करूा 
कसतात. पि लाापेशी म्हिलेि स्त्रीिे बील वकवा पसरुतािे शस्रमािू तयार होतााा यातील एकि िप्रतकृती 
त्यात उतरते. रससऱ्या प्रायमािमािे पसढिी प्रपढी तयार होतााा या रोा िप्रतकृती स्वतंत्रपिे वावरतात, 
त्यािें प्रमश्रि होत ााही. पसढील संशोधााांतर लेव्हा काही लासके एकमेकाशंी लोडलेली कसतात हे प्ररसूा 
आले तेव्हा या प्रायमात आवश्यक त्या ससधारिा करण्यात आल्या. परंतस गसिधमध स्वतंत्रपिे पसढील प्रपढीत 
उतरतात, त्यािें प्रमश्रि होत ााही हा प्रायमािा गाभा कबाप्रधत राप्रहला. 
 
मेंडेणलस््हयम (Md) : किस्रममाकं १०१िे कनस्थर माावप्रार्षमत मूलद्रव्य. १९५५ साली प्रसबोगध या 
शास्त्रज्ञाच्या गटााे त्यािा शोध लावला. 
 
मेंदू (बे्रन) : मािसाच्या मेंरू कसंख्य फस ले व राडंा कसलेल्या कोबीच्या गड्ड्यासारखा कसतो. परंतस मेंरू ही 
मासंल व कप्रत महत्त्वािी ऊती टिक हाडाचं्या कवटीमध्ये ससरप्रक्षत कसते. मेंरूच्या ऊतीला काेक वळ्या 
पडलेल्या कसतात. त्यामसळे ऊतीिे के्षत्रफळ वाढूा मेंरूत कगप्रित आरेशािें सकंला होते व प्रारप्राराळे 
संरेश त्या त्या ऊतीला धाडण्यात येतात. मेंरूतील १०० महापि न्यसरॉा (िेतापेशी) हे कायध करतात. मेंरू व 
मज्जारज्ज ू याचं्या सहभागााे मध्यवती िेतासंस्था बाते. लंबमज्जा (मेडूला ऑबलॉगेटा), मनस्तष्ट्कपसच्छ 
(पॉन्स), कासमनस्तष्ट्क (सेरेबेप्रलयम), थलेॅमस, हायपोथलेॅमस, प्रप्यमसटरी गं्रथी, िमनस्तष्ट्क (सेरेब्रम) हे 
मेंरूिे महत्त्वािे भाग आहेत. मनस्तष्ट्क पसच्छा रुप्रधराप्रभसरि, स्ाायूंिी हालिाल, र्श्सा प्र्रमया, खोकिे, 
ऊिकी लागिे, प्रगळिे, ओकिे या प्र्रमयावंर प्रायंत्रि ठेविारी कें दे्र कसतात. मनस्तष्ट्कपसच्छ वकवा मनस्तष्ट्क 
सेतू हा भाग रेखील र्श्सा प्र्रमयेवर प्रायतं्रि ठेवतो. प्रशवाय हा भाग िमनस्तष्ट्काकडूा येिाऱ्या िेतासंवेराा 
मेरुरजे्जकडे पोहोिवतो. डोळे व काा याचं्याद्वारे आलेल्या संवरेाािंी छाााी करिारे कें द्र मनस्तष्ट्क 
पसच्छामध्ये कसते. कासमनस्तष्ट्क वकवा छोटा मेंरू मााेच्या मागच्या भागात कसतो. हा भाग शरीरािा तोल 
संभाळतो. शरीरािे तापमाा प्रायंप्रत्रत करिारे कें द्र थलेॅमसमध्ये कसते. हायपोथलेॅमसाी तयार केलेली 
संिेरके प्रप्यमसटरी गं्रथीस उते्तप्रलत करूा वसॅोिेप्रसा, ऑनक्सटोप्रसा यासारखे स्त्राव गं्रथीतूा बाहेर 
सोडण्यात मरत करतात. िमनस्तष्ट्क म्हिले कवटीच्या भागातील आतील मेंरूिा सवात मोठा भाग. मोठ्या 
मेंरूत गे्र व व्हामट मटॅर या रोा िकारच्या कस्तराचं्या कसंख्य वळ्या कसतात. मािसािी प्रविारशक्ती, 
बसप्रद्धमत्ता, िमनस्तष्ट्कात साठवलेली कसते. मोठ्या मेंरूतील वलप्रबक प्रसस्टीम मािसाचं्या भावााशंी 
प्रागडीत कसते. लसा हृरयािा आलेख हृरयाच्या कायािी माप्रहती रेतो त्यािमािे मेंरूिा प्रवद्यसत् आलेख 
वकवा मलेक्रोएासेफॅलोगॅ्रम मेंरूिी त्यावळेिी नस्थती व कायध यािी माप्रहती रेतो. (पाहा : रंगीत चित्र) 
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मेंदू 

 
मेंदूकडील र्ताचा अडथळा (बलड बे्रन बॅणरयर) : मेंरूिे धोकारायक व प्रवतारी पराथांपासूा संरक्षि 
करिारी ििाली. यामसळे रक्तातील मोठे रेिू वकवा पेशी मेंरूत प्रशरू शकत ााहीत. तसेि, मेंरूिे लीवािू व 
प्रवतािूपंासूा रक्षि होते. 
 
मैत्री : भरूासायप्राक हवामााप्रवतयक, वातावरिप्रवतयक आप्रि पयावरिाप्रवतयक कभ्यासासाठी कसलेले 
कंटानक्टधकामधील भारतािे रससरे कायमस्वरूपािे सशंोधा स्थााक. समसद्री बफािी लाडी, समसद्रािी 
पातळी, तापमाा आप्रि कंटानक्टधकातील िािीलीवाातील बरल याप्रवतयीिी प्रारीक्षिे या कें द्राद्वारे पार 
पाडली लातात. 
 
मॅ्सिेल जेम्स ्लाकग  (१८३१-१८७९) : प्रब्रप्रटश भौप्रतकीवैज्ञाप्राक. खगोलशास्त्र व सैद्धानन्तक भौप्रतकी 
यामध्ये कत्यतं मूलभतू स्वरुपािे योगराा प्ररले. मथर या माध्यमातूा प्रवद्यसत् व िसबंकीय लहरी िवास करत 
कसता त्याचं्यात होिाऱ्या आंतरिप्र्रमयेला गप्रिती सूत्रात बसवले. मकॅ्सवले याांीि िकाश हे प्रवद्यसत 
िसंबकीय िारि आहे हे िप्रतपारले. त्यामसळे हेन्री हट्टझध याांा रेप्रडओलहरींिा शोध लावला आला. 
त्याकगोरर मकॅ्सवले याांी रंगािें समायोला, रंग कंधत्व यावरही संशोधा केले आप्रि मकॅ्सवले तबकडी 
तयार केली. शाी ग्रहािी कडी घास्वरुपात एकसंघ ासूा छो्यमा छो्यमा किाांी बालेली आहेत हे 
त्याांी सापं्रगतले. त्याप्रशवाय महत्त्वािे काम म्हिले वायूंच्या गतील प्रसद्धान्तािा प्रवकास. 
 
मॅगेलन : शस्रम ग्रहािा कभ्यास करण्यासाठी १९९० मध्ये हे मगेॅला कंतराळयाा कवकाशात पाठवले. 
यााावर उच्च प्रवभेरा क्षमतेिे रडार आहे. त्यामसळे शस्रमाच्या पृष्ठभागाच्या ९० टके्क भागािा ाकाशा 
(कभ्यास) करता आला. पोतसधगील संशोधक फडधप्राड मगेॅला (१४८०-१५२१) यािें ााव याााला प्ररले. 
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मॅगेलनचे मेघ (मॅगेलाणनक ्लाउड्स) : आपल्या आकाशगंगेच्या प्राकट कसिाऱ्या रोा कप्रायप्रमत 
आकाराच्या मेघसदृश रीर्षघका. या रोा रीर्षघकापंकैी मोठ्या आकारािी रीर्षघका ही आपल्यापासूा ससमारे 
१·६ लाख िकाशवत ेकंतरावर कसूा प्रतिे वस्तसमाा आपल्या आकाशगंगेच्या वस्तसमाााच्या ५ टके्क ते १० 
टके्क मतके कसाव.े छो्यमा आकारािी रीर्षघका ही आपल्यापासूा ससमारे २ लाख िकाशवत ेकतंरावर प्रतिे 
वस्तसमाा हे आपल्या आकाशगंगेच्या वस्तसमाााच्या २ टके्क मतके कसाव.े रप्रक्षि गोलाधातूा ाससत्या 
डोळ्याांा प्ररसू शकिाऱ्या या मेघािंी फर्षडााडं मगेॅलाा या पोतसधगील रयावद्यााे १५१९ साली पप्रहल्या-
वप्रहल्या पृथ्वी-िरप्रक्षिेररम्याा ाोंर केली होती. 
 

 
 

मॅननेणटक इकं कॅरॅ्टर रेकननीशन (एमआयसीआर) : बँकेच्या धाारेशावर िसंबकीय शाईाे ्रममाकं व कक्षरे 
छापतात ते ओळखण्यासाठी ही िप्र्रमया उपयसक्त आहे. शाईमध्ये िसबंकीय गसिधमध कसलेला पराथध कसतो. 
धाारेश वकवा एखारा रस्तावले यंत्रामध्ये टाकला की शाईमध्ये िसबंकत्व प्रामाि होते. ित्येक ्रममाकं व 
कक्षर िसंबकीय संकेताद्वारे ओळखूा संगिकातल्या साकेंप्रतक भातेत माहीती पसरवली लाते. धाारेश योग्य 
कसेल तर स्वीकारला लातो. ााहीतर ााकारला लातो. 
 
मॅनमा : पृथ्वीच्या कतंभागातूा बाहेर पडिारा उष्ट्ि तप्त प्रवतळलेला िवाहीत प्रशलारस. तो थंड झाल्यावर 
कनग्ालन्य खडकात रूपातंरीत होतो. त्यात प्रवप्रवध धातंूिे प्रसलेकेट्टस आढळूा येतात. ज्वालामसखीय 
प्र्रमयामंसळे तो लाव्हाच्या स्वरूपातं पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर पसरतो. 
 
मॅणर्स : 
 
भौतिकी : लेव्हा कॉम्पोप्रझट म्हिलेि प्रमश्र पराथांिी प्रार्षमती होते तेव्हा त्यातील एक पराथध हा 
आवरिासारखा वावरतो आप्रि त्यात रससरा पराथध पसरला लातो. या आवरिासारख्या पराथाला मपॅ्ररक्स 
कसे म्हितात. उराहरिाथध ममारतींच्या पक्क्या बाधंिीसाठी लेव्हा प्ररमन्फोस्डध काँप्र्रमटिा वापर होतो तेव्हा 
प्रसमेंटच्या स्तंभात पोलाराच्या काबंी घातल्या लातात. या नस्थतीत प्रसमेंट म्हिले मपॅ्ररक्स कसते. 
 
गतणि : एका प्रवप्रशष्ट रिााबधंात गसफलेल्या कंकािंी माप्रलका. या माप्रलकेवरि काही गप्रिती उपिार केले 
लातात. 
 
मॅिडेली्ह, णदणमणत्र आय्हॅनोस््हच (१८३४-१९०७) : रप्रशया रसायाशास्त्रज्ञ, मूलद्रव्ये आवतीसारिीिे 
बहसमोल योगराा, िढत्या किसभारााससार, मौलािंी माडंिी केली तर काही रासायप्राक आप्रि काप्रयक 
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गसिधमांिी, ठरावीक ्रममाांतर पसारावृत्ती होते यािा शोध लावला. त्यााससार त्यााे, त्यावळेी शोध 
लागलेली मूलद्रव्ये एका सारिीत माडंली. तीि मूलभतू आवतीसारिी स्वीकारण्यात आली. या 
सारिीमसळे, त्यावळेी शोध ा लागलेली मौलेही कनस्तत्वात कसावी कसे भाकीत करता आले. ांतर त्यािा 
पडताळाही आला. मनॅ्डेलीव्हच्या सन्माााथध किस्रममाकं १०१ या माावप्रार्षमत पि कस्सलि कसलेल्या 
मूलद्रव्यास मनॅ्डेलीव्हीयम हे ााव रेण्यात आले आहे. 
 
मगँनीज (Mn) : म. स. १७७४ मध्ये शलेे व बॅप्ररमाा याांी पायरोल्यससामट या खप्रालात लोखंडाप्रशवाय 
ावीा मूलद्रव्ये कसल्यािे शोधले. त्याि वती ले. ली. गाा याांी क्षपिप्र्रमयेाे कशसद्ध मगँाील प्रमळवले तर 
म. स. १८०७ मध्ये ले. एफ. लॉा याांी शसद्ध मगँाील प्रमळवले. आवतधसारिीत हे मलूद्रव्य ७ व्या गिातील 
आहे. यािा प्रवलयवबरू : १२४४ कंश सेनल्सकस, उत्कलावबरू : २०९५ कंश सेनल्सकस आहे. भारतात 
महाराष्ट्र, मध्यिरेश, गसलरात, रालस्थाा, ओप्ररसा, कााटक आप्रि गोवा येथे मगँाील आढळते. त्यािी 
काेक संयसगे पोलार, रबर, रंगलेप, व्हार्षाश, साबि, लंतसााशके, कापडछपाई, उत्िेरक, औतधे म. तयार 
करण्यास वापरतात. 
 
मोठे आतडे (कोलोन) : पिा संस्थेत कायध करिारी लहाा व मोठे ही रोा िकारिी आतडी कसतात. 
लहाा आतड्याच्या लाबंीपेक्षा मोठ्या आतड्यािी लाबंी बरीि कमी कसते. परंतस त्यािा व्यास मोठा 
कसल्याकारिााे त्यास मोठे आतडे म्हितात. लहाा आतड्यात किािे पिा झाल्यावर किरस पराथध 
प्रसकम या ाप्रलकेतूा मोठ्या आतड्यात पोितात. मोठ्या आतड्यात पािी व मलेरोप्रलट्टसिे शोति केले 
लाते. तसेि यातील लंतू पिा केलेल्या किातील पोतक पराथध शोताू घ्यायला मरत करतात. मोठ्या 
आतड्यात पािी शोताू घेतल्यामसळे पिा झालेले किपराथध घट्ट होतात व त्यािंी प्रवष्ठा बाूा मलाशयामध्ये 
लाऊा गसरद्वारामागे ते शरीराबाहेर फेकले लातात. 

 

 
 
मोठे एकास्त्मक णिदु्यत् मवडल (लाजग स्केल इणंटगे्रंटेड सर्णकट-एलएसआय) : मोठी एकानत्मक प्रवद्यसत 
मंडले. कधधवाहक पराथाच्या एकेका प्रिपवर शभंर कगर लास्त प्रवद्यसत् मंडलािें घटक स्थाप्रपत कसले, तर 
कशा साधााला मोठे एकानत्मक प्रवद्यसत् मंडल म्हटले लाते. रानन्झस्टर, लॉप्रलक गेट्टस वगैरे घटकािंा यातं 
समावशे कसू शकतो. 
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मोडक, बाळाजी प्रभाकर (१८४७-१९०६) : कोल्हापूरच्या रालाराम हायस्कूलमध्ये प्रवज्ञाा प्रशक्षक. १८७५ 
साली रसायाशास्त्रावरील आपली टीपिे प्रशळािेसवर छापूा िप्रसद्ध केली. पसण्याला डॉ. कस क याचं्या 
मागधरशधााखाली सृष्टीज्ञाा व रसायाशास्त्रािा कभ्यास केला. ‘प्रावरप्रद्रय रासायाशास्त्र व कधातसरूप तत्त्व’े 
हा गं्रथ १८७६ साली िप्रसद्ध केला. १८७० ते १९०० या काळात रालाराम महाप्रवद्यालयात ियोगशाळा िमसख 
होते. याांी कोल्हापूर प्रलल्ह्यातंील शाळामंध्ये प्रवज्ञाा िरशधाे भरवायला ससरुवात केली. मराठीतूा उच्च 
शास्त्रीय प्रवतय प्रशकवण्यािी त्याांा मोठी तळमळ होती. 
 

 
 

मोतीिंबदू (कॅटॅरॅ्ट) : डोळ्यातील वभग काही कारिास्तव कपाररशधक झाल्यााे होिारा एक िकारिा 
दृप्रष्टरोत. यामसळे रसधी कािेतूा बप्रघतल्यासारखे कस्पष्ट प्ररसते व शवेटी काहीि प्ररसेाासे होते. वयस्कर 
मािसातं वयपरत्व े मोतीवबरू होतो. मधसमेहींाा मोतीवबरू लवकर होतो. डोळ्याला मार लागूा तरुि 
वयातही मोतीवबरू होतो. शस्त्रप्र्रमयेाे मोतीवबरू काढूा त्या प्रठकािी कृप्रत्रम पाररशधक वभग बसवाू दृष्टी 
पूवधवत होते. (पाहा : आंतरनेत्रीय पभग) 
 
मोणनज, अितोणनओ णसटानो फेरेए एगास (१८७४-१९५५) : पोतसधगील िेतासंस्थाप्रवतयीिे तज्ज्ञ. १९४९ 
सालिे वैद्यकीय के्षत्रातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक, त्याचं्यासह वाल्टेर रुडॉल्फ हेस याांा रेण्यात आले होते. 
नस्कत्झोफे्रप्राया, पॅरााोईयासारख्या माोप्रवकारावंर उपिारासंाठी वापरली लािारी प्रवप्रशष्ठ िकारिी मेंरूिी 
शस्त्रप्र्रमया त्याांी प्रवकप्रसत केली होती. मेंरूतल्या रक्तवाप्रहन्यािी तपासिी करण्यािे ‘सेलेब्रल 
एनन्लओग्राफी’ िे तंत्र त्याांी हसडकूा काढले होते. त्यामसळे बे्रा ्यमसमरिा तपास करिे, सोपे झाले. 
 
मोनो्लोनल ॲिटीबॉडी : माावी शरीरात प्रशरलेल्या कपप्ररप्रित परकीय पराथाला ाष्ट करण्यासाठी 
शरीरािी रोगिप्रतकारयंत्रिा प्रवप्रशष्ट िप्रथाांिी, िप्रतलैप्रवकािी, प्रार्षमती करते. त्या पराथाच्या प्रवप्रवध 
कंगािंी, ॲनन्टलेािी, ओळख पटवाू त्याचं्या प्रवरुद्ध प्रामाि झालेल्या िप्रथाािें हे प्रमश्रि कसते. त्याऐवली 
केवळ एकाि ॲनन्टलेाप्रवरुद्ध काम करिाऱ्या िप्रतलैप्रवकािी प्रार्षमती करण्यािे तंत्र कोलर व प्रमलस्टीा 
या शास्त्रज्ञाांी प्रवकप्रसत केले. िप्रतलैप्रवकािी प्रार्षमती करिाऱ्या लप्रसकापेशी (प्रलम्फपेशी) आप्रि मज्जाबसधर 
(मायलोमा) या ककध रोगाच्या प्रिरायू पेशी याचं्या संकरातूा तयार केलेल्या पेशींकडूा हे उत्पारा करवाू 
घेण्यात येते. या िकारच्या िप्रतलैप्रवकािा किूक रोगप्रारााासाठी तसेि रोगोपिारासंाठी फार मोठा 
उपयोग होतो. (पाहा : कोहलर) 
 
मोनोझाइट : प्रासगात सापडिाऱ्या या खप्रालामध्ये प्रसप्ररयम (Ce) व लँथााम (La) व प्राओप्रडप्रायम 
(Nd) यािें फॉस्फेट् कसतात. याि खप्रालात थोप्ररयम व यूरॅप्रायम कल्प िमािात आढळते. भारतामध्ये 
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मसख्यत्व े केरळिा वालूमय सागर प्रकाारा या खप्रालााे समृद्ध आहे. या खप्रालात लगातील थोप्ररयमिा 
सवात लास्त साठा आहे व त्यािा उपयोग भारतीय किसिकल्पाचं्या प्रतसऱ्या टप्प्यात होिार आहे. 
 
मोसग, समॅ्युअल णफनले ब्रीस (१७९१-१८७२) : कमेप्ररका वैज्ञाप्राक, याांी प्रवद्यसत् तारायंत्रािा शोध 
लावला. त्याांी संरेश पाठवण्यािी एक पद्धत तयार केली त्यास मोसध कोड म्हितात. या पद्धतीमध्ये 
प्रवप्रवध िकारे वबरू आप्रि छो्यमा छो्यमा लाबंीच्या रेता याचं्याद्वारे संरेश पाठवतात. मंनग्लश भातेतल्या 
संख्याांससार व कक्षरााससार वबरू व रेता यािंी संख्या व ्रमम ठरवलेला आहे. 
 
मोल (mol) : काबधा१२च्या ०·०१२ प्रक. गॅ्रममध्ये पराथािे प्रलतके िमाि बसेल त्याला मोल म्हितात. हे 
६·०२६ × १०२३ च्या बरोबरीिे कसते. संयसगािा एक मोल म्हिले त्या सयंसगातील रेिूंिे वस्तसमाा गॅ्रममध्ये 
कसते. उरा. एक मोल पाण्यािे वस्तसमाा कसते. १८ हे SI एकक आहे. 
 
मोलुस्का : गोगलगाय, वशपले, कष्टपरी ललिर, रुप्रपयासारखे माकस ल याचं्यासारख्या िाण्यािंा गट. 
प्रवकप्रसत झालेले डोके, टिक कवि व पाठीच्या कण्यािा कभाव ही या िाण्यािंी वैप्रशष्ट््ेयम आहेत. 
 
मोहसची टिकता पट्टी (मोहस स्केल ऑफ हाडगनेस) : या टिकतेच्या पट्टीवर १० खप्रालािंी ााव ेप्ररलेली 
आहेत. १) टाल्क २) प्रलप्सम ३) कॅनल्सट ४) फ्लसरामट ५) ॲपेटामट ६) ॲथकक्लास ७) क्वाटधझ ८) टोपाझ 
९) कॉरोन्डम १०) प्रहरा. या पट्टीिे वैप्रश्यम म्हिले, वरच्या खप्रालावंर खालच्या सवध खप्रालाांी ओरखडे 
पाडता येतात. उरा. टाल्कवर खालच्या सवध खप्रालाांी ओरखडे पाडता येतात. कोरन्डमवर फक्त 
प्रहऱ्यााेि ओरखडे पाडता येतात. ढोबळमााााे कसे म्हिता येते की, २·५ टिकता कसलेल्या खप्रालावर 
आपल्या ाखाांी ओरखडे पाडता येतात. ४ पयंत कोित्याही ााण्यााे ओरखडे पाडता येतात तर ६ पयंत, 
िाकूाे ओरखडे पाडता येतात. ही पट्टी फे्रडप्ररश मोहस (१७७३-१८३९) या शास्त्रज्ञााे रूढ केली. 
 
मॉगगन, थॉमस हंट (१८६६-१९४५) : आासवपं्रशक गसिािें सं्रममि होण्यात कसिाऱ्या गसिसूत्राचं्या 
सहभागासंबधंी संशोधााबिल १९३३ िा लीवशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळविारे कमेप्ररका लीवरसाया 
शास्त्रज्ञ. घसंगसर्यमावंर ियोग करूा त्याांी गसिसूत्रावंरील लासकामंसळे आासवपं्रशक गसिधमािे सं्रममि होते, 
हा महत्त्वािा शोध लावला. या शोधामसळे गे्रगर मेन्डेल याांी िप्रतपारा केलेल्या आासवपं्रशकता प्रसद्धातंाला 
बळकटी प्रमळाली. 
 
मॉर्णफन : कफूपासूा प्रमळिारे हे एक क्षाराभ (कल्कलॉमड) वरेााशामक म्हिूा मंलेक्शा रेऊा यािा 
उपयोग करतात. पूवी हृरयप्रवकारािा झटका आल्यास, वकवा मतूखड्यामसळे वरेाा होत कसल्यास यािा 
उपयोग होत कसे. यािे व्यसा पटका लागत कसल्यामसळे यािा वापर कमी झाला. काही वळेा 
मंलेक्शामसळे रोग्याला ओकाऱ्या होत कसत. 
 
मॉणलबडेनम (Mo) : आवतधसारिीतील ६ व्या गिातील मॉप्रलब्डेाम हे मूलद्रव्य म. स. १७७८ साली सी. 
डब्ल्यू. शीले यााे प्रशशाच्या खप्रालातूा वगेळे केले. यािा प्रवलयवबरू : २६१० कंश सेनल्सकस, 
उत्कलावबरू : ५५६० कंश सेनल्सकस. हे िारंीसारखे पाढंरे, कठीि, तन्य वधधाीय, कािेपेक्षा मऊ 
कसलेले मूलद्रव्य. मॉप्रलब्डेाममध्ये कसलेल्या कठीिपिा, घडिससलभता, गंलप्रवरोधक कशा गसिधमामसळे 
त्यािी काेक संप्रमश्रे बाप्रवली लातात. उच्च तापमाा सहा करण्यािी क्षमता कसल्यााे लेट मंप्रलाािे भाग 
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बाप्रवण्यात, रंग तयार करण्यात आप्रि उत्िेरक (कॅटॅप्रलस्ट) म्हिूा त्यािा मोठ्या िमािात वापर 
करतात. 
 
मॉसबॉर पणरिाम : ित्यावतधा प्रवरप्रहत (recoilless) गामा प्रकरिािें संवारी (resonant) उत्सलधा आप्रि 
शोति या कप्रवष्ट्काराला मॉस्बॉर पप्ररिाम म्हितात. रुडॉल्फ मॉस्बॉराे मप्ररप्रडयम-१९१ हा नस्थर 
समस्थाप्राक आप्रि १२९ प्रकलोमलेक्रॉा व्होल्ट ऊलेिे गामाप्रकरि वापरूा हा शोध लावला. लोखंड-५७ 
या लोखंडाच्या नस्थर समस्थाप्राकािे किसगभध, आप्रि १४·४ प्रकलोमलेक्रॉा व्होल्ट ऊलेिे गामाप्रकरि 
वापरूाही हा पप्ररिाम साध्य करता येतो. या पप्ररिामामसळे काेक रासायप्राक संयसगाचं्या संरिाा 
कभ्याप्रसता आल्या, काेक किसगभांच्या ऊलापातळ्या, किसगभीय कप्रवष्ट्कार, तसेि काही मूलभतू वैप्रर्श्क 
घटााही पडताळूा पाहता आल्या. 
 
माँणरअल करार (माँणरअल रीटी) : शीतीकरिामध्ये क्लोरोफ्लसरोकाबधा (सीएफसी) या द्रव्यािा मोठ्या 
िमािावर वापर होऊ लागल्यामसळे आप्रि सीएफसीमसळे वातावरिावरील ओझोाच्या थराला प्रछद्र पडतात 
कसे आढळूा आल्यावर, कॅाडामधील माँप्ररकल येथे १९८७ साली एक आंतरराष्ट्रीय पप्ररतर झाली. या 
बैठकीत १९९८ सालापयंत सीएफसीिा वापर ५० टक्क्याांी कमी करावा कसे ठरले. ांतर केलेल्या 
पाहिीिमािे ओझोा थरावरिा पप्ररिाम आधीच्या कंरालापेक्षा लास्त तीव्र आहे कसे कळूा िसकले आप्रि 
करारािी कंमलबलाविी लास्त तातडीाे व्हावी, कसे १९९० साली लंडामध्ये पप्ररतरेत ठरले. 
 
म्युलर, कालग  आले्स (१९२७-) : ताबं,े बेप्ररयम आप्रि लॅन्थााम धातूच्या प्रमश्र ऑक्साईड्स सयंसगातील 
उच्च तापमाााला कसलेल्या कप्रतवाहकतेच्या (ससपर कन्डनक्टप्रवटी) शोधाबिल प्रगआगध ाोसध याचं्या समवते 
१९८७ सालिे भौप्रतकशास्त्रािे ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे नस्वस भौप्रतकतज्ज्ञ. 
 

 
 

म्युलर, पाऊल (१८९९-१९६५) : नस्वस रसायातज्ज्ञ. डीडीटी या रसायाािा प्रकटकााशक म्हिूा 
होिारा वापर शोधल्यामसळे त्याांी १९४८ सालिे लीवशास्त्रातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले होते. 
 
म्योस बाऊअर, रुडॉल्फ लुडणिग (१९२९-) : लमधा वास्तवशास्त्रज्ञ, ित्यावतधा प्रवरप्रहत गामाप्रकरिािें 
संवारी शोति होऊा, मूळ नस्थतीत कसलेले लोखंड-५७, मप्ररप्रडयम-१९१ सारखे नस्थर किसगभध उते्तप्रलत 
होऊा, त्याि ऊलेिे गामाप्रकरि परत उत्सर्षलत करतात (गामाप्रकरि कासस्फरि) या पप्ररिामािा १९५९ 
साली, वयाच्या कवघ्या ३० व्या वती शोध लावला. ांतर या शोधाला मॉस्बॉर पप्ररिाम हे ााव रेण्यात आले. 
या शोधाबिल १९६१ सालिे भौप्रतकशास्त्रािे ाोबले पाप्ररतोप्रतक, रॉबटध हॉफस्टाटर बरोबर प्रवभागाू रेण्यात 
आले. 
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म्हो (एमएचओ) : प्रवद्यसत् प्रवज्ञााासंरभात ओहम (ओ. एि. एम.) हे पप्ररमाि (एकक) प्रवद्यसत् रोध 
मापण्यासाठी वापरले लाते. पूवी प्रवद्यसत् प्ररॲक्टन्स मापाािे एकक म्हो कसावयािे. ाव्या ििालीाससार 
मात्र या एककास सीमेन्सासे म्हितात. 
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य 
 
‘य’ गुिसूत्र (िाय क्रोमोझोम) : बहसताशं िाण्यामंधील पसरुतवलगप्रारशधक गसिसूत्र. माावी पेशीतील 
तेप्रवसावी गसिसूत्रािंी लोडी वलगप्रारशधक कसते. त्यातील एक गसिसूत्र ‘क्ष’ व रससरे ‘य’ कसल्यास ती 
व्यक्ती पसरुत कसते. ‘य’ गसिसूत्रातील एस. आर. वाय. लासक वृतिािी वृद्धी करते व यामसळे गभांकस रािे 
वलग ार हे ठरते. हे एकि गसिसूत्र कसे आहे की ले प्रपत्याकडूाि पसत्रास प्ररले लाते. (पाहा : ‘क्ष’ गुर्णसूत्र 
- पाहा रंगीत चित्र) 

 

 
िंलग गुिसूते्र 

 
यकृत (णल्हर) : लालसर-तपप्रकरी रंगािे यकृत उरर-पोकळीत उलव्याबालूला कसते. यकृत ही ऊती 
मऊ व मासंल कसते. यकृतात तयार झालेले प्रपत्त किातील िरबीयसक्त पराथांिे प्रवघटा करते. यकृतात 
शरीराला ऊलेसाठी लागिारे कबकरक ग्लायकोला-साठवले लाते व लरुरीिमािे त्यापासूा ग्लसकोल 
तयार होते. शरीरात शोतल्या गेलेल्या प्रकत्येक घातक वकवा प्रवतारी पराथांिा प्रािरा यकृतामधील 
प्रवकरामंाफध त होतो व हे पराथध लघवीतूा शरीराबाहेर टाकले लातात. 

 

 
 
यकृत ऱ्हास / यकृतात झालेला पेशीऱ्हास (णसऱ्हॉणसस ऑफ णल्हर) : यकृतातल्या मूळच्या पेशींिा ााश 
होऊा त्यािंी लागा तंतसमय पेशींाी घेतल्यामसळे होिारी कावीळ. यामसळे पायाला सूल येते. रक्तस्त्रावही 
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होतो. हेपटॅायप्रटस बी, तीव्र कावीळ, काही रासायप्राक द्रव्ये, उरा. काबधा-डाय-सल्फामड काही 
लीवासत्त्वािंी न्याूता, िप्रथाािंी तीव्र कमतरता व कप्रत मद्यपाा ही यकृत ऱ्हासािी िमसख कारिे आहेत. 

 

 
 
यने, नील्स काय (१९११-१९९४) : रोगलंतंूपासूा सरंक्षि रेिाऱ्या प्रासगधरत्त िप्रतकारयतं्रिेिे, मम्यसा 
प्रसस्टीमिे, कायध प्रारप्राराळ्या पेशींच्या एकमेकामंध्ये गसतंलेल्या लालाकंरवी होत कसते हे प्रसद्ध करिारे 
डेन्माकध िे लीवशास्त्रज्ञ. या िप्रतकारयंत्रिेिा प्रवकास कसा होतो, ती पप्ररपक्व कशी बाते आप्रि प्रतिा पाया 
कसलेल्या पेशीलालािें प्रायतं्रि कसे केले लाते यासंबधंीच्या त्याचं्या मौप्रलक संशोधााबिल त्याांा १९८४ 
सालिा ाोबेल पसरस्कार लॉलध कोहलर आप्रि सेझार प्रमल्स्टाईा याचं्या समवते रेण्यात आला. 
 
यश पाल (१९२६-) : प्रवर्श्प्रकरिावर मसंबईच्या टाटा मूलभतू संशोधा संस्थेत २५ वत े संशोधा केले. 
त्याांतर त्याांी कहमराबारच्या स्पेस ॲनप्लकेशा सेंटरमध्ये लाऊा भारतातल्या २४०० खेड्यातं 
सेटलामट मन्स्रक्शाल टेप्रलनव्हला एज्यसकेशा कायध्रममाद्वारे प्रशक्षिािा कायध्रमम राबवला. प्रायोला 
मंडळािे सभासर, भारत सरकारच्या प्रवज्ञाा आप्रि तंत्रज्ञाा खात्यािे सप्रिव, प्रवद्यापीठ कासराा मंडळािे 
कध्यक्ष कशा काेक प्रठकािी कामे केली. रूररशधावर प्रवज्ञााािे कायध्रमम केले. आयसका, मनन्फ्लबाेट, 
सीमसी, आययससीडीएमएफ कशा काेक शकै्षप्रिक ससं्था प्रामाि केल्या. भारतातले आरशध प्रवज्ञाा 
िसारक. 

 

 
 
यगं, कालग  गुस्ताि (१८७५-१९६१) : प्रवश्लेतिात्मक माासशास्त्रात संशोध करिारा हा एक स्वीस 
माासशास्त्रज्ञ आप्रि माासोपिार तज्ज्ञ. मासष्ट्य स्वभावतः कंतमसधख वकवा बप्रहमसधख कसतो कसे त्यािे प्रवधाा 
कसूा वशंपरंपरागतप्ररत्या मासष्ट्य काही मते वागवतो त्याला तो ‘ाकळत बाळगलेला साठा म्हितो. 
मज्जातंतूमध्ये होिाऱ्या प्रबघाडाला लैं प्रगकिप्र्रमया कारिीभतू ााही कसे यंग यािें म्हििे होते आप्रि हे मत 
फ्रॉईडपेक्षा वगेळे होते. 
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यगंचा मापाकं (यनंज मॉड्युलस) : तािबलाच्या संरभात, नस्थप्रतस्थापकत्वाच्या मयारेत िप्रतबलािे 
(स्रसे) िप्रतप्रवकृतीशी (स्राे) कसिारे गसिोत्तर नस्थर कसते, त्याला ‘यंगिा मापाकं’ कसे म्हितात. यािे 
एकक मेगनॅ्यूटा/मीटर२ वकवा न्यूटा/प्रम. मी.२ आहे. उरा. पोलारािा यंग मापाकं २×१०५ न्यूटा/प्रम. मी.२ 
आहे. 
 
यतं्र (मशीन) : माावी स्ाायूशक्तीिा वापर ा करता उपयसक्त वस्तूच्या उत्पाराासाठी वकवा ाेहमीच्या 
व्यवहारातील प्र्रमया पार पाडण्यासाठी बावलेले यापं्रत्रक वकवा प्रवद्यसतशक्तीवर िालिारे उपकरि. 
ााााप्रवध यंते्र बाप्रवली लातात. ित्येक यंत्रािा उपयोग त्याच्या योलाेिमािे कसतो. उरा. कपडे 
प्रशवण्यािे यंत्र, मोटार, सायकल, स्कूटर-रळिवळिािे यंत्र, मस्त्री मत्यारी काेक. 
 
यतं्रमानिशास्त्र (रोबोणट्स) : हे एक औद्योप्रगक उपयोगािे शास्त्र आहे. यंत्रािमािे काम करिारा मासष्ट्य 
(रोबोट) या शास्त्राच्या आधारे बाप्रवता येतो. मसक्त ऋि प्रवद्यसतकिाचं्या शास्त्राच्या आधारे आखीव कायध्रमम 
करिारे हे यापं्रत्रक उपकरि स्वयंिप्रलत आप्रि काेक कामे करिारे आहे. लरुरीच्या सूिाा आप्रि कायध्रमम 
यापं्रत्रक माावाच्या हसकमतीत साठप्रवल्या लातात. तो एक कॉम्प्यसटरि कसतो. यापं्रत्रक मााव कामाच्या 
लरुरीिमािे बाप्रवलेला कसतो. यापं्रत्रक मााव कधी एका हातााे वला उिलण्यासाठी तर कधी साधाे 
वकवा हत्यार वापरण्यासाठी तर कधी िालही करतो. यापं्रत्रक मााव टेप्रलनव्हला कॅमेऱ्याद्वारे बघतो तर 
कधी मलेक्रॉप्राकच्या सहाय्यााे स्पशध करतो. या सवध कृती यापं्रत्रक मााव स्मतृीत ठेवलेल्या सूिाा आप्रि 
परावर्षतत आलेल्या माप्रहतीवरूा करतो. 
 

 
 

याकाडग, जोसेफ मारी (१७५२-१८३४) : संगिकाच्या आगमाापूवीि त्याच्या कायधपद्धतीशी प्रमळतीलसळती 
कापड प्रविण्यािी िप्र्रमया शोधूा काढिारा फ्रें ि तंत्रज्ञ. त्याचं्या तंत्रामसळे कापडात प्रविल्या लािाऱ्या 
प्रडझामाला कसलेली िाळीस धाग्यापयंतिी मयारा पार करता आली. मोठ्या आकारािी प्रडझामा 
मागावर प्रविण्याच्या लोडिीलाि आता त्यािें ााव प्ररले गेले आहे. 
 
याकोबी, कालग  गुस्ता्ह (१८०४-१८५१) : लमधा गप्रिततज्ज्ञ. त्यााे कंकप्रसद्धातं (थेकरी ऑफ ांबसध), 
डेटर्षमान्टसंबधंीिे महत्त्वािे संशोधा केले. प्रवप्रशष्ट िकारिा एक डेटरप्रमाेट याकोबी डेटरप्रमाेट या 
ाावााे ओळखला लातो. गप्रतशास्त्र व क्वाटं्टम मेकॅप्राक्स या के्षत्रातही त्यााे महत्त्वािे योगराा प्ररलेले आहे. 
त्याांा एफआरएसिा सन्माा प्रमळाला होता. 
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यादु्रस्च्छक चल (रॅिडम ्हेणरएबल) : ले िल आधार सामग्रीतील भाकीत ा करता येिाऱ्या काेक 
वकमतीपैकी कोितीही एक वकमत घेते ते. 
 
यादु्रस्च्छक चल (रॅिडम ्हेणरएबल) : ले िल आधार सामग्रीतील भाकीत ा करता येिाऱ्या काेक 
वकमतीपैकी कोितीही एक वकमत घेते ते. 
 
याणमकी (मेकॅणन्स) : पराथावर कायध करिाऱ्या प्रवप्रवध बलािंा कभ्यास करिारी भौप्रतकशास्त्रािी शाखा. 
याच्या रोा मसख्य उपशाखा आहेत. १) नस्थर पराथावर कायध करिाऱ्या बलािंा कभ्यास करिारी नस्थप्रतकी 
आप्रि २) गप्रतमाा पराथावर कायध करिाऱ्या बलािंा कभ्यास करिारी गप्रतकी. केवळ पराथाच्या गतीिाि 
स्वतंत्र प्रविार केला लातो त्याला शसद्ध गप्रतकी वकवा केवल गप्रतकी म्हितात. 
 
यारी (गॅिरी) : उंिावर िालिारी यारी (रॅव्हेवलग ्ेरमा) एका प्रठकािाहूा रससऱ्या प्रठकािी वाहााद्वारे 
ाेण्यासाठी आधारभतू कसिाऱ्या संरिाात्मक सागंाड्याला ‘गनॅ्री’ म्हितात. रस्त्यावरिे वकवा रेल्व े
वाहतसकीिे प्रसग्ाल उभारण्यासाठी गनॅ्रीिा उपयोग केला लातो. कवकाशात रॉकेट उडप्रवण्यापूवी सागंाडा 
उभा करतााा लागिाऱ्या आधाराला गनॅ्री म्हितात. 
 
यागं, चेन िंनग (१९२२-) : मूलकिाचं्या पपॅ्ररटी या गसिधमाप्रवतयीच्या मौप्रलक संशोधााबिल त्ससंग डाव ली 
याचं्या समवते १९५७ सालिे भौप्रतक शास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे प्रिाी वशंािे कमेप्ररका 
सैद्धानन्तक भौप्रतकशास्त्रज्ञ. 
 
यीस्ट : कवक गटातील ही एक एकपेशी वास्पती आहे., क्वप्रित या पेशी साखळीसारख्या लोडलेल्या 
कसतात तरी शरीरप्र्रमयासंाठी त्या स्वतंत्र कसतात, मद्याकध  प्रार्षमती, बेकरी उद्योग आप्रि आबंवण्याच्या 
प्र्रमयेत प्रवप्रवध यीस्ट िलातींिा उपयोग करतात. 
 
यु-मॅणटक : व्यावसाप्रयक िसारिासाठी दृश्य कायध्रममािें प्रिप्रत्रकरि करिारी यतं्रिा. 
 
युकािा, णहडेकी (१९०७-१९८१) : किसकें द्रातील धाप्रवद्यसत् भाप्ररत िोटॉा मूलकिाांा एकत्र बाधूंा 
ठेविाऱ्या बलािंा सखोल सैद्धापं्रतक कभ्यास करूा मेझॉा या मूलकिाच्या कनस्तत्वािे भाप्रकत केल्याबिल 
१९४९ सालिे भौप्रतकीिे ाोबेल पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे लपााी वैज्ञाप्राक. मेझॉािे वस्तसमाा िोटॉा आप्रि 
न्यूरॉा किाचं्या वस्तसमााापेक्षा बरेि कमी, तथाप्रप मलेक्रॉाच्या वस्तसमााापेक्षा खूपि लास्त कसल्यािे 
िप्रतपारा त्याांी केले. पसढे त्यािें कनस्तत्त्व प्रसद्ध झाल्यााे यसकावा याचं्या प्रसद्धातंाला मान्यता प्रमळूा 
मूलकिाबंिलच्या ज्ञााातं भर पडली. 
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युस््लड : (म. पूवध ३३०-२६०) : ग्रीक तत्त्वज्ञ प्लेटोच्या ककारमीत यसनक्लडाे भपू्रमतीिे ज्ञाा आत्मसात 
केल्यावर त्याच्याि पठडीतील गप्रितज्ज्ञाचं्या भपू्रमतीय कायािा बारकाईाे कभ्यास करूा िथम त्यााे 
प्रवतयािी मूलतत्त्व ेव काही स्वयंप्रसदे्ध सापं्रगतली. मग त्याचं्या आधारे िमेयािंी तकध शसद्ध माडंिी, प्रसद्धता व 
शवेटी प्राष्ट्कतध कसे प्रशस्तबद्ध स्वरुपात प्रलप्रहलेला ‘एप्रलमेंट्टस’ ाावााे लगिप्रसद्ध झालेला भपू्रमतीवरील 
त्यािा गं्रथ आहे. या गं्रथाच्या १३ भागात ४६३ िमेये, पसष्ट्कळ उपिमेये, कपप्ररमेय व ाैसर्षगक संख्या, ितल 
भपू्रमती, घााकृती मत्यारी प्रवतयािंा समावशे केलेला आढळतो. 
 
युनमक (गॅमीट) : एक िलोत्पारा पेशी. यात गसिसूत्रािंी संख्या कधी कसते. मारीत व ारात या पेशी 
वगेवगेळ्या कसतात. मारीतील िलोत्पारा पेशी म्हिले कंडे, यािा पसरुतातील िलोत्पारा पेशी म्हिले 
शस्रमलंतू याच्याशी संयोग झाल्यावर गभध तयार होतो व त्यािी वाढ होऊा पूिध िाप्रिलीव (मूल) लन्माला 
येते. 
 
युणन्हसगल जॉइटं : मोटारीच्या मागील िाकािंा राडंा आप्रि पसढे कसलेल्या मंप्रलााकडूा येिाऱ्या 
राडं्याशी झालेला साधंा. वरील रोा राडं्यािंी ि्रमाकार गती एका रेतेत ासते. 
 
युनेस्को : १९४५ मध्ये स्थापा झालेली सयंसक्त राष्ट्रािंी घटकसंस्था. प्रशक्षि, प्रवज्ञाा, संस्कृती आप्रि 
संिारि या मागांाी आतंरराष्ट्रीय सहकायध वाढप्रवण्यािे संस्थेिे िमसख उप्रिष्ट आहे. काेक रेशामंध्ये 
संस्थेिी उपकें दे्र कसूा आंतरराष्ट्रीय िप्रशक्षि वगध घेिे, वैज्ञाप्राक सासं्कृप्रतक पप्ररतरािें आयोला करिे 
आप्रि ज्ञाााच्या आराािरााासाठी आर्षथक मरत करिे कशी कामे संस्था करते. 
 
युणरक ॲणसड : काबधा, ाायरोला, ऑनक्सला व हायड्रोला या मूलद्रव्यािंा समावशे कसलेले एक सेंद्रीय 
रसाया. हे माावी शरीरात कल्प िमािात आढळते. पि त्यािे िमाि वाढल्यास साधेंरसखीिा त्रास उद भव ू
शकतो, मूत्राशयात खडे प्रामाि होऊ शकतात व हृरयप्रवकारही बळावतो. (पाहा : गाऊर्) 
 
युणरनोजनाइटल रॅ्ट : यसप्रराोलाामटल रॅक्ट या कवयवसमूहात मतू्राशय, मूत्रवपड, मूत्राप्रलका हे 
यसप्ररारी ससं्थेतील कवयव व लाासंस्थेतील कंड कोश, कंडाशय, वृति, गभाशय, फॅलोप्रपया ाप्रलका 
मत्यारींिा समावशे होतो. वास्तप्रवक उत्सलधा संस्था व िलाा संस्था वगेवगेळ्या शाखेत मोडतात. परंतस 
रोन्ही संस्थाचं्या साप्रिध्यामसळे या सवध भागास यसप्रराोलाामटल रॅक्ट कसे म्हितात. 
 
युणरया : यसप्ररया हा एक सेंप्रद्रय पराथध आहे. त्यामध्ये ाायरोला, हायड्रोला, काबधा व ऑनक्सलािे कि ू
कसतात. यसप्ररयािा उपयोग शतेीउद्योगात मोठ्यािमािावर खत म्हिाू होतो, कारि यसप्ररयािे प्रवभाला 
झाल्यामसळे होिाऱ्या कमोप्रायापासूा वास्पतींाा ाायरोला प्रमळतो. औद्योप्रगक के्षत्रातससद्धा यसप्ररयािा वापर 
मोठ्या िमािात होतो. रक्तातील यसप्ररयाच्या िमािावरूा मूत्रवपडािे स्वास्थ्य कलमावण्यात येते. 
 
युरे, हॅरॉल्ड ्लेटन (१८९३-१९८१) : लड हैड्रोला वकवा ड्यसटेप्ररयम या एक घा व एक ऋि प्रवद्यसतभार 
कसलेल्या हैड्रोला समस्थााकाच्या शोधाबिल १९३४ िा रसायाशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारे 
कमेप्ररका शास्त्रज्ञ. लड पाण्यािा किसभट्ट्यमातं वापर करण्याबाबत त्याांी मूलभतू संशोधा केले. रससऱ्या 
महायसद्धात किसबॉम्बिी प्रार्षमती करण्याच्या ‘माॅहटा िकल्पा’त त्यािंा सहभाग होता. कसेंप्रद्रय 
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रासायप्राक पराथांपासूा सेंप्रद्रय रसायाािंी प्रार्षमती होते हे राखवाू पृथ्वीवरील सलीवसृष्टीच्या उरयािे 
प्रववरिही त्याांी केले. 
 
युरेनस : आपल्या ग्रहमालेतला सूयापासूािा सातव्या ्रममाकंािा ग्रह. या ग्रहािा शोध म. स. १७८१ साली 
प्रवल्यम हतधल या मंनग्लश खगोलशास्त्रज्ञााे लावला. या ग्रहािा व्यास पृथ्वीच्या व्यासाच्या िौपट कसूा 
त्यािे वस्तसमाा पृथ्वीच्या वस्तसमाााच्या ससमारे १४·५ पट भरते. या ग्रहािी सरासरी घाता ही पाण्याच्या 
घातेच्या ससमारे सव्वापट भरते. या ग्रहािे स्वरूप वायसमय कसूा तो मसख्यत्व ेहायड्रोला आप्रि हेप्रलयम या 
वायूंपासूा बालेला आहे. यसरेासला प्राळसर रंग हा त्याच्या वातावरिातील कल्प िमािातल्या (ससमारे २ 
टके्क) प्रमथेा वायूमसळे लाभला आहे. यसरेासच्या िदं्रािंी संख्या २७ मतकी आहे. यसरेासलाही शाी 
ग्रहािमािेि कडी आहेत. स्वतः भोवतीिी िरप्रक्षिा सतरा तासातं पूिध करिारा हा ग्रह सूयाभोवतीिी 
िरप्रक्षिा पूिध करण्यास ८४ वतािा काळ घेतो. 
 

 
 

युरेणनयम (U) : किस्रममाकं ९२ कसलेले मलूद्रव्य. माटीा कोलथॉपध यााे १७८९ साली शोधूा काढलेला 
हा पाढंऱ्या रंगािा िमकरार आप्रि प्रकरिोत्सारी धातू आहे. यािी २३४, २३५ व २३८ किसभारािी 
समस्थाप्राके प्रासगात सापडतात. त्यातंील २३८ िे िमाि सवांत लास्त, ९९·२७% एवढे आहे. प्रपिब्लेंड 
या ाावााें ओळखल्या लािाऱ्या यसरॅाामट या खप्रालात हे आढळते. या मूलद्रव्यािा रसमीळ एकस्थ २३५U 
(०·७२%) हा शीत न्यसरॉाच्या माऱ्यााे भलंा पावतो व तो किसभट्टीत मंधा म्हिूा वापरात येतो. 
 
युरेणनयमपलीकडील मूलद्र्ये (रािसयुरॅणनक एणलमेंट्स) : यसरेप्रायम, किस्रममाकं ९२, हे सवांत लड, 
ाैसर्षगक मूलद्रव्य आहे. त्याहूाही भारी किस्रममाकं ११६ पयंतिी सवध मलूद्रव्ये माावप्रार्षमत व कनस्थर 
आप्रि प्रकरिोत्सारी आहेत. वाढत्या किस्रममाकंाबरोबर कनस्थरताही वाढते. त्यािंा कधायसकाळ घटतो. 
काही समस्थाप्राकािंा कधायसकाळ तर एक रशाशं सेकंर वकवा त्याहूाही कमी आहे. यातंील कॅप्रलफोर्षायम 
Cf किू ्रममाकं ९८ पयंतिी मूलद्रव्ये किसभट्टीतील न्यसरॉािा उपयोग करूा बाप्रवली लातात व 
त्याांतरिी सवध कि िवगेक वापरूा ााप्रभकीय िप्र्रमयादं्वारे प्रामाि केली गेली आहेत. 
 
योक : १) लोखड - पाण्याच्या रोा भाडं्यािंी एकावळेी ाे-आि करण्यासाठी वापरलेला योग्य आकार 
प्ररलेला राडंा. २) लू - रोा बैलाचं्या लोडीला वकवा एका बलैाच्या मााेवर बाधंलेला लाकडािा राडंा. 
भार वाहूा ाेण्यासाठी यािा उपयोग होतो. 
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यौिन (प्युबटी) : यौवा, िलााक्षम होण्यािी कवस्था. खास वलगसबंंप्रधत संिेरकाच्या स्त्रावामसळे 
िलाााशी संबपं्रधत कसलेले कवयव या काळात पप्ररपक्व होऊा व्यक्ती िलााक्षम होते. बीलकोत आप्रि 
कंडकोत हे शरीरातंगधत कवयव तसेि लााेंप्रद्रये यािंी पूिध वाढ होऊा ते कायधक्षम होतात. मसलींमध्ये 
ऋतसिाप्ती होऊा ऋतसि्रमाला िालाा प्रमळते. मसलामंध्ये शस्रमलंतू तयार होऊा त्यािें उत्सलधा होऊ 
लागते. मसलींमध्ये शरीरािा आकार बरलतो तसेि स्ताांिी वाढ होते. मसलामंध्ये राढी−प्रमशािंी ससरुवात 
आप्रि आवाल घोगरा होिे म. बरल होतात. 
 
यौिनलोपी गं्रंथी (थायमस) : फक्त पृष्ठवशंीय िाण्यामंध्ये आढळिारा एक प्रद्वरल कवयव. यािी रोा पाळी 
हृरयाच्या वर कवटस  (थायरॉमड) गं्रथीपयधत पसरलेली कसतात. शरीराच्या रोगिप्रतकारयतं्रिेत कळीिी 
भपू्रमका बलाविाऱ्या लप्रसका (प्रलम्फ) पेशींाा पप्ररपक्व करण्यािे काम यौवालोपी गं्रथीमध्ये होते. 
यौवाापयधत ही गं्रथी वाढते; पि त्याांतर ती आकसते. लन्मतःि यौवालोपी गं्रथी ासल्यास बाळािी 
िप्रतकारशक्ती ढासळते. 
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र 
 
र्त (बलड) : एक पराथध लो शरीराच्या सवध भागाांा पोतक पराथध पसरवतो. यातील िवाही पराथध म्हिले 
प्लाझ्मा. त्यात वगेवगेळ्या िकारच्या रक्तपेशी तरंगत कसतात. लाल व पाढंऱ्या पेशी आप्रि पेटलेट्टस 
रक्तात कसतात. िौढ मािसात पाि लीटर रक्त कसते. रक्तपेशी वळेोवळेी भरल्या लातात. रक्त मतर 
पराथध, बाहेरील लीवाि,ू िप्रतलैप्रवके याांा प्रवरोध करण्यासाठी िप्रतकारकेरेखील वाहूा ाेते. 
 
र्त साकळिे / र्त गुठळी (बलड ्लॉिंटग) : रक्त घट्ट होिे. लेव्हा लखमेवर रक्त घट्ट होते 
(साकळते), तेव्हा लास्त रक्त साडंण्यास िप्रतबधं होतो. रक्तािी गसठळी ही ्रममवार साखळी िप्र्रमयामंसळे 
होते, त्यापंकैी पप्रहली म्हिले लखमेमसळे कवयवाच्या खडबडीत पृष्ठभागावर आल्यामसळे प्लेटलेट 
(रक्तपट्टीका) तसटतात. त्यामसळे थॉम्बीा हे रसाया तयार होते. ते रक्तातील फायप्रब्राोला िप्रथा 
‘फायप्रब्रा’ या ा प्रवरघळिाऱ्या, प्रिवट पराथात बरलते. यात ज्या फायप्रब्राच्या तंतूिी लाळी तयार होते. 
त्यामध्ये रक्तपेशी कडकतात व गसठळी तयार होते. रक्तातील काेक घटक ही गसठळी तयार होण्यासाठी 
लागतात. ज्याांा प्रहमोप्रफप्रलया झाला आहे, त्याचं्या रक्तात यापैकी एक वकवा काेक घटक ासल्यामसळे 
गसठळी सहलपिे तयार होत ााही. बहसतेक करूा रक्ताला हवा लागल्यावरि गसठळ्या तयार होतात. पि 
कधीकधी रक्तवाप्रहन्यातंि गसठळ्या तयार होतात. या गसठळ्या मेंरूकडे वकवा हृरयाकडे लािाऱ्या रक्तात 
झाल्यावर हृरयािा झटका येतो. 
 
र्तगट (बलड गू्रंप) : १९०१ साली कालध  लॅन्डस्टामार यााे मािसाच्या रक्तािे वगीकरि ‘क’, ‘ब’ व 
‘ओ’ या गटात केले. हे वगीकरि त्यााे ताबंड्या रक्तपेशींवर कसलेल्या रोा िकारच्या ितीलावरूा 
केले. पसढे एकाि लासकािी ‘क’, ‘ब’ आप्रि ‘ओ’ ही रुपे कसल्यािे आढळूा आले. मािसािे रक्तगट ‘क’, 
‘ब’, ‘कब’ आप्रि ‘ओ’ कसे आहेत. ‘क’ गटाच्या व्यक्तीस ‘क’ गटाच्या रात्यािे रक्त रेतात; ‘ब’ गटाच्या 
व्यक्तीस ‘ब’ गटािे रक्त प्ररले लाते, ‘कब’ गटाच्या व्यक्तींाा ‘क’, ‘ब’ वकवा ‘ओ’ यापंैकी कोित्याही 
गटािे रक्त प्ररले लाते, ‘ओ’ गटात मात्र ‘ओ’ गट कसिाऱ्या व्यक्तीिेि रक्त रेण्यात येते. रससरा 
महत्त्वािा रक्तगट म्हिले ऱ्हेसस ‘डी’. यािे आरएि+ व आरएि- कसे रोा गट आहेत. क, ब, ओ आप्रि 
आरएि गट एकप्रत्रत धरूा, एआरएि+, बीआरएि+, एबीआरआि+, ओ+, कसे वगीकरि केले लाते. 
 
र्तगळ (णहमोणफलीया) : हा कासवपं्रशक रोग आहे. आईकडूा मसलाकडे लैं प्रगक गसिसूत्रााे येिारा हा 
रोग. थोड्याशा मारामसळे खूप रक्तस्त्राव होतो. कारि रक्त साकळण्यासाठी लागिारी द्रव्ये या रोग्याचं्या 
रक्तात ासतात. कशा रोग्याांा रक्तस्त्राव होऊ लागल्यास रक्त द्याव ेलागते. 
 
र्तघटक : रक्तातील ताबंड्या व पाढंऱ्या पेशी व रक्तद्रव हे रक्तािे मसख्य घटक आहेत. पाढंऱ्या पेशींिे ५ 
वगेळे गट आहेत. तसेि प्लेटलेट ाावाच्या पेशी रक्तस्त्राव झाल्यास रक्तािी गसठळी करण्यािे काम 
करतात. रक्तस्त्राव झालेल्या काही रोग्याांा पूिध रक्तािी आवश्यकता ासते. यासाठी सेल सेपरेटर ाामक 
यंत्राद्वारे प्लेटलेट कथवा मतर पाढंऱ्या पेशी वगेळ्या करूा आवश्यक ते घटक प्ररले लातात. तसेि 
रक्तद्रव (प्लाझ्मा) वगेळा करूा प्रफ्रल ड्राईंग या तंत्राद्वारे त्यािी भसकटी करतात व त्यात आवश्यक तेवढे 
पािी घालूा तो रोग्यास रेतात. यास रक्तघटक उपिार म्हितात. 
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र्तदाब (बलड पे्रशर) : हृरयाच्या ित्येक ठोक्याला शसद्ध व कशसद्ध रक्त हृरयातूा लोरााे बाहेर लाते. या 
प्र्रमयेमसळे रक्तवाप्रहाीत राब प्रामाि होतो. या राबास ‘रक्तराब’ कसे म्हितात. हृरयाच्या ठोक्याला 
रक्तराब सवांत लास्त कसतो, याला ‘प्रसस्टोप्रलक’ राब कसे म्हितात. रोा ठोक्याचं्या मध्यंतरात हृरय 
रक्त िवाप्रहत करत ााही. या वळेात रक्तराब कमी होतो. त्याला ‘डायस्टोप्रलक’ रक्तराब कसे म्हितात. 
प्रारोगी मािसािा रक्तराब १२० प्रम. मी. / ८० प्रम. मी. मक्यसधरीच्या राबाएवढा कसतो. तो मोलण्यासाठी 
‘नस्पग्मोमाॅोमीटर’ ाावािे यतं्र वापरतात. रक्तराब वाढल्यास वकवा कमी झाल्यास वैद्यकीय सल्ला घ्यावा 
लागतो. (पाहा : चसस्र्ोचलक हायॉस्र्ॉचलक) 
 
र्तपट्टीका (प्लेटलेट्स) : रक्ताच्या गसठळीकरिात महत्त्वािी भपू्रमका बलाविाऱ्या रक्तिवाहातील सूक्ष्म 
पेशी. यािंी संख्या घटल्यास वकवा कायात बाधा आल्यास रक्तस्त्रावािी शक्यता वाढीस लागते. एका 
घाप्रमप्रलमीटर रक्तामध्ये २,५०,०००-४,००,००० (प्लेटलेट्टस) कसतात. त्याांा िॉम्बोसाईट्टस कसेही 
म्हितात. रक्तस्त्राव कप्रतशय झाला कसल्यास बाहेरूा या प्ररल्या लातात. 
 
र्तपराधान (बलड रािस्फ्यजून) : शरीरात रक्तपेशींिी प्रार्षमती सतत होत कसते. परंतस कोित्याही 
कारिााे रक्तस्त्राव झाल्यास कथवा शरीर रक्त तयार करू ा शकल्यास त्यासाठी रससऱ्यािे रक्त द्याव े
लागते. यासाठी रक्तपेढ्यातूंा रक्त घेऊा त्या रक्ताच्या काेक िािण्या केल्या लातात. त्यातील 
प्रहमोग्लोबीािे िमाि आप्रि ताबंड्या व पाढंऱ्या पेशींिी संख्या ठरावीक िमािावर कसावी लागते. तसेि 
सररहू रक्तात संसगधलन्य रोगािे लंतू व प्रवतािू ााहीत यािी खात्री केली लाते. रोग्यािा रक्तगट तपासूा 
त्याि गटािे रक्त ससईद्वारे रोग्याच्या शरीरात हळूहळू सोडतात. 
 
र्तिाणहनी (बलड ्हेसल) : शरीरात सवधत्र रक्तािा पसरवठा करिाऱ्या ाप्रलका. त्यािें रोप्रहिी व ाीला 
कसे रोा िकार आहेत. धमाीच्या सूक्ष्म फा्यमातूा शसद्ध रक्त शरीरास पसरवण्यात येते. या ाप्रलकांच्या 
आवरिातील स्ाायूिंा थर ाीलामंधील आवरिाच्या स्ाायूपेंक्षा लाड कसतो. कशसद्ध रक्त उलटे ा लाता 
हृरयाकडे आिण्यासाठी ाीलेच्या आत सूक्ष्म झडपा कसतात. 
 
र्ताचा ककग रोग (ल्युकेणमया) : रक्तातील पाढंऱ्या पेशींिे कमयार प्रवभाला होऊा उद्भविारा ककध रोग. 
या रोगात पाढंऱ्या पेशींिी रक्तातील संख्या वाढते व पेशींतील लासकीय बरलामसळे त्या आपले कायध करत 
ााहीत. या रोगािे, रोा मसख्य िकार आहेत. १) वलफॅप्रटक ल्यसकेप्रमया : यात प्रलफोसामट या पेशींिी संख्या 
कप्रतशय वाढते. २) मायलॉमड ल्यसकेप्रमया : यात गॅ्रन्यसलोसामट या पेशींिी कमयार वाढ होते. एक ते कठरा 
वत ेवयोगटातील व्यक्तीत प्रलम्फॅप्रटक ल्यसकेप्रमयािे िमाि लास्त कसते. गेल्या काही वतांत प्राघालेल्या 
ावीा उपिार पद्धतीमसळे या गटातील ८०% रोगी बरे होतात. सवध तऱ्हेच्या ल्यसकेप्रमयावर केमोप्रथरपी ही 
उपिार पद्धती मसख्यतः वापरतात. कनस्थमज्जा रोपिााे ल्यसकेप्रमयािे रोगी पूिध बरे होतात. 
 
र्ताचे कायग : रक्त काेक तऱ्हेिी काये करते. रक्तपेशी व रक्तद्रव या रोन्ही घटकाकंडूा ही काये केली 
लातात. 
 
१) वायूंिी रेवाि-घेवाि - फस प्फस सातूंा घेतलेला ऑनक्सला शरीराच्या सवध भागात सवध पेशींाा पसरविे व 

तेथे तयार झालेला काबधा -डाय- ऑक्सामड फस प्फस सात ाेऊा पोहोिविे. 
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२) पेशींाा खाद्य पसरविे - उरा. ग्लसकोल, क्षार, िप्रथाे, नव्हटॅप्रमा, तसेि कतंःस्थ गं्रथीत तयार झालेली 
संिेरके. 

 
३) पािी, यसप्ररया व मतर घटक पराथध मूत्रवपडाकडे ाेिे. 
 
४) शरीरातील सोप्रडयम, पोटॅप्रशकम यासारख्या क्षारािंा समतोल ठेविे. 
 
५) शरीरािे तापमाा नस्थर ठेविे व आम्लाच्या - समतोल (बेस) ठेविे. 
 
६) शरीरात प्रशरिाऱ्या घातक लंतंूिा िप्रतकार करिे. हे कायध पाढंऱ्या पेशी व रक्तद्रवातील िप्रतलैप्रवके 

करतात. 
 
७) रक्तस्त्राव झाल्यास गसठळी प्रामाि करूा लखम बंर करिे. हे कायध प्लेटलेट व रक्तद्रवातील 

फायप्रब्राोलेा ाावािे िप्रथा करतात. 
 
र्ताचे आकारमान : माावी शरीरातील सपूंिध रक्त - ताबंड्या व पाढंऱ्या पेशी व रक्तद्रव यािें एकप्रत्रत 
आकारमाा. साधारितः ७० प्रक. गॅ्र. वलााच्या िौढ पसरुताच्या शरीरात ५ प्रलटर रक्त कसते. मूत्रवपडे 
एकूि रक्तसिंयािे प्रायंत्रि करतात. 
 
र्तातील ताबंड्या पेशी (एणरथ्रोसाईट्स) : एखाद्या बशीसारख्या प्ररसिाऱ्या ताबंड्या रक्तपेशी आकारााे 
लहाा कसतात. परंतस त्यािें िमाि रक्तात सवात कप्रधक कसते. साधारिपिे एका िौढ व्यक्तीच्या 
शरीरात २-३×१०१३ एवढ्या ताबंड्या पेशी कसतात. या पेशी प्रहमोग्लोप्रबा या िप्रथााला लोडलेला 
ऑनक्सला फस प्फस सातूा शरीरातील सवध ऊतींाा पोिवतात. मूत्रवपडात एप्ररिोपोएटीा या ग्रोथ फॅक्टरिी 
प्रार्षमती होते. एप्ररिोपोएटीाच्या सपंकामसळे ताबंड्या पेशींिी उत्पत्ती बोामरॅोमध्ये होते. शरीरातील एकूि 
लोहापकैी ६५% म्हिले २·५ गॅ्रम लोह ताबंड्या रक्तपेशीत साठवले लाते. या पेशी साधारिपिे १२० 
प्ररवस रक्तिवाहात कसतात. लसन्या झालेल्या पेशींिा प्रािरा प्लीहेत होतो. 
 
र्ताणभसरि (बलड स्युगलेशन) : सपूंिध शरीरात रक्त खेळवाू सवध पेशींाा ऑनक्सला व पोतक द्रव्ये 
पसरविे आप्रि पेशीतील काा-डाय-ऑक्सामड व प्रामाि झालेल्या कन्य द्रव्यािंा प्रािरा करिे. शरीरातील 
रक्त केप्रशकावंाटे ाीलेत येते. ाीलेतूा हृरयाच्या उलव्या कवलरात येते. कवलरातूा उलव्या ाीलयात 
लाते. हृरय आकसं िा पावल्यावर उलव्या ाीलयातील रक्त फस प्फस साच्या धमाीवाटे फस प्फस सात लाते. 
फस प्फस सातूा ऑनक्सला प्रमळालेले रक्त फस प्फस साच्या ाीलेवाटे हृरयाच्या डाव्या कवलरात येते. तेथूा डाव्या 
ाीलयात ांतर महाधमाीतूा सबधं शरीरात केप्रशकावंाटे खेळवले लाते. स्वस्थ बसले कसतााा या ि्रमाला 
एक प्रमप्राट लागते. 
 
र्तासंबंधीचे शास्त्र (णहमॅटॉलॉजी) : रक्त, रक्त तयार करिारे कवयव आप्रि रक्तािे रोग यािंा कभ्यास 
करिारी वैद्यकप्रवज्ञााािी शाखा. ककध रोगासप्रहत रक्ताच्या सवध रोगािें प्राराा करिे व त्यावर उपिार 
करिे याप्रवतयीिे संशोधाही या शाखेत केले लाते. 
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रचना (ॲरे) : संख्या वकवा माप्रहती रेिाऱ्या बाबी यािंी ्रममवार माडंिी. उरा.: एखाद्या यारीतील वस्तू 
वकवा कोष्टकातील संख्या यािंी माडंिी. संगिकात साठवलेल्या माप्रहती साठ्यािी रिाा. 
 
रडार (रेणडओ णडटे्शन अडँ रेिंजग) : हे मलेक्रॉप्राक उपकरि आहे. याच्या दृप्रष्टके्षपात येिाऱ्या, 
हलिाऱ्या व स्तब्ध वस्तंूिी ाोंर घेऊ शकते. डोळ्याला ा प्ररसिाऱ्या वस्तंूिी प्ररशा, कंतर, उंिी आप्रि वगे 
यािंी माप्रहती करूा घेण्यािी क्षमता या उपकरिात आहे. रडारिा मूळ उिेश वस्तंूिे कनस्तत्त्व ाोंरिे. 
आपल्या डोळ्याांा वस्तू प्ररसण्यािे कारि िकाशाच्या लहरी वस्तूवर पडतात आप्रि तेथूा त्या आपल्या 
डोळ्याचं्या प्ररशाेे परावतीत होतात. आपल्या डोळ्यामंध्ये िप्रतवबबीत होतात. रडार शनक्तशाली रेप्रडओ 
रानन्स्मटर (िके्षपक यंत्र) वापरूा रेप्रडओलहरींिे िके्षपि करूा वस्तू िकाशमाा करतो. संवरेााक्षम 
रेप्रडओ प्ररप्रसव्हर परावतीत लहरींिा शोध घेतो. कशा परावतीत लहरींाा िप्रतध्वाी म्हितात. या लहरी 
रूरध्वाी यंत्राच्या श्रावकामाफध त मलेक्रॉप्राक्सच्या सहाय्यााे पडद्यावर िरर्षशत केल्या लातात. या 
िकाशािे प्रठपके वकवा ित्यक्ष वस्तूिे िप्रतवबब या स्वरुपात प्ररसते. रेप्रडओिी उघड्यावर बाधंलेली तार 
(कँटेाा) िके्षपि व श्रावक कशी रोन्ही कामे करते. परावतीत लहरीला लागिाऱ्या वळेेवरूा वस्तूिे कतंर 
ठरप्रवता येते. परावतीत लहरींिी प्ररशा वस्तूिे स्थाा प्राप्रित करते. रससऱ्या महायसद्धाच्या काळात हे यंत्र, 
सैन्याच्या वापरासाठी, प्रवमाा व यसद्धाौका यािंा शोध घेण्यासाठी होते. आता हे यतं्र प्रवमाा व ाौकाचं्या 
मागधरशधाासाठी, वारळे वकवा आकाशातील मतर गोंधळ तसेि ग्रह, उपग्रह याचं्या कभ्यासासाठी वापरले 
लाते. (पाहा रंगीत चित्र) 
 

 
 

 
रडार 
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रिणदिे, कलम जयिंसग (१९१७-२००१) : भारतीय ककध रोग संशोधा तज्ज्ञ. ककध रोग संशोधा कें द्र, मसंबई 
येथे कायधरत. त्याांी ऊती संवधधााच्या तंत्रािा वापर भारतात िथमि ककध रोग संशोधाासाठी केला. 
कस ष्ठरोगावरही संशोधा केले. पद्मभतूिच्या मााकरी. कप्रखल भारतीय स्त्री वैज्ञाप्राक संस्थेच्या संस्थापक. 
मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतरेच्या सनव्वसाव्या कप्रखल भारतीय मराठी प्रवज्ञाा संमेलााच्या कध्यक्षा. 

 

 
 
रत्नशास्त्र (जेमॉलॉजी) : प्रासगात आढळिाऱ्या रत्ाासंंबंधीिे प्रवज्ञाा, कला, व्यवसाय आप्रि व्यापार 
याचं्या शास्त्रशसध्र कभ्यासािा या शाखेत समावशे होतो. भपू्रवज्ञाा आप्रि खप्रालशास्त्र यािंा लवळिा संबधं 
आहे. आता कृप्रत्रमप्ररत्याही मॉयसाामट्, क्यसप्रबक प्रझककप्राया यासारखी रत्ाे तयार करतात. 
स्फप्रटकरिाा, सापेक्ष घाता, वप्र्रमभवााकं, कशसध्रीमसळे येिाऱ्या रंगछटा वगैरे बाबींवर रत्ाािें मूल्य 
कवलंबूा कसते. 
 
रत्ने (जेम्स) : प्रहरे, माप्रिक, पाि,ू ाीलमिी, पसखराल, क्वाटधझ् कसे ससमारे ४० रत्ाखडे फार पसराता 
काळापासूा माावाला माहीत आहेत. प्रासगात काही खप्राले स्फप्रटक स्वरूपात आढळतात. त्यािे 
रंगसौंरयध भसरळ पाडिारे आहे. त्याच्यावर वातावरिािा पप्ररिाम होत ााही. 
 
रबडी (जेल) : कप्रतशय थोड्या िमािातील स्थायूिे, कोित्यातरी द्रव माध्यमातील कपस्करि 
(प्रडस्पशधा). हे प्रमश्रि लेलीसारखे, कोित्याही नस्थर आकारात राहू शकते. याला ललिेमी कलील कसेही 
म्हिता येईल. प्रवखसरलेल्या स्थायिेू रेिू, कपस्करि माध्यमात कमलोर िकारिे लाळे प्रामाि करतात. 
प्रसप्रलका लेल आप्रि प्रललेप्रटा ही उत्तम उराहरिे आहेत. लेली आप्रि लॅम हे पराथध रेखील लेल ििालीिे 
घटक आहेत. 
 
रबर : कमेप्ररकेतील हेप्रवया-ब्राझीप्रलएनन्सस, मपॅ्राहॉट ग्लॅप्रझओव्ही, कॉनस्टलोआ मलॅनस्टका, 
आप्रफ्र्ेरमतील लॅण्डोनल्फया, ग्वायलू, प्रफकस मलॅनस्टका तर रप्रशयातील कॉकसाधील कशा झाडापंासूा 
प्रमळिाऱ्या प्रिकािे घारुपातंर झाल्यावर प्रमळिारा पराथध. लोसेफ प्रिस्टले याांा या पराथामसळे 
प्रशसपेनन्सलीाे प्रलप्रहलेला मलकूर खोडता येतो हे प्ररसूा आल्यामसळे त्याांी याला रबर हे ााव प्ररले. त्यािी 
झील फार कमी होते. तसेि तो नस्थतीस्थापकही कसतो. त्यामसळे यािा वापर वाहााचं्या रबरी धावा, 
ाळ्या, वॉशर, गसॅ्केट, बेल्ट्, रूळ, गरम पाण्याच्या प्रपशव्या, हातमोले, कृप्रत्रम कवयव, 
िेशरकस करमधील वरग, प्रवद्यसतवाहक तारावंरील आवरिे, वगैरेंसाठी केला लातो. 
 
रबबी हंगाम (रबबी सीझन) : ज्या प्रपकाांा थंड हवामाा माावते कशी प्रपके प्रहवाळी मोसमातं घेतली 
लातात, ती ‘रब्बीिी प्रपके’. प्रबयािािी पेरिी प्रहवाळ्याच्या ससरुवातीस ऑक्टोबर-ाोव्हेंबरमध्ये करतात. 
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प्रपके प्रहवाळ्याति तयार होतात. मसख्यतः गहू, ज्वारी, मोहरी, लवस यासारखी प्रपके या हंगामात घेतात. 
वसिाािी योग्य सोय कसल्यास प्रपकािे कप्रधक उत्पि प्रमळते. स्वच्छ सूयधिकाशामसळे या हंगामात रोग व 
प्रकडीिे िमाि कमी कसते. (पाहा : खरीप हंगाम) 
 
रमेशन, एस. (१९२३-) : स्फप्रटकशास्त्र, िकाश आप्रि पराथधप्रवज्ञाा यामधील सशंोधााबिल १९६६ िे 
भटाागर पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे भारतीय भौप्रतकशास्त्रज्ञ. मंप्रडया मनन्स्ट्ूयमट ऑफ सायन्स, बंगलोर 
तसेि आय. आय. टी., िेिई येथे रीघधकाळ कध्यापा. ाॅशाल एरॉाॉप्रटकल लॅबोरेटरी, मंप्रडया 
मनन्स्ट्ूयमट ऑफ सायन्स, बंगलोर यािें ते संिालक होते. 
 

 
 

रिंथ करिे (रुणमनेशन) : गसरे िारा खातात तेव्हा तो घास पोटाच्या पप्रहल्या भागात लातो. त्या भागाला 
रुमेा म्हितात. तेथे १५ ते २० तासात शरीरातील किसलीवाचं्या मरतीाे िप्र्रमया होते. ांतर तो घास परत 
तोंडात आिूा त्यािे पसन्हा िवधि होते. त्यावळेी त्यात आिखी लाळ प्रमसळते. त्याांतर तो घास लोड 
लठराच्या रससऱ्या भागात लातो. या भागाला रेप्रटक्यसलम म्हितात. या संपूिध िप्र्रमयेला रवथं करिे कसे 
म्हितात. 
 
रिंथ करू शकिारे / रिंथी पशू (रुणमनिट स) : ले पशू रवथं करूा गवत आप्रि झाडािी पााेही कि 
म्हिूा पूिधपिे पिव ूशकतात त्याांा रवथंी पशू कसे म्हितात. गोवशंीय पशू म्हिले गायी, बैल, कालवडी, 
वळू, वासरे हे तसेि म्हशी, शळे्या-मेंढ्या आप्रि उंट हे रवथंी पशू. या पशूचं्या पायािे खूर रसभागलेले 
कसतात. या प्रशवाय लंगली िाण्यापंैकी, हरिे व प्रलराफ हेही रवथंी पशू आहेत. रवथंी पशूिें लठर िार 
िभागाांी बालेले लोड-लठर कसते. त्यातला पप्रहल्या मोठ्या िभागाला रूमेा, रससऱ्या िभागाला 
रेप्रटक्यसलम, प्रतसऱ्या िभागाला ओमझॅम आप्रि शवेटच्या िभागाला मसख्य लठर-ॲबोमझॅम कसे म्हितात. 
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रिंथ न करू शकिारे / न-रिंथी पशू (नॉन रुणमनिट्स) : ज्या पशूांा रवथं करता येत ााही आप्रि 
पप्ररिामी ले गवत वा झाडािी पााे कि म्हिूा पिव ूशकत ााहीत कशा पशूांा ा-रवथंी पशू कसे म्हटले 
लाते. त्याांा मािसासारखे साधेि लठर कसते, म्हिूाि त्या पशूांा साधे एकलठरी पशू म्हटले लाते. 
घोडा, गाढव, कस त्रा, मालंर, डसक्कर व हत्ती हे साधे एकलठरी रवथं ा करू शकिारे पश ूहोत. 
 
रसिाणहनीपेशी (फ्लोएम) : वास्पतीमध्ये पााासारख्या हप्ररतद्रव्य कसलेल्या कंगात िकाशसंश्लेतिाद्वारा 
बाप्रवलेले कि खोडातूा मूळ, फस ले, फळे या कन्य कवयवापंयंत पोिप्रविाऱ्या ाप्रलका. या लाबं पेशींच्या 
बालेल्या कसतात. ित्यक्ष किरस या पेशींमधूा लात कसतो. (पाहा : जलवाचहनी-चझलम) 
 
रसाकषगि भार (ऑस्मॉणटक पे्रशर) : पेशीतील प्रवद्राव्य पराथाच्या द्राविावरील भारामसळे, पेशीतील द्रावि 
कधधभेद्य पेशीपटलापार लाऊ ा रेण्याच्या राबास, रसाकतधि भार कसे म्हितात. रसाकतधि भार पेशीतील 
द्राविाच्या तीव्रतेच्या समिमािात कसतो. (पाहा : परावती चनवतटन) 
 
रंगकि (णपगमेंट) : िाप्रिमात्राचं्या पेशींमध्ये प्रारप्राराळ्या िकारिे रंगकि कसतात. त्याचं्यामसळे वास्पती 
आप्रि िाण्याांा त्यािें रंग येतात. कँथोसायप्राामसळे पााा-फस लाांा गसलाबी रंग येतो, तर ्रमोमटॅोफोरमसळे 
टोमटॅो लाल प्ररसतात. मेलॅप्रााच्या िमािातं माावाच्या कातडीिा रंग गव्हाळ, सावळा कथवा काळा 
कसतो. वास्पती आप्रि िािी यािें आकतधि प्रामाि करण्यािे वकवा संरक्षि करण्यािे कायध हे रंग करतात. 
 
रंगद्र्य (मेलानीन) : हे काळे रंगद्रव्य बहसवारीक आहे. डोळ्यातील बसबसळ, केस आप्रि शरीरावरील 
िामडीिा काळा रंग या मेलााीामसळे कसतो. बाह्यावरिातील मेलााोसाईट्टस या पेशीमध्ये मेलााीा 
प्रामाि होते. 
 
रंगद्र्ये (डाइज) : धागे, कापड, िामडे, कागर वगैरेंाा रंगीत करण्यासाठी वापरले लािारे पराथध. ही 
बव्हंशी काबधाी संयसगे कसतात आप्रि त्यात कॉन्लसगेटेड प्रद्वबधं कसतो. रेिूच्या संरिाेाससार रंगािें िकार 
ठरतात. उरा. - N=N - हा ॲझो गट कसलेल्या रंगाांा ॲझोडाईल म्हितात. रंग कसा िढप्रवतात त्या 
प्ररतीवरही रंगािें वगीकरि करतात. 
 
रंगमापक (कलरीमीटर) : एखाद्या द्राविातील रंगद्रव्यािी सहंती व द्राविातील घटक तसलाात्मक 
दृष्ट््यमा ठरप्रवण्यासाठी रंगमापक वापरला लातो. प्ररलेल्या द्राविातील रंगद्रव्यािी संहती, पूवी माहीत 
कसलेल्या रंगद्रव्याच्या संहतीशी तसलाा करूा मोलली लाते आप्रि द्राविातील घटक प्राप्रित केले 
लातात. 
 
रंगाधंळेपिा (कलर बलाईंडनेस) : एक िकारिा दृप्रष्टरोत. यात रंगािें ाीट आकला होत ााही. हा 
बहसताशंी रूप्रतत लासकापंोटी लन्मतःि उद्भवतो. रंगाधंळेपिा ओळखण्यासाठी मप्रशहारा रंगपट (िाटध) 
वापरतात. यात प्रवप्रशष्ट रंगाचं्या प्रमश्रिाच्या प्रठपक्यात आकडे काढलेले कसतात. काही आकडे फक्त 
रंगाधंळ्याांा प्ररसतात. 
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रंगीत पेशी (बॅसोणफल्स) :रक्तामधील पेशी या मलूभतू रंगाांी रंगू शकतात. 
 

 
 
राइट बंधू : प्रवमााािा शोध लाविारे आप्रि म्हिूा प्रवमाायसगािे िवतधक कशी ओळख कसिारे रोा 
कमेप्ररका भाऊ, प्रवल्बर रामट (१८६७-१९१२), आप्रि ऑरनव्हल रामट (१८७१-१९४८). हवपेेक्षा लड, 
वैमाप्राकासह ३४० प्रकलो वलााच्या यापं्रत्रक प्रवमााािे त्याांी १८ प्रडसेंबर, १९०३ रोली यशस्वी उड्डाि 
केले. ते लप्रमाीपासूा ३६ मीटर उंिीवर ५९ सेकंर राप्रहले. त्याला १२ कर्श्शक्तीिे मंलीा होते. 
 

 
 

राऊत, सखाराम अजुगन (१८३९-१८८५) : एकोप्रिसाव्या शतकातील ाामवतं वैद्यकशास्त्रज्ञ आप्रि 
समालससधारक. भाऊ राली लाड यािें सहाध्यायी. गॅ्रन्ट मेप्रडकल कॉलेलमध्ये ते वास्पतीशास्त्रािे 
िाध्यापक होते. ले. ले. रुग्िालयात ते सलधा होते. आपल्या घरात त्याांी त्या काळातली पाप्रहली 
वास्पतीवाप्रटका स्थापा केली होती. काेक वास्पतींपासूा क्षयरोगावरील पप्ररिामकारक औतधािंा शोध 
त्याांी लावला. वैद्यकशास्त्रावर त्याांी मराठीत पाठ्यपसस्तके प्रलप्रहली. तसेि भारतीय मटेप्ररया मेप्रडकािेही 
लेखा केले. प्रवधवाप्रववाहािा पसरस्कार केला. लसीकरिािाही िसार त्याांी केला. बॉम्बे ाॅिरल प्रहस्री 
सोसायटीिे एक संस्थापक होते. 
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राऊस, रिकास्िसस पेटन (१८७९-१९७०) : या कमेप्ररका वैद्यक शास्त्रज्ञााे सा १९१० मध्ये कोंबड्यामधील 
होिाऱ्या एका ककध रोगािी उत्पत्ती एका प्रवतािूमसळे होते हे ियोगाांी प्रसद्ध केले. या ककध रोगास राउस 
साककमा व प्रवतािूस राऊस साककमा व्हायरस कसे संबोधले लाते. डॉ. राउस याांा या संशोधाासाठी 
१९६६ िे लीवशास्त्र व वैद्यकशास्त्रािा ाोबेल पसरस्कार िाल्सध हगीन्सबरोबर प्रमळाला. 
 
राख (फ्लाय ॲश) : औनष्ट्िक प्रवद्यसत कें द्रात रगडी कोळसा लाळला लातो, त्यावळेी ा लळिारा भाग 
सूक्ष्म भसकटीच्या रूपातं खाली राहतो, त्याला राख म्हितात. एक घटक म्हिाू या राखेिा पोझोलााा 
प्रसमेंट बावतााा उपयोग होतो. यापासूा स्वस्त रराच्या प्रवटा बाप्रवता येतात. बाधंकाम के्षत्रात या राखेिा 
पसष्ट्कळ उपयोग केला लातो. 
 
राजआम्ल (अक्वा रेणजया) : एक भाग ाायप्ररक आम्ल आप्रि तीा ते िार भाग हायड्रोक्लोप्ररक आम्ल यािें 
प्रमश्रि. याच्यात सोाे, प्लॅप्रटाम यासंारखे धातूही प्रवरघळत कसल्यामसळे धातूउद्योगात त्यािा मोठ्या 
िमािात वापर होतो. 
 
राजधमी धातू (नोबल मेटल) : सोाे, पॅलॅप्रडयम, प्लॅप्रटाम आप्रि ऱ्होप्रडयम या धातंूाा शाही धातू म्हिले 
ाोबल मेटल्स कसे म्हितात. त्यािंी रासायप्राक प्र्रमयाशीलता खूपि कमी कसल्यामसळे वातावरिािा 
त्याचं्यावर काहीही पप्ररिाम होत ााही. आम्लराल म्हिले कक्वारेप्रलयात मात्र सोाे आप्रि प्लॅप्रटाम हे धातू 
प्रवरघळतात. 
 
राजधमी िाय ू(नोबल गॅसेस) : स्वतंत्र कनस्तत्व कसलेले एकािू (मोाोॲटॉप्रमक) वायू. हेप्रलयम, प्राऑा, 
ऑरगा, प्र्रमप्टॉा, झेाॉा आप्रि प्रकरिोत्सारी रेडॉा या ६ वायूंिा समावशे होतो. या सवध मौलाचं्या बाह्य 
कक्षा आप्रि आतील सवध कक्षाही पूिधतः भरलेल्या आहेत. म्हिूा या सवध वायूंिी सयंसला शनू्य आहे. हे वाय ू
साधारि पप्ररनस्थतीत कोित्याही िकारिा रासायप्राक बंध प्रामाि करूा रासायप्राक प्र्रमयात भाग घेऊ 
शकत ााहीत. 
 
राजस्थान णिनयान सोसायटी : १९९४ साली स्थापा झालेली ही ससं्था संपूिध रालस्थाा राज्यात प्रवज्ञाा 
िसारािे काम करते. शाळा, महाप्रवद्यालयात आप्रि सावधलप्राकप्ररत्या प्रवज्ञाा प्रवतयावर भातिे, ििा, 
पप्ररसंवार, कंधश्रद्धा प्रामूधला करण्यासाठी मोिे काढिे प्रारशधाे करिे, कि भेसळ, िरूति प्रवरोधी 
कायध्रममही संस्था करीत कसते. 
 
राजा रामविा प्रगत तंत्रज्ञान कें द्र (राजा रामविा सेंटर फॉर ॲड्हािस टे्नॉलॉजी - कॅट) : लेझर 
प्रकरिाचं्या सवध पैलंूवर मूलभतू संशोधा करण्यासाठी १९८६ साली स्थापा झालेली किसशक्ती प्रवभागाच्या 
कप्रधपत्याखालील संस्था. शनक्तशाली मलेक्रॉा िवगेाकािी, प्रसन््रमोरॉािी, बाधंिीही संस्थेाे केली आहे. 
 
राताधंळेपिा (नाईट बलाईंडनेस) :रात्री कथवा मंर िकाशात कमी प्ररसिे. यािी कारिे, दृप्रष्टपटलातील 
छडीसारख्या पेशींाा मार लागल्यामसळे, काही वळेा लन्मतःि या पेशींिी वाढ ा झाल्यााे, वकवा ‘क’ 
लीवासत्त्वािा कभाव झाल्यामसळे राताधंळेपिा येतो. ‘क’ लीवासत्त्वािी न्याूता, लंतकृप्रमबाधा, तेलतूप 
संपूिध बंर केल्यामसळे होते. ‘क’ लीवासत्त्व प्ररल्यावर हा राताधंळेपिा बरा होतो. 
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राबी, इणसडोर इसकॅ (१८९८-१९८८) : ऑनस्रयात लन्मलेल्या पि पसढे कमेप्ररकेत स्थाप्रयक झालेल्या रबी 
याांा भौप्रतकशास्त्रात किसकें द्रािे िसंबकीय गसिधमध ाोंरण्यासाठी कासस्पंरा पद्धतीिा वापर केल्याबिल 
१९४४ साली ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले. त्याचं्या या सशंोधाााे किू आप्रि परमािचू्या रिाेिी कप्रधक 
माप्रहती प्रमळाली. माॅहाटा किसबॉम्ब िकल्पात त्यािंा सहभाग होता. 
 
रामचंद्रन, जी. एन. (१९२२-२००१) : सलीवामंध्ये कायधरत कसिाऱ्या महाकाय रेिूंिे स्फप्रटक बावाू क्ष-
प्रकरि प्रववतधााच्या आधारावर त्याचं्या कंतगधत प्रत्रप्रमती सरंिाेिा उलगडा करण्यािे तंत्र प्रवकप्रसत करिारे 
भारतीय भौप्रतकशास्त्रज्ञ. त्याचं्या मौप्रलक संशोधाातूा रेण्वीय लीव-भौप्रतकशास्त्रािा पायाि रिला गेला. 
‘स्ाायूंमधल्या कोलॅलेा या महत्त्वाच्या रेिूिी रिाा प्रतहेरी गोफासारखी कसते’, हा त्यािंा शोध 
डीएाएच्या रसहेरी गोफामतकाि महत्त्वािा मााला लातो. क्ष-प्रकरि तपासिीतूा प्रमळिाऱ्या माप्रहतीिे 
प्रवश्लेति करण्यासाठी त्याांी तयार केलेल्या एका आलेखािा उपयोग लीवरसायाशास्त्र तसेि 
लीवभौप्रतकशास्त्र याचं्या काेक शाखामंध्ये केला लातो. हा आलेख आता त्याचं्या ाावााेि ओळखला लातो. 
शरीरातील व्याधींच्या प्रारााासाठी वापरल्या लािाऱ्या कॅटस्कॅा, मगॅ्ाेप्रटक रेझोाास यासारख्या तंत्राचं्या 
प्रवकासालाही त्यािंा हातभार लागला आहे. तकध शास्त्रािे गप्रित या प्रवद्याशाखेिी मसहूतधमेढ रोवाू त्याांी 
संगिकशास्त्राच्या प्रवकासातही महत्त्वािी भपू्रमका बलावली आहे. (पाहा : चतहेरी गोफ, कोलॅजेन) 

 

 
 
रामन इफे्ट : िकाशािी एक लाट लेव्हा पाररशधक माध्यमातूा लाते तेव्हा त्यातील काही िकाशलहरींिे 
पृथ्थकरि होते. मूळ िकाशाच्या लाटेप्रशवाय काही कमलोर आप्रि कमी-लास्त ितीच्या रेता (प्रवक लामा 
ऑफ लोकर ऑर हायर ववे्ह लेन्थ) कसतात. यामसळे िकाश लाटेच्या ठराप्रवक कंतरावर कसतो. या रेताांा 
रामा लाईन्स म्हितात. फोटॉन्सच्या शक्ती कमी-लास्त होण्यामसळे कसे होते. कसे होण्यािे कारि, 
फोटॉन्सिी माध्यमात कसलेल्या पराथांच्या लहाा किाबंरोबर होिाऱ्या िप्र्रमया-लहाा किाचं्या शक्ती 
कभ्यासासाठी या ियोगािा उपयोग होतो. हा शोध सी. व्ही. रामा याांी लावला व त्याचं्या ााव ेिप्रसद्ध 
आहे. 
 
रामन, चंद्रशेखर िेंकट (१८८८-१९७०) : िकाशाच्या एका प्रववप्रक्षत प्रवकीरि आप्रवष्ट्कारासबंंधीच्या 
मूलभतू संशोधाासाठी १९३० सालिे भौप्रतकशास्त्रािे ाोबेल पाप्ररतोप्रतक प्रमळविारे भारतीय शास्त्रज्ञ. त्यािें 
संशोधा ‘रामा पप्ररिाम’ म्हिूा ओळखले लाते. रामा प्ररसिध मनन्स्ट्ूयमटिे संिालक, मंप्रडया 
मनन्स्ट्ूयमट ऑफ सायन्स, बेंगलोरिे भौप्रतकशास्त्र प्रवभागिमसख म्हिाूही त्याांी काम केले. त्याांा 
भारतरत्ा हा सन्माा प्रमळाला होता. 
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रामन संशोधन संस्था, बंगलोर : सर िंद्रशखेर रामा १९४८ साली स्थापा केलेली भौप्रतकशास्त्रात मूलभतू 
संशोधा करिारी संस्था. १९७० साली त्याचं्या मृत्यूांतर मूलभतू संशोधा करिारी राष्ट्रीय संस्था त्याचं्या 
ाावााे ओळखली लाऊ लागली. संस्थेतील द्रव्य स्फप्रटक ियोगशाळा ही आतंरराष्ट्रीय पातळीवर या 
प्रवतयात काम करिारी आघाडीिी ियोगशाळा मााली लाते. येथे घड्याळात, वाहा के्षत्रात, संरक्षि के्षत्रात 
वापरले लािारे तंत्रज्ञाा प्रवकप्रसत केले लाते. संस्थेाे - सैद्धापं्रतक भौप्रतकशास्त्र आप्रि खगोलभौप्रतकशास्त्र 
या प्रवतयात खास कभ्यास केला आहे. 

 

 
 
रामिंलगस्िामी, िूणलणमरी (१९२१-२००१) : भारतीय रोगप्राराा शास्त्रज्ञ. लहाा मसलामंध्ये िप्रथााचं्या 
कभावी होिारे कस पोति, प्रहमालयातील स्थाप्राक गलगंड, पंडसरोग यािें प्राराा करूा गलगंडाला 
आयोप्रडायसक्त प्रमठाच्या वापरााे तसेि पंडसरोगाला लोह रेऊा िप्रतबंध करता येतो. हे त्याांी राखवाू 
प्ररले. भारतीय आयसर्षवज्ञाा संस्थेिे संिालक तसेि आयसीएमआरिे महाप्रारेशक म्हिूाही त्याांी काम 
पाप्रहले. त्याांा एफआरएसिा सन्माा प्रमळाला होता. 
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रामसे, णिल्यम (१८५२-१९१६) : रेडॉा या प्रकरिोत्सारी वायूिा शोध लावल्याबिल १९०४ सालिे 
रसायाशास्त्रािे ाोबेल पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे प्रब्रप्रटश रसायाशास्त्रज्ञ. १८९० च्या रशकात, लॉडध रॅले 
याचं्याबरोबर याांी ऑरगा, प्राऑा, प्र्रमप्टॉा आप्रि झेाॉा या प्रानष्ट््रमय वायूंिा शोध लावला होता. 

 

 
 
रामानुजन, श्रीणनिास आयगंार (१८८७-१९२०) : लॉलध कार याचं्या ‘प्रसाॉनप्सस ऑफ एप्रलमेंटरी प्ररझल्ट् 
मा प्यसकर मथेॅमपॅ्रटक्स’ या गं्रथाच्या िेरिेमसळे, शालेय लीवाापासूाि, ‘गप्रितात पसढे काय?’ यािा सतत 
शोध घेिाऱ्या रामाासला यािंी संशोधक वृत्ती लागृत झाली. कसाि लोाेच्या प्रत्रकोिप्रमतीच्या रससऱ्या 
भागातील ex, log (1 + x), sinx, cosx फलाचं्या कांत श्रेिी रुपावंरूा त्यास कांतश्रेिी, कांत 
गसिाकार, कांत संतत कपूिांक, कांत संकला यात कप्रधक रस वाटू लागला, आप्रि तो सातं रुपापेंक्षा 
कांत रुपाकंडे आकर्षतत होत गेला. 

 

 
 

रामाासलााी मपॅ्ररकच्या परीके्षत िागंले यश प्रमळवले पि महाप्रवद्यालयीा कभ्यास्रमम त्याांा 
झेपेाा. मग त्याांी ाोकरी केली. या ाोकरीच्या काळाि छंर म्हिूा गप्रिते सोडवण्यािा उप्रमम िालू 
राप्रहला. ाोकरीतल्या मंग्रल वप्ररष्ठााे कें प्रब्रल प्रवद्यापीठातील गप्रित प्रवभाग िमसख ली. एि. हाडी यािंा 
रामाासलाशी पप्ररिय करूा प्ररला आप्रि हाडीाे रामाासलाला कें प्रब्रलला बोलावाू घेतले. 

 
कें प्रब्रलच्या वास्तव्यात (१९१४ ते १९१९) रामाासलािे समाकला, एकमापाकंी फले व समीकरिे, 

कंकशास्त्र, कांत श्रेढी, िया प्रवश्लेति, रलीकरि (पाटीशा), रीमाा झीटा फल, कप्रधघटीत संख्या 
मत्यारींवर महत्त्वपूिध संशोधा झाले व त्यावरील ३२ शोध प्राबधं िप्रसद्ध झाले. ते ‘कलेक्टेड पेपसध ऑफ 
श्रीप्रावास रामाासला’ (१९२७) मध्ये ग्रप्रथत झालेले आहेत. रामाासला याांा कें प्रब्रल प्रवद्यापीठािी बी. ए. 
(१९१६), प्रराटी कॉलेल (१९१७) व रॉयल सोसायटीिे फेलो (१९१८) हे सन्माा िाप्त झालेले होते. 
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राय, प्रफुल्लचंद्र (१८६१-१९४४) : भारतीय रसाया शास्त्रज्ञ. त्याांी मक्यसधरस ाायरटेिा शोध लावला. १६ 
वत ेरसायाशास्त्रािे कध्यापा केले. मंप्रडया स्कूल ऑफ केप्रमस्री व मंप्रडया केप्रमकल सोसायटी या संस्था 
त्याांी स्थापा केल्या. तसेि बेंगाल केप्रमकल आप्रि फामास्यसप्रटकल्स वक्सध प्रल. हा कारखाााही उभारला. 
त्याांी व त्याचं्या सहकाऱ्याांी लस्त, कॅडप्रमयम आप्रि पाऱ्याच्या सयंसगाचं्या गसिधमािा कभ्यास केला. 

 

 
 

रायझोणबयम : लाबंोड्या आकारािे हे लीवािू लप्रमाींतूा काही िकारच्या वास्पतींच्या मसळातं प्रशरतात, 
तेथे घरे करतात, ते गाठींच्या रुपातं प्ररसूा येते. हे लीवािू पप्ररसरातंील ाायरोला शोताू यलमाा 
वास्पतीला रेतात. हे ााते रोघाांाही फायद्यािे ठरते. लीवािूंाा घर प्रमळते आप्रि यलमाा झाडाांा एरवी 
उपलब्ध ासलेले ाायरोला पोतिा द्रव्य प्रमळते. 
 
रायबोझोम्स : लासकामंधील साकेंप्रतक आराखड्यााससार िप्रथाािंी बाधंिी करिारा पेशीतील महत्त्वािा 
कवयव. तो आरएाए आप्रि िप्रथाे याचं्या एकमेकात गसंफलेल्या रिााबंधााे बालेला कसतो. पेशीकें द्रातील 
डीएाएमधील माप्रहती रूत आरएाएच्या रेिूकडूा पोिल्याांतर त्यािे वािा करूा या कवयवावर घटक 
कप्रमाो आम्ले प्रवप्रशष्ट ्रममात लोडली लातात व िप्रथाािंी साखळी तयार होते. 

 

 
 
राि, शातंा श्रीणनिास (१९२७-१९७९) : मनन्स्ट्ूयमट ऑफ प्ररिॉडनक्टव्ह प्ररसिध या ससं्थेिी स्थापाा 
करिाऱ्या भारतीय सूक्ष्मलीवशास्त्रज्ञ. त्याांी मसख्यत्व े करूा िप्रतकारलीवशास्त्र (मम्यसाोबायोलॉली) या 
प्रवज्ञााशाखेत सशंोधा केले. त्याांी ‘गोाॅडोरापीास’ या हामकामधील िप्रतवपड तयार करण्याच्या 
सामग्रीिा शोध घेतला. तसेि, शस्रमलंतूिे िप्रतवपड मािसाच्या शरीरात आढळल्यास वधं्यत्व येऊ शकते हे 
राखवाू प्ररले. 
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राि, सी. एन. आर. (१९३४-) : भारतीय रसायाशास्त्रज्ञ, त्यािें घाावस्था रसायाशास्त्र, रसायाािें 
विधपट, रेिूंिी रिाा आप्रि पृष्ठीय प्रवज्ञाा यामध्ये महत्त्वािे योगराा आहे. त्यािंी १९८२ मध्ये लंडाच्या 
रॉयल सोसायटीिे फेलो म्हिूा प्रावड झाली. मंप्रडया मनन्स्ट्ूयमट ऑफ सायन्सिे ते संिालक होते. 
लवाहरलाल ाेहरू सेंटर फॉर ॲडव्हान्सड सायंप्रटप्रफक प्ररसिध बंगलोरिे ते माार कध्यक्ष आहेत. 
पंतिधाााचं्या वैज्ञाप्राक सल्लागार सप्रमतीिे कध्यक्ष आहेत. 

 

 
 
राि, य.ू आर. (१९३२-) : भारतीय कंतराळ शास्त्रज्ञ. भारतीय कंतराळ संशोधा कध्यक्ष. त्याचं्या 
कारप्रकरीत मस्त्रोाे मन्सटॅ या कृप्रत्रम उपग्रह माप्रलकेिे यशस्वी उड्डाि केले. त्यामसळे १९८० ते १९९० या 
रशकात संरेश वहाात भारतात ्रमातंी घडूा आली. सध्या ते कहमराबारच्या भौप्रतकी संशोधा 
ियोगशाळेिे तसेि प्ररझवध बकेँिे सल्लागार आहेत. 

 

 
 
राशी (झोणडॲकल साइिस) : आयप्राकवृत्तास समाा कशा बारा भागातं प्रवभागल्यावर प्रामाि होिारा 
ित्येक भाग. पृथ्वीवर उभ्या कसलेल्या प्रारीक्षकाच्या दृष्टीाे आयप्राकवृत्त हे कंतराळातील ३६० कंशािें 
वतसधळ कसल्यााे, हा ित्येक भाग तीस कंशािंा कसतो. या ित्येक भागाला त्या भागाशी संबपं्रधत कसिाऱ्या 
तारकासमूहािंी ााव ेरेण्यात आले आहेत. ही ााव े: मेत, वृतभ, प्रमथसा, ककध , वसह, कन्या, तसळ, वृप्रिक, 
धाू, मकर, कसं भ आप्रि मीा कशी आहेत. ग्रहािें, िंद्रािे वकवा सूयािे स्थाा ढोबळ मााााे रशधवण्यास या 
राशींिा उपयोग होतो. (पाहा : आयचनकवृत्त) 
 
राष्ट्रीय अिकाश प्रयोगशाळा (नॅशनल एअरोस्पेस लॅबोरेटरी), बंगलोर : १९५९ साली स्थापा झालेल्या 
या सीएसआयआरच्या घटक संस्थेत एरोस्पेस कप्रभयापं्रत्रकीतील वायसगप्रतशास्त्र (एरोडायाॅप्रमक्स) फ्ल्यसईड 
मेकॅप्राक्स, पराथध प्रवज्ञाा (मटेप्ररकल्स सायन्स), िोपल्शा, रिााशास्त्र आप्रि ििाली कप्रभयापं्रत्रकी 
(प्रसस्टम्स मंप्रलप्राकरींग) यासारख्या आधसप्राक उच्च तंत्रज्ञाा के्षत्रातील संशोधा होते. ससं्थेाे हलके 
लढाऊ प्रवमाा (एलसीए) हलके वाहतूक प्रवमाा (एलटीए) धृव्रीय उपग्रह िके्षपि याा (पीएसएलव्ही) 
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प्रवकप्रसत केले आहे. तसेि काेक कप्रतिगत कॉम्पोप्रझट मटेप्ररयल्सिीही प्रार्षमती केली आहे. त्याप्रशवाय 
ववड टाेल्स, वकवा लाबंीिी िाििी करिारी ििाली, ॲकॉनस्टक िाििी ििाली आप्रि व्हायबे्रशा 
िाििी आप्रि प्रवश्लेति ििाली कशा काेक िाििी ससप्रवधािंी उभारिी केली आहे. मस्त्रो आप्रि 
डीआरडीओाे त्यािा पसरेपूर वापर केला आहे. 
 
राष्ट्रीय ऊस संशोधन संस्था (इणंडयन इस्िस्टयूूटट ऑफ शुगरकेन णरसचग) : १९५२ साली लखाौ येथे 
स्थापा झालेली भारतीय कृती संशोधा पप्ररतरेच्या कतंगधत उसासंबधंी सवांगीि सशंोधा करिारी राष्ट्रीय 
संस्था. उसाच्या लवकर तयार होिाऱ्या, साखरेिे लास्त िमाि कसिाऱ्या लाती, तसेि उसाच्या 
लालकूल, खोडकीड, शेंडा पोखरिारी कीड म. िप्रतबंधक लाती येथे प्रवकप्रसत झाल्या. छो्यमा 
शतेकऱ्यासंाठी आतंरपीक आप्रि खोडवा पीक व्यवस्थापा तसेि रसापासूा काकवी आप्रि स्वास्थ्य वधधक 
गूळ तयार करण्यािे तंत्र येथे प्रवकप्रसत झाले. 
 
राष्ट्रीय एड्स संशोधन संस्था (नॅशनल एड्स णरसचग इस्िस्टयूूटट - एनएआरआय ) : राष्ट्रीय एड्स 
प्रामूधला कायध्रममाला बळकटी आिण्यासाठी या रोगासबंंधीिे सवांगीि संशोधा करण्याच्या उिेशााे पसिे 
येथे स्थापा झालेली आरोग्य मंत्रालयाच्या कखत्यारीतली प्रवज्ञाा संस्था. भारतात ििप्रलत कसलेल्या 
एड्सकारि एिआयव्ही प्रवतािूच्या रोा िलातींिे संस्थेाे ियोगशाळेत संवधधा केले कसूा त्याचं्याप्रवरोधी 
लस बावण्यािे ियत्ा होत आहेत. 
 
राष्ट्रीय जीिशास्त्र कें द्र (नॅशनल सेंटर फॉर बायोलॉजीकल सायिस-एनसीबीएस), बंगलोर : 
लीवशास्त्राच्या आधसप्राक शाखामंध्ये मलूभतू संशोधा करण्याच्या उिेशााे स्थापा झालेले टीआयएफआरिे 
एक कें द्र. रेण्वीय लीवशास्त्र, िेताप्रवज्ञाा हे संस्थेतील संशोधाािे काही िमसख प्रवतय आहेत. 
 

 
 

राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन कें द्र (नॅशनल णरसचग सेंटर फॉर गे्रंप्स) : भारतीय कृती संशोधा पप्ररतरेच्या 
छत्राखाली, १९८७ साली मालंरी, पसिे येथे स्थापा झालेले द्राक्षप्रवतयक सवांगीि सशंोधा करिारे कें द्र. 
द्राक्षापासूा वाईा, रस, मासका आप्रि खाण्यासाठी बी-प्रवरप्रहत कशा प्रवप्रशष्ट लाती प्रवकप्रसत करण्यावर येथे 
भर प्ररला लातो. एफपीओ, कोडेक्स, एगमाकध  कशा मााकााससार द्राक्षािंी प्रायात आप्रि प्रव्रमी कशी करावी 
याबिल शतेकऱ्याांा मागधरशधा केले लाते. द्राक्ष काढिीांतर त्यात रासायप्राक खते वा कीटकााशकाचं्या 
प्रशल्लक कंशािी िाििी येथील कद्ययावत ियोगशाळेत होऊ शकते. 
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राष्ट्रीय पयािरिीय अणभयाणंत्रकी संशोधन संस्था, नागपूर (नीरी) : सीएसआयआरच्या या ससं्थेला 
सध्यािे ााव १९७४ साली प्ररले गेले. रेशात ाऊ प्रठकािी शाखा कसलेल्या या ससं्थेत लल व वायसिरूति 
मापा आप्रि प्रायंत्रि यासाठी संशोधा िालते. त्यासाठी लागिारी उपकरिे व प्ररती यािें िमािीकरिही 
येथे केले लाते. रेशभरातील वायसिरूतिािे मापा या संस्थेतफे केले लाते, त्याििमािे कारखान्यातूंा 
आप्रि मााववस्तींतूा होिारे िरूति आटोक्यात आिण्यासाठी ही संस्था मागधरशधा करते. 

 

 
 
राष्ट्रीय पेशी णिज्ञान कें द्र (नॅशनल सेंटर फॉर सेल सायिस) : पसिे प्रवद्यापीठाच्या आवारात ही संस्था ११ 
मािध १९८६ रोली स्थापा झाली आप्रि पेशीप्रवतयक संशोधा येथे होते. माावी पेशीसंबधंी तसेि 
हायप्रब्रडोमाप्रवतयक संशोधााप्रवतयी मथे मलूभतू संशोधा, प्रशक्षि आप्रि िप्रशक्षि प्ररले लाते. मलूभतू 
संशोधाािा आवाका वाढवण्यासाठी ससरुवातीच्या काळात संस्थेत काेक ावीा, उपयसक्त बरल घडूा 
आले. त्या दृष्टीाे, ककध रोगाचं्या बाबतीत संशोधा करण्यासाठी सेल बायोलॉली, िप्रतकारशक्ती संबधंी 
संशोधाासाठी िप्रतरक्षाप्रवज्ञाा (मम्यसाोलॉली), प्रलाॉप्रमक्स, िोप्रटयोप्रमक्स कशा शाखा कायधरत आहेत. 
 
राष्ट्रीय पोषि संस्था (नॅशनल इस्िस्टयूूटट ऑफ ियुरीशन-एनआयएन) : ही संस्था हैद्राबार येथे कसूा 
(मंप्रडया काऊनन्सल ऑफ मेप्रडकल प्ररसिध) राष्ट्रीय वैद्यक संशोधा पप्ररतरेिी एक घटक ससं्था आहे. 
पूवी ती पोति सशंोधा ियोगशाळा म्हिाू ओळखली लायिी आप्रि ती तप्रमळााडूच्या कस ाूर मथे होती. 
ांतर ती १९५८ साली हैद्राबार येथे आिण्यात आली. प्रतिे ाामकरि राष्ट्रीय पोति संस्था कसे १९६९ 
साली करण्यात आले. भारतातील वगेवगेळ्या राज्यातील आहार आप्रि पोतिासंबधंीिे ले प्रवप्रवध िश्ा 
आहेत त्यािंा कभ्यास करिे, आहारातील त्रसटी शोधूा काढिे आप्रि त्यावर उपाय ससिविे हा या संस्थेिा 
मसख्य हेतू आहे. या संस्थेाे आलपयंत रेशातील प्रवप्रवध आहाराच्या घटकािें मूल्यमापा केले कसूा, कमी 
खिात लास्तीत लास्त पोतिमूल्ये कसलेले पोति िकार प्रामाि केले आहेत. तसेि िौढ आप्रि मसलाांा 
आवश्यक कसिाऱ्या पोति प्रवतयक किघटकािंी आकडेवारी तयार केली आहे. कस पोतिामसळे येिारे 
कंधत्व आप्रि त्यावर प्ररले लािारे पोति शोधूा काढले आहे. उरा. लीवासत्त्व ‘क’. भारताच्या प्रवप्रवध 
राज्यात या संस्थेिी रहा कें दे्र आहेत. 
 
राष्ट्रीय प्रजनन आरोनय संशोधन संस्था (एनआयआरआरएच) : पूवीिे ााव िलाा संशोधा संस्था कसे 
होते. ही एक आयसीएमआरिी महत्त्वािी संस्था १९७० मध्ये डॉ. (सौ.) शातंा राव याांी स्थापा केली. या 
संस्थेत िलाा आरोग्यात मलूभतू संशोधा, प्रशक्षि तसेि सेवा प्ररली लाते. ही संस्था मसंबई प्रवद्यापीठाशी 
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संलग्ा कसूा प्रतथे लीवप्रवज्ञाा, लैवतंत्रज्ञाा, लैवरसाया आप्रि व्यावहाप्ररक लैवशास्त्र या प्रवतयात एम. 
एस्सी तसेि पी. एिडी. प्ररली लाते. या संस्थेतील वैज्ञाप्राक मलूभतू, रूग्िप्रवतयक तसेि कृप्रतप्रवतयक 
(ऑपरेशाल) संशोधा िलाा आरोग्य या प्रवतयात करतात. येथे उच्च रलाच्या ियोगशाळा आहेत आप्रि 
त्यात कत्याधसप्राक साधाे वापरली लातात. ाव्यााे उरयास आलेली के्षते्र उरा. मूळपेशी लीवशास्त्र, 
िलााावर पप्ररिाम करिाऱ्या प्रवतारी पराथा बिल सशंोधा आप्रि लासकीय बरल घडविे. या संस्थेत 
लागप्रतक आरोग्य संघटाेतफे िलााातील संशोधा, प्रशक्षि आप्रि कासभव यात सहभाग प्ररला लातो. 
तसेि मतर राष्ट्रीय तसेि आतंरराष्ट्रीय संस्थाबरोबर सहकायध केले लाते आप्रि माप्रहती िराा केली लाते. 
 
राष्ट्रीय भू-भौणतकी संशोधन संस्था (नॅशनल णजओणफणजकल णरसचग इस्िस्टयूूटट - एनजीआरआय), 
हैद्राबाद : पृथ्वीिी रिाा आप्रि भगूभीयशास्त्रीय िप्र्रमयापं्रवतयीिे संशोधा करण्यासाठी १९६१ साली स्थापा 
करण्यात आलेली सीएसआयआरिी घटक संस्था. संस्थेद्वारे खप्रालािें कन्वतेि (शोध घेिे), भलूल 
सवेक्षि आप्रि गसरुत्व तसेि भगूसरुत्व प्रवतयक सवेक्षिािे कामही मोठ्या िमािात हाती घेतले लाते. 
 
राष्ट्रीय भौणतकी प्रयोगशाळा (नॅशनल णफजीकल लेबॉरेटरी - एनपीएल) निी णदल्ली : भौप्रतकशास्त्राच्या 
प्रवप्रवध प्रवतयामंध्ये संशोधा करिे, उद्योगाांा आप्रि प्रवकासकामात गसंतलेल्या प्रवप्रवध संस्थाांा मरत करिे 
आप्रि मापाािी राष्ट्रीय मााके िस्थाप्रपत करिे या उिेशााे १९५० साली सीएसआयआरतफे स्थापा 
करण्यात आलेली प्रशखर संस्था. ियोगशाळेाे आकध काबधाच्या उत्पाराासाठीिे तंत्रज्ञाा, 
मलेक्रॉप्राक्समध्ये उपयोगी कसिारे प्रवप्रवध पराथध, कत्यंत उच्च तापमाा सहा करू शकिारे काबधा-
काबधा काम्पोप्रझट पराथध, कप्रतवाहक िसंबक आप्रि उद्योग, सरकार तसेि प्रवकासकायात गढलेल्या मतर 
संस्थाांा उपयसक्त ठरिारी काेक उपकरिािंी प्रार्षमती केली आहे. वातावरिाच्या वैप्रशष्ट््यमापं्रवतयीिा 
कभ्यास करण्यातही संस्थेिा मोठा वाटा आहे. रेशातील भातशतेीतूा उत्सर्षलत होिाऱ्या प्रमथेािे ित्यक्ष 
मोलमाप करूा कमेप्ररका रावा िसकीिा कसल्यािे प्रसद्ध करूा ससं्थेाे कप्रतशय मोलािी राष्ट्रीय कामप्रगरी 
पार पाडली आहे. 
 
राष्ट्रीय मानणसक आरोनय ि मज्जाणिज्ञान संस्था (एनआयएमएचएएनएस - णनमहािस ) : मााप्रसक 
आरोग्य व मज्जाप्रवज्ञााावर िगत संशोधा बंगलोर येथील प्रवज्ञाासंस्था. या ससं्थेत परव्यसत्तर स्तरावरील 
कभ्यास्रममही िालप्रवण्यात येतात. राष्ट्रीय मााप्रसक आरोग्य प्रवज्ञाा संस्थेिे १९७४ साली राष्ट्रीय 
मााप्रसक आरोग्य व मज्जाप्रवज्ञाा ससं्था कसे ाामकरि करण्यात आले. 
 
राष्ट्रीय रासायणनक प्रयोगशाळा (नॅशनल केणमकल लेबॉरेटरी - एनसीएल), पुिे : रसायाशास्त्राच्या 
प्रवप्रवध शाखामंध्ये संशोधा करिे, उद्योगाांा मरत करिे आप्रि रेशाच्या ाैसर्षगक साधासंपत्तीिा 
फायरेशीर वापर होण्याच्या दृष्टीाे ावीा तंत्रज्ञााािा प्रवकास करिे या उिेशााे सीएसआयआरिा घटक 
कसलेल्या या ियोगशाळेिी स्थापाा १९५० साली करण्यात आली. लैवतंत्रज्ञाा, ाॅाोतंत्रज्ञाा, 
कॅटाप्रलप्रसस, औतधे, उपकरिािंी रिाा, पराथांिा प्रवकास, कृती रसायाे, वास्पती ऊतींिे संवधधा आप्रि 
बहसवाप्ररक (पॉलीमर) प्रवज्ञााात प्रवप्रवध िकारिे संशोधा कायध्रमम या ियोगशाळेद्वारे पार पाडले लातात. 
पेटंटबाबत सतकध  कसलेली ही ियोगशाळा कसूा प्रताे आलवर पािशपेेक्षा लास्त पेटंट प्रमळवली आहेत. 
औद्योप्रगक उत्िेरकािंी एक माप्रलकाि ससं्थेाे प्रवकप्रसत केली आहे. बाबंू लवकर फस लविाऱ्या ऊती संवधधा 
तंत्रािाही प्रवकास संस्थेत झाला आहे. 
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राष्ट्रीय िनस्पती संशोधन संस्था, लखनौ (नॅशनल बॉटेणनकल णरसचग इस्िस्टयूूटट - एनबीआरआय) : 
१९४८ साली उत्तर िरेश शासाााे राष्ट्रीय वास्पती उद्याा म्हिूा ससरू केलेली ही संस्था पसढे कें द्र 
सरकारच्या सीएसआयआर या संस्थेाे िालवायला घेतली आप्रि १९७८ साली सध्यािे ाामकरि केले. 
उपयसक्त आप्रि शोभेच्या वास्पती - िकारािें संशोधा - संवधधा करिे आप्रि लमवलेल्या माप्रहतीिा िसार 
करिे, हे या संस्थेिे उिेश आहेत. वास्पप्रतशास्त्राच्या कभ्यासाच्या दृप्रष्टकोाातूा लावलेल्या एक लाखावर 
लाती येथे कसूा मोठा काष्ठवास्पती संग्रहाही आहे. 

 

 
 
राष्ट्रीय णिषािूणिज्ञान संस्था (नॅशनल इस्िस्टयूूटट ऑफ ्हायरॉलॉजी) : सवध िकारच्या प्रवतािूंवर िगत 
संशोधा करण्यासाठी १९५२ साली रॉकफेलर फाउंडेशाच्या मरतीाे स्थापा झालेली आयसीएमआरच्या 
कप्रधपत्याखालील प्रशखर प्रवज्ञाासंस्था. पसिे प्रवद्यापीठाच्या सलंग्ातेखाली या संस्थेत परव्यसत्तर 
कभ्यास्रममही िालप्रवण्यात येतो. 
 
राष्ट्रीय णिज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रचार पणरषद (एनसीएसटीसी) : कें द्र सरकारच्या प्रवज्ञाा व तंत्रज्ञाा 
प्रवभागाच्या कखत्याप्ररत कसलेली, रेशभर प्रवज्ञाा िसार करिारी कग्रगण्य संस्था. लातेमध्ये प्रवज्ञाा 
लागरुकता प्रामाि करूा वैज्ञाप्राक दृप्रष्टकोा रुलवण्यासाठी काेक ााप्रवन्यपूिध उप्रमम संस्थेाे राबवले 
आहेत. संस्थेतफे काेक प्रवज्ञाािसार िकल्पाांा आर्षथक साहाय्य प्ररले लाते, तसेि प्रवज्ञाा िसारािे काम 
करिाऱ्या व्यक्ती आप्रि ससं्थांाा पसरस्कार रेऊा ररवती गौरवण्यात येते. तसेि १९८८ सालापासूा 
राष्ट्रीय प्रवज्ञाा प्ररा रेशभर सालरा केला लातो. 
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राष्ट्रीय णिज्ञान णदन (नॅशनल सायिस डे) : ाोबले पाप्ररतोप्रतक िाप्त भारतीय शास्त्रज्ञ सर सी. व्ही. रामा 
याांी िकाशाच्या प्रवप्रकरिासंंबधीिे आपले संशोधा, ले पसढे ‘रामा पप्ररिाम’ म्हिूा ओळखले गेले ते २८ 
फेब्रसवारी रोली लगापसढे सारर केले. त्याच्या स्मरिाथध १९८७ सालापासूा २८ फेब्रसवारी हा प्ररवस भारतभर 
‘राष्ट्रीय प्रवज्ञाा प्ररा’ म्हिूा सालरा केला लातो. 
 
राष्ट्रीय ्यिसायजिय आरोनय संस्था (नॅशनल इस्िस्टयूूटट ऑफ ऑ्युपेशनल हेल्थ - एनआयओएच), 
अहमदाबाद : वगेवगेळ्या व्यवसायातील वैप्रशष्ट््यमामंसळे कामगाराचं्या आरोग्यावर होिाऱ्या पप्ररिामािंा वधे 
घेऊा त्याचं्या आरोग्याप्रवतयीिी माप्रहती गोळा करिे, त्याचं्या आरोग्यािे रक्षि कसे करता येईल याबिल 
संशोधा करिे या उिेशााे १९६६ मध्ये स्थापा झालेली आयसीएमआरच्या कखत्यारीतील प्रवज्ञााससं्था. 
उद्योगधंरे आप्रि कारखााे याांा सल्ला रेण्यािे कामही संस्था करते. कोलकाता आप्रि बंगळसरू येथे 
संस्थेच्या शाखा कसूा ती लागप्रतक आरोग्य संघटाेिे रप्रक्षिपूवध आप्रशयािे सहयोग कें द्र म्हिूाही कायधरत 
आहे. 
 

 
 

राष्ट्रीय समुद्रणिज्ञान संस्था (एन. आय. ओ.), गोिा : रेशासभोवती पसरलेल्या सागराच्या भौप्रतक, 
रासायप्राक, लैप्रवक, भगूभीय आप्रि कप्रभयापं्रत्रकी पलंूैिा कभ्यास करण्यासाठी १९६६ साली प्ररल्लीत 
स्थापा केलेली सीएसआयआरिी घटक ियोगशाळा. १९६९ साली ती गोव्याला हलप्रवण्यात आली. 
समसद्रापासूा खप्राल प्रमळप्रविे, प्रवप्रशष्ट आर्षथक के्षत्रािे (ममझेड) आरेखा आप्रि समसद्रीय िरूतिािे 
प्रायतं्रि करिे ही या ससं्थेिी िमसख ध्येये आहेत. ताबंे, कोबाल्ट, लोह, मगेँाील आप्रि प्राकेल कसलेल्या 
काेक बहसप्रवध धातू ाोड्यूल्सिा समसद्रात शोध घेण्यािे काम संस्थेाे केले आहे तसेि प्रवप्रवध कटंानक्टधका 
मोप्रहमा पार पाडल्या आहेत. प्रतच्याकडे गवतेिी आप्रि सागरकन्या ही रोा सशंोधा लहाले आहेत. 
संस्थेिी िारेप्रशक कायालये कोिीा, मसंबई आप्रि प्रवशाखापट्टिम मथे आहेत. 
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राष्ट्रीय सुदूर संिेदना अणभकरि (नॅशनल णरमोट सोस्िसग एजिसीएनआरएसए), णसकंदराबाद : ससरूर 
संवरेा के्षत्रात संशोधा करिे, ाैसर्षगक साधा संपत्तीिे सवेक्षि करूा माप्रहतीिी साठवि आप्रि फैलाव 
करण्यासाठी माप्रहती संग्रह (डेटाबँक) राखिे ही कामप्रगरी पार पाडिारी कवकाश प्रवभागाच्या 
कखत्यारीतील स्वायत्त ससं्था. ससं्थेकडे आयआरएस, लँडसटॅ, मेटसटॅ, प्ररसासधसटॅ कशा काेक 
उपग्रहाकंडूा िाप्त होिारी आकडेवारी प्रवश्लेप्रतत करिे, िप्र्रमया करिे आप्रि त्यािा कथध लावाू सूिाा 
रेण्यासाठी आधसप्राक उपकरिे आहेत. त्याप्रशवाय प्रतच्याकडे थेट माप्रहती गोळा करण्यासाठी संवरेके 
बसवलेली प्रवमााे रेखील आहेत. ससं्थेिी रोा प्रफल्डस्टेशन्स, मंप्रडया फोटोमटंरप्रिटेशा मनन्स्ट्ूयमट, 
डेहराडूा आप्रि प्ररसिध प्लाईट फॅप्रसप्रलटी, बंगलोर या प्रठकािी आहेत. 
 
राष्ट्रीय संशोधन णिकास महामंडळ (नॅशनल णरसचग डे्हलपमेंट कॉपोणरशन - एनआरडीसी), निी णदल्ली 
: सीएसआयआरच्या कखत्यारीतील एक महामंडळ. यािे उप्रिष्ट स्वरेशी तंत्रज्ञाााच्या प्रवकासाला आप्रि 
वापराला िाधान्य्रमम रेण्यािे आहे. तंत्रज्ञाा प्रवकासासंबंधीच्या िकल्पाांा प्रवत्तीय सहाय्य रेिे आप्रि 
प्रवकप्रसत तंत्रज्ञाा वापरिाऱ्या संस्थाकंडे हस्तातंरीत करण्याच्या कामात मरत करिे आप्रि ावीा शोधाांा 
(मन्व्हेन्शन्स) पाप्ररतोप्रतके आप्रि पसरस्कार रेऊा गौरप्रविे हे काम महामंडळ करते. 
 
रासायणनक ऑस््सजन मागिी (केणमकल ऑस््सजन णडमाडं - सीओडी) : पाण्यामध्ये कसलेल्या 
पराथांिे रासायप्राक प्र्रमयादं्वारे ऑनक्सप्रडकरि करण्याच्या क्षमतेला ‘सीओडी’ कसे म्हितात. पाण्यात 
तरंगिाऱ्या वकवा त्याद्वारे बालेल्या द्राविाांा ऑनक्सप्रडकरिासाठी लागिाऱ्या तीव्र रसायाािें ते मोलमाप 
आहे व ते ऑनक्सलाच्या िमािात मोलले लाते. केप्रमकल ऑनक्सला प्रडमाडं हे लैप्रवक ऑनक्सलाच्या 
(बीओडी) मागिीपेक्षा, साधारितः लास्त कसते. 
 
रासायणनक खत णनयतं्रि आदेश (फर्णटलायझर कंरोल ऑडगर) : रेशातील शतेकऱ्याांा िागंल्या ितीिी 
रासायप्राक खते, योग्य भावात प्रमळावीत म्हिूा ‘आवश्यक’ वस्तंूिा कायरा १९५५ यािा भाग म्हिाू कें द्र 
शासाााे प्रारेप्रशत केलेला आरेश (१९५७). खतािे उत्पारक, प्रव्ेरमते याचं्यावर या आरेशााससार योग्य 
रलािी खते ठरवाू प्ररलेल्या ररातं प्रवकिे बधंाकारक आहे. 
 
रासायणनक खते (केणमकल फटीलायझसग) : प्रपकाचं्या भरघोस वाढीसाठी आवश्यक कसिारी ाायरोला, 
फॉस्फरस व पोटॅप्रशयम यासारखी िमसख तसेि मतर काेक रसय्यम पोतिद्रव्ये वास्पतींाा बाहेरूा उपलब्ध 
करूा रेिारी रसायाे. ही लप्रमाीतूा मसळाकंरवी वकवा पााावंर फवारिी केल्यास पाााकंरवी शोतली 
लातात. एकाहूा कप्रधक किद्रव्ये कसलेली प्रमश्र वकवा सयंसक्त खतेही आता प्रपकाांा प्ररली लातात. 
 
रासायणनक बंध (बॉिड) : रासायप्राक संयसगातील किूांा एकप्रत्रत ठेविारे ले बल कसते त्यास ‘बधं’ कसे 
संबोप्रधले लाते. किूभोवती मलेक्रोािा घेराव कसतो व रोा किू एकत्र आले की त्यात प्रवद्यसत्आकतधि 
प्रामाि होते आप्रि रोा किूमंध्ये ‘आयप्राक’ बधं तयार होतो. एका किूतील मलेक्रोाशी रससऱ्या किूतील 
मलेक्रॉािी रेवािघेवाि झाली की ‘आयॉप्राक’ बधं प्रामाि होतो व साधारिपिे कशा िकारिे बधं 
कसेंप्रद्रय रसायाात आढळतात. मलेक्रॉािी रेवािघेवाि झाली की किूिे प्र्रमयाशील कि (िालधड 
पार्षटकल्स) बातात व नस्थप्रतक प्रवद्यसत् बलााे ते लसळले लातात. सहसयंसल बंध हे सेंप्रद्रय संयसगात आढळूा 
येतात. या बधंप्रार्षमतीत मलेक्रॉािी रेवािघेवाि होत ााही तर त्यािें शकेवरग होते. त्यामसळे, वाटिी 
झालेले मलेक्रॉा रोन्ही किूंशी प्रागडीत राहतात. सहसंयसलबंध आप्रि आयॉप्राक बंध यािें एकप्रत्रत 
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गसिधमध राखप्रविारा कोऑप्रडाेट (समन्वय) बंध मोठाली संयसगे प्रामाि होण्यास कारिीभतू ठरतात. 
त्यातील काही परमािू हे आयॉप्राक बधंामसळे प्रामाि होतात व ते आपले मलेक्रॉा कन्य किसस्त्रोत वाटूा 
घेतात. धातसरूप किूच्या परस्परातील आकतधिामसळे प्रवशते धातसमय बंध तयार होतो. या बधंात समबल 
कसलेले व्हॅलन्स मलेक्रॉा धातसरूप किूमध्ये मसक्तपिे संिार करतात आप्रि एकमेकाांा पकडूा ठेवतात. 
या धातसमय बधंामसळे प्रवद्यसतशक्तीिे वहा होत कसते. हायड्रोलायसक्त परमािूमध्ये हायड्रोला बधं हा वगेळा 
रसवा कसतो. साधारितः हायड्रोला वायू आयॉप्राक बंधाद्वारे रससऱ्या मूलद्रव्यातील मलेक्रॉाशी संयोग 
पावतो. कथात, रससरा किू आकारााे मोठा कसेल तो हायड्रोलामधील मलेक्रॉा आपल्याकडे खेितो व 
ऋि भारीत होतो. त्यामसळे हायड्रोलावर धाभार घेण्यािी पाळी येते. हा धाभारीत हायड्रोला, मग कन्य 
ऋिभार कसलेल्या किूांा आपल्याकडे आकर्षतत करतो. कशािकारे, या हायड्रोलायसक्त सयंसगात 
मलेक्रॉािी रेवािघेवाि िालू कसते व प्रवप्रवध स्वरूपािी सयंसगे तयार होत लातात. द्रवरूप पािी हे या 
िकारातले एक उराहरि होय. 

 
 
रासायणनक माणहतीशास्त्र (केणमकल इिफमेणट्स) : ावीा रसायाािंा संभाव्य औतधी वापर हेरण्यासाठी 
रसायाशास्त्र व माप्रहती तंत्रज्ञााािा प्रमलाफ होऊा तयार झालेली ावीा प्रवज्ञााशाखा. रासायप्राक 
माप्रहतीिा ििंड साठा माप्रहती तंत्रज्ञाााच्या माध्यमातूा व्यवनस्थत वगधवारी करूा डेटाबसे तयार केला 
लातो व त्यातूा प्रवप्रशष्ट उपयोगासाठी हवी कसिारी माप्रहती किकू शोधली लाऊ शकते. 
 
रासायणनक युध्दतंत्र (केणमकल िॉरफेअर) : शत्रूिरेशावर एलंट ऑरेंल, मस्टडध गसॅ, ाव्हध गसॅ वगैरे 
सारखे प्रवतारी वायू सोडूा वातावरि प्रवतारी करिे, प्रवतारी रसायाे टाकूा शत्रूिरेशातील पािवठे, ाद्या, 
तलाव वगैरे िरूप्रतत करिे, वास्पतींिा, लंगलािंा ााश करिे, यासारख्या रासायप्राक कस्त्रािंा वापर 
करण्याच्या तंत्रास, रासायप्राक यसध्रतंत्र म्हितात. 
 
णरअल टाइम : कॉम्प्यसटरला पसरप्रवलेली माप्रहती व प्रतच्यावर िप्र्रमया करूा कॉम्प्यसटराे पसरप्रवलेली माप्रहती 
(मापसट कँड आऊटपसट) प्रवााप्रवलंब तत्काळ प्रमळत कसेल तर कशा संगिक िप्र्रमयेला प्ररयल टाईम कसे 
म्हितात. संगिकाप्रधप्रष्ठत प्रायंत्रि ििालीिी कायधक्षमता वाढण्यास कशा िप्र्रमयेिी मरत होते. 
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णरॲ्टिस : एखाद्या प्रवद्यसतिवाह मंडळातील (मलेक्रीक सर्षकट) बरल होिाऱ्या वकवा परावती िवाहाला 
(कल्टराेट करंट) होिाऱ्या प्रवरोधािे मोलमाप. याला प्ररॲक्टन्स म्हितात. (एकप्ररश प्रवद्यसतिवाहाला 
होिाऱ्या प्रवरोधाला रेप्रझस्टन्स म्हितात.) 
 
णरकॉस्म्बनंट डीएनए : प्रवप्रवध सलीवाचं्या डीएाएिी सरप्रमसळ करूा तयार केलेला काोखा डीएाएिा 
रेिू. हे प्रभि सलीव एकाि व वगेवगेळ्या िलातींिे एवढेि ाव्हे तर प्रभि वशंािें ससद्धा कसू शकतात. 
वास्पती व िािी याचं्या डीएाएपासूा कसा संकप्ररत डीएाएही तयार करता येतो. (पाहा : जैवतंत्रज्ञान) 
 
णरचडगस, णथओडर णिल्यम (१८६८-१९२८) : या कमेप्ररका शास्त्रज्ञाला १९१४ सालिा रसायाशास्त्रातील 
ाोबले पसरस्कार प्रमळाला. रसायाशास्त्रातील साठ मलूद्रव्याचं्या किसभारािी किूक प्राप्रिती केल्यााे 
त्यातूा त्याांा त्याचं्या समस्थाप्राकािंा शोध लागला. 
 
णरचडगसन, ओिेन णिलनस् (१८७९-१९५९) : या प्रब्रप्रटश शास्त्रज्ञाला मलेक्रॉािे उत्सलधा तापमााावर 
कवलंबूा कसते. या शोधाबिल १९२८ सालिा भौप्रतकशास्त्रातील ाोबेल पसरस्कार प्रमळाला. त्यावरूा या 
प्रायमाला ‘प्ररिड्सधािा प्रायम’ कसे म्हितात. एखाद्या गरम ताटलीतूा मलेक्रॉन्स बाहेर पडतात. पि 
त्या ताटलीच्या आलूबालूच्या हवतूेा ाव्हे. एखाद्या धातूच्या प्रारपेक्ष तापमाााला त्यातूा बाहेर पडिाऱ्या 
मलेक्रॉन्सिा रर प्रकती कसेल हे राखविारे प्रायम म्हितात. मलेक्रॉा ्यमसबच्या सशंोधाात या प्रायमािा 
उपयोग महत्त्वािा ठरतो. 
 
णररो्हायरस : लासकसिंय आरएाएच्या रेिूंमध्ये साठप्रविारे प्रवतािू. प्ररव्हसध रान्स्क प्ररपे्टल या प्रवकराच्या 
मरतीाे या एक धाग्याच्या आरएाएिे कवस्थातंर रसहेरी गोफाच्या डीएाएमध्ये होऊा तो रेिू यलमाा 
पेशीच्या लासकािंा साठा कसलेल्या डीएाएमध्ये गसफंला लातो. त्याच्या काेक िप्रतकृती तेथेि तयार 
झाल्यावर त्यातील माप्रहतीच्या सहाय्यााे संपूिध प्रवतािू तयार होऊा बाहेर पडतो. एड्सिा कारक 
एिआयव्ही हा प्रवतािू याि िकारिा आहे. (पाहा : चरव्हसट ट्रास्न्स्क्रिेज) 
 
णरडरपेस्ट : गाई व बैल यामंध्ये लागि होिारा संसगधलन्य प्रवतािपू्रार्षमत रोग. सहसा या रोगात मृत्य ू
कटळ कसतो. रूध येण्यािे िमाि एकाएकी कमी होते, ताप येतो, खूप थकवा येतो. हल्ली या रोगािी 
िप्रतबधंक लस तयार केलेली आहे. 
 
णररॅिक्टरी : उच्च तापमााालाही मऊ ा पडिाऱ्या कधातू घावस्तू. कशा वस्तंूिे आच्छारा उच्च 
तापमाााच्या भट्ट्यमासंाठी वापरतात. काि वकवा धातू प्रवतळवण्यासाठी कशा भ्यमािंा उपयोग होतो. 
रासायप्राक िप्र्रमयेच्या भाडं्यासाठीससद्धा यािंा वापर करतात. कवकाशयााािे कवि यािे बाप्रवले कसते. 
फायरप्रब्रक्स बाप्रवण्याच्या भट्टीसाठी ॲल्यसप्रमप्राकम व कमी िमािात प्रटटॅप्रायम व आयाध ऑक्सामडच्या 
प्रमश्रिािे आवरि कसते. मतर काही कविे ॲल्यसप्रमाा, मगॅ्ाेप्रशआ, प्रझककप्राया आप्रि ग्राफाईटिा उपयोग 
करूा बाप्रवतात. बरीिशी आच्छाराे सेरॅप्रमकिी बाप्रवलेली कसतात. 
 
णरमान, बनगहाडग (१८२६-१८६६) : लमधा गप्रिती रीमाा याच्या सप्ररश प्रवश्लेति, िके्षप व क-यसनक्लडीय 
भपू्रमती आप्रि व्रमापृष्ठािे मापा या सकंल्पाातूा भक्कम केलेल्या भपू्रमतीिी िौकटि पसढे सापेक्षतावारात 
आधारभतू ठरलेली आहे. संप्रमश्रिलािंी फले, झीटा फले हे त्यािे संशोधा प्रवतय होते. तर 
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प्रवद्यसतिसंबकत्व, िकाश आप्रि गसरुत्व याचं्याशी गप्रितीय संबंध लोडता येतात कसे त्यास आढळले. पीएि. 
डी. च्या िबधंावर गाललेल्या व गाऊसाे कौतसक केलेल्या गॉवटगेा प्रवद्यापीठातील त्याच्या व्याख्यााात 
(१०-६-१८५४) त्यााे कवकाशातील व्रमता, गोलीय भपू्रमती, बीलगप्रितााे भपू्रमतीिा प्रवस्तार, रीमाा 
समाकला, रीमाा व्रमता यािंा उहापोह केलेला होता. 
 
णरले : 
 
इलेस्क्ट्रकल : ज्या साधााच्या प्रवद्यसत् मंडलातूा प्रवद्यसत् िवाह वाहताि त्याला लोडलेल्या रससऱ्या साधााच्या 
प्रवद्यसत् मंडलातूा प्रवद्यसत् िवाह वाहिे वकवा खंप्रडत करिे यावर प्रायतं्रि ठेवता येते कसे साधा. हे 
प्रवद्यसत् िसंबकीय तत्त्वावर कायध करिारे वकवा मलेक्रॉप्राक्सिे कसतात. 
 
संदेशवहन : एका कें द्रातूा सूक्ष्मतरंग (माय्रमोव्हेव) वकवा रेप्रडओ तरंग रससऱ्या कें द्राकडे िके्षप्रपत करिे 
म्हिले प्ररले. याद्वारे संरेशािी रेवािघेवाि होते. 
 
णर्हसग रािसस्स्क्रपे्टोज : प्रररोव्हायरस िकारच्या प्रवतािूंमधील लासकसंिय करिाऱ्या आरएाएच्या 
रेिूपासूा त्यातील माप्रहतीिे प्राष्ठापूवधक रूपातंर बळगिाऱ्या रसहेरी गोफाच्या डीएाएिी प्रार्षमती करिारे 
वैप्रशष्ट््यमपूिध प्रवकर. यािा शोध हॉवडध टेप्रमा व डेनव्हड बानल्टमोर या कमेप्ररका शास्त्रज्ञाांी लावला. (पाहा 
: चरट्रोव्हायरस) 
 
णर्हेट : रोा वस्तू कायमस्वरुपी लोडण्यािी िप्र्रमया. त्यासाठी वापरलेल्या प्रखळ्याच्या रोन्ही बालू बोथट 
केल्यामसळे तो प्रखळा काढता येत ााही. त्या प्रखळ्यालाही प्ररव्हेट कसेि म्हितात. 
 
णरश्टर मोजमाप (णरश्टर स्केल) : डॉ. िाल्सध प्ररश्टर या कमेप्ररका भगूभधशास्त्रज्ञााे १९३५ साली भकंूपािी 
तीव्रता मोलण्यािे प्राप्रित केलेले वैज्ञाप्राक पप्ररमाि. भकंूपाच्या कें द्रापासूा १०० प्रक. मी. कतंरावरील 
वसडॲण्डरसा भकंूपलहरीमापक (सेस्मोग्राफ) भकंूपलहरीिा लो उच्चतम आयाम (कनँप्ल्ूयमड) रशधप्रवतो, 
त्यावरूा भकंूपािी तीव्रता मोलली लाते. लर आयाम १ प्रम. मी. म्हिले १०३ माय्रमोमीटर कसेल, तर ३ हे 
प्ररश्टर मोलमाप समलले लाते. लर तो आयाम १० प्रम. मी. म्हिले १०४ माय्रमोमीटर कसेल, तर ४ हे 
प्ररश्टर मोलमाप समलले लाते. यािा कथध, भकंूपािी तीव्रता लर रसपट झाली तर प्ररश्टर मोलमाप १ ाे 
वाढते. ाेमक्या मोलमापासाठी भकंूपलहरींिा उच्चतम आयाम, लहरींिा आवतधा काल, भकंूपाच्या कें द्रािी 
भगूभातील खोली व भकंूपाच्या उगमािे स्वरूप या बाबींिाही प्रविार केला लातो. सवांत मोठा, ९·५ प्ररश्टर 
मोलमापािा भकंूप १९६० साली प्रिली या रेशात झाला होता. प्ररश्टर मोलमापााससार भकंूपाच्या तीव्रतेिे 
पप्ररिाम पसढीलिमािे कसतात. 
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 २·५  भकंूपमापकावर लरी यािी ाोंर झाली तरी सामान्यपिे हा भकंूप लािवत 
ााही. 

 ३·५  प्रकत्येक लोकाांा हा भकंूप लािवतो. 

 ४·५  घरारारािी थोडीफार पडझड होते. 
 ६·०  बरािसा प्रवध्वसंक भकंूप. 

 ७·०  ििंड िमािात प्रवध्वसं 

 ८·० पेक्षा जास्त कप्रतशय मोठ्या िमािात हााी. 
 
रुणचकणलका (टेस्टबड्स) : मसख्यत्व ेरुप्रिकप्रलका लीभेवर कसतात. मृरसतालूवर व घशात काही िमािात 
या सापडतात. तरुि मािसात साधारिपिे १० हलार रुप्रिकप्रलका कसतात. प्रलभेवरील उंिव्यमात या 
कसतात, त्यामसळे लीभ खरखरीत लागते. प्रलभेच्या मागच्या बालूस उल्यमा ‘V’ सारख्या आकारातील 
रुप्रिकप्रलकाचं्या सभोवती कडे कसते. या मसख्यत्व ेकडू िवीसाठी कसतात. भछूत्रासारख्या रुप्रिकप्रलका 
संपूिध प्रलभेवर पसरलेल्या कसतात. रुप्रिकप्रलका लंबगोलाकार कसतात व त्यात तीा िकारच्या पेशी 
कसतात. कप्रधस्तर पेशी, रुप्रिग्राहक पेशी व मूलभतू पेशी. रुप्रिग्राहक पेशींिे आयसष्ट्य १० प्ररवस कसते. 
कप्रधस्तर पेशी आधारपेशी प्रामाि करतात व त्या रुप्रिग्राहक पेशी प्रामाि करतात. रुप्रिग्राहक पेशी 
कप्रभवाही तंतंूाा लोडलेल्या कसतात. प्रलभेच्या पसढच्या भागाला गोड िव समलते. टोकाच्या व बालूच्या 
भागात खारट िव समलते. त्याच्या मागे आंबट िव व कगरी मागच्या भागात उल्यमा ‘V’ आकाराच्या 
भागात कडू िव समलते. 
 
रुणधराणभसरि संस्था (स्युगलेटरी णसस्स्टम) : शरीरात सतत रक्त खेळते ठेवण्यात सहभागी होिाऱ्या 
कवयवािंा समूह. यात हृरय, हृरयािे कप्पे, फस प्फस स आप्रि त्याांा एकमेकाशंी लोडिाऱ्या रक्तवाप्रहन्या 
तसेि शरीरभर शसद्ध रक्तािा पसरवठा करिाऱ्या आप्रि तेथले कशसद्ध रक्त परत हृरयाकडे आििाऱ्या 
रक्तवाप्रहन्यािंा समावशे होतो. हृरयाच्या पंपासारख्या कायधििालीमसळे शसद्ध रक्त शरीरातील सवध 
भागाकडे आप्रि तेथूा आलेले कशसद्ध रक्त फस प्फस साकडे पाठवण्यािी ि्रमाकार िप्र्रमया सतत िालू राहते. 
(पाहा : रक्ताचभसरर्ण) 
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रुपातंणरत खडक (मेटॅमॉर्णफक रॉक) : भौप्रतक पयावरिात बरल झाल्यामसळे मतर खडक वा गाळापंासूा 
स्फप्रटकीकरिाद्वारे तयार झालेले खडक. हे खडक तयार होतााा आर्षथकदृष्ट््यमा महत्त्वािी खप्राले 
खोलवरूा वरच्या पृष्ठभागाकडे येतात. म्हिूा त्याचं्यामध्ये खप्रालद्रव्ये मोठ्या िमािात आढळतात. 
बाधंकाम साप्रहत्याच्या दृष्टीाेही ते खूपि महत्त्वािे ठरतात. (पाहा : अस्ग्नजन्य खडक) 
 
रुबीणडयम : (Rb) : ३७ किस्रममाकंािा, कतीप्र्रमयाशील िकिकीत मऊ कल्कली धातू. हा हवते 
ताबडतोब पेट घेतो. 
 
रुस्बबया, कालो (१९३४-) : डब्ल्यू आप्रि झेड क्वाक्सध या मूलकिाचं्या शोधासाठी ििडं कशा वगेवधधकािी 
बाधंिी केल्याबिल सायमा व्हॅा डर मीर या कप्रभयतं्यासमवते १९८४ सालिा ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारा 
मटाप्रलया भौप्रतकशास्त्रज्ञ. 
 
रेस््टफायर : परावती प्रवद्यसतिवाहािे एकप्ररक प्रवद्यसतिवाहात रुपातंर करिारे प्रवद्यसत् उपकरि वकवा 
साधा 
 
रेखाशं (लाँणजयूूटड) : पृथ्वीच्या गोलावर एखाद्या प्रठकािािी ाेमकी लागा सागंण्यासाठी वापरण्यात 
येिाऱ्या काल्पप्राक रेतापंैकी एक. सवध रेखाशं उत्तर ध्रसव व रप्रक्षि ध्रसव याांा लोडतात. मंग्लंडमधील ग्रीप्राि 
या प्रठकािातूंा लािाऱ्या रेतेला शून्य कंश रेखाशं ही संज्ञा प्ररली आहे. या रेतेच्या पूवेला व पप्रिमेला 
प्रारप्राराळ्या कोााचं्या कंतरावर १८० कंशापंयंत रेखाशं आहेत. मसंबई कंराले ७९ कंश रेखाशंावर आहे. 
भारतीय िमािवळे ठरप्रवण्यासाठी उत्तर िरेशातील कलाहाबार शहराच्या रेखाशंािी (८२·५ कंश पूवध) 
प्रावड केलेली आहे. (पाहा : अक्षाशं) 
 

 
 

रेग्रंी, इणमणलओ णजना (१९०५-१९८९) : लन्मााे मटाप्रलया कसलेले कमेप्ररका भौप्रतकतज्ज्ञ. 
िप्रतिोटोाच्या शोधासाठी १९५९ मधील भौप्रतकशास्त्रातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक त्याांा, ओवाे िेंबरलेा या 
संशोधकासह प्रमळाले. 
 
रेणडएशन बेल्ट : (पाहा : व्हॅन एलन बेल्र्) 
 
रेणडओ खगोलशास्त्र (रेणडओ ॲस्रॉनॉमी) : कंतराळातील प्रवप्रवध वस्तंूकडूा येिाऱ्या रेप्रडओलहरींिा वधे 
घेिारे खगोलशास्त्र. रेप्रडओलहरींच्या विधपटाद्वारे आपल्या ग्रहमालेत, तेलोमेघात, रीर्षघकातं तसिं 
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आंतररीर्षघकीय पोकळीत सापडिाऱ्या काही कसेंद्रीय तसेि सेंप्रद्रय रेिूंिे आप्रि मसक्त मूलकािें कनस्तत्व 
कळू शकते. हायड्रोलाच्या किसंच्या कनस्तत्वावरूा रेण्वीय मेघािंी हालिाल कळते. स्पंरक तारे, वकतारे 
या सारख्या वैप्रशष्ट्ठ्यापूिध वस्तंूिा शोध हा रेप्रडओ खगोलशास्त्राद्वारे लागला आहे. कत्यंत शीत कवस्थेत 
कसिाऱ्या कवकाशस्थ वस्तंूच्या तापमााािी माप्रहती या खगोलशास्त्रााे पसरवली आहे. कंतराळातील धूळ 
आप्रि वायू तसेि ग्रहावंरील वातवरिातले ढग याांा या रेप्रडओलहरी सहल भेरू शकत कसल्यामसळे, दृश्य 
िकाशलहरी ली माप्रहती पसरव ूशकत ााहीत ती माप्रहती रेप्रडओलहरींद्वारे प्रमळू शकते. (पाहा : जान्स्की) 
 
रेणडओ दुबीि (रेणडओ टेणलस्कोप) : कवकाशस्थ वस्तंूकडूा येिाऱ्या रेप्रडओलहरींिा वधे घेिारी रसबीि. 
या रसर्षबिीमध्ये रेप्रडओलहरी ग्रहि करण्यासाठी कन्वस्ती आकारािी बशीच्या स्वरूपातली कँटेाा वापरली 
लाते. या कटेँााद्वारे ग्रहि केलेल्या रेप्रडओलहरींिे रूपातंर प्रवद्यसतिवाहात केले लाते. या प्रवद्यसतिवाहाच्या 
मापाावरूा स्त्रोतािे स्वरूप कळू शकते. रेप्रडओरसर्षबिीिी प्रवभेराशक्ती वाढवण्यासाठी काहीवळेा एकि 
मोठ्या आकारािी कँटेाा ा वापरता, काेक कटेँाा एकप्रत्रतपिे वापरूा रेप्रडओलहरी ग्रहि केल्या 
लातात. पसिे प्रलल्ह्यातल्या ाारायिगावंलवळ उभारलेल्या रेप्रडओ रसर्षबिीत ित्येकी ४५ मीटर व्यासाच्या 
एकूि तीस कँटेाा वापरल्या आहेत. (पाहा : चवभेदनशक्ती, जायंर् मीर्रववे्ह रेचडओ रे्चलस्कोप) 
 

 
 

रेणडओग्रंाफी : वस्तंूच्या कंतरंगािे छायाप्रित्र क्ष-प्रकरि वकवा गामा प्रकरि याचं्या सहाय्यााे प्रमळप्रवण्यािी 
िप्र्रमया. कंतरंगातील या प्रकरिाांा पार लाऊ ा रेिाऱ्या घटकािंी सावली प्रफल्मवर पडूा त्यािी िप्रतमा 
तयार होते. शरीरातील कवयवािें तसेि उत्पाप्ररत वस्तूच्या कतंरंगािे कसे छायाप्रित्र प्रमळवाू त्यातील 
रोतािें प्राराा करण्यासाठी या पद्धतीिा वापर करतात. (पाहा : क्ष-चकरर्ण) 
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रेणडयम : (Ra) : ८८ किस्रममाकंािे मूलद्रव्य. यसरेप्रायमच्या प्रपिब्लेंड खप्रालात आढळते. १८९८ साली 
मेरी क्यसरी आप्रि प्रपयेर क्यसरी याांी या मौलािा शोध लावला. रेप्रडयम-२२६ हा १६०० वत ेकधायू कसलेला 
कल्फा किोत्सारी (४n+२) श्रेढीिा सरस्य. रेप्रडयम धातूिे, कल्फाकिोत्साराांतर रेडॉा-२२२ (क ्रम 
८६) या प्रकरिोत्सारी प्रानष्ट््रमय वायूत रूपातंर होते. ककध रोगावरील उपिारासाठी यािा वापर होतो. 
 
रेडॉ्स प्रणक्रया (रेडॉ्स णरॲ्शन) : ज्या रासायप्राक िप्र्रमयेतील सहभागी रसायाामंध्ये मलेक्रॉािे 
आपसात आराािराा घडते. कशा रासायप्राक िप्र्रमयेला ‘रेडॉक्स िप्र्रमया’ कसे म्हितात. 
 
रेडॉन : (Rn) : ८६ किस्रममाकंािा, प्रकरिोत्सारी प्रानष्ट््रमय वायू. यसरेप्रायमच्या प्रपिब्लेंड या खप्रालात, 
रेप्रडयमबरोबर हा, संतसलावस्थेत आढळतो. गॅ्रााईट खडकाचं्या साप्रिध्यातही आढळतो. हा, सलीवाचं्या 
आरोग्यास धोकारयी आहे. 
 
रेड्डी, राज (१९३७ -) : कमेप्ररकेत प्रावासी कसलेले भारतीय शास्त्रज्ञ. याांी यंत्रमाावाच्या के्षत्रात महत्त्वािे 
योगराा प्ररले आहे. 

 

 
 
रेड्डी, िरप्रसाद के. आय. (१९४८-) : १९९७ साली हेप्रपटायीटस-बी वरील रेशातील पप्रहली लैप्रवक लस 
प्रवकप्रसत केली. १९८० पासूा डीआरडीओमध्ये पािबसड्या, लढाऊ प्रवमााे याचं्या संशोधाात काम करिारे 
रेड्डी १९९२ मध्ये एका आतंरराष्ट्रीय पप्ररतरेस गेले कसतााा तसमिा प्रभक्कारडा रेश पररेशातूा लसी प्रवकत 
आितो कसे कपमााास्पर बोल त्याांी ऐकले. मग डीआरडीओ सोडूा त्याांी शातंा बायोटेक कंपाी 
स्थापा केली. या कंपाीिी हेप्रपटायप्रटस−बी लस लगाच्या बालारातील ५२ टके्क प्रहस्सा आहे. ६०० शास्त्रज्ञ 
शातंा बायोटेकमध्ये काम करतात. २००५ मध्ये पद्मभतूि. 
 
रेिू (मॉणल्यलू) : रासायप्राक सयंसगािा स्वतंत्र कनस्तत्त्व कसलेला लहााात लहाा कसा कि की ज्यािे 
गसिधमध मूळ पराथासारखेि कसतात. त्याला रेिू कसे म्हितात. रोा वकवा कप्रधक किू एकत्र येऊा रेि ू
तयार होतो. उरा. H2O हा पाण्यािा रेिू हायड्रोलािे रोा आप्रि ऑनक्सलािा एक किू कसे तीा कि ू
प्रमळूा तयार होतो. 
 
रेिुभार (मॉणल्युलर िेट) : संयसगाच्या एका रेिसतील सवध किूंच्या वस्तसमााािी बेरील म्हिले रेिसभार 
होय. गिाासाठी पराथाच्या एका रेिूिे काबधाच्या (१२

६C) एका किूशी एक बाराशं (१/१२) भागात 
कसलेले गसिोत्तर म्हिले रेिसभार होय. रेिसभार हे गसिोत्तर कसल्यााे त्याला एकक ााही. 
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रेविीय जीिशास्त्र (मॉणल्युलर बायॉलॉजी) : सलीवाचं्या लीवाप्र्रमयेिा रेिूंच्या स्तरावर कभ्यास 
करिारी प्रवज्ञााशाखा. पेशीतील लीवरासायाप्राक तसेि लासकाम्लाचं्या स्तरावरील कप्रभप्र्रमया 
समलण्यासाठी रेण्वीय लीवशास्त्रािी मरत घेतली लाते. हे शास्त्र ५० व ६० च्या रशकात डीएाए तसेि 
िप्रथाे कशा लीवरसायप्राक घटकावंर संशोधा करतााा प्रवकप्रसत झाले. या शास्त्राद्वारे संशोधा 
करण्यासाठी काेक आधसप्राक रेण्वीय तंते्र प्रवकप्रसत करण्यात आली आहेत. 
 
रेविीय चाळिी (मोले्युलर सी्ह) : ‘प्रझओलाईट’ कथात ॲल्यसप्राप्रमयम प्रसप्रलकेट या प्रासगात 
सापडिाऱ्या खप्रालासंारख्या काही पराथांच्या रेिूिी रिाा कशा िकारिी कसते की त्यांच्यामध्ये मोठ्या 
िमािात पोकळी कसते व ती पोकळी एक िकारे िाळिीिे काम करते. याि िकारिी रिाा कसिारे 
माावप्रार्षमत पराथधससद्धा उपलब्ध आहेत. 
 
रेत-गोठिि (रिकीिंजग द सीमेन) : संवर्षधत रेतािे ले डोसेस वकवा मात्रा बातात, ते डोसेस वा मात्रा, 
कृप्रत्रम रेताासाठी द्रवरूप ाायरोलाच्या मरतीाे शून्याखाली १९६ कंश तापमाााला गोठवाू ठेवण्यािे 
तंत्र. कशा रेतािंी फलाक्षमता बराि काळपयंत कायम ठेवता येते. तसेि, ते प्रारप्राराळ्या प्रठकािी 
वाहूाही ाेता येते. 
 
रेत-संकलन (सीमेन कले्शन) : उत्तम रलाच्या म्हिले पेप्रडग्री-रेकॉडधच्या वळूिे रेत प्रमळवाू ते साठवाू 
ठेवण्यािे तंत्र. यासाठी खास लोपासलेल्या वळू वकवा हेले यािें आठवड्यात रोारा वकवा तीाराही, 
त्याचं्या ाैसर्षगक वीयध-स्खलााच्या वळेी , कौशल्यााे आप्रि तत्परतेाे संधी साधूा, त्याचं्या वीयािे वकवा 
रेतािे, कािेच्या ्यमसबमध्ये सकंला केले लाते. ते कायधक्षम कवस्थेत साठवले लाते. 
 
रेत-संिधगन (सीमेन डा् ल्युशन) : रेत-संकलााद्वारे, ििंड शस्रमािूसखं्या कसलेले ाैसर्षगक नस्थतीतील, 
ले वीयध वकवा रेत कािेच्या ाळीमध्ये प्रमळवले लाते, ते ताबडतोब ियोगशाळेत तपासले लाते. त्यातील 
शस्रमािूसंख्या प्रविारात घेऊा त्यामध्ये योग्य त्या िमािामध्ये पोतक वाढवि, लसे कंड्यातील प्रपवळ्या 
पाढंऱ्या बलकािे प्रमश्रि, घालूा मसळातील रेतािे आकारमाा वाढवले लाते. हे करत कसतााा, प्रवरळ 
केलेल्या रेतामध्येही योग्य तेवढ्या िमािात, शस्रमािूसखं्या राहील, यािी काळली घेतली लाते. रेताच्या 
आकारमााात योग्य तेवढीि वाढ करण्याच्या िप्र्रमयेला, रेत-संवधधा कसे म्हटले लाते. 
 
रेनिॉटर, जेम्स (१९१७-१९८६) : या कमेप्ररका शास्त्रज्ञााे किसकें द्रािी रिाा, तत्त्व आप्रि किूमधील 
सामपू्रहक व वैयनक्तक किाचं्या हालिाली शोधल्याबिल आले बोर आप्रि बेंलाप्रमा मोटल्सा याचं्याबरोबर 
१९७५ सालिे भौप्रतकीतील ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले. 
 
रेम : क्ष-प्रकरि िारिासारख्या प्रकरिोत्सगी वकवा प्रवद्यसत िारिािंा माावी शरीरासाठी कपाय ा करिारी 
योग्य मात्रा ‘राँटलेा ईप्रक्वव्हॅलंट माॅ’ वकवा ‘रेम’ या पप्ररमािात मोलतात. कस ठल्याही िारिािी एक 
राँटलेा एकक क्ष-प्रकरि वकवा गमॅा िारिाएंवढा पप्ररिाम करिाऱ्या माते्रस रेम मात्रा कसे म्हितात. 
प्रकरिोत्सगी िारिािंा वापर करिाऱ्या व्यावसाप्रयकासंाठी िारिािंी ससरप्रक्षता रेम मात्रा खालीलिमािे 
प्राप्रित करण्यात आली आहे. 
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 मानिी अियि रेम मािा 
 माावी शरीर ३ रेम १३ आठवड्यात 
 व्यावसाप्रयक आपातकालीा मात्रा  २५ रेम 
 (आयसष्ट्यात एकराि)  
 १८ वतांखालील व्यक्तीस िारिासंह काम करण्यावर िप्रतबधं 
 त्विा ८ ते १० रेम १३ आठवड्यात कथवा वार्षतक ३० रेम 
 िलाा पेशी ५ रेम वार्षतक 
 हाडे १० रेम १३ आठवड्यात कथवा वार्षतक ३० रेम 
 
रेले, जॉन णिल्यम स्रट (१८४२-१९१९) : १९०४ सालिा भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारा 
मंनग्लश भौप्रतकशास्त्रज्ञ. वातावरिात कसिाऱ्या वायूंिी घाता मोलिे व ऑगाा वायूच्या संशोधाासाठी 
त्याांा हा पसरस्कार रेण्यात आला होता. तथाप्रप, आकाश प्राळे का प्ररसते?, या िश्ाािे उत्तर शोधतााा 
िकाशप्रकरिाचं्या, वातावरिातील प्रवप्रकरिािा त्याांी कभ्यास केला. वातावरिातील िप्रतसूक्ष्म किावंरूा 
िकाश प्रवप्रकरि घडत कसता, सूयधिकाशातील प्राळ्या रंगािा िकाश पृथ्वीतलावरूा पाहता कप्रधक 
िमािात येतो, कसे त्याांी प्रसद्ध केले. त्यामसळेि या िप्र्रमयेला ‘रेले प्रवप्रकरि’ (रेले स्कॅटवरग) हे ााव 
प्रमळाले. 
 

 
 

रेल्िे इजंीन (लोकोमोणट्ह) : रेल्वगेाडीला एक प्रठकािाहूा रससऱ्या प्रठकािी घेऊा लािारे मंलीा. लाबं 
कंतर पार करिाऱ्या िवासी गाड्या तसेि मालगाड्या कशा रोन्हीकप्ररता या मपं्रलाािा वापर होतो. 
ससरुवातीच्या वाफेवर िालिाऱ्या मंप्रलाािी लागा आता प्रडझेल तसेि प्रवद्यसत् शक्तीवर िालिाऱ्या मपं्रलाााी 
घेतली आहे. भारतात प्रित्तरंला येथे मपं्रलाे बाप्रवण्यािा कारखााा आहे. 
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रेशीम उद्योग (सेणरकल्चर) : या उद्योगात रेशीम प्रकडींच्या कळ्यािे तसतीिी पााे खाऊ घाऊा संगोपा 
करतात. तीस प्ररवसातं पूिध वाढलेल्या कळ्या िपं्रद्रकेवर कोत तयार करण्यासाठी सोडतात. कळ्या रोा 
प्ररवसाांी कोत तयार करतात. कोत पाि प्ररवसाांी काढूा पतंग बाहेर पडण्यापूवी प्रव्रमी करतात. हा कृती 
आधाप्ररत घरगसती व्यवसाय ग्रामीि रोलगार प्रमळवाू रेतो. 
 
रेशीम णकडा (णसल्क िमग) : रेशीम रेिारा फस लपाखराच्या वगातील प्रकडा. हा तसतीच्या झाडावर पोसला 
लातो. तो आता मतका मािसाळलेला आहे की, माावी उपायापं्रवाा ाैसर्षगकप्ररत्या तो आपली िला वाढव ू
शकत ााही. िीाबरोबर उत्तर भारत, लपाा आप्रि कोप्ररयामध्ये हा आढळतो. रेशीम प्रकड्यािे संगोपा 
एरंडीच्या झाडावरही करतात. याद्वारे प्रमळिारे रेशीम तसलाेाे लाड आप्रि थोडे खरखरीत कसते. त्याला 
टसररेशीम म्हिाू ओळखातात. कोशामधील रेशमािी सलगता हे रेशमािे वैप्रशष्ट््यम आहे. 
 
रेषीय (णलणनयर) : सरळ रेतेशी संबपं्रधत.x आप्रि y या रोा िलािंा आलेख सरळ रेता आली तर त्यािंा 
संबंध रेतीय आहे कसे म्हितात. उराहरिाथध, y = mx+c हा रेतीय संबधं आहे. 
 
रेषीय समीकरि (णलणनयर इके्वशन) : ज्या समीकरिात कज्ञात िलािा घाताकं लास्तीतलास्त एक 
कसतो ते. उराहरिाथध, ax + by + c = 0 
 
रॅचेट : रोरीाे िाक आप्रि रोा कस ते्र राखप्रवले आहेत. एका कस त्र्यााे िाकाला तसटक तसटक गती रेता येते. 
रससरा कस त्रा लावल्यामसळे िाल एकाि प्ररशाेे प्रफरू शकते. 
 
रॅड (रेणडएशन ॲबसॉबगर् डोस) : कोितेही िारि, कोित्याही माध्यमातूा िवास करीत कसताांा, त्या 
िारिािी ऊला त्या माध्यमात शोतली लात कसते. ही ऊला कगध या एककात मोलतात. १ गॅ्रम माध्यमात 
१०० कगध ऊला शोतली गेली तर त्या माध्यमाला, त्या िारिािा, १ रॅड डोस प्रमळाला कसे म्हितात. (पाहा 
: रेम) 
 
रॅणडकल : बहसताशं रेिू प्रवद्यसतभारप्रवरप्रहत कसतात. त्याचं्या घटक किूंमधील बधं तयार होतााा एकूि 
मलेक्रॉाच्या लोड्या तयार होतात. पि काही रासायप्राक वा भौप्रतक िप्र्रमयांमसळे एखाद्या मलेक्रॉािे 
उच्चाटा झाल्यास रेिूतील एक मलेक्रॉा लोडीरार प्रवरप्रहत होतो. कशा रेिलूा रॅप्रडकल म्हितात. 
मलेक्रॉा लोडीराराच्या शोधात कसलेला रॅप्रडकल कप्रतशय प्र्रमयाशील कसतो. 
 
रॅस्िकन सायकल : उष्ट्िता आप्रि यापं्रत्रक काम यामधील उत्कृष्ट ामसाेरार कालि्रम आहे. यामध्ये िार टप्पे 
आहेत. पप्रहल्या टप्प्यात िवाही द्रवाला नस्थर राबााे उष्ट्िता पसरप्रवली लाते. रससऱ्या टप्प्यात िवाही द्रव 
ऊलेत बरल ा होता िसरि पावतो. प्रतसऱ्या टप्प्यात उष्ट्िता नस्थर राबााे बाहेर फेकली लाते. िौथ्या 
टप्प्यात िवाही राब राबले लाते. (त्याच्या ऊलेत काहीही बरल ा होता.) या िार टप्प्याांतर िवाही राब 
पप्रहल्या टप्प्यािमािे पसढिे टप्पे िालू ठेवण्यास प्रसद्ध होतो. कशा तऱ्हेाे प्रामाि झालेल्या ऊलेिा वापर 
मंप्रला व पंपासाठी करतात. या तत्त्वावर, बाष्ट्पीभवा होिारे द्रव वापरूा वाफेवर िालिारी शक्तीशाली 
वीलप्रार्षमती कें दे्र कसतात. रॅप्रका सायकलला वाफ (नस्टम) सायकलससद्धा म्हितात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

रॅम (रँडम ॲ्सेस मेमरी) : पसरवलेली माप्रहती साठवाू ठेवण्यािी संगिकातील मलेक्रॉप्राक ििाली. 
यातील माप्रहती कोित्याही ्रममााे हवी तेव्हा परत प्रमळप्रवता येते. तसेि प्रतच्यावर िप्र्रमया करूा ती परत 
साठप्रवता येते वकवा पससूाही टाकता येते. संगिकािा काम करण्यािा वगे या ििालीच्या 
आकारमााााससार ठरत कसतो. परंतस ही ििाली क्षिभगंसर कसू शकते. वीलिवाह खंप्रडत झाल्यास ही 
पससली लाऊ शकते. 
 
रॅमसे, नॉमगन फोस्टर (१९१५- ) : पराथधप्रवज्ञााािा कभ्यासक. या कमेप्ररका शास्त्रज्ञाला हान्स डेहमेल्ट 
आप्रि वोल्फगागं पाऊल याचं्या बरोबर १९८९ सालिा पराथधप्रवज्ञााातील ाोबले पसरस्कार प्रमळाला. त्याांी 
कस शल कायधपद्धतीही शोधूा काढली. त्यामसळे कि ू रोलायमाा के्षत्रात वगेवगेळ्या शक्तीस्थााावंर 
सरकतील. या तत्त्वावर आधसप्राक प्रसप्रझयम ॲटोप्रमक क्लॉकिी प्रार्षमती झाली. 
 
रॅसेणमक णम्स्चर : सेंप्रद्रय संयसगे, प्रवशतेतः मधोमध काबधाच्या किूिंी साखळी कसलेला मेरुरंड आप्रि 
त्याच्या रोन्ही कंगाांा लोडले गेलेले मतर मूलद्रव्यािें किू कसे रेि ूकसलेल्या संयसगािंी एकमेकािंी लि ू
आरशातली िप्रतवबबे आहेत कशी रोा रूपे संभवतात. या रूपाचं्या कंगी पोलराईज्ड िकाश उलव्या वकवा 
डाव्या कंगाला वळप्रवण्यािी क्षमता कसते. कशा रोन्ही रूपािें समिमाि कसलेल्या प्रमश्रिाला रॅसेप्रमक 
प्रमक्स्िर कसे म्हितात. रोन्ही रूपािें िमाि एकसमाा कसल्यामसळे या प्रमश्रिाच्या कंगी िकाश प्रकरिाांा 
प्ररशा रेण्यािी क्षमता राहत ााही. प्रकत्येक संयसगाचं्या बाबतीत या रोा रूपािें रासायप्राक गसिधमध सारखेि 
कसले तरी त्यािें लैप्रवक गसिधमध एकमेकापंासूा कप्रतशय वगेळे कसू शकतात. थपॅ्रलडोमाईड हे कशा 
िकारच्या प्रमश्रिािे गाललेले उराहरि आहे. त्यािे एक रूप उपकारक औतधी आहे. मेलॅाोमा या एक 
िकारच्या ककध रोगावर ते बहसमोल औतध आहे. तर त्यािे रससरे रूप गभामध्ये भयााक प्रवकृती प्रामाि 
करिारे आहे. यामसळेि आता औतधामंध्ये केवळ उपकारक कसिाऱ्या रुपािा समावशे कसलेली कायरल 
औतधे तयार करण्यावर भर प्ररला लातो. (पाहा : 
 
रोगकारक जंतू (पॅथोजेन) : आपल्या उपसगााे रोग प्रामाि करिारे सूक्ष्मलीव. सामान्यतः रोग प्रामाि 
करिारे लीवाि,ू प्रवताि,ू सूक्ष्म कवक तसेि एकपेशीय सूक्ष्मलीव रोगकारक लंतू म्हिाू ओळखले लातात. 
 
रोगणिकार शास्त्र (पॅथॉलॉजी) : रोगलंतंूच्या ससंगामसळे पेशी, ऊती, मंप्रद्रये तसेि शरीरात रोगामसळे घडूा 
येिाऱ्या शारीप्ररक तसेि लीवरासायप्राक बरलािंा कभ्यास करिारी वैद्यकशास्त्रािी शाखा. 
 
रोग्युत्पत्तीशास्त्र (इणटऑलॉजी): कोित्याही घटाेस कारिीभतू कसिाऱ्या सवध मूळघटकािंा वधे घेिारी 
ज्ञााशाखा. परंतस वैद्यकशास्त्रात या संजे्ञिा वापर लास्त होतो. माावलातीस होिारे प्रवप्रवध रोग कसे 
होतात, त्यास कोिते पयावरिीय व मतर घटक कारिीभतू होतात हे लािूा घेण्याच्या प्ररशाेे कभ्यास 
करिारी प्रवज्ञााशाखा. 
 
रोधक (स्ऱ्हओस्टॅट) : मंडलात वाहिाऱ्या प्रवद्यसतिवाहाला होिारा प्रवरोध मागिीाससार बरलूा िवाहािी 
मात्रा प्रायंप्रत्रत करिारे उपकरि. यात धातूिी तार एका प्रवद्यसतप्रवरोधक गोल राडंीवर गसंडाळलेली कसते. 
यावर प्रवद्यसतिवाहमंडळाशी लोडलेला राडंा प्रफरप्रवला लातो. तारेच्या कमीतकमी लपेटापासूा सवात 
लास्त लपेटापयंत राडंा प्रफरवला तर प्रवद्यसत् िवाहाला सवात कमी प्रवरोध ते सवात लास्त प्रवरोध होतो. 
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कारि एका टोकापासूा रससऱ्या टोकापयंत तारेिी लाबंी वाढते व प्रवरोध वाढतो. त्यामसळे प्रवद्यसतिवाह 
कमीकमी होत लातो. या उपकरिामसळे प्रवद्यसतिवाह पाप्रहले तसा कमी लास्त करता येतो. 
 

 
 

रोपमळा, रोपिाणटका (नसगरी) : फस ले, फळे, ऊस, फळभाज्या व मतर प्रपकािंी कप्रभवृद्धी करूा, रोपािें 
सगंोपा, रेखभाल करिे आप्रि त्यािंी प्रव्रमी करण्यािे व्यावसाप्रयक प्रठकाि. 
 
रोमन अकं आणि संख्या (रोमन नंबसग अडँ सम्स) : िािीा काळी रोमा लोकाांी ककं आप्रि संख्या 
रशधप्रवण्यासाठी कक्षर िप्रतकािंा वापर केला. उरा. I = १, V = ५, X = १०, L = ५०, C = १००, D = 
५०० आप्रि M = १००० या िप्रतकाचं्या सहाय्यााे ५००० पयंतच्या पूिांकी संख्या प्रलप्रहता येतात. 
 
रोलर : ि्रमाकार गतीाे प्रफरिारा आडवा वकवा उभा रंडगोल. रस्त्यावरिी खडी राबण्यासाठी वकवा 
उसाच्या िरकात रस काढण्यासाठी कशा रंडगोलािंा वापर केला लातो. मोठ्या उंि लाटेलाससद्धा रोलर 
म्हितात. 
 
रोणहिी : भारतीय कतंराळ संशोधा संस्थेाे स्वतःि आखिी करूा उभारिी केलेली कृप्रत्रम उपग्रहािंी 
माप्रलका. ‘रोप्रहिी-१ए’ कयशस्वी ठरला. पि ‘रोप्रहिी-१बी’ या ३५ प्रकलोच्या िायोप्रगक उपग्रहाच्या 
यशस्वी उड्डािाांतर ‘रोप्रहिी-२बी’, ३८ प्रकलो, ३१ मे, १९८१ रोली तर ‘रोप्रहिी-३’. ४१·५ प्रकलो 
वलााच्या उपग्रहाला १७ एप्रिल, १९८३ रोली कंतराळात पाठप्रवले गेले. कतंराळातील भ्रमिकक्षा वाढवाू 
पृथ्वीिी ५००० छायाप्रिते्र या उपग्रहाांी आपल्याला पाठवली. 

 

 
 
रोणहत्र (रािसफॉमगर) : वारंवारता ा बरलता एका ित्यावती िवाह पप्ररपथात प्रवद्यसत् ऊलेिा राब 
बरलण्यासाठी वापरले लािारे उपकरि. रोा िकारंिे रोप्रहत्र आहेत - राब वाढविारा आप्रि राब कमी 
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करिारा. पप्रहल्या िकारात राब वाढतो आप्रि िवाह कमी होतो. रससऱ्या िकारात राब कमी होतो आप्रि 
िवाह वाढतो. बटॅरी भाप्ररत करण्यासाठी, राब कायम ठेविाऱ्या उपकरिामंध्ये, संरेशवहा यंत्रिेत, 
प्रवद्यसत भट्ट्यमामंध्ये, प्रवद्यसत हत्यारामंध्ये यािंा वापर होतो. यािा शोध १८३१ मध्ये मायकेल फॅरेडे याांी 
लावला. 
 
रोंटगेन : िारिािे एकक. शून्य कंश सेनल्सकस तापमाा आप्रि १ वातावरिािा राब कसलेल्या १ 
घासेंटीमीटर आकारमाााच्या हवते, क्ष-प्रकरिे वकवा गामा प्रकरिे यासारख्या िारिामसळे १ 
मलेक्रोस्टॅप्रटक प्रवद्यसत् भार होईल एवढ्या आयालोड्या (धा आप्रि ऋि) प्रामाि होत कसतील तर ते १ 
रोंटगेा िारि आहे कसे म्हितात. रोंटगेा या एककासाठी १ घासेंमी हवा आप्रि १ मलेक्रोस्टॅप्रटक 
प्रवद्यसत् भार प्रविारात घेतला तर त्याच्या SI एककासाठी १ प्रकलोगॅ्रम शसद्ध कोरडी हवा आप्रि १ कस लंब 
प्रवद्यसत् भार प्रविारात घेतात. 
 
रोंटगेन, णिल्हेल्म कोन्नाड (१८४५ - १९२३) : क्ष-प्रकरिािंा शोध लाविारा लमधा भौप्रतकीशास्त्रज्ञ. या 
शोधाकप्ररता त्याांा १९०१ सालिे भौप्रतकशास्त्रातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक रेण्यात आले. ते कॅथोड प्रकरिावंर 
संशोधा करत कसता त्याांा कसे आढळूा आले की, कॅथोड प्रकरि धातूच्या पत्र्यापासूा आरपार लातो. 
त्याांी या प्रकरिािें ाामकरि ‘क्ष प्रकरि’ कसे केले. 

 

 
 
रॉणबिस, रेिकडणरक चॅपमन (१९१६-२००३) : या कमेप्ररका डॉक्टरला उतक संवधधााद्वारे बालपक्षघाताच्या 
(पोप्रलओ) प्रवताििूी वाढ केल्याबिल व त्यािें तंत्रज्ञाा प्रवकप्रसत केल्याबिल लॉा फँ्रनक्ला एंडसध आप्रि 
थॉमस हकल वलेर याचं्या बरोबर १९५४ सालिा लीवशास्त्र / वैद्यकशास्त्रातील ाोबेल पसरस्कार प्रवभागाू 
प्रमळाला. 
 
रॉणबिसन, रॉबटग (१८८६-१९७५) : या प्रब्रप्रटश शास्त्रज्ञाला कल्कामड व मतर वास्पतील पराथांिे संशोधा, 
प्रवद्यसत सिंारि व कप्रधशोति प्रवश्लेति रक्तरस िप्रथाापं्रवतयी संशोधा, कप्रताीि तापमााातील पराथांिे 
वतधा याबिल १९४७ सालिे रसायाशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले. या संशोधाातूा मलेप्ररया 
िप्रतबधंक औतध तयार झाले. 
 
रॉम (णरड ओिली मेमरी) : माप्रहती साठवाू ठेवण्यािी संगिकातील मलेक्रॉप्राक ििाली. परंतस यातल्या 
माप्रहतीवर िप्र्रमया करूा ती बरलता येत ााही. केवळ संगिकालाि वािता येईल कशा नस्थतीत ती 
साठवाू ठेवलेली कसल्यामसळे संगिकािे काम प्रायंप्रत्रत करिारी आज्ञावली या ििालीत साठप्रवली लाते. 



 

अनुक्रमणिका 

रॉय, रुस्तम (१९२४- ) : भारतात लन्मलेले पि आता कमेप्ररकी ाागप्ररक कसलेले धातूशास्त्रज्ञ. औद्योप्रगक 
उपयोगािे काेक ावीा पराथध प्रवकप्रसत करूा कधधवाहकाचं्या के्षत्रात त्याांी मौप्रलक संशोधा केले आहे. 
 

 
 
रॉयल सोसायटी ऑफ लंडन फॉर इम्पु्र्हींग नॅचरल नॉलेज : ही लगातली सवात लसाी ससं्था आहे. १६६० 
साली वकग िाल्सध-II ाे ही संस्था स्थापा केली. प्रासगधप्रार्षमत गोष्टींिा शास्त्रीय कभ्यास हा उिेश. ससं्था 
शास्त्रीय िगतीसाठी भातिे, संशोधा, पैशािी मरत आप्रि संशोधकाांा पाप्ररतोप्रतके रेऊा व सन्माा करूा 
शास्त्रीय संशोधााला िोत्साहा रेते. संस्था शास्त्र व गप्रिताच्या उच्च प्रशक्षिासाठी मरत करते. लगातील 
काेक शास्त्रीय कामे करिाऱ्या संस्थाशंी सबंंध ठेवाू सवध शास्त्रज्ञाांा एकप्रत्रत काम करण्यास िोत्साप्रहत 
करते. 
 
रॉस, रोनल्ड (१८५७-१९३२) : भारतात लन्मलेल्या रोााल्ड रॉस यािे वैद्यकीय प्रशक्षि लंडा येथे झाले. 
सा १८८१ मध्ये ते भारतात परतले व भारतीय वैद्यकीय सेवते राखल झाले. सा १८९१ ते १८९९ या 
काळात त्याांी मलेप्ररयावर संशोधा केले व मलेप्ररयािा लंतू ॲाॉफेलीस डासामंध्ये राहतो हे राखवले. 
ांतर मलेप्ररयािे लंतू पक्षातं टोिाू मलेप्ररयािी उत्पत्ती केली व कशा पक्षातूंा डासांच्या रंशाकरवी सशक्त 
पक्षात मलेप्ररयािी लागि करूा राखवली. तसेि मलेप्ररयािी लागि डासाकंरवी होते व फैलावते हे प्रसद्ध 
करूा राखवले. १९०२ िा ाोबले पसरस्कार त्याांा या सशंोधाासाठी रेण्यात आला. 
 
ऱ्होणडयम : (Rh) : ४५ किस्रममाकंािे रालधमी धातू कसलेले सं्रममि (रानन्झशा) मूलद्रव्य. ऱ्होप्रडयम 
आप्रि प्लॅप्रटाम वकवा प्लॅप्रटाम-ऱ्होप्रडयमच्या प्रमश्रधातूच्या तारा लोडूा उच्च तापमाा मोलिारी थमककपल 
तयार करतात. कलंकार व्यवसायात वापर. उत्तम िकारिे प्रटकाऊ िकाशीय परावतधक तयार करतात. 
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ल 
 
ल्स : लक्स हे िकाशरीप्ती मोलण्यािे एसआय एकक कसूा एक िौरस मीटर पृष्ठभागावर एक ल्यसमेा 
तीव्रतेच्या िकाशस्रोतामसळे एक मीटर कंतरावरील पषृ्ठभागावर ली रीप्ती पडते त्याला एक लक्स 
िकाशरीप्ती म्हितात. १ लक्स = १ ल्यसमेा/मीटर² वकवा वबरूरूप िकाशस्रोत पडद्यापासूा एक मीटर 
कंतरावर ठेवल्यास त्यामसळे एक िौरस मीटर पृष्ठभागावर ली रीप्ती पडते, त्याला एक लक्स िकाशरीप्ती 
कसे म्हितात. 
 
लगड (इिगॉट) : सोाे, िारंी, लोखंड मत्यारी धातंूिी गोठप्रवलेली लगड वकवा वीट. 
 
लघिी (युणरन) : रक्तशसद्धीकरिाच्या िप्र्रमयेत मूत्रवपडामंध्ये तयार झालेले व मतू्राशयात साठलेले टाकाऊ 
द्रव. ते शरीराबाहेर फेकले लाते. मधसमेह, कावीळ वगैरे व्याधींमध्ये लघवीिी परीक्षा रोगप्रारााासाठी 
करता येते. 
 
लघुग्रंह(ॲस्टेरॉइड) : ग्रहािंमािेि सूयाभोवती प्रफरिाऱ्या पि आकारााे ग्रहापेंक्षा लहाा कसिाऱ्या 
खडकाळ वस्तू. बहससंख्य लघसग्रहाचं्या कक्षा मंगळ आप्रि गसरू या ग्रहाचं्या कक्षाचं्या ररम्याा कसल्या तरी 
सूयधमालेत मतरत्रही लघसग्रहािंा आढळ आहे. प्रसरीस हा साडेाऊश ेप्रकमी व्यासािा सवांत मोठा लघसग्रह 
कसूा, लहााातं लहाा लघसग्रह हे कवघ्या काही मीटर आकारािे आहेत. ाोंर झालेल्या एकूि लघसग्रहािंी 
संख्या तीा लाखाहूंा कप्रधक आहे. लघसग्रहातं मगॅ्ाेप्रशयम प्रसप्रलकेटसारखी खडकातं आढळिारी संयसगे 
मोठ्या िमािात आढळतात. काेक लघसग्रहातं काबधािे िमािही लक्षिीय आहे. काही लघसग्रहातं ‘लोह’ 
आप्रि ‘प्राकेल’सारखे धातूही मोठ्या िमािातं कसल्यािे प्ररसूा आले आहे. (पाहा : चसरीस) 
 
लिके (णपगमेंट्स) : लीवसृष्टीत काही कप्रवद्राव्य पराथध कसतात ले शरीराच्या भागाांा रंगरूप रेतात. 
प्रहमोग्लोबीामसळे रक्त लाल प्ररसते. काळ्या लवकामसळे केस काळेभोर प्ररसतात. त्विेिे प्रवप्रवध रंग 
त्यातील लवकावर कवलंबाू कसतात. तसेि प्रपत्तरस प्रपवळ्या लवकामसळे प्रपवळा प्ररसतो. रंगाव्यप्रतप्ररक्त, 
लवके महत्त्वपूिध कायधरेखील करतात. उरा. रक्तातील प्रहमोग्लाबीा फस प्फस सातील ऑनक्सला शरीरातील 
िेतापेशींाा पसरप्रवण्यािे कायध करते. रंगीत प्लानस्टक, शाई, पेन्ट्टस म. तयार करण्यासाठी कसेंप्रद्रय 
स्वरूपािी लवके वापरतात. 
 
लिणचकता (इलॅस्स्टणसटी) : कोित्याही घा वस्तूला ताि रेऊा तो सोडल्यावर ती पूवधनस्थतीला येण्यािा 
गसिधमध. स्थापत्य शास्त्रात कशा लवप्रिकतेला फार महत्त्व आहे. कोित्याही घा वस्तूिी ित्यास्थ सीमा, 
त्या वस्तूिी त्यावर येिाऱ्या वलाामसळे होिारी ओढाताि आप्रि होिारे प्रडफ्लेक्शा या गोष्टींिा पूिध प्रविार 
करूा पूिध क्षमता कसलेली वस्तू बाधंकामात वापरली लाते. बाधंकामािे पूिध आयसष्ट्य ७०-७५ वते 
राखण्यासाठी वरील गोष्टींिा पूिध प्रविार एकावळेी केला लातो. (पाहा : इलॅस्स्र्क चलचमर्) 
 
ल्हॉयजे, आित्िान लॉरेन (१७४३-१७९४) : फ्रें ि रसायाशास्त्रज्ञ. के. डब्लू. शील आप्रि लोसेफ प्रिस्टले 
याचं्यासह ऑनक्सला वायूिे गसिधमध कभ्याप्रसले. पराथांिे ज्वला आप्रि सलीवाचं्या र्श्साासाठी हा वाय ू
कत्यावश्यक कसतो हे प्रसध्र केले. ज्वलाािे फ्लॉप्रलस्टॉा गृहीतक मोडीत काढले. पृथ्वीच्या 
वातावरिातील हवा म्हिले ऑनक्सला आप्रि ाायरोला या वायूंिे प्रमश्रि आहे हेही प्रसध्र केले. 
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हायड्रोलािे ऑनक्सला वायूत ज्वला करूा पािी प्रामाि करूा राखप्रवले. वस्तसमाााच्या कक्षय्यतेिा 
प्रायम िस्थाप्रपत केला. 
 
लस (्हॅस््सन) : शरीराच्या उपलत रोगिप्रतकारयतं्रिेला कप्रधक बलवाा बावण्यासाठी प्ररला लािारा 
िप्रतबधंक पराथध. यात रोगाला कारक कसलेल्या लंतंूिा एखारा मवाळ ाातलग वकवा मृत लंतू शरीरात 
सोडले लातात. त्या योगे रोगािी बाधा ा होता त्यािी ओळख पटूा रोगिप्रतकारयतं्रिा कायानन्वत होते. 
त्यापोटी प्रमळालेली वाढीव शक्ती रीघध काळ प्रटकूा राहते. लसीच्या प्रतसऱ्या िकारात रोगलंतू शरीरात 
ओकत कसलेल्या प्रवतावर रासायप्राक िप्र्रमया करूा ते प्रार्षवत केले लाते. याला टॉक्साईड म्हितात. 
लेिराे गाईच्या रेवींिे लीवतं लंतू वापरूा तयार केलेली लस पप्रहल्या िकारिी लस होती. धासवाताला 
कटकाव करण्यासाठी प्ररली लािारी लस ही प्रतसऱ्या िकारिी आहे. लस रेिे हा िप्रतबंधात्मक उपाय 
कसल्यााे तो रोगलंतूिी बाधा होण्यापूवीि करावयािा कसतो. प्रपसाळलेला कस त्रा िावल्यामसळे होिाऱ्या 
रेबीलप्रवरुद्ध प्ररली लािारी लस या प्रायमाला कपवार कसूा ती बाधा झाल्याांतर रेण्यात येते. आता 
काेक रोगापं्रवरुद्ध िभावी लसी उपलब्ध आहेत. 
 
लणसका (णलम्फ) : शरीरातील सवध ऊतींमधूा वाहिारा एक पाररशधक द्रव. कप्रतसूक्ष्म प्रलम्फ वाप्रहाीतूा 
या द्रवात तरंगिाऱ्या प्रलम्फपेशी ऊतींमध्ये पोिाू त्यािे संरक्षि करतात. किातील िरबीयसक्त घटक 
आतड्यातूा प्रलम्फमध्ये लातात व तेथूा त्यािंी रवाागी रक्त वाप्रहाीत होते. 
 
लसीकरि (्हॅ्सीनेशन) : िामसख्यााे रोगलंतंूच्या उपसगामसळे होिाऱ्या रोगाांा िप्रतबंध करण्यािी िभावी 
उपिारपद्धती. एडवडध लेिराे या पद्धतीिी पायाभरिी केली. पि पािराे प्रतिा पाया व्यापक करूा 
कप्रधक प्रायोलाबद्ध पद्धती ििप्रलत केली. या पद्धतीत शरीरात लस टोिूा सभंाव्य रोगाच्या प्रवरुद्ध 
शरीराच्या उपलत िप्रतकारशक्तीला कप्रधक प्रवप्रशष्ट व धाररार केले लाते. पोप्रलओसारख्या रोगाप्रवरुद्धिी 
लस तोंडातूा प्ररली लाते. तर ‘कॉलरा’, ‘रेवी’, ‘प्रहपटॅायप्रटस बी’ या रोगापं्रवरुद्धिी लस शरीरात टोिली 
लाते. लसीतील ॲनन्टलाच्या प्रवरुद्ध ॲनन्टबॉडी तयार झाल्यााे रोग लंतूिा ाायााट होतो. या सवध लशी 
रोगािी लागि होण्यापूवी द्यायच्या कसतात. फक्त रेप्रबल या रोगाति रोगािी लागि झाल्याांतर लस 
टोिण्यात येते. काेक रोगापं्रवरुद्धच्या लशीिे एकत्रीकरि करूा एकािवळेी त्या टोिण्यािी पद्धती 
प्रवकप्रसत करण्यािे तसेि या लशी केळ्यासारख्या खाद्यपराथांमधूा रेण्यािे ियत्ा सध्या होत आहेत. 
 
लहर अकं (िे्ह नंबर) : हा एखाद्या लहरींच्या लाबंीच्या व्यसत््रमम कंक होय. रोा व्यसत््रमम कंकािंा गसिाकार 
‘एक’ येतो. एक एकक लाबंीत समाप्रवष्ट होिाऱ्या लहरींिी सखं्या ही त्याचं्या लहरी-कंका एवढी कसते. 
िप्रतमीटरमध्ये माविाऱ्या या लहरी σ या प्रिन्हााे ओळखल्या लातात. 
 
लंब (अस्ल्टयूूटड) : आकृती टाकिेच्या प्रशरोवबरूपासूा पायापयंतिे लंब कंतर. उरा. प्रत्रकोि, शकूं, मेरू. 
 
लंबक (पेंडुलम) : ागण्य वलााच्या रोरीला लटकावलेला, काही वला कसलेला गोळा. यािे आंरोला 
केवळ गसरुत्त्वाकतधिाच्या बलावरि िालते. आंरोलाकाल हा केवळ त्या रोरीच्या लाबंीवरि कवलंबाू 
कसल्यामसळे लंबकािा उपयोग कालमापाासाठी केला लातो. फस को या फे्रन्ि शास्त्रज्ञााे प्रवकप्रसत केलेल्या 
लंबकाच्या आंरोला कके्षवरूा पृथ्वी सतत स्वतःभवती प्रफरत कसते हे प्रसद्ध केले गेले. 
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लंबसंपात (ऑथोसेंटर) : प्रत्रकोिाच्या प्रशरोवबरूतूा त्याच्या समोरील बालूवर काढलेल्या लंब रेताखंडास 
प्रशरोलंब म्हितात. प्रत्रकोिािे प्रतन्ही प्रशरोलंब एकमेकाांा एकाि वबरूत छेरतात. या वबरूला लंबसपंात 
म्हितात. आकृती टाकिेत राखप्रवलेल्या ‘कबक’ या प्रत्रकोिािे ‘कल’, ‘बम’ आप्रि ‘का’ हे प्रतन्ही 
प्रशरोलंब ‘प’ या वबरूतूा लातात. ‘प’ हा Δ कबक िा लंबसपंात होय. लघसकोा प्रत्रकोिािा लंबसंपात 
प्रत्रकोिाच्या कंतभागात कसतो तर प्रवशालकोा प्रत्रकोिाच्या लंबसपंात प्रत्रकोिाच्या बाह्यभागात कसतो. 
काटकोा प्रत्रकोिात काटकोाािा प्रशरोवबरू हाि लंबसंपात कसतो. 
 
लाख (लॅक) : भारत आप्रि म्याामार रेशामंधील सोपबेरी आप्रि ॲकेप्रशयासारख्या झाडाचं्या आतूा 
वाहिाऱ्या रसािे शोति करूा लगिाऱ्या छो्यमा लाख कीटकादं्वारे बाहेर टाकला लािारा राळेरार 
प्रिकट पराथध. प्रवद्यसत् रोधक वस्तंूच्या उत्पाराासाठी, कप्रधकृत कागरपत्राांा सील करण्यासाठी आप्रि 
काही फोाोग्राफ रेकॉडधस बाप्रवण्यासाठी लाखेिा वापर होतो. 
 
लाग पूिांक (कॅरॅ्टणरस्स्टक) : एखाद्या संख्येिा लागप्ररथम प्रलप्रहतााा लो लागपूिांक येतो तो. उरा. 
लाग ५६७२० = ४·७५३८ यात ४ हा लागपूिांक आहे. 
 
लागफल (लॉगणरथणमक फं्शन) : घाताकंी फलािे व्यस्त फल काढले की लाग फल प्रमळते. लसे : y = 
ax तर x = लागa y. मथे x, y प्रवरुद्ध लागी. तेव्हा ाेहमीिमािे y = loga हे लाग फल आले. हे फल x च्या 
फक्त सवध धा वकमतीसाठी सत्य ठरते. 
 
लागणरथम : लर x ही संख्या a या रससऱ्या एका संख्येिा y घाताकं येत कसेल, लसे x = ay तर y = loga 
x- वािा : y बरोबर लाग x पाया a. म्हिले ज्या x सखं्येिा लाग काढावयािा ती संख्या येण्यासाठी a 
पायािा लो घाताकं (y) घ्यावा लागतो तो. 
 
उराहरिाथध, १००० = १०³ ∴ log₁₀ १००० = ३ 
 

पाया a िी वकमत १० घेतलेल्या लागप्ररथमाांा साधा लागप्ररथम म्हितात. लाग व िप्रतलाग 
कोष्टके वापरूा कंकगप्रितातील मूलभतू प्र्रमया करता येतात. (पाहा : प्रचतलाग) 
 
लाग्रंाजं, जोसेफ लुई (१७३६-१८१३) : सैद्धापं्रतक भौप्रतकशास्त्रज्ञ कसलेल्या मटालीय-फ्रें ि गप्रिती 
लाग्रालंाे एडमंड हॅलेिा कलाािे महत्त्व ठसविारा लेख वािूा कठराव्या वती समपप्ररप्रमतीय िश्ाािंी 
उकल केली. त्यातूा ‘प्रविरिकला’ उरयास आले आंप्रशक प्रवकलक समीकरिे, कंकशास्त्र, प्रववृत्तीय 
फले, संख्यात्मक समीकरिे, संभाव्यतेत कलाािा वापर, प्रद्वघाती कप्राप्रित समीकरिािंी उकल, मतके 
मूलगामी संशोधा व एकही आकृती टाकिे ा काढता प्रविरि कलााच्या कगंााे ‘वैश्लेप्रतक याप्रमकी’ हा 
गं्रथ प्रलप्रहल्यामसळे तो यसरोपातील श्रेष्ठ गप्रिती ठरला. खगोलशास्त्रात िंद्रािे रोला, सूयध-िंद्र-पृथ्वी 
यासबंंधीिा ‘तीा पराथांिा’ कन्योन्य आकतधिािा िश्ा सोडवाू लघसग्रह एखाद्या वबरूभोवती - ज्यास आता 
‘लाग्रालं वबरू’ ााव पडले - डोलतात, हे राखवले. मेप्ररक मापा पद्धतीिा तो लाक आहे. 
 
लाग्रंाणंजअन िंबदू (लाग्रंाणंजअन पॉइटंस्) : रोा वलारार वस्तू एकमेकाचं्या गसरुत्वाकतधिाच्या 
पप्ररिामाखाली प्रफरत कसतााा प्रतसरी ागण्य वस्तसमााािी वस्तू ज्या वबरंूशी ठेवल्यास, या रोन्ही वस्तंूच्या 
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सापेक्ष ती नस्थर राहू शकते, कसे वबरू. लोसेफ-लसई लाग्रालं या मटाप्रलया–फ्रें ि गप्रिततज्ज्ञााे म.स. 
१७७२ साली माडंलेल्या प्रसद्धान्तााससार गप्रितीदृष्ट््यमा कसे पाि वबरू संभवतात. सूयध आप्रि पृथ्वीच्या 
बाबतीतल्या कशा पाि वबरंूपैकी ल १, ल २, ल ३ हे तीा वबरू सूयध आप्रि पृथ्वी याांा लोडिाऱ्या रेतेवर 
आहेत. ल ४ आप्रि ल ५ हे वबरू या रेतेबाहेर आहेत. ‘सोहो’ ही सूयािा कप्रवरत वधे घेत कसलेली कतंराळ 
वधेशाळा ल १ या वबरूच्यालवळ कसूा प्रतिे पृथ्वीपासूािे कंतर हे ससमारे पंधरा लक्ष प्रकलोमीटर मतके 
आहे. 
 

 
 

लाड, भाऊ दाजी (१८२२-१८७४) : रामकृष्ट्ि प्रवठ्ठल उफध  भाऊ राली लाड हे एकोप्रिसाव्या शतकातील 
मसंबईिा प्रवकास घडवण्यात कगे्रसर कसलेल्या ाेत्यापंैकी एक होते. गॅ्रन्ट मेप्रडकल कॉलेल या वैद्यकीय 
महाप्रवद्यालयाच्या पप्रहल्या तसकडीतील ते एक प्रवद्याथी होते. सेवावृत्तीाे वैद्यक व्यवसाय करत कसताााि 
त्याांी कस ष्ठरोगावर मौप्रलक संशोधाही केले. त्यातूाि त्याांी कवठ या फळापासूा या रोगावर एक औतध 
शोधूा काढले होते. आयसवेरात वापरल्या लािाऱ्या वास्पतींिी बाग व ियोगशाळाही त्याांी प्रवकप्रसत केली 
होती. प्रशक्षिप्रवतयक योलाा तत्कालीा सरकारकडूा मान्य करूा घेऊा त्या राबप्रवण्यात त्यािंा पसढाकार 
होता. मसंबई प्रवद्यापीठािी स्थापाा झाली तेव्हा त्यािंी आधार व प्रायतें म्हिूा प्रायसक्ती झाली होती. पसराता 
वस्तंूिा संग्रह करण्यातही त्याांी पसढाकार घेतला होता. मसंबईच्या प्रललामाता उद्यााातील एका 
वस्तससंग्रहालयाला आता त्यािें ााव रेण्यात आले आहे. 
 
लाप्लास, पसे सायमन डे (१७४९-१८२७) : फ्रें ि शास्त्रज्ञ लाप्लास यााे आलन्म उपयोप्रलत गप्रित व 
गप्रितीय भौप्रतकशास्त्रािी उपासाा केली. वैश्लेप्रतक गप्रित, न्यूटाच्या प्रसद्धातंाचं्या आधारे सूयधमंडळ 
ससनस्थर कसल्यािे िमाप्रिकरि, तसेि सूयधकस लातील ग्रहाचं्या गती, त्यािें कन्योन्य आकतधि व त्यामसळे 
सूयावर होिारे पप्ररिाम या प्रवतयािें ५ खंडात प्रवविेा करिारा ‘खगोलयाप्रमकी’ हा त्यािंा गं्रथ त्याकाळी 
गालला होता. ‘काेलेप्रटकल प्रथकरी ऑफ िॉबपॅ्रबप्रलटी’ या आिखी एका गं्रथात संभाव्यता प्रसद्धातंािी 
कठोर पायावर केलेली उभारिी कभ्यासकाांा िेरक व मागधरशधक ठरली आहे. प्रासगातील गूढे 
उकलण्यासाठी त्यााे गप्रितािा उपयोग एखाद्या हत्यारासारखा केलेला आहे. गप्रिती आप्रि वैज्ञाप्राकाांा 
उपयोगी पडेल कसे प्रवभवािे प्रववरि करूा लाप्लासाे मयारा शतींिे िश्ा सोडप्रवले, गसरुत्वाकतधि, प्रवभव 
(पोटॅनन्शयल), प्रवद्यसतिसंबकत्व यात येिारे िश्ा सोडप्रवण्यासाठी ⊲²ϕ=० हे समीकरि िस्थाप्रपत केले. 
लाप्लास रुपातंरिािा तो उद्वाता आहे. तोफखान्यािा ाेम किूक कसा धरावा व कोित्या प्ररशाेे गोळ्यािंा 
मारा करावा हे त्यााे गप्रितााे ठरवले होते. 
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लायका : कंतराळातूा पृथ्वीला िरप्रक्षिा घालिारा पप्रहला सलीव. प्ररााकं ३ ाोव्हेंबर, १९५७ रोली 
रप्रशयाच्या ‘स्पसटप्राक-२’ या कृप्रत्रम उपग्रहातूा कंतराळात पाठवली गेलेली ही कस त्री कंतराळातल्या 
आपल्या रहा प्ररवसाचं्या वास्तव्याांतर मरि पावली. 

 

 
 
लायनेन, फ्योडोर (१९११-१९७९) : शरीरातील कोलेस्टेरॉल व फॅटी ॲप्रसडच्या ियापिय प्र्रमयािें 
प्रायतं्रि करिाऱ्या िप्र्रमयेिा शोध लावल्याबिल कॉारॅड ब्लॉख याचं्यासमवते १९६४ सालिा 
लीवशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारे लमधा लीवरसायाशास्त्रज्ञ. लायाेा व ब्लॉख याांी 
कोलेस्टेरॉल ियापिय िप्र्रमयेतील ३६ रासायप्राक कप्रभप्र्रमया स्पष्ट करूा शरीरात फॅटी ॲप्रसडिी प्रार्षमती 
कशी होते यावर सखोल संशोधा केले. 
 
लायपोप्रोणटिस : हा शब्र प्रलपीड आप्रि िोटीन्स या रोा शब्रापंासूा झाला आहे. प्रलपीड म्हिले नस्ाग्ध 
पराथध आप्रि िोप्रटन्स म्हिले िप्रथाे. या रोा िकारच्या रसायााचं्या एकप्रत्रत होिारे ले रसाया बाते त्यास 
लायपोिोप्रटन्स म्हितात. 
 
लायस्बनझ, गॉटणरिकड णिलहेल्म (१६४६-१७१६) : धमध, कायरा, वाङ्मय, मप्रतहास, तकध शास्त्र, तत्त्वज्ञाा 
आप्रि गप्रित कशा काेक प्रवतयात कलोड कामप्रगरी केलेला लायनब्ाझ हा लमधा गप्रिती न्यटूा िमािेि 
कलाशास्त्रािा प्रामाता आहे. सध्या वापरात कसिारी x, y िलाच्या कत्यल्प वाढीसाठी δx, δy, कवकल 
गसिाकंासाठी dy/dx ही ितीके, रोा फलाचं्या गसिाकारािा कवकल प्रायम, फार काय समाकलाािे प्रिन्ह 
(∫) ही सारी त्यािीि रेिगी. 
 
व्हाईटहेड व बरांड रसेल याचं्याआधी २०० वत ेलायनब्ाझाे िया प्रवश्लेतिावर संशोधा केले होते. त्यातूा 
सानंख्यकी व संभाव्यता शास्त्रािंा उगम झाला. आकडेमोडीसाठी गिायंत्र आप्रि π च्या लवळिी वकमत 
रेिारी π/४ = १ -⅓ + ⅕ - ⅐ + ⅑ ..... ही कांत श्रेढी त्यािीि. 
 
लायसोझाइम : हे प्रवतंिक म्हिले लंतसप्रवरोधक वकवा लंतसघ्ा होय. ते कश्रू, ल्यसकोसामट, श्लेष्ट्म (म्यसकस) 
कंड्यातील कल्बसमीा आप्रि काही वास्पतीत सापडते. कलेक्झाडंर फ्लेवमग याांी १९२२ साली ते शोधूा 
काढले. 
 
लायसोसोम : िािी आप्रि वास्पतीपेशीतील एक घटक. त्यातं ियापिय िप्र्रमयेसाठी लागिारे प्रवतंिक 
(एन्झामम) कसतात. पेशीतील काेक घटक ाष्ट करण्यासाठी मरतरूप ठरतात. लायसोसोमला एक 
पररी आवरि कसते. प्रवकासाच्या नस्थतीत कसतााा काेक पेशी आप्रि ऊती ाष्ट करण्यात त्यािा वाटा 
कसतो. उरा. बेडकाच्या टॅडिोल कवस्थेत त्यािी शपेटी ली गळूा पडते ती लायसोसोममसळेि. 
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लायसोसोम ाष्ट होिे आप्रि त्यातले प्रवतंिक बाहेर पडिे ही िप्र्रमया प्रवप्रशष्ट नस्थतीत घडते. या िप्र्रमयेला 
पाप्ररभाप्रतक शब्रात लायसीस म्हितात. लायसोसोमला पेशीच्या मृत्यूिा सापळा कसेही संबोधले लाते. 
 
लाल, देिेिद्र (१९२९- ) : प्रवर्श्प्रकरिाचं्या िाथप्रमक झोतािे सखोल सशंोधा करिारे भारतीय 
भौप्रतकशास्त्रज्ञ. सौरमाप्रलकेिी उत््रमातंी कशी झाली तसेि उल्काखंडािंी प्रार्षमती आप्रि उत््रमातंी कशी होते 
यािंाही शोध त्याांी घेतला. १९७९ मध्ये त्याांा एफआरएस हा सन्माा प्रमळाला. 
 

 
 

लाल राक्षसी तारा (रेड जायटं स्टार) : तारा कंप्रतम कवस्थेत गेल्यावर ताऱ्याच्या गाभ्यातल्या हायड्रोलािे 
ज्वला लरी सपंसष्टात आले तरी त्याच्या गाभ्यालगतच्या बाह्यभागातील हायड्रोलािे रूपातंर हेप्रलयममध्ये 
होऊ लागलेले कसते. त्यातूा प्रामाि होिाऱ्या उष्ट्ितेमसळे तारा तेलस्वी तर होतोि पि ताऱ्यािा बाह्यभाग 
हा मोठ्या िमािावर िसरि पावतो. या िसरि पावण्यामसळे ताऱ्यािे तापमाा िार हलार कशं 
सेनल्सयसच्याही खाली उतरते आप्रि ताऱ्याला लालसराारींगी रंग िाप्त होतो. कशा ििंड आकाराच्या 
लालसर-ाारींगी रंग धारि केलेल्या तेलस्वी ताऱ्याला लाल राक्षसी तारा म्हटले लाते. राक्षसी ताऱ्यािा 
आकार आप्रि तेलस्वीता ही मूळ ताऱ्याच्या तसलाेत शकेडो पटींाी वाढलेली कसते. वृप्रिक 
तारकासमूहातला ज्येष्ठा वकवा मृग तारकासमूहातला काक्षी ही कशा ताऱ्यािंी उराहरिे आहेत. ससमारे पाि 
कब्ल वतांाी आपल्या सूयािे रूपातंरही लाल राक्षसी ताऱ्यात होिार कसूा त्यावळेी त्यािा आकार 
पृथ्वीच्या कके्षहूाही मोठा कसिार आहे. 
 
लाल लाट (रेड टाईड) : उष्ट्ि कप्रटबधंातील सागरातं ताबंड्या रंगािी शवेाळे वाढतात. त्या शवेाळातंील 
प्रझरपिाऱ्या रंगीत द्रव्यामंसळे सागरातंील पाण्यािा रंग बरलतो. त्याि स्थााातं राहिाऱ्या ललिराांा लाल 
लाटेमसळे प्रवतबाधा होण्यािी भीती कसते. ऱ्होडोफायटा वगातील शवेाळािंा रंग ताबंडा कसूा लाटाचं्या 
लालपिासाठी ते लबाबरार कसतात. 
 
ला्हा : भगूभातील खोल, ििंड उष्ट्ितेच्या थरातूा वर आलेला व ज्वालामसखीतूा बाहेर पडिारा 
प्रवतळलेल्या खडकािंा रस. हे प्रसप्रलकेट िकारातील खप्रालािे द्रावि कसते. लाव्हापासूा खडक बातो 
आप्रि त्यात मोठ्या िमािात ाैसर्षगक वायू कोंडला लातो. एकेकाळी लाव्हाच्या थरााे कंथरल्या गेलेल्या 
लप्रमाीिे कालातंरााे हवामााािे फटके सहा करत कप्रतशय ससपीक मातीत रूपातंरि होते. लाव्हािे रोा 
िकार कसतात. घट्ट आप्रि प्रिकट द्रवरुपातील कधधिवाही लाव्हा आप्रि ज्वालामसखीतूा सवात िथम बाहेर 
पडूा मािसाच्या गतीपेक्षा कप्रधक गतीाे वाहिारा लाव्हा. पृथ्वीवर काेक के्षत्रािंी प्रार्षमती कशाि लाव्हािे 
थर लमा झाल्यामसळे झाली आहे. उरा. रख्खािे पठार आप्रि कमेप्ररकेतील कोलंप्रबयािे पठार. 
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लाडंस्टाईनर, कालग  (१८६८-१९४३) : रक्तािे ‘ए’, ‘बी’, ‘एबी’ व ‘ओ’ कसे िार िमसख गट कसतात यािा 
ज्याांी शोध लावला ते ऑनस्रयात लन्मलेले कमेप्ररका लीवशास्त्रज्ञ. रक्तपेशींवर त्यािंी ओळख पटविारे 
िप्रथाािें रेि ूकसतात. ते मसख्यत्व े‘ए’ व ‘बी’ या रोा िकारिे कसतात. ‘एबी’ गटाच्या पेशींच्या आवरिावर 
रोन्ही िप्रथाे कसतात तर ‘ओ’ गटाच्या पेशींच्या आवरिावर कोितीि िप्रथाे ासतात हे लँडस्टायार 
याांी प्रसद्ध केले. रक्तगटाचं्या या शोधामसळे रक्तरााािी िप्र्रमया प्रार्षवघ्ापिे पार पाडता येऊ लागली. या 
िमसख गटावं्यप्रतप्ररक्त मतरही काेक रसय्यम गट कसतात हेही कळूा आले. ऱ्हेसस लातीच्या माकडाचं्या 
रक्तपेशीवर कसिारा ‘आरएि’ हा आिखी एक गटही मािसाच्या रक्तपेशींवर कसतो हेही त्याांी राखवाू 
प्ररले. या गटािी ओळख पटल्यामसळे िसूतीपूवीि काही कभधकािंा मृत्यू का ओढवतो यािे कारि समलले व 
त्यावर करावयािी उपिारपद्धतीही प्रवकप्रसत करता आली. या ्रमापं्रतकारक संशोधाासाठी लँडस्टायार 
याांा १९३० सालिा वैद्यकशास्त्रातला ाोबले पसरस्कार रेण्यात आला. (पाहा : रक्तगर्) 

 

 
 
णलटमस : प्रवप्रशष्ट तऱ्हेच्या लायकेापासूा प्राळ्या रंगािी, पाण्यात प्रवरघळिारी पूड (पावडर) काढली 
लाते. या पावडरीिा आम्ल वा कम्लारीच्या साप्रिध्यात रंग बरलतो म्हिूा पराथध आम्ल वा कम्लारी आहे हे 
रशधप्रवण्यासाठी यािा रशधक (मंप्रडकेटर) म्हिाू वापर करतात. यािे द्रावि वकवा द्राविात बसडवाू तयार 
केलेले कागर रशधक म्हिाू वापरतात. ८·३ सामू (पीएि) च्यावर यािा रंग प्राळाि राहतो. तर ४·५ 
सामूच्या खाली त्यािा रंग ताबंडा होतो. (पाहा : सामू) 
 
णलडार : लाईट प्रडटेक्शा कँड रेंवलग या िप्र्रमयेच्या ाावािी आद्याक्षरे प्रमळूा तयार झाले. स्वल्पाक्षारसमूह. 
रूरवरच्या ढगािें प्रवप्रवध िकार कभ्यासण्यासाठी लेझर झोताच्या स्पंराािंा उपयोग करिारे उपकरि. 
 
णलणथयम : (Li) : क्रम. ३, िकाकिारा, पाढंरा, ारम, रसर्षमळ धातू, आवतीसारिीतील रससरे आवतधा 
आप्रि पप्रहल्या गटािा सरस्य, कल्कली धातू, कभा. ६·९४, साघ. ०·५३४ (पाण्यापेक्षा हलका), प्रववब. 
१८०·५ कंश से. उवब. १३४७ कंश से. प्रासगात प्रलप्रपडोलामट कभ्रकात आढळतो. कत्यंत प्र्रमयाशील, 
हवतेील ऑनक्सलाशी संयोग तर पावतोि पि ाायरोलाशीही सयंोग पावाू काळ्या रंगािा प्रलप्रथयम 
ाायरामड Li3N तयार होतो. सोप्रडयम, पोटॅप्रशयम सारखाि प्रलप्रथयमही रॉकेलमध्ये ठेवतात. प्रासगात Li-
६ आप्रि Li-७ ही रोा नस्थर समस्थाप्राके आढळतात. ॲल्यसप्रमप्रायम आप्रि मगॅ्ाेप्रशयमबरोबर वलााला 
हलकी पि मलबतू धातूप्रमश्रिे होतात. कोरड्या प्रवलेऱ्यात वापर. मेंरूच्या प्रवकारावर प्रलप्रथयम क्षार 
वापरतात. 
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णलथोग्रंाफी : सपाट गसळगसळीत रगडाच्या वा धातूच्या पृष्ठभागावरूा पािी व तेल या एकमेकातं ा 
प्रमसळिाऱ्या पराथांिा वापर करूा कागरावर छपाई करण्यािे, १७९६ मध्ये बोहेप्रमयातील कलोई् 
सेाेफेन्डर याांी शोधूा काढलेले तंत्र. यातील प्रलप्रखत मलकूर पािी घेिारा कसल्यााे त्यावर शाई लमा 
होते व ती कागरावर उमटते. माय्रमोप्रिप्स तयार करण्यासाठी आधसप्राक फोटोप्रलथोग्राफी वापरली लाते. 
 
णलनन : ससतािा तलमपिा रशधप्रविारी एक पद्धत. या पद्धतीत ३०० वारािे फाळे करूा त्यािे वला केले 
लाते. एका पौंडात ४५४·५० गॅ्रम कसे ३०० वारािे प्रलतके फाळे बसतील तो त्या ससतािा ससताकं म्हिलेि 
तलमपिािा प्रारशधक. लसा ससताकं वाढतो त्यािमािे त्या ससतािा तलमपिा वाढत लातो. ससताकंासाठी 
‘कॉटा’ ही पद्धत सवात लास्त वापरात आहे. मेप्ररक पद्धतीिा वापर ससरू झाल्यावर ‘टेक्स’ ही पद्धत 
वापरात आली. 
 
णलणनअस कारोलस (१७०७-१७७८) : नस्वप्रडश वास्पती शास्त्रज्ञ. ित्येक वास्पतीिे - झाडािे - ााव 
वगेवगेळ्या भातेत वगेवगेळे कसते. लेव्हा लागप्रतक पातळीवर कभ्यास आप्रि संशोधा ससरू झाले तेव्हा 
कोि कस ठल्या झाडाबिल बोलतोय हे कळिे कवश्यक कसते आप्रि म्हिाू प्रलप्राकल ाामकरिािी एक 
पद्धत शोधूा काढली. म.स. १७५३ साली िप्रसद्ध झालेल्या स्पीशील प्लाटंारूम या पसस्तकात प्रद्वाामी 
ाामकरिासबंंधी त्याांी प्रविार माडंले आप्रि त्या दृष्टीाे त्याांी बऱ्याि वास्पतींिे ाामकरि केले. पप्रहल्या 
ाामाला लेास म्हिले लाती आप्रि रससऱ्या ाामाला स्पीशील म्हिले िलाती म्हिण्यात येते. त्याप्रशवाय पसढे 
व्हरायटी म्हिले िकार. हे काही बाबतीत प्ररले लातात. उरा. फूल झाडे, तृिधान्ये यािें काेक िकार 
माावााे संकर पद्धतीाे प्रामाि केले आहेत. ते सवधिकार प्रवप्रशष्ट ाैसर्षगक लाती िलातीमध्ये बसतात. 
उरा. मूळ पाि पाकळ्यािें प्रहमालयात वकवा कन्य काही प्रठकािी प्ररसिारे ससगधंी गसलाब मूळ भारतािे. 
म्हिूा त्यािे ााव रोझ मंप्रडका. वडािे मूळ बंगाल म्हिाू त्यािे ााव फासकस बेंगालेन्सीस. वाघ, वसह, 
मालंर हे एकाि कस ळातील िािी म्हिले लाती एकि फेलीस. पि िलाती प्रलओ (वसह), टायग्रीस (वाघ) 
आप्रि घरात आपि पाळतो म्हिूा डोमेस्टीकस (मालंर). (पाहा : जाती) 
 
णलणपड : तेलकट वकवा िरबीयसक्त पराथािा एक मोठा गट. हा िागंल्या आरोग्यासाठी गरलेिा कसतो. 
िािीमात्रातंील िरबी आप्रि वास्पतीतील तेल हे प्रलप्रपड् आहेत. कडं्यातील प्रपवळा बलक, यकृत, 
धान्यािे मोड यात भरपूर िमािात प्रलप्रपड् कसतात. िप्रथाे वकवा साखरेसारख्या पराथापेक्षा प्रलप्रपड 
पासूा रसप्पट उष्ट्िाकं प्रमळतो. प्रलप्रपड् रोा िकारिे कसतात – साधे वकवा गसंतागसतंीिे. लोिी, ाारळािे 
तेल आप्रि मेि कसे पराथध हे सामान्यतः साधे प्रलप्रपड् होत. फोस्फोप्रलप्रपड् (ज्यात फॉसफॉरस कसते), 
नस्टरॉमड्, ग्लॉयकोप्रलप्रपड्, लीवासत्त्व े‘क’, ‘ड’, आप्रि ‘क’ ली िरबीाे प्रवरघळतात आप्रि टरपीा् 
(कॅरॉटीा सारखा प्रपवळा रंग) ही गसंतागसंतीच्या प्रलप्रपड्सिी उराहरिे होत. 
 
णलप्यतंर (रािसणक्रप्शन) : डीएाएतील लासकीय माप्रहतीिी ाक्कल रूतआरएाएमध्ये करण्यािी िप्र्रमया. हे 
रूतआरएाए पेशीकें द्राच्या बाहेर पडूा लासकीय माप्रहतीिा आराखडा िप्रथाािंी प्रार्षमती करिाऱ्या 
रायबोझोमपयंत पोहोिवते. िप्रथााचं्या उत्पाराातील हा पप्रहला टप्पा कसतो. रससरा टप्पा त्या माप्रहतीच्या 
आधारे कप्रमाोआम्लािंी लसळिी करूा त्यािंी साखळी म्हिलेि िप्रथाे बावण्यािा, भातातंरािा कसतो. 
 
णलबी, णिलॅडग रॅिकिक (१९०८-१९८०) : काबधािे समस्थाप्राक ¹⁴C यािा उपयोग कालमापाासाठी करता 
येतो हे ियोगाकंती प्रसद्ध केल्याबिल १९६० सालिे रसायाशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे 
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कमेप्ररका शास्त्रज्ञ. त्याचं्या या शोधामसळे िािीा वस्तंूिे वय शोधण्यािा ावीा मागध खसला झाला. त्याांतर 
काबधाव्यप्रतप्ररक्त मतर प्रकरिोत्सारी समस्थाप्राकाचं्या लोड्यािंा शोध लागाू कप्रतिािीा कवशतेािें वयही 
किूकपिे प्राप्रित करिे शक्य झाले. किसबॉम्ब बाप्रवण्याच्या माॅहॅटा िकल्पात ²³⁵U या समस्थाप्राकािे 
प्रवलगीकरि करण्याच्या पद्धतीवरही त्याांी संशोधा केले. 
 
णलमये, श्रीधर दत्ताते्रय (१९१६-१९८९) : भारतीय रसायाशास्त्रज्ञ. रसायाशास्त्रातील डॉक्टरेटपयंत 
प्रशक्षि. मसंबई आप्रि पसिे प्रवद्यापीठात संशोधक मागधरशधक, १३ एम.एस्सी. आप्रि ४ डॉक्टरेट प्रवद्याथ्यांाा 
यशस्वी मागधरशधा. पसण्यातील रााडे मनन्स्ट्ूयमट आप्रि रसायामंप्ररर या संशोधा संस्थािे संिालक. 
रसाया, सृप्रष्टज्ञाा या प्रायतकाप्रलकाचं्या संपारक मंडळावर काम. काेक प्रवज्ञाा पसस्तके, खास करूा 
कासवाप्ररत, िकाप्रशत. शासकीय संस्थेत कासवारािे काम तसेि मराठी प्रायतकाप्रलकात भरपूर लेख 
प्रलप्रहले. आकाशवािीवर मराठी व वहरीत वातालाप तसेि वहरी पाप्ररभाप्रतक कोत प्रलखािात सहभाग. 
 

 
 

णलमये, दत्ताते्रय बाळकृष्ट्ि (१८८७-१९७१) : भारतीय रसाया शास्त्रज्ञ. रााडे मनन्स्ट्ूयमट पसिे येथे 
रसायाशास्त्रािे संशोधक म्हिूा कायध. मौप्रलक आप्रि मूलभतू कसे आंतरराष्ट्रीय मान्यतािाप्त संशोधा 
कायध त्याांी केले. बाळकृष्ट्ि रसशाळा हा औद्योप्रगक िकल्प, रसायाम् हे प्रायतकाप्रलक आप्रि रसाया 
मंप्ररर हे संशोधा कें द्र त्याांी स्थापा केले. 

 

 
 
णलम्फनोड : प्रलम्फवाप्रहाींच्या शरीरातील लाळ्यात लागोलागी कसिाऱ्या गं्रथी. याचं्यातील प्रलम्फपेशी 
लंतू, प्रवताि,ू ककध रोग पेशी, शरीराला घातक द्रव्ये याांा शरीरात पसरण्यापासूा िप्रतबधं करतात. 
रोगलंतंूिी बाधा झाल्यास त्याांा कडकवाू ठेविाऱ्या ालीकच्या गं्रथी ससलतात. यामसळेि प्लेगच्या 
लागिीांतर काखेमध्ये गाठ येते. ककध रोग पेशी आसपासच्या प्रकती प्रलम्फ गाठीत पोिल्या आहेत यावरूा 
ककध रोगाच्या तीव्रतेिे प्राराा करण्यात येते. 
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णलम्फोमा : एक िकारिा र्श्ते रक्तपेशींिा ककध रोग. 
 
िंलग गुिसूत्र (से्स क्रोमोझोम) : पेशींमधील एकूि गसिसूत्रापंैकी वलग प्राधाप्ररत करिारी गसिससते्र. ही 
एक्स व वाय या रोा िकारिी कसतात. माावी स्त्रीच्या पेशींमधली रोन्ही वलगवािक गसिससते्र एक्स 
िकारिी कसतात तर पसरुताच्या पेशीमधील एक गसिससत्र एक्स व रससरे वाय िकारिे कसते. (पाहा : क्ष 
गुर्णसूत्र, य गुर्णसूत्र) 

 

 
िंलग गुिसूते्र 

 
िंलफोसाईट : एक िकारिी पाढंरी रक्त पेशी. ही लप्रसका गाठीत, थायमस, टॉनन्सल्स आप्रि स्प्लीमध्ये 
सापडते. या पेशीिा कें द्रवबरू गोल व मोठा कसतो. तर भोवतीिे द्रव स्वच्छ व थोडेसेि कसते. मन्फेक्शा 
ॲन्टीलन्स काही प्रलन्फोसामटसाा प्रवभालाास िवृत्त करतात. वलफोसामटिा एक िकार. म्हिले 
प्लाझमा पेशी. या िप्रतवपड तयार करतात. (पाहा : प्लाझमा) 
 
लीिंचग : पराथािा काही भाग, पािी वकवा कोित्यातरी प्रवद्रावाद्वारे धसऊा प्राघण्यािी प्र्रमया. १) धातुशास्त्र 
: द्रावकाच्या सहाय्यााे, त्यात कप्रवद्राव्य कसिाऱ्या पराथातील वकवा सयंसगातील प्रवद्राव्य कशसध्री वकवा 
मनच्छत घटक धसऊा काढण्यािी प्र्रमया. उरा. ताबं्याच्या धातूपातािातूा गंधकाम्लाच्या सहाय्यााे ताबंे धातू 
कलग काढिे. २) कृचषशास्त्र : पावसाच्या पाण्यामसळे वकवा ललिवाहामसळे लप्रमाीतील क्षार धसऊा लाऊा 
लप्रमाीिा कस कमी होिे. यामसळे लमीा आम्लधमी होते. 
 
लीलािती : लीलावती हा भास्करािायांच्या प्रसद्धातं प्रशरोमिी गं्रथािा पप्रहला भाग कसूा त्यास पाटीगप्रित 
कसे म्हितात. काव्यमय भातेत प्रलप्रहलेल्या या गं्रथात रैांप्ररा व्यवहारातील तसेि पशू-पक्षी-फस ले-
वास्पतींशी संबपं्रधत प्रासगधरम्य उराहरिे घालूा तो माोरंलक केलेला आहे. 
 

‘कयेबाले लीलावती’, ‘मप्रतमप्रत’, ‘सखे’, ‘कातें’, ‘मृगाप्रक्ष’, ‘िंिलाप्रक्ष’ या वारंवार येिाऱ्या 
संबोधाावंरूा हा गं्रथ कोिा लीलावती ाामक व्यक्तीस उिेशूा प्रलप्रहल्यािा भास होतो. 

 
या गं्रथात कंकगप्रिताप्रशवाय बीलगप्रित, के्षत्रव्यवहार, प्रत्रकोिप्रमती या आिखी काही प्रवतयाांा 

स्पशध केलेला आहे. हा गं्रथ काेक शतके पाठ्यपसस्तक म्हिूा भारतात सवधत्र वापरला लाई. 
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लुणरआ, साल्िादोर (१९१२-१९९१) : रेण्वीय लीवशास्त्रािी पायाभरिी करिारे लन्मााे मटाप्रलया पि 
कमेप्ररकेत स्थाप्रयक झालेले लीवशास्त्रज्ञ. प्रवतािूंिी लासकी रिाा तसेि त्यािें पसारुत्पारा याप्रवतयीच्या 
त्याचं्या मकॅ्स रेलब्रकू याचं्या समवते केलेल्या मौप्रलक संशोधाामसळे रेण्वीय लीवशास्त्र या ाव्या वैज्ञाप्राक 
के्षत्रािी मसहूतधमेढ रिली गेली. प्रवतािूंमध्येही उत्पप्ररवतधा होऊा त्याचं्या लासकीय आराखड्यात कायम 
स्वरूपािे बरल होऊ शकतात हे त्याांी प्रसद्ध करूा राखवले. १९६९ सालिा वैद्यकशास्त्रातील ाोबले 
पसरस्कार त्याांा रेलब्रकू आप्रि कल्फे्रड हत ेयाचं्या समवते प्ररला गेला. 
 
लूना : म.स. १९५९ ते १९७६ या काळातल्या रप्रशयाच्या िादं्रमोप्रहमेतील माावरप्रहत यााािंी माप्रलका. 
यातंले ‘लूाा–२’ हे याा िदं्राच्या पृष्ठभागावर उतरिारे पप्रहले याा ठरले. (१४ सप्टेंबर, १९५९). लूाा-९ 
हे िंद्रावर प्रायपं्रत्रतप्ररत्या उतरलेले पप्रहले याा होते. ‘लूाा-१६’ या यााााे िंद्रावरील खडकािें ामसाे 
िथमि स्वयंिप्रलत पद्धतीाे गोळा करूा पृथ्वीवर आिले. याांतर सोडलेल्या ‘लूाा-१७’ या याााद्वारे 
आप्रि ‘लूाा-२१’ या याााद्वारे िंद्रावर ‘लूाोखोर’ ही िलयतें्र पाठवाू त्यािंा यशस्वी वापर करण्यात 
आला. (पाहा : लूनोखोद) 
 
लूनोखोद : रप्रशयााे िदं्रावर पाठवलेली स्वयंिप्रलत िलयंते्र. ‘लूाा’ या माप्रलकेतील ‘लूाा-१७’ आप्रि 
‘लूाा-२१’ या कंतराळ्यााादं्वारे ही यााे िदं्रावर पाठवण्यात आली. या रोन्ही िलयंत्राांी िदं्राच्या 
पृष्ठभागावर आपल्याकडील उपकरिादं्वारे काेक ियोग केले, पृष्ठभागाच्या प्रवप्रवध िकारच्या िािण्या 
घेतल्या आप्रि प्रतथल्या मातीिे प्रवश्लेतिही केले. त्याांी ऐंशी हलाराहूंा कप्रधक छायाप्रिते्र पृथ्वीकडे 
पाठवली. 
 
ले िेणरए, अबान जॉन योसेफ (१८११-१८७७) : फ्रें ि गप्रिततज्ज्ञ आप्रि खगोलशास्त्रज्ञ. यसरेासिे कपेप्रक्षत 
स्थाा आप्रि ित्यक्ष स्थाा यातंील फरक हा एखाद्या कज्ञात ग्रहाच्या गसरुत्वाकतधिामसळे पडत कसण्यािी 
शक्यता वाटूा त्यााे या कज्ञात कसलेल्या आठव्या ग्रहािे गप्रित माडंले. बर्षला वधेशाळेतील गलेॅ आप्रि 
डी ॲरेस्ट या लमधा खगोलज्ञाांी या आठव्या ग्रहािा शोध घेतला आप्रि हा ग्रह कपेप्रक्षत लागेच्यालवळ 
सहल सापडला. ले वपे्ररए याला म.स. १८५४ साली पपॅ्ररस वधेशाळेिे सिंालकपर रेण्यात आले. 
 
ले्लाशें, जॉजग (१८३९-१८८२) : आल टॉिध, कॅल्यसलेटसध, रान्झीस्टसध, रेप्रडओ यामध्ये वापरले लािारे 
सेल (प्राद्रधव घट) म्हिले लेक्लाशं े याांी शोधलेल्या प्राद्रधव घटािे ससधाप्ररत स्वरूप होय. म.स. १८६६ 
साली लेक्लाशं े या फ्रें ि मपं्रलप्राकराे लो घट शोधला त्यात लस्तािे धााग्र (ॲाोड) काबधािे ऋिाग्र 
(कॅथोड) आप्रि कमोप्राकम क्लोरामडिे द्रावि (प्रवद्यसतवाहक) म्हिाू वापरले लाते. 
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लेझर : हे एक िारिे तयार करण्यािे तंत्र कसूा यात समाा तरंगलाबंीिी एकाि फेलमधील 
(िावस्थेतील) एकाि प्ररशाेे लािारी, प्रायप्रमत प्रकरि शलाका तयार केली लाते. उिीप्रपत कि ू
आपल्यातील कप्रतप्ररक्त ऊला िकाशाच्या स्वरूपात बाहेर टाकतात. आप्रि आपल्या मूळच्या ऊला नस्थतीत 
येतात. प्रवद्यसत् रीपातील कि ूवकवा सूयाच्या गभातील किूंपासूा प्रमळिारी िकाशऊला कप्रायप्रमत प्रकरि 
शलाकेच्या स्वरूपात कसते. लेझरमधूा बाहेर पडिाऱ्या िकाशलहरी एकप्ररक कसूा त्यािंी िकाशीय 
ऊला प्ररशा समाा कसल्यााे त्या एकाि वळेेस समाा ऊलापातळीिे सवध किू उत्स्फूतधपिे एकाि वळेेस 
बाहेर टाकतात. त्यािी तीव्रता मतकी लास्त कसते की, त्यामसळे प्रहऱ्यालाही लाळूा छीद्र पाडता येते. 
लेझरिा उपयोग शरीरातील काावश्यक पेशी ऊती ाष्ट करिे. शस्त्रप्र्रमयेच्यावळेी रक्तवाप्रहन्यािंी टोके बंर 
करिे (त्यामसळे रक्तस्त्राव बंर होतो) आप्रि दृप्रष्टपटल सरकला कसल्यास तो पूवधवत लागेवर बसवण्यासही 
त्यािा उपयोग होतो. 
 
लेझर िंप्रटर : कॉम्प्यसटरच्या विटरिा एक िकार. यात िप्रतमा उमटप्रवण्यासाठी लेझरिा वापर करूा 
स्कॅवाग केले लाते. पावडरीच्या स्वरुपातील शाई त्या पूिधपिे िवाहीत झालेल्या तबकडीच्या (प्लेट) 
के्षत्रात पसरते आप्रि मग ती िप्रतमा फोटोकॉपीकरिमािे कागरावर उमटप्रवली लाते. 
 
लेड-ॲणसड दुय्यम णिदु्यतघट : िागंली कायधक्षमता कसलेल्या या घटात प्रशशािे आयताकार पते्र आप्रि 
सौम्य गधंकाम्ल कसते. ही रसायाे ठेवण्यासाठी, गंधकाम्लािी प्र्रमया होिार ााही कसे कप्पे कसलेले 
प्लॅनस्टकिे भाडें कसते. ित्येक कप्पा म्हिले स्वतंत्र घट कसतो व त्यािंी सरळ लोडिी केलेली कसते. 
 

 
 

लेडरबगग, जोशुआ (१९२५-२००८) : लीवािूंमध्येही लैप्रगक समागमासारखी िप्र्रमया घडूा लासकािंी 
करलाबरल होते हे प्रसद्ध केल्याबिल लॉलध बीडल व एडवडध टेटम याचं्या समवते १९५८ सालिा 
लीवशास्त्रािा ाोबेल पसरस्कार प्रमळप्रविारे कमेप्ररका िलााशास्त्रज्ञ. पसढील आयसष्ट्यात त्याांी कृप्रत्रम 
बसप्रद्धमत्ता तसेि कंतराळप्रवज्ञाा या के्षत्रामंध्येही मौप्रलक सशंोधा केले. 
 
लोडल : लाबं राडंा कसलेली पळी वकवा डाव. प्रवतळलेला धातू मसशीमध्ये ओतण्यासाठी यािा वापर होतो. 
हे काम पूवी मािसे करत कसत. आता सवध काम यंत्राच्या सहाय्यााे केले लाते. मसशीिी घडि धातूिी वस्तू 
लशी हवी कसेल त्यािमािे बाप्रवली लाते. 
 
लेप (कोिंटग) : लेप वकवा थर. कोितीही मूळ वस्तू प्रटकाऊ करण्यासाठी प्रटकाऊ वस्तूिा लेप प्ररला 
लातो. िारंी वकवा तत्सम वस्तंूवर वातावरिामसळे ऑनक्सडेशा होते. त्यापासूा संरक्षि म्हिाू लेप प्ररला 
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लातो. बाधंकामातल्या वभतींाा रंग रेतात त्यात प्लॅनस्टक ममल्शा कसते ते पावसािे पािी वभतीत प्रशरू 
ाये यावर उपाय आहे. 
 
लेणप्टोन : भसकेिे प्रायंत्रि करण्यासाठी मेंरूतील क्षसधाशमा कें द्राला संरेश पोहिप्रविारे, मेरगं्रथींमध्ये तयार 
होिारे िप्रथा संिेरक. यािी प्रार्षमती करिाऱ्या लासकामंध्ये रोत उत्पि झाल्यास क्षसधाशमा कें द्राला योग्य 
तो संरेश ा प्रमळाल्यााे आहारावरिे प्रायतं्रि ससटते व कशी व्यक्ती कप्रतलठ्ठ होत लाते. 
 
लेप्टोोस्पायरोणसस (िेलचा रोग / कॅणनकोला ज्िर) : लेप्टोस्पायरोप्रसस हा उंररािंा आप्रि कस त्र्यािंा, 
‘लेप्टोस्पायरा’ ाावाच्या लीवािूंमसळे होिारा व माावावर सं्रमप्रमत होऊ शकिारा रोग आहे. उंररापंासूा 
मािसाला होिाऱ्या रोगाला ‘वलेिा रोग’ कसे म्हटले लाते व त्यात तीव्र तापाबरोबर कावीळ होते. 
उपिाराकभावी १५-२० प्ररवसातं रोगी रगाव ू शकतो. कस त्र्यापासूा होिाऱ्या रोगाला ‘कॅप्राकोला’ ज्वर 
म्हटले लाते व त्यात तीव्र तापाबरोबर मेंरूज्वर होतो. या िकारच्या लेप्टोस्पायरोप्रससमध्ये रोगी मासष्ट्य 
तडकाफडकी रगावण्यािी भीती कसते. 

 

 
 
लेप्टोॉन : किूंिे घटक कसलेल्या मूलकिापंैकी फर्षमयॉा लातीिे मूलकि. लेप्टॉा कप्रवभाज्य कसल्यािे 
वैज्ञाप्राक माातात. मलेक्रॉा, म्यसऑा, टाऊ व तीा िकारिे न्यसप्रराो कि, कसे सहा िकारिे लेप्टॉा 
आहेत. यापंैकी मलेक्रॉा, म्यसऑा व टाऊ हे ऋिप्रवद्यसत् भाप्ररत आहेत. न्यसप्रराो किावंर प्रवद्यसत् भार शनू्य 
आहे. म्यसऑा व टाऊ किािें वस्तसमाा मलेक्रॉाच्या वस्तसमााापेक्षा बरेि लास्त आहे. 
 
लेले, श्रीधर रघुनाथ (१९०९-१९६९) : भारतातील पप्रहले काितंत्रज्ञ. याांी बोरॉा व प्रसप्रलकॉापासूा 
भारतात िथम काि बावली. शास्त्रीय उपकरिे, कािपाते्र आप्रि मलेंक्शाच्या कािाळ्या (ॲम्प्यसल्स) 
त्याांी िथम बावल्या. बोरोप्रसल आप्रि प्रसप्रलका वकेर कंपन्यािंी स्थापाा. ‘लेले’ कािेिे (प्रिमिी) 
एकस्व. प्रवज्ञाा िसारक. 
 
लेले, रामचंद्र दत्तात्रय (१९२८- ) : किू वैद्यकशास्त्रािी रेशात स्थापाा करण्यात महत्त्वािे योगराा रेिारे 
मान्यवर वैद्यकशास्त्रज्ञ. त्याांी वैद्यकीय प्रशक्षि, संशोधा, मनस्पतळ व्यवस्थापा, संगिकािा वैद्यकशास्त्रात 
उपयोग या प्रवप्रवध कायधके्षत्रात मोलािे काम केले आहे. भारतातील सवात पप्रहला गमॅा प्रकरि कॅमेरा त्याांी 
भाभा किससंशोधा कें द्राच्या सहकायााे बाप्रवला. पद्मभतूि व धन्वतंरी या पसरस्कारािें मााकरी आहेत. 
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लैं णगक संबंधाने होिारे रोग (एस.टी.डी.) : उपरंश, परमा, एड्स, मूत्राप्रलका राह हे रोग लैं प्रगक 
संबंधामसळे पसरतात. उपरंशात ससरुवातीस प्रशश्ाावर फोड येतो. ांतर ससप्तावस्था येते. काही वताांतर 
िेतासंस्था व हृरयावर पप्ररिाम होतो. पप्रहली कवस्था संसगधशील कसते. 
 
लॅस््टक ॲणसड : रसग्धलन्य पराथात ाैसर्षगकपिे आढळिारे आम्ल. नस्वप्रडश शास्त्रज्ञ कालध  शील याांी 
१७८० साली रसग्धलन्य पराथापासूा हे आम्ल सवधिथम प्रवभक्त केले. रसधािे रही तसेि प्रपष्टमय पराथािे 
प्रकण्वा करण्यासाठी यािा िामसख्यााे वापर करण्यात येतो. िप्र्रमया केलेल्या किपराथािी आम्लप्रवम्लता 
राखूा तो प्रटकप्रवण्यासाठी तसेि लंतसााशक म्हिाूही यािा वापर होतो. आपल्या तोंडात आढळिाऱ्या 
लॅक्टोबॅप्रसलस लीवािूंद्वारेही प्रामाि केलेल्या लॅनक्टक आम्लामसळे रात प्रकडतात. 
 
लॅ्टोज : रसधातील साखर. ती बबेीफूडमध्ये वापरतात. गाईच्या रसधात ससमारे ९·५% लॅक्टोल कसते; तर 
आईच्या रसधात ते ससमारे ६·७% मतके कसते. 
 
लॅटे्स : रुई, प्रावडस ंग, प्रिकू वगैरे सारख्या काही वास्पतीत वकवा फादं्या तोडल्या तर त्यातूा रसधाळ, 
पाढंरा प्रिकट द्रव पराथध बाहर पडतो. याला मराठीत िीक म्हितात. रासायप्राक दृष्ट््यमा या प्रिकािे 
काेक िकार आहेत. काहीिा रंग पाढंरा, प्रपवळा कसतो तर काही रंगहीा कसतात. काहींाा प्रवप्रशष्ट गधं 
कसतो. रासायप्राकदृष्ट््यमा टरपीन्स, रेझीन्स, टॅप्रान्स, वकॅ्सीस, कल्कलाईड्स तर काहीमध्ये साखर वकवा 
स्टािधही कसतो. रबर, टरपेंटाईासारख्या काही उपयोगी वस्तू काही प्रवप्रशष्ट झाडाचं्या प्रिकापासूा 
बावल्या लातात. 
 
लॅिथनाईड्स : आवतध सारिीतील ५७ ते ७१ किस्रममाकंािी १५ मूलद्रव्ये. La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu. Gd, 
Tb, Dy, HO, Er, Tm, Yb व Lu. यातील Ce ते Lu या मूलद्रव्यामंध्ये किूच्या ४f या कके्षत ्रममवार १ ते 
१४ मलेक्रॉा कसतात. यािंी उपलब्धता कल्प कसली तरी त्याचं्या रेिूंिे प्रवप्रवध उपयोग शोधूा काढण्यात 
आले आहेत. याांा रेकर कथध ाावााेही ओळखले लाते. 
 
लॅिथॅनम (La) : आवतधसारिीतील प्रतसऱ्या गिातील हे मूलद्रव्य नस्वप्रडश शास्त्रज्ञ कालध  मोझनॅ्डर याांी 
१८३९ साली शोधूा काढले. यािा प्रवलयवबरू : ९२० कशं सेनल्सकस, उत्कलावबरू : ३४५७ कंश सेनल्सकस 
आहे. काबधा आकध  सिधलामटमध्ये यािा वापर िामसख्यााे करतात. यसरेप्रायम, थोरीयम, प्लसटोप्रायम याचं्या 
कें द्रीय प्रवखंडा िप्र्रमयेत हा पराथध लॅन्थाॅम म्हिूा तयार होतो. मोाॅझामट, बॅस्टॅाासामटसारख्या रसर्षमळ 
मृराचं्या खप्रालाबंरोबर ते सापडते. 
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लॅपरोस्कोपी : शरीराच्या आतील कवयव रसर्षबिीच्या सहाय्यााे पाहण्यािी पद्धती. टोकाशी वभग व प्ररवा 
कसलेली एक लाबंलिक कप्रतशय बारीक ाळी यािंी बालेली रसबीि शरीराला एक छोटेसे प्रछद्र पाडूा 
वकवा ाैसर्षगक प्रछद्रातूा ही आत सरकवली लाते. त्यातूा प्रमळिाऱ्या कवयवािे प्रित्र टीव्हीच्या पडद्यावर 
िके्षप्रपत करूा पाहता येते. प्रवप्रवध कवयवािंी पाहिी व लरूर वाटल्यास शस्त्रप्र्रमया करण्यािी सोयही या 
पद्धतीत कसते. 
 
लॅमाकग  (१७४९-१८२९) : लॅमाकध  या फ्रें ि वास्पतीशास्त्रज्ञााे उत््रमातंीिी कल्पाा िथम माडंली. 
सभोवतालच्या पप्ररनस्थतीाससार वास्पती व िािी आपला आकार व गसि बरलतात, आप्रि हे बरल एका 
प्रपढीतूा पसढच्या प्रपढ्यामंध्ये लातात व कायम होतात, कसे त्यािे िप्रतपारा होते. प्रमळवलेले गसिधमध 
कायम होिे हा त्यािा प्रसद्धातं आता कस्वीकायध ठरला आहे. 

 

 
 
लॅमीनार फ्लो णसस्टीम : ऊतीसंवधधाासाठी लागिारे प्रालंतसक वातावरि तयार करण्यासाठी हविेा िवाह 
स्वच्छ ठेविारी ििाली. यात मेलावरील आवरियसक्त बंप्ररस्त पेटीतील हविेा राब पप्ररसरातील हवचे्या 
राबापेक्षा लास्ती ठेवलेला कसतो. त्यामसळे बाहेरिी हवा त्या पेटीत येऊ शकत ााही. पाठच्या भागात 
गाळिीिा पडरा बसप्रवलेला कसते. त्यामसळे पेशी वकवा पेशींिा समूह लीवािू, प्रवतािू, वकवा द्रव, पराथध 
रसप्रतत ा होता त्यावर काम करता येते. तसेि तेथील काम बंर केल्यावर तेथे लंतसााशक लंबसपार प्रकरिािंा 
झोतही पसरलेला कसतो. 
 
लँगम्युअर, इर्णिग (१८८१-१९५७) : द्रवपराथांच्या पृष्ठभागावर होिाऱ्या रासायप्राक िप्र्रमयािें सैद्धानन्तक 
प्रवविेा करिारे कमेप्ररका शास्त्रज्ञ. त्याांी काेक के्षत्रामंध्ये आपला ठसा उमटप्रवला. आलच्या प्रवलेच्या 
प्ररव्यात सरास वापरिाऱ्या टास्टाच्या प्रफलॅमेन्टिा शोध त्याांीि लावला. प्रावात पोकळी तयार 
करण्यासाठी वापरल्या लािाऱ्या पंपािे लाकत्वही त्याचं्यािकडे लाते. किूच्या कंतगधत रिाेसंबधंीिे 
तसेि रोा किूंाा लोडिाऱ्या रासायप्राक बधंापं्रवतयीिे त्यािें संशोधाही मौप्रलक होते. कोव्हॅलन्स ही 
संकल्पाा त्याांीि रुलवली. प्रसल्व्हर आयोडाईडच्या आप्रि घारूपी काबधा डाय ऑक्साईडच्या सूक्ष्म 
स्फप्रटकािंा मारा करूा कृप्रत्रम पाऊस पाडण्याच्या तंत्राच्या प्रवकासालाही त्यािंा हातभार लागला आहे. 
१९३२ सालच्या रसायाशास्त्रातल्या ाोबले पसरस्कारािा सन्माा त्याांा लाभला होता. 
 
लँडसटॅ : पृथ्वीवरील उपलब्ध साधासंपत्तीिे सवेक्षि करण्याच्या दृष्टीाे कमेप्ररकेाे आखलेला रूरसंवरेा 
कायध्रमम. म.स. १९७२ साली ससरू झालेल्या या कायध्रममातूा शतेी, भगूभधशास्त्र, लंगलसंपत्ती, हवामाा, 
पयावरि कशा प्रवप्रवध के्षत्राांा उपयसक्त कसिारी माप्रहती या योलाेमाफध त सोडलेल्या उपग्रहादं्वारे गोळा 
केली लाते. 
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लो स्पीड णडझेल : ५०० आर.पी.एम. (रर प्रमप्राटाला होिाऱ्या फेऱ्या) पेक्षा कमी वगेााे प्रफरिाऱ्या 
यंत्रामंध्ये वापरले लािारे प्रहरवट काळ्या रंगािे लाईट प्रडझेल मधंा (एलडीओ). शतेीसाठी वापरल्या 
लािाऱ्या पंपसेटमध्ये यािाि सरास वापर होतो 
 
लोकर संशोधन संस्था (िुल णरसचग असोणसएशन) : लोकर उद्योगाच्या उपयोगासाठी संशोधा आप्रि 
प्रवकास याप्रवतयी काम करिारी १९६३ साली स्थापा झालेली ठािे येथील ियोगशाळा. भौप्रतकी परीक्षि, 
रासायप्राक परीक्षि, पयावरिाच्या दृष्टीाे परीक्षि, सूत कताई व प्रविाई याचं्या बरोबरि प्रविाईिे िप्रशक्षि 
रेण्याकप्ररता संगिकििाली तयार करिे, सतरंज्या आप्रि गाप्रलिे याचं्याकप्ररता प्रडझामा तयार करूा 
त्यािे िप्रशक्षि मध्यम व लघसउद्योगातील काराप्रगराांा रेिे, भारतीय लोकरीिा कप्रधक िागंला प्रवप्रायोग 
करिे, ाैसर्षगक रंगािा वापर लोकर रंगवायला करिे, लोकरीवरील िप्र्रमया पयावरि स्ाेही होण्यासाठी 
ियत्ा करिे, तंतसबरोबर रासायप्राक िप्र्रमया होिाऱ्या रंगात लोकरीसाठी ससधारिा करिे कसे काेक 
िकल्प या ियोगशाळेाे यशस्वीप्ररत्या पार पाडले आहेत. 
 
लोकरीचा तंतू (िूल फायबर) : मेढ्यापंासूा प्रमळिारा लोकरीिा तंतू िप्रथायसक्त कसतो. केरेटीा 
ाावाच्या िप्रथााचं्या साखळ्याांी लोकरीिा तंतू गच्च भरलेला कसतो. लोकरीिे तंतू कमीकप्रधक लाबंीिे व 
टोकाकडे प्रामूळते होत लािारे कसतात. लोकरीच्या तंतूच्या पषृ्ठभागावर तेलकट ग्रीलिे आवरि कसते. 
तंतूच्या बाह्य थरावर खवले कसतात. तंतंूिा मधला थर हा प्रामूळत्या पेशींाी बालेला कसतो. या पेशी 
तंतूच्या कक्षाला समातंर कसतात. तंतू तािला कसता, त्याही लाबंोडक्या होतात. या पेशी वस्तूतः सूक्ष्म व 
कप्रतसूक्ष्म तंतूच्या (केरेटीाच्या) मोळ्या होत. या भागात कसलेल्या मेलॅप्राा या रंगद्रव्यामसळे लोकर रंगीत 
प्ररसते. 
 

 
 

लोकरीिी गसिवत्ता ही मेंढरािी वाढ, हवामाा, कि व मेंढ्याच्या िकृतीवर कवलंबाू कसते. 
 

लोकरीच्या तंतूिे ‘वलूा’ व ‘वस्टेड’ कसे रोा िकार कसतात. त्यापैकी वस्टेड तंतूिी लाबंी व 
गसिवत्ता उलवी कसते आप्रि त्यािंा वापर ससवटगसारखे कव्वल भरलरी कापड तयार करण्यासाठी 
वापरतात. वलूा तंतंूपासूा ब्लँकेट्टस, कापेट्टस तयार केली लातात. 
 
लोकसंख्या (पॉप्युलेशन) : एकाि लातीिे / िकारिे काेक लीव एकत्र राहतात तेव्हा त्या संख्यावािक 
समसहाला त्या लातीिी, त्या प्रठकािािी लोकसखं्या म्हितात. लसे शहरातील माावी लोकसंख्या, 
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खंडाळ्यातील माकडािंी लोकसंख्या, मेळघाटिी वाघािंी-लोकसंख्या, आमराईतील आंब्याच्या झाडािंी 
लोकसंख्या मत्यारी. 
 
लोकसंख्या आरेखन (डेमोग्रंाफी) : लोकसखं्येत होिारे बरल तसेि पप्ररवतधाािंा संख्याशास्त्रीय पध्रतीाे 
कभ्यास करिारी प्रवज्ञााशाखा. लोकसंख्येिे आतंरराष्ट्रीय तसेि स्थप्राक पातळीवर सामाप्रलक, आर्षथक 
तसेि शकै्षप्रिक स्तरावर प्रायोला करण्यासाठी लोकसखं्या आरेखा शास्त्रािा आधार घेण्यात येतो. यात 
लागिाा, लन्ममृत्यू रर, िलाा रर यािंी आकडेवारी ठेवण्यात येते. थॉमस माल्थूस या कथधशास्त्रज्ञााे 
१८ व्या शतकात यािा पाया घातला. 
 
लोखंड (आयनग) (Fe) : आवतधसारिातील आठव्या गिातील धातसरूप मूलद्रव्य. यािा प्रवलयवबरू : १५३५ 
कंश सेनल्सकस, उत्कलावबरू : २७५० कंश सेनल्सकस आहे. ओतीव लोखड, घडीव लोखंड, बीड हे 
लोखंडािे िकार आहेत. यािा उपयोग फर्षािर, प्रशड्या, भाडंी म. बाप्रवण्यास होतो. पोलार हाही 
लोखंडािा िकार आहे. त्यािे काबधास्टील, ॲलायस्टील, स्टेालेसस्टील आप्रि टूलस्टील कसे प्रवप्रवध 
िकार आहेत. लोखंड प्रवप्रवध उपकरिे, गलॅ्व्हााईल पते्र, प्रवद्यसत िसंबक, भाडंी, धाररार साधाे, हत्यारे, 
टाक्या, वपपे मत्यारी प्रवप्रवध कारिासंाठी वापरले लाते. ॲाेप्रमया (पंडसरोगावर) औतधोपिारात 
लोहक्षारयसक्त गोळ्या वापरतात. 
 
लोिार णििर (लोिार के्रटर) : कशाीच्या आघातातूा प्रामाि झालेले महाराष्ट्रातील बसलढािा 
प्रलल्ह्यातील लोिार येथले प्रववर. या प्रववरािा व्यास ससमारे १,८३० मीटर मतका कसूा प्रववरािी एकूि 
खोली ससमारे १५० मीटर मतकी आहे. या प्रववराच्या कडा आलूबालूच्या लप्रमाीच्या पातळीपासूा ससमारे २० 
मीटर मतक्या उंि कसूा त्या लप्रमाीशी २५ ते ३३ कंशािंा कोा करतात. भारतातील भगूभधशास्त्रीय सवेक्षि 
संस्था आप्रि कमेप्ररकेतली नस्मथ्सोप्राया संस्था याांी सयंसक्तपिे एकोिीसश ेसत्तरच्या ससमारास केलेल्या 
संशोधााच्या प्राष्ट्कतांतूा हे प्रववर कशाीच्या आघातातूा झाल्यािे प्राप्रित झाले. प्रववराच्या प्रार्षमतीस 
कारिीभतू ठरिारा कशाी हा ससमारे ५० ते ६० मीटर व्यासािा कसावा, आप्रि हा आघात ससमारे ५२ हलार 
वतांपूवी झाला कसावा. (पाहा : लोर्णार सरोवर) 
 

 
 

लोिार सरोिर (लोिार लेक) : बसलढािा प्रलल्ह्यातील लोिार येथे एका प्रववराच्या तळात वसलेले 
सरोवर. ससमारे रीड प्रकलोमीटर व्यासाच्या या सरोवरातील पाण्यािी लास्तीत लास्त खोली ही ससमारे 
साडेपाि मीटर मतकी आहे. या सरोवरातील पािी हे कत्यंत क्षारयसक्त कसूा या पाण्यािे स्वरूप हे 
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कल्कधमी आहे. या पाण्यात काेक िकारच्या सूक्ष्म लीवािूंिे कनस्तत्व आढळूा आले आहे. (पाहा : लोर्णार 
चववर) 
 
लोप (एणलणमनेशन) : बपै्रलक समीकरिातील एखारे कज्ञातपर आरेश पद्धतीाे कथवा एकसामप्रयक 
समीकरिात रोाापैकी एक कज्ञात पर वगळिे. 
 
लोप पािलेल्या प्रािी जाती (ए्सिंट्ट स्पेशीज) : एकेकाळी पृथ्वीतलावर वावरत कसलेल्या खूप लाती 
आता ाष्ट झालेल्या आहेत. डायाोसॉरसारखे िािी वातावरिातील बरलाशी लसळवाू ा घेता आल्यामसळे 
ाष्ट झाले. डोडो पक्ष्यासारख्या काही लाती मािसाच्या स्वाथी आप्रि प्रारधयी कृत्यामसळे ाष्ट झाल्या. ाष्ट 
होण्याच्या मागावर कसलेल्या िाण्याचं्या िलातींिी ाोंर कसलेले रेड डेटाबसक ाावािे एक पसस्तक 
शास्त्रज्ञाांी तयार केले आहे. या पसस्तकात सलीवाांा संरक्षि रेिे प्रकती आवश्यक आहे हे सापं्रगतले आहे. 
कातडी, फर यासाठी वाघ आप्रि ध्रसवीय कस्वले मारली लात आहेत; तर रेवमासे त्याचं्यातल्या िरबी आप्रि 
मासंासाठी मारले लात आहेत. (पाहा : एन्डेन्जडट स्पेशीज) 
 
लोलक (णप्रझम) : िकाशप्रकरिाचं्या रंगपटाच्या पृथक्करिासंरभात प्रवप्रशष्ट आकाराचं्या बाप्रवलेल्या 
कािेिा वापर कत्यंत सोयीिा ठरतो. कशा लोलकािा आकार प्रत्रकोिी वृत्तप्रितीसारखा कसतो. 
लोलकावर एका बालूाे िकाशप्रकरिे टाकली कसता, लोलकातूा रससऱ्या बालूाे मूळ िकाशातील रंगपट 
प्रवस्तारला लाऊा त्यातील प्रारप्राराळ्या रंगाचं्या (वारंवारतेच्या) िकाशशलाका प्राराळ्या प्ररसतात. 
सूयधिकाशातील ताबंडा, ाावरगी, वपवळा, प्रहरवा, प्राळा, पारवा व लाभंळा कसे सात रंगािे कनस्तत्व 
लोलकाच्या साहाय्यााे स्पष्ट करता येते. 

 

 
 
लोह/लोखंड (आयनग) : लोखंडाच्या धातसकापंासूा लोह प्रमळते. लोखंडािी ४ िमसख धातसके आहेत. १) 
हेमटामट (Fe2O3) २) प्रलमोाामट (2Fe2O3, 2H2O) ३) प्रसडेरामट (FeCO3) आप्रि ४) मगॅ्ाेटामट 
(Fe3O4) या बहसतेक सवध धातसकामंध्ये लोहािी संहती उच्च कसते. त्यातूा प्रमळिारे लोह हे सं्रममि 
मूलद्रव्य आहे. आधसप्राक आवतधसारिीच्या आठव्या गिात आप्रि िौथ्या आवतधाात त्यािी लागा कसूा 
किसकंक २६ आहे. प्रिन्ह Fe प्रवलयवबरू १५३५ कंश सेनल्सकस, उत्कला वबरू २७५० कंश सेनल्सकस, कि ू
वस्तूमाा ५५·९U आहे. माावलातीला कप्रतशय उपयसक्त कसा हा धातू आहे. यािे काेक उपयोग 
आढळतात. बाधंकामात प्रवशतेतः ममारती, रस्ते, पूल, यंते्र यामध्ये यािा पसष्ट्कळ उपयोग होतो. 
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लोहचंुबक (मॅननेट) : िसंबकीय के्षत्र िाप्त झालेल्या धातूिा तसकडा. तो िौकोााकृती वकवा घोड्याच्या 
ाालासारखा कसतो. लोहिसंबक मसक्तपिे टागंता ठेवला तर रप्रक्षि-उत्तर प्ररशाेे नस्थर होतो. 
मगॅ्ाेटाईलसारखे ाैसर्षगक धातू हे कायमस्वरूपी िसंबकीय कसतात. होकायंत्रात लोहिसंबकािा वापर 
होतो. धातूच्या वटेोळ्यातूंा प्रवद्यसत् िवाह सोडला तर त्यास तात्पसरते िसंबकत्व िाप्त होते. 
 

 
 

लोहचंुबकत्ि (मॅननेणटझम) : आपल्याला प्रात्य आढळिाऱ्या िसंबकाला लोहिसंबकत्व (फेरोमगॅ्ाेप्रटझम) 
कसे म्हितात. बाह्य िसंबक के्षत्रामध्ये लोहावर िसबंकत्वािे पप्ररिाम झाले की लोखंडािे िसंबक झाले कसे 
म्हितात. लरी िसबंकत्व के्षत्र ााहीसे झाले तरी लोहवस्तूमधले िसंबकत्व कायम राहते ते फेरोमगॅ्ाेप्रटझम. 
 
लाँग ्लॉथ : साध्या प्रविीिा मसबलकपिे वापरला लािारा कापडािा एक िकार. ताण्याच्या आप्रि 
बाण्याच्या ससतािा ससताकं २० ते ३० च्या ररम्याा कसतो, तर रोन्ही ससतािी घाता ४० ते ५० पयंत कसते. 
पायमोले, पेटीकोट, साध्या प्रविीिे पाढंरे व रंगीत पलंगपोस लाँग क्लॉथपासूा तयार करतात. 
 
लॉरेिट्झ हेंणनक ॲिट िान (१८५३-१९२८) : िसंबकत्वाच्या िारिावंरील िभावासंरभातील मौप्रलक 
संशोधाासाठी पीटर नत्समाा याचं्याबरोबर १९०२ सालिे भौप्रतकशास्त्रािे ाोबेल पाप्ररतोप्रतक रेण्यात 
आलेले डि शास्त्रज्ञ. लेम्स क्लाकध  मकॅ्सवलेच्या म्हिण्यााससार प्रवद्यसत् िसंबकीय िारिािंी प्रार्षमती 
प्रवद्यसत् भारामंसळे होत कसली तरी िकाश प्रामाि करू शकिारे भार कज्ञाति होते. लॉरेन्ट्टझाी किसद्वारे 
िकाशािी प्रार्षमती होण्यामागे त्याचं्यातील भारीत कि म्हिलेि मलेक्रॉन्स लबाबरार कसल्यािे 
सापं्रगतले. 
 
ल्युएनहॉक, अटँन ्हॉन (१६३२-१७२१) : या लगातील सूक्ष्मलीवाचं्या कनस्तत्वािी िथम रखल घेिारे व 
त्यायोगे सूक्ष्मलीवशास्त्रािी पायाभरिी करिारे डि शास्त्रज्ञ. कत्यंत प्रिकाटीाे ल्यसएाहॉक याांी काि 
घासूा घासूा वस्तूिी २७० पट मोठी िप्रतमा प्रामाि करिारी वभगे तयार केली. त्याचं्यापासूा बाधंलेल्या 
सूक्ष्मरशधक यंत्रातूा त्याांी डबक्यातील पािी, रातंावरील प्रकटि, रक्तपेशी, स्ाायपेूशी तसेि शस्रमलंतंूिे 
प्रारीक्षि केले व सवधिथम साध्या डोळ्याांा प्ररसू ा शकिारे सूक्ष्मलीव कनस्तत्वात कसतात हा शोध 
लावला. 
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ि 
 
िक्रता (क्हेचर) : व्रमाला काढलेल्या स्पशधरेतेच्या उताराच्या बरलािा कंतरासंबधंी काढलेला रर. 
 
िक्रस्कस (मेणनस्कस) : एखाद्या ाप्रलकेतील द्रवािा पषृ्ठभाग. पृष्ठतािाच्या पप्ररिामाासरूप कसा पृष्ठभाग 
कंतगकल कगर बप्रहगकल होतो. कािेच्या ाप्रलकेत पाण्यािा मेप्रास्कस कंतगकल तर पाऱ्यािा बप्रहगकल 
कसतो. (पाहा : पृष्ठतार्ण) 
 
िक्री गणत (णररोगे्रंड मोशन) : ग्रह हे ताऱ्याचं्या पार्श्धभमूीवर सवधसाधारिपिे पप्रिमेकडूा पूवेकडे सरकत 
कसतााा प्ररसतात. परंतस त्याचं्या गतीिी प्ररशा काही वळेा पूवेकडूा पप्रिमेकडे कशी उलटी झालेली 
प्ररसते. कशा वळेी ग्रह व्रमीगतीाे िालला कसल्यािे म्हटले लाते. व्रमी कसतााा ित्यक्षात ग्रह आपला 
ाेहमीिाि मागध काससरत कसतो. परंतस पृथ्वीसापेक्ष त्याच्या गप्रतिी प्ररशा बरललेली प्ररसते. कालातंरााे 
लेव्हा ग्रह पसाः पूवेकडिा िवास करतााा प्ररसू लागतो तेव्हा तो ग्रह मागी लागला कसे म्हटले लाते. 
 
िटि (णजिंनग) : वटि िप्र्रमयेत तंतंूपासूा सरकी वगेळी केली लाते. हे करतााा तंतूला वकवा सरकीला 
कपाय होऊ ाये यािी काळली घ्यावी लागते. तंतूला कपाय झाल्यास त्यापासूा बावले लािारे सूत कमी 
रलािे होते तर सरकीिे तसकडे कापसात प्रमसळल्यास ते काढिे प्रलकरीिे ठरते. या दृष्टीाे ही कप्रतशय 
महत्त्वािी िप्र्रमया आहे. तसेि बोंडातील कापसािे वला एकूि वलााच्या ३० ते ४० टके्क कसते. कापसािा 
वाहतूक खिधही या िप्र्रमयेमसळे कमी केला लातो. 
 

 
 

िनमानि (एप) : माकडापासूा माावािी उत््रमातंी होताांा माकड व मािूस यामधल्या उत््रमातंी 
कवस्थेतील शपूेटप्रवरप्रहत िलाती. या िलाती होप्रमाॉईडी या िायमेट वगात कंतभूधत करण्यात आल्या 
आहेत. या कस लातील प्रगब्बा, ओरागंउटागं, गोप्ररला, विपाझंी यासारखे िािी रोा पायावंर िालू शकतात. 
गोप्ररला प्रशवाय मतर िािी झाडावर िढण्यात तरबले कसतात. यापैकी बहसतेक िलाती मसळात आप्रफ्रका 
खंडातूा लगभर पसरल्यािे मााण्यात येते. 
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िनस्पती (प्लाटं्स) : पप्ररसरातंील कसेंप्रद्रय द्रव्ये शोताू घेऊा त्यािें सेंप्रद्रय पराथांत रूपातंर करू 
शकिारे प्रासगांतील लीव. शरीरातील हप्ररतद्रव्यामंध्ये सूयधिकाशातंील ऊला वापरूा हे लीव सवध 
िाप्रिमात्राांा उपयसक्त कसे कि तयार करतात. वास्पती कप्रतशय लहाा, लेमतेम रहा माय्रमॉा व्यासाच्या 
क्लॅमेडोमोाास या लातीच्या कसतात, त्याििमािे ६०-७० मीटर उंि वाढू शकिाऱ्या रेडवडू या 
िकाराच्याही कसतात. 

 

 
 
िनस्पती संग्रंह (हरबेणरयम) : वास्पतींिे वकवा त्याचं्या वगेवगेळ्या कवयवािें ामसाे काळलीपूवधक वाळवाू 
केलेला संग्रह. त्या वास्पतींिे ााव, वास्पतीिा कप्रधवास, वास्पतीिा ामसाा कधी आप्रि कस ठे प्रमळाला 
यािा तपशील ामसन्यासंोबत प्रलप्रहलेला कसतो. तसलाात्मक कभ्यासासाठी आप्रि संशोधाासाठी तसेि 
प्रासगात वकवा बालारात प्रमळालेल्या वास्पतीिी ओळख पटप्रवण्यासाठी कशा सगं्रहािा उपयोग होतो. 
 
िनस्पतीजिय संपे्ररके (ऑस््सिस) : वास्पतींमध्ये आढळिारी व त्यािंी वाढ प्रायपं्रत्रत करिारी संिेरके. 
वास्पतींिी मसळे तसेि खोडाचं्या शेंड्याकडील भागात ही प्रामाि होतात. त्याचं्या िभावामसळे पेशींिी लाबंी 
तसेि परागकिामंधील परागाप्रलका यािंी वाढ होण्यास मरत होते. शेंड्याकडील वाढ कप्रधक ललरपिे 
होते. फळाचं्या प्रबयामंध्ये सिेंरकािंी प्रार्षमती झाल्यामसळे फळे कप्रधक रसरार प्रमळतात. ईडोल ॲप्रसप्रटक 
ॲप्रसड (आयएए), ाॅफ्थपॅ्रला कप्रसप्रटक ॲप्रसड (एाएए) वकवा ाॅफ्थप्राल या संिेरकािंा वापर शतेीमध्ये 
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केला लातो. तिााशक म्हिूा २-४ डायक्लोरोप्रफाॉनक्स ॲप्रसप्रटक ॲप्रसड वकवा २-४ डी तसेि २-४-५ 
डायक्लोरोप्रफाॉनक्स ॲप्रसप्रटक ॲप्रसड या प्रवतारी सिेंरकािंा वापर करण्यात येतो. 
 
िनस्पतींतील सूक्ष्म जलिाणहिया (झायलेम) : वास्पतींच्या मसळाांी लप्रमाीतूा पािी शोताू घेतल्यावर ते 
बसंधा-फादं्यामंधील सूक्ष्म ाप्रलकादं्वारे पााापंयंत पोिवले लाते. या ाप्रलकाांा झायलेम कथवा सूक्ष्म 
ललवाप्रहन्या म्हितात. या ाप्रलका किखर कशा प्रलनग्ाा द्रव्याच्या बालेल्या कसूा त्याचं्या वभतीवर 
बाहेरूा ाप्रलका भक्कम करिारी, प्रारप्राराळ्या रुपािी ाक्षी कसते. पूिध वाढ झालेल्या झाडातंील 
ाप्रलकािंा आतील व्यास १५ ते २० माय्रमॉा मतका मोठा कसू शकतो, तर काही ाप्रलका केवळ २ ते ३ 
माय्रमॉा व्यासाच्या कसतात. पािी वाहूा ाेण्याच्या कायाप्रशवाय झाडाचं्या कवयवाांा बळकटी रेण्यातं या 
ाप्रलकािें महत्त्वािे योगराा कसते. 
 
िनस्पतीिरील कीटक (ॲणफड्स) : गसलाब वकवा मतर झसडसपावंर ली प्रहरवी माशी वकवा तत्सम कीटक 
प्ररसतात त्याांा ॲप्रफड्स म्हितात. हे कीटक त्या वास्पतींाा घातक कसतात. हे कीटक खोडातूा 
वास्पतीिा रस शोताू घेतातत आप्रि वास्पती ससकूा लाते. या कीटकाांा खोड प्रकडा म्हितात. 
त्याचं्यामसळे काही प्रवतािूिंाही िसार होतो. उरा. बटा्यमावर पडिारा काळा रोग. या कीटकािंी हकीगत 
माोरंलक आहे. खोडातील रस शोताू घेतल्याांतर हे कीटक वास्पतीवर मधासारख्या गोड द्रव्यािे थेंब 
सोडतात. मसंग्याांा ते खूप आवडते. हलारो मसंग्या भरपूर कीटक आपल्या समूहात त्यामसळे बाळगतात. 
मसंग्याांा लेव्हा हा गोड रस हवा कसतो तेव्हा त्या कीटकाच्या पाठीवर ते थोपटतात आप्रि ते खोडप्रकडे 
गोडरस सोडतात. 
 
िनौषणधशास्त्र (इथनोबॉटनी) : ग्रामीि भागातं काेक वास्पतींिा उपयोग परंपरागत प्ररतीाे प्रवप्रवध रोगावंर 
औतधी उपिार म्हिाू केला लातो. कशा प्रवप्रवध पारंपप्ररक औतधी वास्पतींिा आप्रि त्यािंा उपिार वकवा 
उपयोग यािंा कभ्यास करिारी प्रवज्ञााशाखा. 
 
िियप्रािी (िाइल्ड ॲणनमल) : लंगलात लन्मिारे, प्रतथेि वावरिारे आप्रि लंगलातील उपलब्ध किावर 
गसलराि करिारे िािी. ते ाागरी भागात क्वप्रित् येतात. कारि लंगलाति त्याचं्या गरला पूिध भागवल्या 
लातात. प्रशवाय हे िािी समूहााे लंगलाति लगतात म्हिूा त्याांा वन्य िािी म्हितात. वाघ, लाडंगा, 
कस्वल, कोल्हा, रााटी कस ते्र, राामालंर, खेकडा मत्यारी. 
 
िराहणमहीर (५०५-५८७) : एक भारतीय तत्त्ववते्ता, खगोलप्रवर आप्रि गप्रिती. उजै्जा लवळील कप्रपथा 
गावी त्यािंा लन्म झाला. खगोलशास्त्राप्रवतयीिी त्या काळी माहीत कसलेली संपूिध माप्रहती त्याांी 
प्रसद्धापं्रतका या गं्रथात ाोंरवाू ठेवली आहे. या गं्रथात त्याांी खगोलशास्त्राप्रवतयीिे ग्रीक, मप्रलप्त आप्रि 
रोमा लोकािें प्रविार गं्रप्रथत केले. भारतीयाचं्या खगोलशास्त्राप्रवतयीच्या संकल्पाेपासूा तो पाप्रिमात्य 
लोकािें खगोलशास्त्र प्रवतयक प्रविारधारा, ग्रीक आप्रि कलेक्झाडं्राच्या लोकािंी आकडेवारी तसेि त्यािें 
ज्ञाा यात समाप्रवष्ट केले आहेत. एवढेि ाव्हे तर टॉलेमीिे गप्रित प्रवतयक तक्ते आप्रि आराखडे त्याांी 
त्यातं प्ररले आहेत. त्यातं त्याांी हेही म्हटले आहे की, तारे आप्रि ग्रह माावी लीवाावर पप्ररिाम लरूर 
करतात. 
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िगग (स्िेअर) : एखाद्या संख्येला वकवा राशीला त्याि संख्येाे वा राशीाे गसिले कसता येिाऱ्या उत्तराला 
त्या संख्येिा वा राशीिा वगध कसे म्हितात. उरा. ५ × ५ = २५ म्हिूा २५ हा ५ िा वगध आहे. तसेि ५² = 
२५. 
 
िगगमूळ (स्के्वअर रूट) : प्ररलेल्या सखं्येवरूा कशी एक संख्या काढता येते की प्रलिा स्वतःशी केलेला 
गसिाकार मूळसंख्येमतका येतो. ही प्र्रमया करिी प्रिन्हााे कथवा ½ घाताकंााे रशधप्रवतात. 
 
लसे : √४ = (४)½ = ± २ कारि, २ × २ = (-२ × -२) = ४ 
 
िगगिारीशास्त्र (टॅ्सॉनॉमी) : िाप्रिमात्रामंधील सारखेपिा आप्रि फरक यावंर आधारलेल्या लीवाचं्या 
वगधवारीच्या पद्धती या शास्त्रातं कभ्यासल्या लातात. वगधवारीत लीवािें (वास्पती, िािी, लीवाि,ू मत्यारी) 
आकारमाा, आंतररिाा, रासायप्राक घटक, गूिसूत्र मत्यारी िकारिे गसि समाप्रवष्ट केलेले कसतात. 
(पाहा : चलनेआस) 
 
िगगसमीकरि (क्वानॅणटक इके्वशन) : कज्ञात किलािे सवाप्रधक मोठा घाताकं रोा कसलेले गप्रितीय 
समीकरि. वगधसमीकरिािा सवधसाधारि िकार (कक्ष² + बक्ष + क = ओ) कशा िकारच्या कसूा यात क्ष 
हे रोा मूल्य शक्य कसलेले किल कसूा ‘क’, ‘ब’ आप्रि ‘क’ हे नस्थराकं कसतात. 
 
िगांतर (णडफरिस ऑफ टू स्के्वअसग) : रोा वगध संख्यािंी वलाबाकी बरोबर त्या संख्यािंी बेरील-वलाबाकी 
करूा येिाऱ्या सखं्यािंा गसिाकार. 
 
लसे : ९² – ४² = (९ + ४) (९ - ४) = १३ × ५ = ६५ 
 
िडग प्रोसेणसिग : संगिकाच्या मरतीाे केलेले लेखा व त्यािे संपारा. या ििालीमसळे प्रलप्रखत मलकस रावर 
वगेवगेळे संस्करि करूा व्याकरिशसद्ध तसेि ससबद्ध रिाा कसलेले लेखा करिे सहलसाध्य झाले आहे. 
 
ििगदीप्ती (इरेणडसेिस) : हा एक दृप्रष्टभ्रमािा िकार आहे कसे म्हटले तर ते िसकीिे ठरिार ााही. एखाद्या 
वस्तूच्या पृष्ठभागावरूा परावर्षतत होिारी प्रकरिे आपि वगेवगेळ्या कोाातूंा पप्रहली तर ती वगेवगेळ्या 
रंगािंी प्ररसतात. सरळ, साधे उराहरि द्यायिे म्हिले, पाण्यावर पेरोल वकवा कन्य कस ठले तेल साडंले 
कसेल तर आपल्याला त्या तेलाच्या तवगंावरूा येिारी प्रकरिे वगेवगेळ्या रंगािंी प्ररसतात. वाऱ्यामसळे 
तेलािंा तवगं हलला, आपले डोके हलले तरी त्या परावतीत प्रकरिािंा कोा बरलतो. येथे लक्षात 
घेण्यािी बाब म्हिले तेलाच्या तवगंािी कप्रतसूक्ष्म लाडी आप्रि तवगंािी पाररशधकता. िकाशप्रकरि 
तवगंाच्या वरील व खालील पृष्ठभागावरूा परावतीत झालेले आपिास प्ररसतात तेव्हा त्या प्रकरिातंील 
मंटरप्रफकरन्समसळे आपिास प्रारप्राराळे रंग दृष्टोत्पत्तीस येतात. साबिािे फस गे हवते उडवले तरी कसेि 
प्रवप्रवध रंग प्ररसतात. फस लपाखराचं्या रंगीत पखंावंरिे रंग, मोरप्रपसावरिे रंग हेससद्धा रंगाचं्या प्रवप्रवध छटा 
राखवतात. आकाशातील ढग प्रकााऱ्याला पातळ वकवा प्रवरळ कसतात तेथेही कधीकधी हा िकार प्ररसतो. 
शखं वशपल्याच्या आतील सपाटीवरूाससद्धा कसेि रंग प्ररसतात ते काही सपाटीिे रंग ासतात. पि 
परावर्षतत प्रकरिाचं्या वैप्रवध्यामसळे ते तसे प्ररसतात. येथे कोा बरलतो तो थोड्याशा गोलाकार व्रम 
सपाटीमसळे. 
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ििगपट (स्पे्रम) : दृश्य सूयधिकाशातंील प्रारप्राराळ्या रंगािें प्रकरि कास्रममे - ताबंडा, ाावरगी, प्रपवळा, 
प्रहरवा, प्राळा, पारवा व लाभंळा - पाहता ‘ता, ाा, प्रप, प्रह, प्रा, पा, ला’ कशा आद्याक्षराांी बालेला शब्र 
ससपप्ररप्रित कसतो. हाि विधपट होय. सूयधिकाशातं प्रारप्राराळ्या तरंगलाबंीच्या, पयायााे प्रारप्राराळ्या 
वारंवारतेच्या (प्रफ्रके्वन्सी) लहरी सामावलेल्या कसतात. दृश्य िकाशलहरींिा ्रममााे वाढत्या वारंवारतेस 
काससरूा ‘ता ाा प्रप प्रह प्रा पा ला’ हा विधपट वर्षिला लातो. म्हिूाि दृश्य िकाशाच्या संरभात ‘विधपट’ 
(विध = रंग) हा शब्र िपखल कथधवाही आहे. तथाप्रप मतरही काेक बाबतींत (उरा. प्रवद्यसत् िसबंकीय 
लहरींिा पट) त्या त्या गोष्टीच्या एकूि व्याप्तीबिल माप्रहती रेण्यासाठी माडंलेला तपशील म्हिलेि त्या 
गोष्टीिा ‘विधपट’ होय. (पाहा : रंगीत चित्र) 
 
ििगपटलाबंी मापक (स्पे्रोमीटर) : तरंगलाबंी वकवा पाररशधक पराथांच्या परावतधा कास्रममाकंािे मापा 
करण्यासाठी गोल प्रफरिाऱ्या मोलपट्टीिा समावशे कसलेले खास यंत्र. स्पेक्रोमीटरमध्ये प्रवप्रवध 
तरंगलाबंीवरील िकाशािी िखरता मोलण्यासाठी फोटोमीटरही बसवता येतो. 
 
ििगलेखन (क्रोमॅटोग्रंाफी) : रासायप्राक प्रमश्रिातूा शसध्र घटक प्रवलग करण्यािे तंत्र. नस्थर माध्यमावर 
बाधूंा ठेवलेल्या प्रमश्रिावर िल माध्यमािा िवाह सोडल्यास प्रारप्राराळे घटक त्या िल माध्यमाबरोबर 
वगेवगेळे वाहूा लाऊा कलग होतात. आया प्रवप्रामय रेझीा, ॲल्यसप्रमाा, प्रवप्रशष्ट िकारे बाप्रवलेला 
कागर, िभाप्रवत कोळसा कशासारखी काेक नस्थर माध्यमे स्तंभ रूपात वापरली लातात. प्रवस्थापक द्राव 
वकवा िल माध्यमही काेक िकारिी आहेत. यातूा बाहेर पडलेले आप्रि कलग झालेले घटक वगेळे करता 
येतात. 
 

 
 

ििगहीनता (अस्ल्बणनझम) : माावी शरीरात त्विेस मेलॅप्राा या रंगद्रव्यामसळे प्रवप्रशष्ट रंग िाप्त होते. काही 
लासकीय रोतामंसळे या रंगद्रव्यािा कभाव प्रामाि होऊा त्विेिा रंग समूळ ााहीसा होतो. रसबधळ लासकािंी 
लोडी एकत्र आल्यास हा लासकीय रोत िकट होतो. कशा व्यक्तींच्या डोळ्याचं्या पसतळ्याही रंगहीा 
कसतात. हा प्रवकार िाण्यामंध्येही आढळूा येतो. कशा सशाचं्या डोळ्यािंा रंग मात्र लाल कसतो. 
 
ििीयस्तरयु्त फीत (पॅनक्रोमॅणटक णफल्म) : दृश्य िकाशातल्या सवध रंगाांा संवरेाक्षम कसलेली 
कृष्ट्िधवल छायाप्रित्रिासाठी वापरली लािारी प्रफल्म. 
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ितगक, िामन दत्तात्रय (१९२५-२००१) : महाराष्ट्र आप्रि गोमातंक येथील वास्पतींिे गाढे कभ्यासक. 
पसण्याच्या महाराष्ट्र कसोप्रसएशा फॉर र कनल्टवशेा ऑफ सायन्सेसमधूा (आघारकर प्ररसिध मनन्स्ट्ूयमट) 
पीएि.डी. घेऊा तेथेि संशोधा िालू ठेवले. ससमारे १५,००० वास्पतींिा हबपे्ररयम, १२०० ससटे ामसाे आप्रि 
१००० बाटल्यातंील ामसाे कसा वास्पतींिा साठा त्याांी संस्थेत केला आहे. धार्षमक भावाेपोटी आप्ररवासी 
लोक रेवरायामंध्ये वास्पतींिे रक्षि करीत, ही गोष्ट वतधक यााी संशोधााद्वारे राखवाू प्ररली. प्रासगध आप्रि 
प्रासगातील लासकप्रवप्रवधता यािंी लोपासाा करिे प्राकडीिे आहे, ही लािीव झाल्यााे वतधक याचं्या 
कायािे महत्त्व लगन्मान्य आहे. 

 

 
 
ितुगळ (सकग ल) : ज्या ितलव्रमावरील ित्येक वबरू त्या ितलातील एका प्राप्रित वबरूपासूा सारख्या 
कंतरावर कसतो कसे ितलव्रम. त्या प्राप्रित वबरूस वतसधळ कें द्र व त्या प्राप्रित कंतरास प्रत्रज्या कसे 
म्हितात. 
 

लर ‘र’ ही प्रत्रज्या कसेल तर त्या वतसधळव्रमािी (पप्ररघ) लाबंी २πर एवढी कसते. आप्रि व्यापलेल्या 
वतसधळािे के्षत्रफळ π र² एवढे कसते. वतसधळाच्या पप्ररसीमेच्या व्रमाला ‘पप्ररघ’ कसे म्हितात. पप्ररघावरील 
कोितेही रोा वबरू लोडिाऱ्या सरळ रेतेला ‘प्रलवा’ कसे म्हितात. पप्ररघावरील कोितेही रोा वबरू आप्रि 
कें द्रवबरू एका सरळ रेतेवर कसतील तर त्या प्रलवसे ‘व्यास’ कसे म्हितात. व्यास ही सवात लास्त लाबंीिी 
प्रलवा होय. व्यासािी लाबंी प्रत्रज्येच्या लाबंीच्या रसप्पट कसते. 
 

 
 

ितुगळखंड (से्टर ऑफ ए सकग ल) : वतसधळािी पाकळी. वतसधळाच्या रोा प्रत्रज्या आप्रि त्यामधील वतसधळािी 
धाू याांी मयाप्ररत कसिारा भाग. पप्ररघावरील रोा वबरूमधील पप्ररघाच्या भागास धाू म्हितात. 
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ितुगळखंडक (सेगमेंट ऑफ ए सकग ल) : वतसधळािी प्रलवा आप्रि त्या प्रलवाेे तोडलेली वतसधळािी धाू याांी 
मयाप्ररत कसलेला भाग. एका प्रलवाेे वतसधळािे रोा वतसधळखंडक तयार होतात. 
 
िमग णगअर : एका िाकाला प्रतरके रात कसतात. राडंीवरील रात ि्रमाकार (स्पाय) पद्धतीाे बसलेले 
कसतात. िाक व राडंीवरील रातािंी लसळिी झाली की ि्रमाच्या गतीाे राडंी गोल प्रफरते व यंत्रातील 
वस्तू पसढे सरकते. थोडक्यात म्हटले तर ि्रमाकार गतीाे राडंीच्या प्रफरण्यााे वस्तू पसढे सरकवता येते. या 
लसळिीाे लड वस्तू एका प्ररशाेे सरकवण्यास मरत होते. 
 
िल्लभभाई पटेल चेस्ट इस्िस्टयूूटट : क्षय वगैरेंसारख्या फस फ्फस साांा होिाऱ्या रोगासंबंंधी संशोधा करिारी 
१९५३ पासूा कायधरत कसिारी ससं्था प्ररल्ली प्रवद्यापीठाशी ती सलंग्ा आहे व येथे परव्यसत्तर प्रशक्षिही प्ररले 
लाते. 

 

 
 
िळििंबदू (टणनंग पॉईटं) : व्रमावरील ज्या वबरूच्या एका कंगास व्रमािी वाढ व रससऱ्या कंगास घट होते 
तो. यािा कथध लेथे व्रम वळि घेतो व लेथे फलात वाढ वकवा घट ा होता ते नस्थर कसते तो. 
 

कशा वबरूिे ठायी काढलेली स्पशधरेता x- कक्षाला समातंर कसते आप्रि त्या प्रठकािी dy/dx = 0 
 
िसतंसंपात िंबदू (्हनगल इणक्वनॉ्स) : वैतसप्रवकवृत्त आप्रि आयप्राकवृत्ताच्या रोा छेरावबरंूपकैी एक वबरू. 
आकाशातल्या आयप्राकवृत्त या ााव ेओळखल्या लािाऱ्या आपल्या भासमाा मागावर प्रफरतााा सूयध या 
वबरूवर २१ मािधच्या ससमारास येतो. या प्ररवशी प्ररवस आप्रि रात्र हे समाा कालावधीिे म्हिले बारा बारा 
तासािें कसतात. (पाहा : वैतसप्रवकवृत्त, आयप्राकवृत्त, शररसंपातवबरू) 
 
िस्ती-रोग अभ्यास (एणपडेणमयॉलॉजी) : मोठ्या वस्तीत रोग कसा पसरतो यािा कभ्यास. यात संसगधलन्य 
रोग, तसेि पयावरिातील कारिामंसळे आप्रि खाण्यातील सवयीमसळे होिारे रोग येतात. 
 
िस्तुमान (मास) : पराथातील द्रव्यसिंयाला वस्तसमाा म्हितात. पराथात ाैसर्षगकपिे नस्थतीबरलास 
प्रवरोध करण्यािी िवृत्ती कसते म्हिलेि लडत्व कसते. वस्तसमाा ही आप्ररशराशी कसूा ते ती लगात 
कोठेही गेले तरी कायम कक्षय राहते. रोा वस्तंूमधील आकतधि हे वस्तसमाााच्या समाासपाती कसते. 
वस्तसमाा आप्रि वला या रोा प्रभि राशी आहेत. वस्तसमाा प्रकलोगॅ्रम वकवा गॅ्रम या एककात मोलतात. 
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िस्तू िंभग (ऑबजेस््ट्ह) : िकाप्रशकी उपकरिातील ‘दृश्या’च्या बालूस कसलेल्या वभगास वस्तू वभग 
म्हितात. सूक्ष्मरशी उपकरिातील वस्तू वभगािे ााभीय कंतर कगरी लहाा कसते. रूररशी उपकरिातील 
वस्तू वभगािे ााभीय कंतर पसष्ट्कळ मोठे कसते. (पाहा : नेत्रीय पभग) 
 
िस्त्र (्लॉथ) : मसख्यत्व ेससतािंी प्रवप्रशष्ट रिाा करुा प्रार्षमले लाते ते वस्त्र. ससतापासूा प्रविाई आप्रि गसंफाई 
कशा रोा पध्रतीाे मोठ्या िमािात वस्त्रप्रार्षमती होते. याखेरील वीिप्रवरप्रहत पध्रतीाे तंतूपासूा 
वस्त्रप्रार्षमती होते आप्रि त्यािा वापर मयाप्ररत आहे. वस्त्रािंी प्रवभागिी तीा उपप्रवभागात केली लाते. १) 
वस्त्र िावरिे २) गृहोपयोगी वसे्त्र ३) तंत्रोपयोगी वसे्त्र. कगंावर घालायिी वसे्त्र पप्रहल्या तर िाररी, पडरे, 
गाप्रलिे वगैरे रससऱ्या उपप्रवभागात मोडतात. तंत्रोपयोगी वसे्त्र भसूंवधधाापासूा सरंक्षि के्षत्रापयंत प्रवप्रवध 
कामाकंप्ररता वापरली लातात. 
 
िहन (कंड्शन) : एकमेकाचं्या ित्यक्ष संपकात कसिाऱ्या रोा वस्तंूपैकी उष्ट्ि वस्तूकडूा थंड वस्तूकडे 
उष्ट्िता िवाप्रहत होण्यािी िप्र्रमया. यात माध्यमातील किािें स्थलातंर ा होता उष्ट्ितेिे हस्तातंरि होते. 
धातंूमधूा याि िप्र्रमयेमसळे उष्ट्िता वाहूा ाेली लाते. प्रवलेच्या कशाि िकारच्या िप्र्रमयेाे होिाऱ्या वहााला 
मलेनक्रकल कंडक्शा म्हितात. (पाहा : अचभसरर्ण) 
 
िंध्यत्ि (इिफर्णटणलटी) : स्त्री-पसरुताच्या समागमाांतर गभधधारिा होत ासेल तर त्यास ही संज्ञा वापरतात. 
यािी कारिे काेक कसू शकतात. उरा. पसरुतात शस्रमपेशींिी प्रार्षमती कमी कसिे, स्त्रीमध्ये कंडबीले प्रामाि 
ा होिे, शस्रमपेशी आप्रि कंडपेशी यािें काही शारीप्ररक कडथळ्यामसळे प्रमला ा होिे वकवा काही रासायप्राक 
संिेरकाच्या प्रार्षमतीमसळे रोन्ही पेशीिे प्रमला ा होिे मत्यारी कारिे कसू शकतात. 
 
िंश (रेस) : 
 
िीवशास्त्र : ज्याचं्यामध्ये केवळ कंतःिलाााच्या म्हिलेि सकंरप्रवरप्रहत िलाााच्या िप्र्रमयेद्वारे सतंती 
प्रामाि झाली आहे, कसा िाण्यािंा वकवा वास्पतींिा गट. 
 
मानववंशशास्त्र : प्रारप्राराळ्या गसिधमांच्या समाातेच्या आधारावर तसेि समाा पूवधल आहेत या समलाच्या 
आधारावर एकूि लोकसखं्येिी प्रारप्राराळ्या स्वतंत्र गटामंध्ये वगीकरि करण्याच्या संकल्पाेला वशं कसे 
ााव प्ररले गेले आहे. सवधसाधारिपिे कातडीिा रंग, काही ठळक शारीप्ररक गसिधमध, सासं्कृप्रतक 
िालीप्ररती, यासारख्या व्यक्तींिी ओळख पटविाऱ्या गसिधमांच्या आधारावरि वशंािी प्राप्रिती केली लाते. 
आता या कल्पाेला िलााशास्त्रािा म्हिले समाा लासकाचं्या कनस्तत्वािा काही आधार आहे की काय 
याप्रवतयी संशोधा िालू आहे. 
 
िंशप्रकृती (जेनोटाइप) : सलीवातील लासकीय गसिधमािे स्वरुप. यािे िकटीकरि सहल प्ररसिाऱ्या 
शारीप्ररक वकवा शरीरप्र्रमयाप्रवतयक गसिधमात होते. 
 
िाइनबगग, स्स्टफन (१९३३ -) : प्रवख्यात कमेप्ररका भौप्रतकशास्त्रज्ञ. ाैसर्षगक बलाचं्या एकत्रीकरिावर 
महत्त्वािे संशोधा करिाऱ्या वामाबगध याांा म.स. १९७९ सालिे भौप्रतकशास्त्रािे ाोबले पाप्ररतोप्रतक कब्रसल 
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सलाम आप्रि शले्डा ग्लॅशो याचं्याबरोबर प्रवभागूा रेण्यात आले. प्रवद्यसत् िसंबकीय बल आप्रि क्षीि कें द्रकीय 
बलाच्या एकत्रीकरिाला आवश्यक कसलेला प्रसद्धान्त त्याांी प्रवकप्रसत केला. 
 

 
 
िाननेर - याऊरेग, युणलऊस (१८५७-१९४०) : माोरुग्िामंधील काही व्याधींसाठी मलेप्ररयािी लस 
टोिण्यािी प्रिप्रकत्सा प्रवकप्रसत केल्याबिल १९२७ सालिा वैद्यकशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारा 
ऑनस्रया िेताशास्त्रज्ञ. उन्मारावर उपिारासाठी प्रवलेिे शॉक द्यायिी पद्धतही त्यााे प्रवकप्रसत केली. 
 
िाणडया, अिाबाई (१९१३-२००५) : कस टस ंबप्रायोलााच्या कायािा सरकारी धोरिात कंतभाव करण्यािी 
िेरिा रेिाऱ्या, श्रीलंकेत लन्मलेल्या भारतीय ाेत्या. त्याांी वप्रकलीिी परीक्षा प्ररली होती. स्वातंत्र्यपूवध 
काळात प्रब्रप्रटश सरकारबरोबर होिाऱ्या लंडामधील वाटाघाटीत गाधंी, लीाा आप्रि ाेहरू याचं्यासह 
त्याांीपि भाग घेतला होता. १९४९ साली भारतीय कस टस ंब प्रायोला मंडळ (एफपीएआय) स्थापा करण्यात 
त्यािंा मसख्य सहभाग होता. पंिवार्षतक योलाेत कस टस ंबप्रायोलाािा समावशे करण्यात त्यािें कथक पप्ररश्रम 
कारिीभतू होते. ‘एफपीएआय’ या स्वयसेंवी संघटाेला यसएा पॉप्यसलेशा पसरस्कार १९८५ साली व थडध 
वल्डध पसरस्कार १९८७ साली प्रमळाले. मंटराॅशाल मनन्स्ट्ूयमट ऑफ पॉप्यसलेशा स्टडीलाे 
(आयआयपीएस) त्याांा माार डॉक्टरेट बहाल केली. त्याांा पद्मश्री व पद्मभतूि पसरस्कारही प्रमळाले 
होते. 

 

 
 
िाणडया, दाराशॉ नौशीरिान (१८७३-१९६९) : भारतीय भगूभधशास्त्रातंील एक उत्तसंग व्यनक्तमत्त्व. 
स्वातंत्र्यपूवध आप्रि स्वातंत्र्योत्तर भारतीय भभूौप्रतकी के्षत्रािें खऱ्या कथााे प्रशल्पकार. त्याांी या के्षत्रातं 
प्रशवाप्रलक पवधतरागंामंधील वायव्य प्रहमालयातंील भसू्तर रिाेिा कत्यंत सखोल कभ्यास करूा महत्त्वािे 
संशोधा केले. ांतर भारतीय भ-ूसवेक्षि प्रवभागािे िमसख, भारतीय भभूौप्रतकी ससं्थेिे कध्यक्ष, 
आंतरराष्ट्रीय भभूौप्रतकी प्रवतयातंील पप्ररतरेिे १९६४ च्या कप्रधवशेाािे कध्यक्ष, मत्यारी काेक सन्माा 
त्याांा प्ररले गेले होते. 
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िाणडया णहमालयीन भूगभगशास्त्र संस्था (िाणडया इस्िस्टयूूटट ऑफ णहमालयन णजऑलॉजी), डेहराडून : 
१९६८ मध्ये प्ररल्लीत स्थापा झालेली संस्था. १९७६ साली डेहराडूाला हलप्रवण्यात आली. पृथ्वीप्रवज्ञाा 
मंत्रालयाच्या कखत्यारीत काम करिाऱ्या या संस्थेमध्ये प्रहमालयीा खडकािंी उत्पत्ती, उत््रमातंी मत्यारी 
प्रवतयी माप्रहती गोळा करण्याबरोबरि या के्षत्रातील ाैसर्षगक संपत्तीच्या कन्वतेिाप्रवतयीिे संशोधा कायध 
पार पाडले लाते. संस्थेच्या कामामसळे प्रहमालयीा के्षत्रातील मौल्यवाा खप्रालाचं्या साठ्यािंा शोध लागला 
आहे. 

 

 
 
िाढ (इस्िक्रमेंट) : िलात केलेली कत्यल्प वाढ. ही धा वकवा ऋि कसू शकते. िलामागे ग्रीक कक्षर δ 
(डेल्टा) प्रलहूा वाढ राखवण्यािा िघात आहे. लसे : δx-x मधील वाढ, δy, δz, …… कधी कधी या 
ितीकाऐंवली h, k ही कक्षरेही वापरली लातात. 
 
िातानुकूलन (एअर कंणडशिंनग) : एखाद्या खोलीतील, सभागृहातील, घरातील, ममारतीतील कथवा 
वाहाातील हविेे तापमाा, वायसगती, आद्रधता, शसद्धता कथवा गंध प्रारेप्रशत मयारेत राखण्यािी ििाली. 
वाताासकूलााच्या कथध केवळ हवा थंड करिे कसा ासूा थंड िरेशात हवा गरम करावी लागते, हेससद्धा 
वाताासकूलाि कसते. यासाठी प्रवप्रवध शीतकािंा कथवा तापकािंा वापर करतात. 
 
िातािरि : 
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ॲटमॉसतिअर : पृथ्वीभोवतालच्या हवचे्या संरक्षक आवरिाला वातावरि कसे म्हितात. वातावरिातील 
हवा म्हिले प्रवप्रवध वायूंिे प्रमश्रि होय. त्यात सातत्यााे घारूप, द्रवरूप व वायरूूप ाैसर्षगक व 
माावप्रार्षमत घटक शोताू घेतले लातात. वातावरिात पसढील घटक कसतात. ाायरोला : ७८%, 
ऑनक्सला : २१%, ऑरगॉा : ०·९%, काबधा-डाय-ऑक्सामड : ०·००३% प्रानष्ट््रमय वाय,ू हायड्रोला 
कल्प िमािातक. याप्रशवाय ओझोा, धूळ, धूर, धसरके, क्षारकि, प्रवतारीवाय,ू ज्वालामसखीिी राख, 
परागकि, लीवाि,ू प्रवतािू म. काेक गोष्टी आढळतात. समसद्रसपाटीपासूा लसलसे उंिावर लाव ेतसतसे 
वातावरि प्रवरळ होत लाते. वातावरिािी त्याचं्या गसिधमााससार आप्रि तापमााावर आधाप्ररत िार थरात 
प्रवभागिी केली आहे. ते पसढीलिमािे : 
 
१) क्षोभावरण (रोपोस्थिअर) : भपूृष्ठापासूा ८ ते १० प्रक.मी. लाडीिा थर. यात ९०% हवा या 

आवरिात सामावलेली कसते. सवध सलीव क्षोभावरिाति कसतात. ढग, वारळे, पाऊस, 
प्रहमवताव हे सवध याि आवरिात घडतात. या आवरिात तापमाा -७० कंश सेनल्सकसपयंत कमी 
होते. 

 
२) थितरिावरण (थरॅटोस्थिअर) : क्षोभावरिावरील ५० ते ५५ प्रक.मी. लाडीिा थर म्हिले 

स्तप्ररतावरि. यािे तापमाा ० कंश सेनल्सकसपयंत वाढते. याि आवरिात ओझोािा थर कसूा 
तो सूयधिकाशातील लंबसपार (कल्राव्हायोलेट) प्रकरिे शोताू सलीवाांा संरक्षि पसरवतो. 

 
३) मध्यावरण (मेसोस्थिअर) : स्तप्ररतावरिाच्या वर ८० प्रक.मी. लाड थर म्हिले मध्यावरि होय! 

या थरात तापमाा -१०० कंश सेनल्सकस पयंत पसन्हा कमी होते. 
 
४) आयनावरण (आयनोस्थिअर) : हे मध्यावरिावर १००० प्रक.मी. पयंत कसते. यालाि थमकनस्फकर 

कसेही म्हितात. या आवरिात तापमाा पसन्हा वाढूा ते २०० ते १००० कंश सेनल्सकस पयंत वाढते. 
यात मलूद्रव्ये आया स्वरूपात कसूा मसक्त मलेक्रॉाही कसतात. भतूलावरूा पाठप्रवलेल्या 
रेप्रडओलहरींिे परावतधा याि स्तरातूा होत कसल्यााे रूररूरच्या रेप्रडओकें द्रािे कायध्रमम आपि 
ऐकू शकतो. माावप्रार्षमत कृप्रत्रम उपग्रह याि आवरिात पृथ्वीभोवती प्रफरते वकवा नस्थर ठेवले 
लातात. याच्या बाहेरील आवरि ओलाडंले की कवकाश ससरू होते. 

 
िादळ (गेल) : ५२ ते ८७ प्रकलोमीटर िप्रत तास मतक्या ििंड वगेााे वाहिारा वारा. (पाहा : बोफोट्स 
स्केल) 
 
िाफसा : प्रपकाच्या मसळाचं्या वाढीसाठी आवश्यक कसिाऱ्या ऑनक्सलािी व्यवस्था 
(वायसप्रवला/वाताात). भरपूर पावसामसळे कथवा वसिाामसळे लप्रमाीच्या पोकळीतील हविेी सवध लागा 
पाण्यााे व्यापली लाऊा ऑनक्सलािा कभाव प्रामाि होतो. २४ तासाचं्या कवधीांतर प्रािऱ्याद्वारे पािी 
वाहूा पोकळीत प्रशल्लक राप्रहलेले पािी आप्रि खेळती हवा याचं्या एकप्रत्रकरिािी नस्थती म्हिले वाफसा. 
 
िाफे (बेड्स) : शतेलप्रमाीिा उतार सारखा ासतो. तेव्हा, लप्रमाीच्या मगरसरािमािे ठरावीक कतंरावर 
सऱ्या पाडूा, ठरावीक कंतरावर सरीच्या उतारास आडव े पाट पाडले कसता वाफे तयार होतात. रोा 
सऱ्यातील वरंब्यािी माती सपाट केली तर सपाट वाफा (फ्लॅट बेड), आप्रि हे रंुर वरंबे उंि ठेवले तर 
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गारी वाफा (रेज्ड बेड) तयार होतो. रोा सरीतील कतंर ५ ते ६ मी. आप्रि आडवा पाट १० ते १२ मी. 
कंतरावर कसल्यास तेवढ्याि आकारािे वाफे तयार होतात. गहू, हरभरा, कारंा, लसूि, पालेभाज्या 
प्रपकासंाठी उपयसक्त. 
 
िाफेचा दाब (्हेपर पे्रशर) : पराथाच्या बाहेरील पषृ्ठभागातूा काही रेिू सतत ससटे होऊा वातावरिात 
प्रमसळत कसतात. ित्येक पराथात ही प्र्रमया सारख्याि िमािात घडत ासते. कसे बाहेर पडिारे रेिू हे 
त्या पराथािी वाफ होय व ती या पराथावर काही राब प्रामाि करते. त्यास ‘वाफेिा राब’ कसे म्हितात. 
पराथािे तापमाा वाढवले कसता वाफेिे िमाि, तसेि वाफेिा राब वाढत लातो. 
 
िाफेचे इणंजन (स्टीम इणंजन) : वाफेवर िालप्रवलेले यंत्र. पाण्याच्या वाफेला राब कसतो. या राबािे 
रुपातंर शक्तीमध्ये करता येते. रेल्विेे मंप्रला म्हटले तर या शक्तीिा उपयोग कंप्रतम स्वरुपात िाके 
िालप्रवण्यास होतो. बारीक प्रछद्रातूा वाफ सोडल्यास प्रशटी वालते. वाफेतूा ि्रम प्रफरवाू वील प्रार्षमती 
होते. कसे ााााप्रवध उपयोग करता येतात. यािा शोध लेम्स वॉटाे लावला. 
 
िामािती डािे पणरिलनी (णल्हो रोटेटरी) : ले पराथध, द्रव, स्फप्रटक वकवा द्रावि स्वरूपात कसताांा 
ितल-प्ररशाप्ररष्ट िकाशािे ितल डावीकडे (घड्याळका्यमाचं्या प्ररशवेरुध्र) प्रफरप्रवतात त्याांा डाव े
पप्ररवलाी पराथध वकवा संयसगे म्हितात. या उलट ले पराथध, िकाशितल उलवीकडे प्रफरवतात त्याांा 
उलवपेप्ररवलाी संयसगे म्हितात. (पाहा : प्रकाशकीय चक्रयाशीलता - ऑचिकल ॲस्क्र्स्व्हर्ी, दचक्षर्णावती) 
 
िाय-फाय : मंटराेटच्या माध्यमातूा एकमेकाशंी त्वरीत संपकध  िस्थाप्रपत करण्यािी प्रबातारी ििाली. 
यासाठी ित्येक संगिकाला लोडलेल्या मॉडेमिी गरल ासते. त्या के्षत्रात कसिाऱ्या राऊटरच्या 
िभावके्षत्रात कसिाऱ्या कोित्याही संगिकामध्येि या ििालीिा वापर करूा घेण्यािी सोय केलेली 
कसते. 
 

 
 

िायनरी : मद्य प्रार्षमतीसाठी उपयसक्त कशा द्राक्षबागेति द्राक्षापासूा वाईा वकवा मद्य तयार करूा त्याि 
प्रठकािी प्रगऱ्हाईकाांा मद्य पसरवण्यािी व्यवस्था कसते. प्रवरेशात ही संकल्पाा गेली काेक वतं राबवण्यात 
येते. परंतस भारतात ही संकल्पाा ासकतीि कस ठे आकार घेऊ पहातेय. गेल्या िार-पाि वतांपासूा. 
महाराष्ट्रात ााप्रशकच्या पप्ररसरात काेक द्राक्ष मळे आता ित्यक्ष लागेवर मद्य पसरवत आहेत. 
 
िायर फोटो : तारेद्वारा एक लागेवरुा रससरीकडे छायाप्रित्र पाठवण्यािी ससप्रवधा (पाहा : फॅचसचमली) 
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िायस्रासे, कालग  णिलहेल्म (१८१५-१८९७) : लमधा गप्रिती वायस्रासेाे लाप्लासच्या खगोल याप्रमकीच्या 
आधारे गतीशास्त्र व एकसामप्रयक प्रवकलक समीकरिे यािंा पाया घातला. आबेलीय फलासंबंंधी उत्तम 
प्राबधं प्रलहूा त्यािा घातश्रेढीच्या रुपााे प्रवश्लेतिात पद्धतशीरपिे वापरिारा तो पप्रहला गप्रिती. आधसप्राक 
प्रवश्लेतिािा उच्च रला व तीव्रता, सीमा, संततता, प्रवकलाीयता व आप्रभसरिा याचं्या मलूभतू वैश्लपे्रतक 
संकल्पााचं्या काटकोर व्याख्या, तसेि कांत श्रेिीच्या कप्रभसरिासंबधंीच्या ाेमक्या कटी शोधूा काढिे या 
साऱ्यािें श्रये त्याला आहे. त्यााे िस्थाप्रपत केलेल्या कप्रभसरिाच्या कसो्यमा कद्याप वापरल्या लातात. 
 
िायल : तलम आप्रि लास्त पीळ प्ररलले सूत वापरूा तयार केलेला साड्यािंा एक िकार. यात कसलेल्या 
एकाि ससताकंािा तािा-बािा कसतो. यािंी घाता ६० पेक्षा कप्रधक कसते. मसख्यत्व े ाैसर्षगक ससती 
धाग्यापासूा तयार केलेल्या या कापडावर मयधरायवझगिी िप्र्रमया ाेहमीि केली लाते. 
 
िायिीय (ियमूॅटीक) : हवचे्या राबावर िालिारा वकवा हवाेे फस गप्रवलेला. 
 
िायुकोष (ऑस्ल््हओलाय) : र्श्ासाप्रलकेिा फस प्फस सातील सवात शवेटिा घटक. ७० िौ. मीटर के्षत्रफळ 
कसलेल्या फस प्फस सात ३० कोटी वायसकोत कसतात. वायसकोत एकाि पेशीच्या स्तरािा कसतो. एका बालूला 
एकि ताबंडी पेशी लाऊ शकेल कशा केप्रशकेतूा रक्तिवाह िालू कसतो व रससऱ्या बालूस र्श्ासावाटे आत 
घेतलेली हवा कसते. यात हवतेील ऑनक्सला व ताबंड्या पेशीतील काबधा-डाय-ऑक्सामड यािें आराा 
िराा वायसकोतात होते. (पाहा : फुप्फुस) 

 

 
 
िायुगणतकीय (एअरोडायनॅणमक) : हवा व मतर घापराथांच्या हवतेील गतीसबंंधीिे प्रवज्ञाा व तंत्रज्ञाा. 
प्रवमाााचं्या हवतेील उड्डाि व मागध्रममिाबिलच्या कभ्यासात या तंत्रािी सखोल लाि महत्त्वािी ठरते. 
 
िाय ू समीकरि (गॅस इके्वशन) : ठरावीक वस्तसमाा कसलेल्या आरशध वायिेू आकारमाा, राब आप्रि 
प्रारपेक्ष तापमाा (केनल्व्हा) यािंा परस्पर संबधं राखप्रविारे समीकरि. गॅ्रम रेिसभार आरशध वायूच्या 
बाबतीत राब p, आकारमाा V, प्रारपेक्ष तापमाा T आप्रि R हा वायू नस्थराकं कसेल तर pV = nRT हे वायू 
समीकरि होते. 
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िाय ूस्स्थराकं (गॅस कॉिस्टंट) : कोित्याही वायूिे वस्तसमाा कायम कसताांा त्यािे आकारमाा, राब आप्रि 
प्रारपेक्ष तापमाा (केनल्व्हा) यािंा परस्पर संबधं प्रायंप्रत्रत करिारा नस्थराकं. वायू समीकरि pV = RT 
(यसप्राव्हसधल वायू समीकरि) मध्ये R या प्रिन्हााे वायू नस्थराकं राखप्रवतात. 
 
िायचेू णनयम (गॅस लॉ) : पराथध स्थाय,ू द्रव व वायू या तीा कवस्थेत आढळते. परंतस वायू कवस्थेतील 
पराथात काही प्रवशते गसिधमध आढळतात. काही प्रवप्रशष्ट मयारेपयंत वायसिे तापमाा, वायसवरील राब, 
वायूिे आकारमाा आप्रि वायसधारकातील वायू किािंी संख्या हे वायूिे गसिधमध परस्परावर कवलंबूा 
कसतात. या गसिधमातील परस्पर संबधं बॉईल, िाल्सध, कव्होगाड्रो या शास्त्रज्ञाचं्या ियत्ााांी प्रसद्ध झाले. 
त्याांी स्वतंत्रपिे ले प्रायम माडंले त्याांा एकप्रत्रतपिे वायूिें प्रायम कसे म्हितात हे प्रायम पसढीलिमािे : 
 

३) बॉइलचा तनयम : वायूिे तापमाा नस्थर कसतााा, प्ररलेल्या वस्तसमाााच्या वायूिे आकारमाा 
वायूवरील राबाच्या व्यस्तिमािात बरलते. 

(PV = नस्थराकं) 
 
२) चाल्सगचा णनयम : वायूवरील राब नस्थर कसतााा प्ररलेल्या वस्तसमाााच्या वायिेू आकारमाा त्याच्या 
प्रारपेक्ष शनू्य तापमाााला कसलेल्या आकारमाााच्या समिमािात बरलते. V/P = नस्थराकं 
 
३) अव्होगाड्रोचा तनयम : वायूवरील राब व वायूिे तापमाा नस्थर कसतााा प्रारप्राराळ्या समाा 
आकारमााातील वायूंच्या किािंी संख्या समााि कसते. आरशध वायूच्या बाबतीत वरील सवध प्रायम प्रसद्ध 
होतात. PV = nRT 
 
िायचू्या गतीज ऊजेचा णसद्धाित (कायनेणटक थेअरी ऑफ गॅसेस) : वायूंिे रेिू कायम गतीमाा कसतात व 
वायसपात्राचं्या वभतीवर ते ज्या वळेेस आपटतात त्या वळेेस राब तयार होतो. वायूिे तापमाा वाढवले तर 
रेिूंिा वगे वाढतो व त्यामसळे त्याचं्या पात्रांच्या वभतीवर आपटल्यामसळे राबही वाढतो. तसेि लर वायिेू 
आकारमाा कायम ठेऊा पात्रािा आकार कमी केला तर पात्राच्या वभतीवर रर सेकंरास होिाऱ्या टकरींिी 
संख्या व त्यामसळे तयार होिारा राब वाढतो. या प्रसद्धातंािा उपयोग करूा वायूिा राब, आकारमाा व 
तापमाा या तीा गोष्टींिा परस्पर संबंध िस्थाप्रपत करता आला. (P × V = nRT) P हविेा राब, V 
आकारमाा, R वायसनस्थराकं, T तापमाा, n रेिूंिी सखं्या. 
 
िारंिारता (णरिकक्वें सी) : संख्याशास्त्रीय आकडेवारीत एखारी संख्या वकवा िलािी वकमत प्रकती वळेा येते 
ती. 
 
िारंिारता आकृत्या (णरिकके्विसी डायगॅ्रंम्स) : वारंवारता प्रवतरिािे दृष्टीके्षपात िटका आकला होण्यासाठी 
क) वारंवारता बहसभलू ब) वारंवारता व्रम क) वारंवारता आयताकृती काढल्या लातात. 
 
िारंिारता णितरि (णरिकके्विसी णडस्रीबयशून) : एखाद्या सानंख्यकी सवेक्षिात ज्या िलािे प्रारीक्षि केले 
लाते त्यािी वकमत (x) व ित्येक वकमती प्रकती वळेा (f) आली त्यािे ले वगीकरि केले लाते ते. (त्यास 
वारंवारता प्रवतरि म्हितात.) उरा. क) खेडेगावातील २० शतेकऱ्यालंवळ कसलेल्या गसरािंी संख्या. 
केवळ २० आकड्यावंरूा एकेका शतेकऱ्याकंडे प्रकती गसरे ते समलिार ााही. ते समलण्यासाठी गसरांिी 
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संख्या/िल आप्रि ती कसिाऱ्या शतेकऱ्यािंी संख्या / वारंवारता कसे रोा स्तंभ करूा वगीकरि केल्यास 
दृप्रष्टके्षपाति कस िालवळ प्रकती गसरे ते कळेल. ब) वगातले प्रवद्याथी व त्यािंी उंिी. येथेही वगीकरिावरूा 
एका उंिीिे प्रकती प्रवद्याथी ते समलेल. 
 

साराशं, िलाच्या वकमती (x) व त्यािंी वारंवारता (f) घेऊा केलेले वगीकरि ते वारंवारता 
प्रवतरि व त्या कोष्टकास वारंवारता कोष्टक म्हितात. उरा. क) मधील िल पथृक म्हिूा ते पृथक 
वारंवारता प्रवतरि ब) मधील िल संतत म्हिूा ते संतत वारंवारता प्रवतरि. 
 
िारबुगग, ऑटो हेणन्रच (१८८३-१९७०) : र्श्साात कायधरत कसिाऱ्या प्रवकरािंी कायधपद्धती प्रवतर 
केल्याबिल १९३१ सालिा वैद्यकशास्त्रातील ाोबेल पसरस्कार प्रमळप्रविारा लमधा लीवरसायाशास्त्रज्ञ. 
शरीरातील पेशी प्रकती ऑनक्सला घेतात हे मोलण्यािे उपकरिही त्यााे प्रवकप्रसत केले. 
 
िारसा (इनहेणरटिस) : आासवपं्रशक गसिधमांिा माताप्रपत्याकंडूा व त्या आधीच्या प्रपढ्याकंडूा प्रमळालेला 
वारसा. ित्येक व्यक्तीिा लासकसंिय हा माताप्रपत्यामंधील व्यक्त तसेि ससप्त रूपातील लासकाचं्या 
रेिगीतूा तयार झालेला कसतो. त्यााससारि त्या व्यक्तीिे बाह्यागं, कंतरंग तसेि शरीरप्र्रमयात्मक गसिधमध 
प्राप्रित केले लातात. एखाद्या िाण्यातं कस ठेही ाैसर्षगक लासकात बरल (म्यसटेशा) होऊ शकतो. यातील 
प्रहतकारक म्यसटेशा् िाण्याला ाव्या पयावरिाशी लसळवाू घ्यायला मरत करतात. ती प्रावडली लातात 
आप्रि पसढच्या प्रपढीकडे पाठवली लातात. यािाि पप्ररिाम म्हिले गसि तसेि स्वभावािा वारसा. 
 
िारसा (स्सेशन) : एखाद्या पप्ररसरािा ाैसर्षगक प्ररत्या वकवा काही कारिााे आप्रि प्रवप्रशष्ट प्ररशाेे बरल 
होत कसेल तर त्यासाठी ही संज्ञा वापरतात. उरा. एखाद्या तलावातं पाण्यातं राहिाऱ्या हायड्रीला 
वैलीसाेरीया सारख्या वास्पती कसतील. सभोवतीच्या लप्रमाीिी सतत धूप होत कसेल तर तलाव उथळ 
होत लातो. कालातंरााे ललशृखंला, कमळासारख्या पाण्यावर तरंगिाऱ्या वास्पती प्ररसतील. या 
वास्पतींमसळे आत पाण्यात सूयधिकाश लात ााही म्हिाू पाण्यातील हायड्रीलासारख्या वास्पती ाामशते 
होतील. या ललल मृतलीवामंसळे आप्रि िौफेर उंिीवरूा येिाऱ्या (लप्रमाीिी धूप होऊा) मातीमसळे तलाव 
आिखी उथळ होईल, त्यािा पप्ररघही कमी होईल. पप्ररघावर प्रिखल व प्रिखलात वाढिाऱ्या वास्पती 
प्ररसतील. कालातंरााे तेथेही लमीा ससकी होत लाईल आप्रि ाव्या वास्पती येतील. मत्स्यारी ललल 
िाण्याचं्या लागी प्रिखलात वाढिारे आप्रि त्याांतर लप्रमाीवरील िािी प्ररसतील. एखाद्या गवताळ िरेशातं 
त्यावर उपप्रलप्रवका करिारे िराऊ िाण्यािंी संख्या वाढली की गवत ाामशते होऊा तेथे काटेरी खसरटी 
वास्पती यािंी संख्या वाढते. पाऊस पािी ठीक कसेल तर त्यााससार तेथे वृक्षराली वाढलेली प्ररसेल. 
 
िारा (णििड) : हवचे्या िवाहाला वारा म्हितात. वारा पृथ्वीच्या पृष्ठभागाला साधारिपिे समातंर वाहतो. 
वाऱ्यािी गती वातावरिातील तापमााावर कवलंबाू कसते. हवा तापली की, त्यािी घाता कमी होते व ती 
वर लाते आप्रि थंड हवा खाली उतरते. हविेे तापमाा पाण्यापेक्षा लमीा लास्त शोतते तर डोंगर 
ररीपेक्षाही लास्त शोततो. यामसळे रात्र व प्ररवसाच्या तापमााामसळे व सापेक्ष शोतिााे वाऱ्याच्या गती व प्ररशा 
स्थाप्राक वातावरिात बरलतात. तसेि प्रवतसववृत्तावरील गरम हवा आप्रि उत्तरेतील थंड हवा तसंि पृथ्वीिे 
भ्रमि यामसळे वाऱ्याच्या गती व प्ररशा बरलत राहतात. 
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िारारोधक (िंिड बे्रक) : लोराच्या उष्ट्ि वकवा थंड वाऱ्यामसळे फळझाडािें ासकसाा टाळण्यासाठी शतेाच्या 
बाधंावरील, सरळ, उंि वाढविारी, राट फादं्याचं्या झाडािंी रागं (उरा. प्रगरीपसष्ट्प, शवेरी) या झाडाचं्या 
उंिीच्या पािपट के्षत्रातील प्रपकािे वाऱ्यापासूा संरक्षि होते. 
 
िाणपंग : सूतकताई ांतर आलेल्या ससतािे प्रविकाम करण्यापूवीिी एक िप्र्रमया. ही फक्त ताण्याकप्ररताि 
गरलेिी कसते. ताण्याच्या ससतािी ससताकंााससार तसेि आवश्यक कसल्यास वगेवगेळ्या रंगाच्या ससताच्या 
्रममािमािे रिाा या पद्धतीत केली लाते. पसढील गरलेाससार पूवध तयारी एवढेि या िप्र्रमयेिे महत्त्व आहे. 
 

 
 

िामगस हॅरल्ड (१९३९-) : राऊस सारकोमा प्रवतािूवर केलेल्या मूलभतू संशोधाासाठी १९८९ सालिे 
लीवशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक मायकेल प्रबशप याचं्यासमवते प्रमळप्रविारे कमेप्ररका वैद्यकशास्त्रज्ञ. 
पेशींच्या वाढीवर प्रायंत्रि ठेविाऱ्या लासकामंध्ये बरल झाल्यामसळे पेशींिी कप्राबधं वाढ होऊा ककध रोग 
होतो हे त्याांी राखवाू प्ररले. बरेली येथील प्रमशाच्या हॉनस्पटलमध्येही त्याांी काम केले होते. 
 
िालुकामय प्रदेश / िाळूच्या टेकड्या (सँड ड्यूिस) : कप्रतप्रवतम, कोरड्या पलधन्यप्रवरप्रहत िरेशातं वाळवटें 
प्रामाि होतात. तेथील कनस्थर वाळू वाऱ्यामसळे मोठ्या िमािात हलते, वाळूच्या लहाामोठ्या टेकड्या 
तयार होतात, एका लागेवरूा रससऱ्या लागी सरकतात, िंद्राकार आकारातं प्ररसतात. त्यावर सवध तऱ्हेच्या 
वास्पती वाढू शकत ााहीत. फारि थोडे िािी तेथे राहू शकतात. वालसकामय िरेशातंील पप्ररसंस्था 
वगेळ्या लािवतात, त्यािंी उत्पाराक्षमता कप्रतशय कमी कसते. 
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िाल्ड, जॉजग (१९०६-१९९७) : या कमेप्ररका लीव रसाया शास्त्रज्ञााे हल्डा केफर हाटधलामा आप्रि 
राग्न्यार आथधर ग्राप्रात याचं्याबरोबर १९६७ सालिा वैद्यक शास्त्रातील ाोबले पसरस्कार डोळ्याांी रिाा 
आप्रि कायध याचं्या शोधासाठी प्रमळवला. ाेत्रपटलातील िकाश शोति करिाऱ्या पेशींिे कायध त्यााे शोधूा 
काढले. ‘क’ लीवासत्वापासूा शरीर ाेत्रपटलािी प्रार्षमती करते या त्याच्या शोधामसळे आप्रि ‘क’ 
लीवासत्त्वाच्या कमतरतेमसळे राताधंळेपिा येतो हे समलले. 
 
िािटळ (टॉनेडो) : लप्रमाीपासूा आकाशापयंत पसरलेल्या ारसाळ्याच्या आकारािा हविेा स्तंभ ििडं 
वगेााे लप्रमाीवरूा सरकत लातो. या स्तंभामधील हविेा वगेही ताशी ५५० प्रकमीमतका कसू शकतो. 
त्यामसळे या स्तंभात ििंड प्रवध्वसंक शक्ती कसते. ऑस्रपे्रलया आप्रि कमेप्ररकेत ती िामसख्यााे ित्ययास येते. 
(पाहा : तूफान, झंझावात) 
 
िार्णषक कडी (ॲियुलर िंरनज) : झाडािंा बसधंा कापल्यावर, कापलेल्या पृष्ठभागावर गडर आप्रि प्रफक्या 
रंगािी समकें द्रक ि्ेरम प्ररसतात. झाड वाढत कसतााा उंिीबरोबर त्याच्या बसंध्यािा परीघही वाढत कसतो. 
तो ररवती एक ि्रम बाहेरच्या बालूस प्रामाि झाल्यामसळे. वताच्या प्रारप्राराळ्या ऋतूमध्ये बसंध्याच्या 
पप्ररघाच्या वाढीिा वगे प्राराळा कसल्यााे ही ि्ेरम प्ररसूा येतात. कासकूल ऋतंूत वाढीिा वगे लास्त, तर 
मतर ऋतंूत कमी कसतो. म्हिूा एका वतांत प्रफकट व गडर रंगािे एकेक ि्रम प्ररसूा येते. ही ि्ेरम मोलूा 
झाडािे वय ठरवता येते. सवांत बाहेरिे ि्रम सवांत शवेटी तयार झालेले कसल्यााे, बाहेरूा आत ि्ेरम 
मोलत गेल्यास रसष्ट्काळी वतािा मागही काढता येतो. यािमािे, स्थाप्राक हवामााािा आप्रि 
वायसिरूतिािाही मप्रतहास लसन्या झाडाचं्या बसंध्यातंील ि्रमाचं्या साहाय्यााे सागंता येतो. 
 

 
 

िाळिंटीकरि (डेझर्णटणफकेशन) : ाैसर्षगक वकवा माावी हस्तके्षपामसळे प्रपकाऊ लप्रमाीिे वकवा 
वालप्रमाीिे रूपातंर वाळवटंात करिारी िप्र्रमया. 
 
िास्तिसखं्या (णरअल नंबसग) : पप्ररमेय व कपप्ररमेय सखं्या प्रमळूा वास्तवसंख्या संि होतो. हा संि R 
कक्षरााे रशधप्रवला लातो. ित्येक वास्तव संख्या, संख्या रेतेवरील वबरूाे रशधप्रवता येते. ित्येक सखं्येकप्ररता 
एक आप्रि एकि वबरू आप्रि ित्येक वबरू म्हिले एक आप्रि एकि संख्या रशधवीत कसल्यामसळे वास्तव 
संख्यािंा सिं आप्रि संख्यारेंतेवरील वबरंूिा संि याचं्यात एकास एक संवार कसतो. (पाहा : पचरमेय 
संख्या, अपचरमेय सखं्या) 
 
िाणहनी ्लथन (थ्रोम्बोणसस) : रक्तवाप्रहाीमध्ये रक्तािी गसठळी तयार होण्यािी िप्र्रमया. रक्तवाप्रहाीच्या 
आतील बालूस मला झाल्यास त्या भागातूा रक्त सावकाश वाहते व रक्तािी गसठळी त्या लागेत होऊ 
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शकते. यामसळे रक्त िवाहास कडथळा येतो व मेंरूसारख्या महत्त्वाच्या कवयवाला रक्तिवाह कपसरा पडूा 
कधांगवायिूा झटका येऊ शकतो. 
 
िाणंतकारक (एमेणटक) : ज्याचं्या सेवाााे पोटातील सारे प्रमश्रि उलटूा पडते व वातंी होते कसे पराथध. 
पोटात प्रवतारी वा हााीकारक पराथध गेल्यास यािा वापर करूा ते बाहेर काढतात. वातंी काढण्यािी सोपी 
रीत म्हिले घशाला व टाळूला बोटााे स्पशध करिे. प्रमठािे वकवा मोहरीिे पािी वापं्रतकारक आहे. 
 
िातं्या थाबंििारे औषध (ॲस्वटएमेणटक) : बसाे िवास करतााा प्रवशतेतः घाटात बस लागिे, समसद्रमाग े
लातााा बोट लागिे यावर पप्ररिाम करिारी ही औतधे. काही वळेा किातूा रूप्रतत पराथध लाऊा वातं्या 
होतात. कशावळेी वैद्यकीय सल्ल्यााससार वातंी िप्रतबधंक औतधे घ्यावीत. काही वळेा मेंरूच्या गंभीर 
आलारात वातं्या होतात. 
 
णिएन, णिल्हेम (१८६४-१९२८) : लमधा भौप्रतकशास्त्रज्ञ. प्रवएा याांी कृनष्ट्िकेकडूा उत्सर्षलत होिाऱ्या 
िारिािंा कृनष्ट्िकेच्या तापमाााशी कसलेला संबंध शोधूा काढला. या प्रायमाद्वारे विधपटावरूा वस्तूच्या 
तापमााािा कंराल बाधंिे शक्य झाले. या संशोधााबिल त्याांा म.स. १९११ सालिे ाोबेल पाप्ररतोप्रतक 
रेण्यात आले. (पाहा : कृस्ष्र्णका) 
 
णिकरि (णडणसपेशन) : लर पािी कसलेल्या भाडं्यात एक थेंब रंग टाकला तर तो भाडं्यात सवधत्र 
पोहोितो, तसेि उरबत्तीिा ससगंध खोलीभर ररवळतो, या प्र्रमया प्रवकरिािे उराहरि होत. पराथांच्या 
माते्रतील फरकामसळे त्यािे प्रवकरि होते. लास्त मात्रा कसलेल्या स्थळापासूा सवध कि (किू, रेिू) कमी 
मात्रा कसलेल्या स्थळी सहलगत्या लातात. कोित्याही िप्र्रमयेत उष्ट्िता प्रामाि होत कसेल व ही उष्ट्िता 
कमी करण्यािी आवश्यकता कसेल तर या िप्र्रमयेिा वापर करण्यात येतो. 

 

 
 
णिकलक समीकरि (णडफरस्िशयल इके्वशन) : ज्या समीकरिात स्विल (x), परिल (y) व परिल y िे 
x संबंधीिे प्रवकलल येतात ते, लसे dy/dx + 2y = 5x प्रवकललाच्या ्रममााससार त्यास पप्रहल्या, रससऱ्या... 
्रममािे प्रवकलक समीकरि म्हितात. तसेि सवात लास्त ्रममाच्या प्रवकललािा घाताकं तो समीकरिािा 
घाताकं. 
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णिकलज (डेणर्हेणट्ह) : एका िलाच्या (y) बरलािा रससऱ्या िलाच्या (x) िप्रत एकक बरलािा रर. या 
िप्र्रमयेस प्रवकलल म्हितात. ित्यक्षात y=f (x) फलातील फरक δy आप्रि स्विलातील फरक δx यािें 
गसिोत्तर घेऊा x मधील फरक δx शून्याित लात कसेल तेव्हा प्रवकललासाठी आवश्यक कसिारा 
तत्क्षिीिा रर प्रमळतो. म्हिले, 
 
सीमा  

 
या ितीकास प्रवकला गसिक म्हितात. 

 
णिणकरि (स्कॅटिंरग) : एखाद्या किावर रससरा कि आरळला तर गतीमध्ये कसलेल्या किाच्या गतीच्या 
प्ररशते वकवा वगेात बरल होतो त्याला प्रवप्रकरि कसे म्हितात. धा, वायू आप्रि द्रव वस्तसमात्राच्या सूक्ष्म 
किामंसळे िकाशाच्या प्ररशते बरल होउ शकतो. हे मलेनक्रक वा मामलॅस्टीक यापैकी िकारिे कसू शकते. 
मलॅनस्टक प्रवप्रकरिात केवळ प्ररशा बरल होतो. मामलॅनस्टक प्रवप्रकरिात धा किामंधील ऊलेिी 
रेवािघेवाि होऊा वगे बरलही होतो. 
 

 
 

णिणकरि प्रणक्रया (इरॅणडएशन) : पराथांवर प्रवप्रकरि िप्र्रमया करण्याकप्ररता, क्ष-प्रकरि, मलेक्रॉन्स व गमॅा 
प्रकरि यािंा वापर करतात. या प्रकरिाचं्या िप्र्रमयेमसळे पराथध प्रालंतसक करता येतात. कशा िकारच्या 
प्रवप्रकरि िप्र्रमयेमसळे बंर कवस्थेतील किपराथध प्रटकवण्यासाठी मरत होते. शस्त्रप्र्रमयेसाठी वापरली 
लािारी उपकरिे, प्रसवरल, बँडेल वगैरे सामग्रीही प्रालंतसक केली लाते. भाभा किसशक्ती कें द्रााे किावर व 
शस्त्रप्र्रमया सामग्रीवर ही िप्र्रमया करिाऱ्या कें द्रािंी स्थापाा केली आहे. (पाहा : अन्नचवचकरर्ण प्रचक्रया) 
 
णिकृती (मॉर्णबणडटी) : रोगािी, त्याच्या लागिीिी वकवा त्याच्या िसारािी तीव्रता मोलण्यािे पप्ररमाि. 
एखाद्या प्रवप्रशष्ट िरेशातील एकूि लोकसंख्येपैकी लागि झालेल्या ाागप्ररकािंी सखं्या यात प्रविारात 
घेतली लाते. प्रलतके हे िमाि लास्ती प्रततकी मॉर्षबप्रडटी लास्ती. 
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णिकें द्रिंबदू : िाप्रिमात्राच्या पेशीिा एक छोटा, गोल भाग. यात िप्रथाे, डीएाए आप्रि रायबोझोमल 
आरएाए कसतात. िप्रथाे तयार करण्यात या प्रवकें द्रवबरूिा भाग कसतो. 
 
णिक्रम ए. साराभाई कम्युणनटी सायिस सेंटर (्हीएएससीएससी) : कहमराबारिी ही संस्था १९६६ साली 
स्थापा झाली कसूा प्रवज्ञाा आप्रि गप्रिताच्या शालेय प्रशक्षिासाठी उपयोगी पडतील कशा सोप्या पद्धती ते 
शोधूा काढतात. यासाठी गसलराती, वहरी आप्रि मगं्रलीतूा भातिे, ििासते्र, िकल्प, िरशधाे, पसस्तक 
िकाशा, िरशधाे भरविे कसे काेक मागध कवलंप्रबले लातात. 
 
णिक्रम साराभाई अिकाश कें द्र (्हीएसएससी), णथरुिनंतपूरम : थसंबा प्रवतृववृत्तीय कनग्ाबाि िके्षपि 
स्थााक, कवकाश प्रवज्ञाा आप्रि तंत्रज्ञाा कें द्र, कनग्ाबाि िोपेलंट संयत्र, कनग्ाबाि प्रार्षमती ससप्रवधा आप्रि 
िोपेलंट मधंा कॉम्प्लेक्स या सवांिे प्रवप्रलाीकरि करण्यात येऊा १९७२ साली या कें द्रािी स्थापाा 
मस्त्रोिा एक सपं्रमलीत घटक म्हिूा करण्यात आली. मस्त्रोच्या सवध कें द्रापंैकी सवात मोठे कें द्र आहे. 
व्हीएसएससीद्वारे भारताच्या स्वरेशी उपग्रह िके्षपि याा प्रवकासाच्या कायध्रममाबरोबरि िादं्रयाा 
मोप्रहमेच्या काेक पैलंूप्रवतयीिे तंत्रज्ञाा प्रवकप्रसत केले आहे. पीएसएलव्ही आप्रि लीएसएलव्ही िकल्पािे हे 
कग्रिी कें द्र आहे. 

 

 
 

णिगमन (इवड्शन) : िमेय कथवा सूत्र प्रसद्ध करण्यािा एक िकार. उरा. पप्रहल्या n ाैसर्षगक संख्यािंी 
बेरील, Sn = n(n+1)/2 हे प्रसद्ध करण्यासाठी n च्या n=n+1 या पसढच्या वकमतीसाठी ते सत्य ठरते की 
ााही ते पाहण्यासाठी, ित्येक n बरल n+1 घालूा Sn+1 = n+1[(n+1)+1]/2 = (n+1(n+2)/2 येते. 
म्हिूा मूळ सूत्राशी लसळते. त्यावरूा n=1, 2, 3, मत्यारी ससरुवातीच्या वकमतीसाठी पडताळा घेऊा 
सूत्रािी यथाथधता ठरवता येते. 
 
णिननेर, आयगेन पॉल (१९०२-१९९५) : किसकें द्रातील िोटॉा व न्यूरॉा याचं्यामधील परस्परप्र्रमया व 
याप्रमकी यािें प्रायंत्रि करिाऱ्या तत्त्वाचं्या शोधाबिल माप्ररआ गोपटध मायेर व येन्सा याचं्या समवते १९६३ 
सालिा ाोबेल पसरस्कार प्रमळप्रविारे हंगेरीत लन्मलेले हे कमेप्ररका भौप्रतकशास्त्रज्ञ. मतर किसवैज्ञाप्राकाचं्या 
प्रवरोधात लाऊा त्याांी हैड्रोलाबॉम्ब प्रार्षमतीिा आग्रह धरला व ओपेाहायमर याचं्याप्रवरुद्धच्या 
रेशद्रोहाच्या खटल्यात त्याांी ओपेाहायमर याचं्याप्रवरुद्ध साक्ष प्ररली. त्यामसळे त्याांी बऱ्याि वैज्ञाप्राकािंा 
रोत ओढवाू घेतला होता. पसढे त्याांी हैड्रोलाबॉम्ब प्रार्षमती िकल्पािे ाेतृत्वही केले. 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
णिघटन (णडके) : पराथािे मूलभतू घटकातं रुपातंर होण्यािी िप्र्रमया. उरा. किऱ्यािे वकवा मृत 
सलीवाचं्या कलेवरािे प्रवघटा होऊा त्यातील मूळ घटक प्रासगात परत सं्रमप्रमत केले लातात. 
 
णिघटन (णडकॉम्पोणझशन) : प्ररलेल्या कपूिांकािे आंप्रशक कपूिांक काढिे. लसे : ⅚ = ½ + ⅓; 
२x/x²-१ = १/x+१ + १/x-१ घ्यावा एखाद्या F बलािा x, y कक्षावर िके्षप घेऊा F cosθ, F sinθ काढूा 
प्रवघटा करता येते, तसेि सप्ररशािेही. 
 
णिचलन मध्य (मीन डेस््हएशन) : प्ररलेल्या संख्या सिाच्या कपस्करिािे (प्रडस्पशधा) माा. ते 
काढण्यासाठी संख्यासंिाच्या गप्रित मध्यातूा. ित्येक घटक संख्या वला केल्यावर त्याचं्या केवल 
वकमतीिा गप्रितीमध्य. 
 

 
 
णिजेरी संच (बॅटरी) : एकास एक लोडलेल्या प्रवद्यसत् घटािंा संि. मोटारींच्या बॅटरीत ित्येकी २ व्होल्टच्या 
६ संिायक प्रवद्यसत् घटािंी सरळ लोडिी कसते. टॉिधसाठी १·५ व्होल्टच्या २ वकवा ४ कोरड्या प्रवलेऱ्या, 
सरळ लोडिीत, वापरतात. समातंर लोडिीच्याही बॅटऱ्या कसतात. त्यािंी म.एम.एफ. एका 
वीलघटामतकीि कसते. परंतस ही बॅटरी एकूि लास्त ऊला रेते. 
 
णिझेल, टॉस्टेन एन (१९२४- ) : स्वीडाच्या या शरीरशास्त्रज्ञाला रॉलर डब्ल्यू स्पेरी आप्रि डेप्रवड ह्यसबल या 
रोा कमेप्ररका शास्त्रज्ञाबंरोबर १९८१ सालिा लीवशास्त्र / वैद्यकशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळाला. 
डोळ्यामंधील माप्रहती िप्र्रमया कशी काम करते यासाठी त्याांी िमनस्तष्ट्कातील (मोठा मेंरू) कायािे 
स्पष्टीकरि प्ररले. 
 
णिटीग, जॉजग (१८९७-१९८७) : या लमधा रसायाशास्त्रज्ञाला १९७९ सालिा रसायाशास्त्रातील ाोबले 
पसरस्कार कमेप्ररकेच्या हबधटध सी ब्राऊा याचं्याबरोबर काबधा सशं्लेतिात उपयोगी पडिाऱ्या बोरॉा व 
फॉस्फरयसक्त सयंसगाचं्या प्रार्षमतीसाठी प्रमळाला. या सयंसगाला त्यािें ााव रेण्यात आले. 
 
णिडाऊस, ॲडोल्फ (१८७६-१९५९) : या लमधा रसायाशास्त्रज्ञाला १९२८ सालिा ाोबेल पसरस्कार 
स्टेरालाचं्या संरिाा व त्यािे कसलेले प्रपत्ताम्ल आप्रि लीवासत्त्वाशंी संबधं या शोधाबिल प्रमळाला. ‘ब’ 
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आप्रि ‘ड’ लीवासत्त्वावर त्याांी बरेि काम केले. ‘ब’ लीवासत्त्वात प्रथओझोल आप्रि पायप्ररमायप्रडािी 
वळी कसल्यािे त्याांी राखवाू प्ररले. 
 
णििाई (णिस््हंग) : कापडाच्या प्रार्षमतीतला, ससतािे रूपातंर कपड्यात करिारा मधला टप्पा. कापडािा 
पन्हा आप्रि ताण्याच्या धाग्यािी घाता यााससार रिाा करूा मोठे प्ररळ मागावर आितात. त्याांतर 
कापडाच्या िकारािमािे रिाा करूा बािा त्यामध्ये गसतंवला लातो. कशी वीि पक्की कसते. 

 

 
 
णितंचक (एिझाईम) : सलीवाचं्या शरीरातील ित्येक लीवरासायप्राक िप्र्रमयेिे प्रायमा करिारी िप्रथाे. 
ित्येक िप्र्रमयेसाठी प्रवप्रशष्ट आप्रि वगेळे प्रवतंिक कायध करते. िप्र्रमयेत ित्यक्ष भाग ा घेता ती प्रवप्रशष्ट क्षिी 
ससरू करण्यािे, प्रतला प्रवप्रशष्ट प्ररशाेे प्रवप्रशष्ट वगेााे िालाा रेण्यािे काम प्रवतंिक करतात. तापमाा, 
कल्कली वकवा आम्ल याचं्या त्यािंा कायधक्षमतेवर पप्ररिाम होतो. आलवर एकूि ७५ हलार प्रवतंिकािंी 
ओळख पटली आहे. 
 
णितरिशील (णडस्स्रबयणूट्ह) : कंकगप्रित वकवा बीलगप्रितात गसिाकार हा बेरील (वलाबाकी) प्र्रमयावंर 
प्रवतरिशील आहे. 
 

म्हिले [a(b ± c) = ab ± ac] थोडक्यात, बेरील (वलाबाकी)तील ित्येक परास कंसाबाहेरील 
गसिकााे गसिूा आलेल्या गसिाकारािंी बेरील (वलाबाकी) 
 
णितळतार (फ्यजू) : वगेवेगळ्या उपकरिात वील वापरली लाते. काही कारिााे उपकरिात प्रबघाड 
झाल्यास वीलिवाह व त्यािा राब वाढतो. त्यामसळे यतं्र खराब वकवा लळूा लाण्यािी शक्यता कसते. 
कशावळेी वील िवाह खंप्रडत करिे लरूर कसते. वील िवाहात फ्यूल लोडल्यााे लेव्हा िवाह वाढतो तेव्हा 
फ्यलू आधी प्रवतळतो व िवाह खंप्रडत करतो. त्यामसळे प्रवद्यसत् पसरवठा करिाऱ्या तारा प्रवतळत ााहीत व मसख्य 
उपकरि ससरप्रक्षत राहते. 
 
णिदलनकारी प्रारि / आयणनक णकरिोत्सार (आयोनायिंझग रेणडएशन) : प्रवद्यसत िसंबकीय प्रकरि (क्ष व 
गमॅा) तसेि कल्फा, प्रबटा यासारखे प्रकरि ज्यावळेेस एखाद्या पराथातूा लातात त्यावळेेस त्या पराथांतील 
रेिूंिे आयाीकरि होते व म्हिूा कशा प्रकरिासं प्रवरलाकारी िारि कसे म्हितात. 
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णिदेशी गोप्रजाणतिशं (फॉणरन ब्रीड्स) : काेक वताच्या पशसपैराशीतूा संततीमध्ये खात्रीलायकरीत्या काही 
आासवपं्रशक गसिधमध एकवटले लातात व िलाप्रतवशं वकवा ब्रीड्स प्रामाि होतात वकवा केले लातात. 
यसरोपमधील गायींिे िलाप्रतवशं वकवा ब्रीड्स म्हिले लसी, होलस्टीा-फ्रीप्रझया ब्राउानस्वस मत्यारी. 
(पाहा : देशी ब्रीड्स) 
 
णिद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) : ावी प्ररल्ली येथील मााव संसाधा मंत्रालयाच्या कखत्याप्ररतील एक 
स्वायत्त संस्था. प्रवद्यापीठ पातळीवरील प्रशक्षिाला िाधान्य रेिे, प्रवद्यापीठामंध्ये समन्वय साधिे, गसिवते्तिे, 
कध्यापाािे आप्रि संशोधाािे माारंड ठरविे तसेि ते साध्य करण्यासाठी ियत्ा करिे ही कामे हा आयोग 
करतो. यासाठी आयोगातफे प्रवद्यापीठाांा तसेि महाप्रवद्यालयाांा आर्षथक सहाय्य केले लाते. १९५६ मध्ये 
स्थापा झालेल्या या आयोगााे उच्च प्रशक्षिाच्या प्रवकासाकप्ररता काेक योलाा आत्तापयंत कायानन्वत केल्या 
आहेत. 
 
णिदु्यत् (इलेस््रणसटी) : ऊलेिे एक महत्त्वािे रुप. याद्वारे प्रवद्यसत् भारािें वहा वकवा प्रवलगता व्यक्त होते. 
प्रहिे रोा िकार आहेत. रेशमी कापडावर कािेिी काडंी घासल्यास वकवा केसामंधूा कंगवा प्रफरप्रवल्यास 
नस्थप्रतक प्रवद्यसत् प्रामाि होते. त्यामसळे भारीत कािेिी काडंी, कागर वकवा त्यासारखी वस्तू आकर्षतत करू 
शकते. परंतस या प्रवद्यसत् िा ित्यक्ष व्यवहारामध्ये उपयोग होत ााही. लसई गलॅव्हाी आप्रि कलेक्साडं्रो व्होल्टा 
याचं्या ियोगामंसळे िवाही प्रवद्यसत् िा शोध लागला. आप्रि त्यामसळे िवाही प्रवद्यसत् िा व्यावहाप्ररक उपयोग 
करता आला. सध्या प्रवद्यसत् रासायप्राक घटामंधूा छो्यमा िमािावर तर प्रवद्यसत् यंत्रिाचं्या लप्रात्रादं्वारे 
मोठ्या िमािावर प्रवलेिी प्रार्षमती होते. सवध लगभर उद्योगधंरे, घरगसती वापरासाठी िकाश व ऊला 
पसरवठ्यामधला महत्त्वािा प्रहस्सा प्रवलेिा आहे. 
 
णिदु्यत् अपघटनी (इले्रोलाईट) : मसक्त आया कसिारे व त्यायोगे प्रवद्यसत् वाहक म्हिूा काम करिारे 
द्रावि. उच्च तापमाा व कमी राब या कवस्थेत काही वायू प्रवद्यसत् कपघटाी पराथध म्हिूा काम करतात. 
काही लैप्रवक (डीएाए, पॉलीपेप्टामड्स) आप्रि कृप्रत्रम बहसवाप्ररक म्हिले पॉली स्टायप्ररा सल्फोाेटपासूा 
पॉप्रलमलेक्रोलामट तयार करता येतात. घा आप्रि प्रवतळलेल्या नस्थतीतही प्रवद्यसत कपघटाी कसतात. 
 
णिदु्यत् अपायगता (डायइलेस््रक स्रेंनथ) : प्रवद्यसत् कवरोधक शक्तीक्षमता. एखाद्या प्रवद्यसत्कवरोधक 
पराथािी प्रवद्यसत् के्षत्राला सामोरे लाण्यािी शक्ती. समातंर रोा प्रवद्यसत कग्रामंध्ये प्रवद्यसत कवरोधक पराथध 
ठेवाू प्रवद्यसत् कग्रावंर वाढता प्रवद्यसत् राब प्रामाि केला गेला की कसा प्रवद्यसत् कवरोधक पराथध प्रवप्रशष्ट 
पातळीपयंतिा प्रवद्यसत् राब सहा करू शकतो. या मयारेपलीकडे प्रवद्यसत् राब वाढला की कवरोधक 
पराथांिी प्रवद्यसत् रोधकता कोलमडूा पडू शकते. कशा कमाल प्रवद्यसत् राबाला त्या कवरोधक पराथािी 
प्रवद्यसत्कवरोधक शक्ती कसे म्हितात. पराथांिी प्रवद्यसत्कवरोधक शक्ती व्होल्ट िप्रत प्रमप्रलमीटर कशा 
एककातं मोलली लाते. 
 
णिदु्यत् अपायगता स्स्थराकं (डायइलेस््रक कॉिस्टंट) : कपॅप्रसटरमध्ये प्रवद्यसत् रसवाहक पराथध भरला कसता 
त्यािा प्रमळिारा कपपॅ्रसटन्स आप्रि तोि कपपॅ्रसटर प्रावात कसतााा प्रमळिारा कपॅप्रसटन्स यािें गसिोत्तर 
म्हिले डायमलेनक्रक कॉन्स्टंट. हे गसिोत्तर म्हिले रसवाहक पराथांिी प्रवशतेता कसते. यालाि सापेक्ष 
पराप्रवद्यसताकं म्हिले प्रवद्यसत कपायधता नस्थराकं आप्रि प्रवप्रशष्ट िवतधप्राक क्षमता कसेही म्हितात. (पाहा : 
कपॅचसर्न्स, कपॅचसर्र) 
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णिदु्यत् पणरपथ (इलेस््रकल सकीट) : एका संपूिध, बंप्ररस्त पप्ररपथामधूा प्रवद्यसत् िवाह वाहूा लात कसेल 
तर त्या पप्ररपथाला प्रवद्यसत् पप्ररपथ / मागध कसे म्हितात. पप्ररपथामध्ये प्लगकळ, ऊला वापरिारे साधा 
आप्रि ऊला प्रामाि करिारे साधा कसे प्रकमाा घटक कसतात. 
 
णिदु्यत प्रभािन बल (इले्रोमोटी्ह फोसग) : एखाद्या प्रवद्यसत् पप्ररपथातूा (मंडलातूा) प्रवद्यसतिवाह 
वाहण्यास बाह्यिेरिा कसावी लागते. म्हिूाि प्रवद्यसत् िभाराच्या वाहाासाठी लागिाऱ्या वकवा त्याांा 
वाहण्यास भाग पाडिाऱ्या बलाला ‘प्रवद्यसत् िभावा बल’ कसे म्हितात. प्रवद्यसत् िभाराला बलामसळे िाप्त 
झालेली ऊला ही िभार पप्ररपथातूा प्रफरत कसतााा बाह्य पप्ररपथातील रोध व स्रोतािा कंतगधत रोध याचं्या 
प्रवरुद्ध वापरली लाते. प्रवद्यसत् िभावा बलािे एकक ज्यलू िप्रत कूलोम = व्होल्ट हे आहे. 
 
णिदु्यत् प्रिाह (इलेस््रक करंट) : प्रावात लागेत वकवा प्रवद्यसत् वाहक पराथामध्ये प्रवद्यसत के्षत्र / िभाव 
मापाािे एकक. एक एकक काटछेराच्या के्षत्रफळातूा प्रवद्यसत् बलाच्या िेरिारेतािें मापा म्हिले प्रवद्यसत 
िवाह. प्रवद्यसत् िभारािी होिारी हालिाल म्हिले प्रवद्यसत् िवाह. 
 
णिदु्यत् भारयु्त साधन / भारयुनम उपकरि (चाजगकपल्ड णड्हाईस) : सेमीकंडक्टरयसक्त 
(कधधसंवाहकयसक्त) काेक पप्ररमंडळ एकाशलेारी एक या पद्धतीाे लोडले तर पप्रहल्या सेमीकंडक्टरच्या 
बाहेर लािारा प्रवद्यसतभार रससऱ्या सेमीकंडक्टरमध्ये स्त्रोतिवाह म्हिाू लातो. एकापाठोपाठ एक यािमािे 
प्रवद्यसत् भार वहात गेल्यामसळे त्यािे वधधा होते. कमी िकाश कसलेल्या पप्ररनस्थतीत ठळक प्रित्र 
प्रमळवण्यासाठी यािा उपयोग होतो. 
 
णिदु्यत् मेंदू आलेख (इइजी) : मेंरूतूा प्राघिाऱ्या प्रवद्यसत तरंगािंा आलेख. ही मेंरूच्या कायािी महत्त्वािी 
तपासिी. डोक्याला प्रारप्राराळ्या प्रठकािी मलेक्रोड्स लावाू प्रवद्यसत लहरींाी मेंरूच्या पेशी उप्रिपीत 
करतात व आलेख प्रवप्रशष्ट कागरावर काढतात. िेतासंस्थेिे तज्ज्ञ व माासोपिारतज्ज्ञ यािा वापर 
करतात. 
 
णिदु्यत् णिघटन एकक (युणनट ऑफ इले्रॉणलणसस) : एक कस लम्ब मतक्या प्रवलेच्या िवाहापासूा 
प्रवघटाात तयार होिारे मौलािे वला. हा एकक त्या मौलािा वस्तसमाााकं व त्याच्या आयाावरील 
प्रवद्यसतभाराच्या गसिोत्तराएवढा कसतो. 
 
णिदु्यत् णिभि (इलेस््रकल पोटॅणशयल) : एक एकक धा भार कप्रतरूरवरूा एका ठराप्रवक वबरूपयंत 
हलवण्यासाठी ले कायध कराव ेलागते त्याला त्या वबरूस्थाािे प्रवद्यसत् प्रवभव कसे म्हितात. कप्रतरूरवरच्या 
वबरसपाशी प्रवभव शून्य कसते. प्रवभवािे पप्ररमाि व्होल्ट आहे. ही कप्ररश राशी आहे. वबरू कोित्या िभाव 
के्षत्रात आहे त्या के्षत्रावरूा प्रवभव ओळखले लाते. उराहरिाथध, प्रवद्यसत् नस्थप्रतक, िसंबकनस्थप्रतक वकवा 
गसरुत्वाकतीय. 
 
णिदु्यत् ्यत्यय (इलेस््रकल इटंरणफअरिस) : रेप्रडओ संरेशवहा यंत्रिेमध्ये संरेश ग्रहि करतााा ाको 
कसलेल्या प्रवद्यसत् ऊलेाे कडथळा वकवा व्यत्यय आला तर त्या ऊलेला प्रवद्यसत् व्यत्यय म्हितात. 
वातावरिातील प्रवलेसारखी घटाा वकवा लवळपासच्या प्रवद्यसत् मोटारींमसळे प्रवद्यसत् व्यत्यय प्रामाि होऊ 
शकतो. 
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णिदु्यत्अग्रं (इले्रोड) : प्रवद्यसत् िवाह, ज्या प्रठकािाहूा माध्यमात िवशे करतो आप्रि ज्या प्रठकािाहूा तो 
माध्यमाबाहेर पडतो ती प्रठकािे म्हिले प्रवद्यसत्कगे्र. हे प्रवद्यसत्कग्र प्रवलेिे उत्तम वाहक कसतात. माध्यमही 
प्रवद्यसतवाहक कसते. माध्यमात, एक धा आप्रि एक ऋि प्रवद्यसत कग्र कसल्याप्रशवाय प्रवद्यसत् िवाह वाहत 
ााही. प्रवद्यसत् िवाह, माध्यमाबाहेर, धााग्राकडूा ऋिाग्राकडे तर माध्यमात तो ऋिाग्राकडूा धााग्राकडे 
वाहतो आप्रि प्रवद्यसत् मंडळ पूिध होते. 
 
णिदु्यत् घट (अ्युम्युलेटर) : आता, लॅपटॉप संगिक, मोबाईल फोा, कॅमेरे, कॉडधलेस फोा, वगैरेंिे सेल्स 
ाेहमी िालध कराव ेलागतात. हे सेल, प्रलप्रथयम, प्राकेल, मेटल हायड्राईड (MH) पॅलॅप्रडयम वगैरे धातू 
वापरूा केलेले कोरडे (ड्राय) आप्रि पप्ररवतधाीय सेल्स कसतात. हे सवध रसय्यम प्रवद्यसत् घटि आहेत. या 
प्रवलेऱ्या, वॉकीटॉकी, पोटेबल टेपरकॉडधर, बोलिसीिालिारी-हलिारी खेळिी वगैरेंसाठीही वापरतात. 
प्ररिालध करण्यासाठी िालधर घ्यावा लागतो. घड्याळे, कॅलक्यसलेटर वगैरेसाठी बटासेल वापरतात. ते मात्र 
री-िालेबल ासतात. 
 
णिदु्यत् चंुबकीय तरंगपट (इले्रोमॅननेणटक स्पे्रम) : परस्पराशंी काटकोा करूा प्रवद्यसत् के्षत्र आप्रि 
िसंबकीय के्षत्र प्रामाि करिारे तरंग म्हिले प्रवद्यसत् िसंबकीय तरंग. या तरंगािंा वगे प्रावात पोकळीत 
िकाशाच्या वगेामतका म्हिले लवळपास तीा लक्ष प्रक. मी. िप्रतसेकंर मतका कसतो. (िकाशही 
प्रवद्यसत् िसंबकीय तरंगि आहे.) तथाप्रप, या तरंगािंी तरंगलाबंी मात्र लवळपास १०⁻¹³ मीटरपासूा १०⁵ 
मीटरपेक्षाही कप्रधक कसू शकते. पप्ररिामतः या तरंगािंी वारंवारता १०²⁴ िप्रतसेकंरपयंतरेखील कसू 
शकते. हा प्रवद्यसत् िसबंकीय तरंगपटािा प्रवस्तार खूपि मोठा आहे. िढत्या तरंगलाबंीच्या या पटात 
गामाप्रकरि, क्ष-प्रकरि, लम्बसपार, दृश्यिकाश, कवरक्त प्रकरि, माय्रमोववे्ह, रेप्रडओ-तरंग यािंा 
िामसख्यााे कतंभाव आहे. 
 

 
 

णिदु्यत् चंुबकीय प्रितगन (इले्रोमॅननेणटक इडं्शन) : बरलत्या िसंबकीय के्षत्रामध्ये कसलेल्या 
वाहकाभोवती प्रवद्यसत् राब प्रामाि होतो वकवा नस्थर िसंबकीय के्षत्रामध्ये कनस्थर वाहकाभोवती प्रवद्यसत् राब 
प्रामाि होतो त्यास प्रवद्यसत् िसबंकीय िवतधा म्हितात. 
 

प्रवद्यसत् िसंबकीय बल (मलेक्रो मगॅ्ाेटीक फोसध) : सामान्य पराथातील किूंाा व रेिूंाा एकप्रत्रत 
ठेविाऱ्या बलास प्रवद्यसत् िसंबकीय बल कसे म्हितात. िभाप्ररत किामंध्ये ियसक्त बल हे प्रवद्यसत् िसंबकीय बल 
होय. कसमाा िभारामंध्ये आकतधि बल तर समाा िभारामंध्ये िप्रतकती बल ियसक्त होते. किूंमधील 
मलेक्रॉा व िोटॉा याचं्यातील आकतधि बल हे प्रवद्यसत् िसंबकीय बलि होय. याचं्यामसळेि किूंिे कनस्तत्व 
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प्रटकूा कसते. प्रासगामध्ये ियसक्त कसलेली बहसताशं बले या बलामंधूा उगम पावतात. प्रवद्यसत् िसबंकीय 
बलससद्धा रीघध मयाराके्षत्र कसलेले बल आहे. त्यािे पप्ररमाि गसरुत्वबलाच्या १०³⁹ पट आहे. 
 
णिदु्यत् दीप्ती (इले्रोल्युणमनेसिस) : प्रवद्यसत् के्षत्रात एखारा पराथध वकवा वस्तू ठेवली कसता, तापमाा ा 
वाढता, िकाश प्राघत कसेल तर त्या कप्रवष्ट्काराला प्रवद्यसत् रीप्ती कसे म्हितात. बल्बमधूा प्रवद्यसत् िवाह 
पाठप्रवल्यास त्यातील तार तापूा िकाश प्रामाि होतो ती प्रवद्यसत् रीप्ती ाव्हे. मलेक्रॉप्राक प्रडस्प्लेमधील 
लामट मप्रमवटग डायोड्स - एलमडी, हे प्रवद्यसत् रीप्तीिे उत्तम उराहरि आहे. 
 
णिदु्यत् णनःसरि (इले्रोफोरेणसस) : प्रवद्यसत् िवाही माध्यमातूा धा व ऋि धृवारंरम्याा भाप्ररत किािंी 
प्रवद्यसत् िवाहाच्या प्ररशाेे हालिाल होते. या संकल्पाेवर आधाप्ररत िप्रथाे तसेि कें द्रकाम्लािें घटक 
प्रवद्यसत् िवाहाद्वारे वगेळे करण्यािे तंत्र. पेशींच्या बाह्य आवरिातील प्रवद्यसत् भारािे कवलोका, मापा करूा 
त्याप्रवतयी माप्रहती प्रमळप्रवण्यासाठीही पेशी प्रवद्यसत् प्राःसरिािे (सेल मलेक्रोफोरेप्रसस) तंत्र प्रवकप्रसत झाले 
आहे. 
 
णिदु्यत् रासायणनक घट (इले्रोकेणमकल सेल) : रोा प्रवद्यसत्कग्रािंी प्रवद्यसत् प्रवच्छेद्य द्राविात कशी लोडिी 
करतात की लेिेकरूा ऑनक्सडेशाक्षपिप्र्रमया होऊा प्रवद्यसत् िेरिा शक्ती प्रामाि होऊ शकेल. लेक्लािंी 
घटासारखा व्होल्टॅमक घट हे वीलरासायप्राक िाथप्रमक घटािे उत्तम उराहरि आहे. कशा घटामंसळे 
प्रवद्यसत् िवाह प्रामाि होऊ शकतो. 

 

 
 
णिदु्यत् रासायणनक सममूल्य (इले्रोकेणमकल इणक्व्हॅलंट) : प्रवद्यसत् प्रवच्छेराक्षम घटात १ कस लंब प्रवद्यसत् भार 
पाठवल्यास, प्रवद्यसत् प्रवच्छेद्य माध्यमातूा प्रवद्यसत् कग्रावर लमा होिाऱ्या मनच्छत मौलािे वस्तसमाा. हे ‘z’ या 
कक्षरााे राखवतात. 
 
णिदु्यतरोधक (रेणझस्टंिस) : प्रवद्यसत् िवाह मंडलातील ित्येक घटक िवाहाला प्रवरोध करिारा कसतो. 
तसेि प्रवद्यसत् िभावी किाचं्या िवाहाला वाहकािे (कंडक्टर) नस्थर किही प्रवरोध करतात. या प्रवरोधाला 
प्रवद्यसत् प्रवरोध म्हितात. प्रवद्यसतप्रवरोध ओहोम या पप्ररमािात मोलतात. 
 
णिदु्यतणिच्छेदन (इले्रोणलणसस) : रासायप्राक संयसगािे घटक, त्या संयसगाच्या प्रवद्यसत् प्रवच्छेद्य द्राविातूा 
प्रवद्यसत् िवाह पाठवाू कलग करण्यािे तंत्र. द्राविातील धााया, ऋिाग्राकडे आकर्षतले लातात आप्रि तेथे 
मलेक्रॉा घेऊा उरासीा होतात तर ऋिाया धााग्राकडे आकर्षतत होतात आप्रि आपला मलेक्रॅा रेऊा 
उरासीा होतात. पप्ररिामी धााग्रावर ऑनक्सडेशा आप्रि ऋिाग्रावर क्षपि प्र्रमया घडतात. उरा. शसध्र 
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पाण्यात थोडा आयप्राक क्षार प्रवरघळवाू, त्या द्राविातूा प्रवद्यसत् िवाह पाठप्रवल्यास ऋिाग्रावर हायड्रोला 
वायू आप्रि धााग्रावर ऑनक्सला वायू प्रमळतो. 
 
णिदु्यत् णिच्छेदनक्षम घट (इले्रोणलणटक सेल) : बाहेरूा प्रवद्यसत् िवाह पाठप्रवल्यामसळे या घटात 
प्रवद्यसत् प्रवच्छेरा प्र्रमया घडूा, धााग्रावर आप्रि ऋिाग्रावर प्रवद्यसत् शास्त्रदृष्ट््यमा उरासीा रासायप्राक पराथध 
प्रमळतात. उरा. आयप्राक क्षार कसलेल्या पाण्यापासूा हायड्रोला आप्रि ऑनक्सला वायू प्रमळिे. या 
घटातूा प्रवद्यसत् िवाह प्रामाि होत ााही. 
 
णिदु्यत् णिरोधकता (रेणझस्स्टस््हटी) : प्रवद्यसत् िवाह मंडळातील ित्येक घटक िवाह प्रवरोधक कसतो. 
घटकाच्या प्रवरोध शक्तीिे मापा त्याचं्या काट छेरािे (्रमॉस सेक्शा) के्षत्रफळ, लाबंी आप्रि प्रवद्यसत् िवाहास 
प्रवरोध यावर ठरप्रवली लाते. उरा. प्रवद्यसतिवाहास लास्त प्रवरोध म्हिलेि कमी के्षत्रफळािा प्रवद्यसतवाहक 
कसे समलाव.े 
 
णिदु्यत् णिलेपन (इले्रोप्लेिंटग) : प्रवद्यसत् प्रवच्छेरा िप्र्रमयेमसळे, एखाद्या वस्तूवर रससऱ्या धातूिा मसलामा 
िढप्रवण्यािी िप्र्रमया. प्रवद्यसत् प्रवच्छेराक्षम घटात, ज्या वस्तूवर मसलामा िढवायिा आहे ती ऋिाग्राला 
लोडतात. आप्रि ज्या धातूिा थर बसवायिा आहे त्या धातूिा धााग्र करतात. बाहेरूा ठरावीक प्रवद्यसत 
राबािा सरल (डीसी) प्रवद्यसतिवाह पाठप्रवतात. प्रवद्यसतप्रवच्छेद्य माध्यमात मसलाम्याच्या धातूिा आयाीभतू 
होिारा क्षार कसिे आवश्यक आहे. ताबं्याच्या वकवा लोखंडी वस्तंूवर ्रमोप्रमयम वकवा प्राकेलिा मसलामा 
प्ररल्यास, त्या वस्तंूिे गंलण्यापासूा संरक्षि होते. ताबंे वकवा िारंीच्या राप्रगन्यावंर सोन्यािा मसलामा 
िढवाू कमी खिात, राप्रगन्यािें सौंरयध आप्रि प्रटकाऊपि वाढप्रवता येते. 
 

 
 

णिदु्यत् प्रभार (इलेस््रक चाजग) : सवध पराथांच्या मूलभतू किािंा एक सामाप्रयक गसिधमध म्हिले त्यावर 
कसलेला प्रवद्यसत िभार. हा िभार ऋि वकवा धा यापंैकी कोिताही कसू शकतो. 
 
णिदु्यत् प्रिाह मापक (गॅल्हॅनो मीटर) : प्रवद्यसत् िवाहािी तपासिी, तसलाा आप्रि मोलिी करण्यासाठी 
वापरले लािारे प्रवद्यसत् िवाहामसळे प्रामाि होिाऱ्या िसंबकीय पप्ररिामावर आधाप्ररत उपकरि. 
प्रवद्यसत् पप्ररपथात एकसरी लोडिीाे हे उपकरि लोडल्यास ते ॲमीटर म्हिूा वापरता येते तर समातंर 
लोडिीाे लोडल्यास व्होल्टमीटर म्हिूा वापरता येते. 
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णिदु्यत्  हृदयालेख (इसीजी) : हृरयाच्या स्ाायूंच्या स्पराािंा प्रवद्यसत आलेख. १९२४ साली प्रवल्यम 
एन्थोव्हा याांा या शोधामसळे ाोबेल पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले. ित्येक स्ाायू लेव्हा आकसं िा पावतो, तेव्हा सूक्ष्म 
प्रवद्यसत् िवाह प्रामाि करतो. (प्रमप्रलव्होल्ट) हृरयाच्या या आलेखात हृरयाच्या प्रारप्राराळ्या भागातंील 
स्ाायूंाी प्रार्षमलेला प्रवद्यसत् िवाह प्ररसतो. प्रवप्रशष्ट कागरावर रसायाािा थर लावलेला कसतो. त्यावर 
प्रमप्रलव्होल्ट व प्रम. सेकंराच्या रेता काढलेल्या कसतात. रोग्याच्या छातीला प्रवप्रशष्ट लागी प्रवद्यसत् िवाह 
यंत्रिेिी टोके ठेवलेली कसतात. त्यातूा प्रवद्यसत् िवाह लाऊा हृरयाच्या स्ाायूंिी स्परंाे घडवाू आितात 
व ती या कागरावर उमटतात. हृरयरोगािे प्राराा यावरूा करता येते. 

 

 
 
णिद्राि (सॉल््हिट) : ज्या द्रवात, रससरे प्रवरघळिारे पराथध प्रवरघळूा द्रावि तयार होते त्या द्रवाला, प्रवद्राव 
कसे म्हितात. द्राविाला, प्रवद्राव्य पराथािा रंग, वास आप्रि िवही येते. तसेि द्राविाला, प्रवद्रावापेक्षा 
प्राराळे काप्रयक गसिधमध िाप्त होतात. उरा. गोठि वबरू, उत्कला वबरू वगैरे. 
 
णिद्रा्यता (सोल्युणबलीटी) : ठरावीक आकारमाााच्या एखाद्या प्रवद्रावकात, प्रवप्रशष्ट तापमााावर, एखाद्या 
स्थायिेू वकवा वायूिे, संतसप्रलत संपृक्तावस्थेत प्रवरघळले कसताांािे वला. प्रवद्रावकािे िमाप्रित 
आकारमाा आप्रि प्रवद्राव्य पराथािे िमाप्रित वस्तसमाा या एककात प्रवद्राव्यता राखप्रवली लाते. तापमाा 
वाढले कसता, स्थायूंिी प्रवद्राव्यता वाढते तर वायूंिी प्रवद्राव्यता घटते. 
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णिनॉस््सश्वसन (ॲनॉरॉणबक रेस्स्परेशन) : ली र्श्साप्र्रमया ऑनक्सलाप्रशवाय घडूा येते त्याला 
प्रवाॉनक्सर्श्सा कसे म्हितात. ही प्र्रमया सूक्ष्मलीवाचं्यामाफध त घडूा येते. हे सूक्ष्मलीव ऑनक्सलाप्रशवाय 
काबधाी किघटकािें कपघटा करूा काबधाडाय ऑक्सामड ऊला आप्रि मतर पराथध प्रामाि करतात. हे 
सूक्ष्मलीव हवाबंर डब्यातील कि प्रबघाडास कारिीभतू कसतात. (पाहा : श्वसन) 
 
णििच : कोितीही वस्तू आडव्या, उभ्या वकवा प्रतरक्या प्ररशलेा खेििारे यंत्र. गोल ढोलाच्या आकाराच्या 
ड्रमवर लोखंडी रोरखंड गसंडाळूा मासष्ट्यबळ वकवा यंत्र वापरूा ही कृती करता येते. 
 
णििंपजि (काणडंग) : कोित्याही तंतूिे सूत तयार करतााा ली पूवधतयारी करावी लागते, त्यामध्ये वपलाई 
एक आवश्यक िप्र्रमया आहे. लो तंतू कसेल तो मोकळा करिे आप्रि त्यािी रिाा पेळूच्या कक्षाला समातंर 
करिे, कशी रोा कामे या िप्र्रमयेत केली लातात. या िप्रकयेांतर एक तर मोठ्या व्यासािा पेळू प्रमळतो 
वकवा पातळसर गारीसारखा ताव प्रमळतो. हे करतााा तंतूमध्ये कडकलेला किराही काढूा टाकला 
लातो. 

 

 
 

लाड वकवा मध्यम ससताकंाच्या धाग्याकप्ररता पेळू थेट सूतकताईसाठी ाेला लातो, तर तलम आप्रि 
कप्रततलम सूताकंाच्या धाग्याकप्ररता वविरि ‘कोनम्बंग’ ाावािी िप्रकया केली लाते. मग त्यािी सूतकताई 
केली लाते. कापसािी गारी करतााा प्रववपलि केले लाते. 
 
णिभ्त (णडस्जॉईटं) : ज्या रोा सिंात एकही घटक समाा ााही ते. म्हिले A ∩ B = ∮ 
 
णिभिनमापी (पोटॅस्िशओमीटर) : आपल्याला आवश्यक तेवढा ध्वाी ऐकता यावा म्हिूा रेप्रडओ वकवा 
श्राव्य उपकरिामध्ये ध्वाी प्रायंत्रि करिारे साधा. प्रवद्यसत् पप्ररपथामध्ये हे साधा लोडल्यास प्रवद्यसत राब 
प्रवभागाू पप्ररपथातल्या प्रवद्यसत् राबापेक्षा कमी प्रवद्यसत राब प्रमळवता येतो. पप्ररपथामध्ये हे उपकरि एकप्ररष्ट 
िवाह राब मोलू शकते. 
 
णिभागीय फल संशोधन कें द्र (णरजनल रूिकट णरसचग इस्िस्टयूूटट) : १८७३ मध्ये पसिे येथे स्थापा झालेली पि 
आता महात्मा फस ले कृती प्रवद्यापीठाच्या छत्राखाली कसलेली संशोधा ससं्था. या कें द्रातूा मसख्यतः बी 
प्रवरहीत वाि, भसरी, करपा रोगास िप्रतकारक यासारख्या द्राक्षाचं्या ससधाप्ररत लाती प्रवकप्रसत करण्यात 
आल्या आहेत. तसेि प्रपवळा मोझॅक व्हायरस या रोगास बळी ा पडिारा भेंडीिा वाि आप्रि फळे, 



 

अनुक्रमणिका 

भाज्यासंाठी एकानत्मक कीड रोग व्यवस्थापाािे तंत्र मथे प्रवकप्रसत झाले. राष्ट्रीय स्तरावरील फळासंाठी 
संशोधा िकल्प व उतीसंवधधाातूा गसलाब, लबेरा, कााेशा या फस लाचं्या ावीा लाती प्रवकप्रसत करण्यािे 
िकल्प राबवण्यात येत आहेत. 
 
णिभेदनश्त्ती (णरझॉल्िींग पॉिर) : एखाद्या िकाशीय उपकरिािी, ज्या वस्तूिी िप्रतमा घेतली आहे, त्या 
वस्तूवरील लास्तीत लास्त लवळ कसिारे रोा वबरू वगेळे राखवण्यािी क्षमता. ही क्षमता प्रलतकी लास्त, 
प्रततकी प्रमळिारी िप्रतमा कप्रधक स्पष्ट कसते. प्रवभेराशक्ती ही पराथीय वभगािे स्वरूप, िकाशप्रकरिािी 
तरंगलाबंी, ज्यातूा िकाशप्रकरिािंा िवास होतो ते माध्यम, कशा काेक घटकावंर कवलंबूा कसते. 
 
णिरंग िंभग (ॲक्रोमॅणटक िंभग) : प्रवप्रशष्ट िकारिे रसहेरी वभग. या िकारच्या वभगाच्या वापरााे प्रामाि 
झालेल्या िप्रतमेच्या कडाांा रंगीत छटा प्ररसत ााहीत. सामान्यतः ्रमाऊा काि व नफ्लन्ट कािेिी 
बावलेली रोा वभगे एकत्र वापरूा प्रवरंग वभग बाप्रवले लाते. प्रवरंग वभगािा उपयोग िकाप्रशकी 
उपकरिात केलेला कसतो. 
 

 
 

णिरंजनणक्रया (बलीिंचग) : ाैसर्षगकप्ररत्या कापसािा रंग पाढंरा शसभ्र कसला तरी त्यापासूा सूत कातूा 
आप्रि त्यािे कपडे प्रवितााा तो काेक िप्र्रमयामंधूा लातो. त्या वळेी त्यािा रंग मळकट होतो. त्यामसळे 
कापड पसन्हा पाढंरेशसभ्र करण्यासाठी प्रवरंलाप्र्रमयेिा उपयोग केला लातो. ससती कापडावर केल्या लािाऱ्या 
रासायप्राक िप्र्रमयापंकैी पप्रहली िप्र्रमया म्हिले प्रवरंलाप्र्रमया. प्रवरंला िूिािे ठरावीक िमािात द्रावि 
घेऊा ही िप्र्रमया केली लाते. यामध्ये थंड पािी, गरम पािी आप्रि कप्रधक राबाच्या वाफेिा वापर करूा ही 
प्र्रमया केली लाते. प्रवरंला प्र्रमयेांतर पाढंरे कापड तसेि वापरले लाते; परंतस रंगाई वकवा छपाई 
करावयािी कसेल तरी िथम प्रवरंलाप्र्रमया केली लाते. कंप्रतम कापडािे स्वरूप आकतधक व्हायला यािी 
मरत होते. आपि ाेहमी वापरतो त्या बऱ्याि वस्त्रिकाराकंप्ररता तसेि पलंगपोस, िाररी यामंध्येही या 
िप्र्रमयेिा वापर केलेला कसतो. 
 
णिरळिी (णथिंनग) : प्रपकाच्या वाढीस लागिाऱ्या आवश्यक लागेिमािे ित्येक प्रपकाच्या रोपािंी िप्रत 
हेक्टर संख्या प्राप्रित कसते. त्यापेक्षा कप्रधक कसलेली रोपे, सूयधिकाश व किासाठी होिारी स्पधा टाळावी 
म्हिूा उपटूा टाकिे म्हिले ‘प्रवरळिी’. 
 
णिरामािस्था (इटंरफेज) : सलीवातील पेशींिे प्रवभाला होण्यापूवीिी िाथप्रमक कवस्था. या कवस्थेत 
पेशीतील आासवपं्रशक घटक पेशी प्रवभालाासाठी तयार केले लातात. प्रवरामावस्था, मध्यावस्था, पािावस्था 
व कंत्यावस्था या प्रवप्रवध नस्थतीांतर पेशी प्रवभाला होते. (पाहा : पेशीचवभाजन) 
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णिरामी दशाशं (टर्णमनेिंटग डेणसमल) : भागाकार करतााा काही रशाशं स्थळाांंतर भाग तसटूा ज्यात सात 
रशाशं स्थळे येतात तो. लसे : १३/८ = १·६२५ 
 
णिरुद्ध कोन (्हर्णटकली ऑपोणझट अगँल्स) : एकमेकाांा छेरिाऱ्या रोा रेतामंसळे एकरूप कसिाऱ्या 
प्रवरुद्ध कोााचं्या रोा लोड्या प्रमळतात त्या. उराहिाथध आकृती टाकिेत ∠१ = ∠२ आप्रि ∠३ = ∠४ 

 

 
 
णितानेन, आतुगरी इल्मारी (१८९५-१९७३) : प्रफालँडच्या या रसायाशास्त्रज्ञाला १९४५ सालिा ाोबले 
पसरस्कार गसरािंा िारा प्रटकप्रवण्यािी पद्धत शोधूा काढण्याबिल प्रमळाला. िाऱ्याच्या एका लातीला त्याच्या 
ाावातील एआयव्ही या कद्याक्षराांी ओळखले लाते. शेंगा येिाऱ्या वास्पती लीवािूंमाफध त लप्रमाीत 
ाायरोलािे संतसला राखतात, लोिी प्रटकप्रवण्याच्या पद्धती आप्रि कंशात्मक कृप्रत्रम िारा यावरील 
संशोधा त्यााे केले. 
 
णिलयन (णडसोल्युशन) : एखाद्या माध्यमात रससऱ्या काही पराथांिी प्रवरघळूा लाऊा माध्यमात एकरूप 
होण्यािी िप्र्रमया. उरा. पाण्यासारख्या माध्यमात प्रमठासारखा घापराथध पूिधतया प्रवरघळूा गेल्यााे 
पाण्याशी एकरूप होतो. 
 
णिलयिंबदू - द्रििाकं (मोस्ल्टंग पॉईटं) : राब नस्थर कसतााा ज्या तापमाााला स्थायू पराथािे उष्ट्ितेाे 
द्रवात रूपातंर होते. त्या तापमाााला त्या स्थायू पराथािा प्रवलयवबरू वकवा द्राविाकं म्हितात. स्थाय ू
पराथात किूंमधील परस्पर आकतधि तीव्र कसल्यााे कि ूमसक्त प्रफरू शकत ााहीत. परंतस स्थायूला उष्ट्िता 
प्ररल्यास किूंिी कंपा गती पयायााे कंपाािा आयाम खूपि वाढतो. प्रवप्रशष्ट तापमाााला किूंिी ऊला 
एवढी वाढते की ते ससंग आकतधि बलावर मात करतात आप्रि मसक्त होतात. किसरेिूतंील कंतर स्थायूच्या 
कमाल मयारेपेक्षा लास्त होते म्हिलेि ते द्रवात रूपातंप्ररत होतात. 
 
णिलस्टेटर, णरचाडग मार्णटन (१८७२-१९४२) : हप्ररतद्रव्याप्रवतयीच्या मलूभतू संशोधााबिल १९१५ सालिा 
रसायाशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारा लमधा रसायाशास्त्रज्ञ. हप्ररतद्रव्यातील पॉर्षफप्ररा या 
प्रमश्रद्रव्यािी रिाा रक्तातील हीम या ताबंड्या रंगद्रव्यासारखी कसल्यािे त्याांी राखवाू प्ररले. प्रवकरे ही 
रसायाे कसल्यािेही त्याांी प्रार्षववार प्रसद्ध केले. 
 
णिस्ल्किस, मॉणरस ह्यू रेिकडणरक (१९१६-२००४) : ज्यााी क्ष-प्रकरिाचं्या मरतीाे घेतलेल्या डीएाएच्या 
छायाप्रित्रामंसळे प्र्रमक आप्रि वॉटसा याांा डीएाएच्या कंतरधिाेिे गढू उलगडण्यास मरत झाली ते 
न्यूझीलंड येथे लन्मलेले मंग्रल लीवभौप्रतकशास्त्रज्ञ. प्र्रमक आप्रि वॉटसा याचं्या बरोबरीाे त्याांाही १९६२ 
सालिा वैद्यकशास्त्रातला ाोबेल पसरस्कार प्ररला गेला. 
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णिस्ल्किसन, जेरिकी (१९२१-१९९६) : या प्रब्रप्रटश कसेंप्रद्रय रसायाशास्त्रज्ञाला १९७३ सालिा ाोबले 
पसरस्कार लमधाीच्या एन्स्टध ओटो प्रफशर याचं्याबरोबर काबधाी धातू रसायाशास्त्र आप्रि मतर π 
सायक्लोपेटापं्रडएप्राल धातूवरील कामाबिल प्रमळाला. 
 
णिल्सन, चाल्सग थॉम्सन रीज (१८६९-१९५९) : स्कॉप्रटश भौप्रतकशास्त्रज्ञ. प्रवल्सा याांी प्रवकप्रसत केलेला 
कभ्रकक्ष हा प्रकरिोत्सगध, क्ष-प्रकरि, वैप्रर्श्क प्रकरि मत्यारी िकारच्या िारिािंी ाोंर करण्याच्या दृष्टीाे 
उपयसक्त ठरला. प्रवल्सा याांा या संशोधाासाठी म.स. १९२७ सालिे ाोबले पाप्ररतोप्रतक बहाल करण्यात 
आले. 
 
णििर (के्रटर) : ग्रह, उपग्रह आप्रि सूयधमालेतल्या लघसग्रहासंारख्या मतर घटकाचं्या पृष्ठभागावर 
आढळिारे वतसधळाकार खडे्ड. िंद्रावर, बसधावर, तसेि गसरू आप्रि शाी या ग्रहाचं्या उपग्रहावंर मसबलक 
िमािात प्रववरे आढळतात. या प्रववरािें व्यास काही मीटरपासूा शकेडो प्रकलोमीटर मतके मोठे आहेत. 
पृथ्वी, शस्रम आप्रि मंगळ या वातावरियसक्त ग्रहावंरही प्रववरे आढळतात. परंतस वातावरियसक्त ग्रहावंर प्रतथे 
होिाऱ्या धूपेमसळे लहाा आकारािी प्रववरे काही काळाति ाष्ट होतात. या सवध प्रववरापंैकी बहसतेक प्रववरे ही 
कशाींच्या आरळण्यातूा प्रामाि झाली कसली, तरी काही प्रववरे ही ज्वालामसखीिे कनस्तत्व रशधवतात. 
कशा िकारिी प्रववरे ‘आयो’सारख्या गसरूच्या सप्र्रमय िदं्रावर आढळली आहेत. (पाहा : अशनी, चववरे, 
पृथ्वीवरील) 
 
णििरे - पृथिीिरील (के्रटसग, टेरेस्स्रयल) : पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर कशाींच्या आघातातूा प्रामाि झालेल्या 
ससमारे पाविेरोाश ेप्रववरािंी आतापयंत ाोंर केली गेली आहे. महाराष्ट्रातल्या लोिार वकवा कमेप्ररकेतल्या 
ऑप्ररझोाा मथली प्रववरं ही कशी प्रववरािंी ससपप्ररप्रित उराहरिे आहेत. रप्रक्षि आप्रफ्रकेतल्या व्रेडफोटध 
येथील रोा कब्ल वतांपूवी प्रामाि झालेले तीाश ेप्रकलोमीटर व्यासािे प्रववर हे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरिे ज्ञात 
कसलेले सवांत मोठे प्रववर आहे. (पाहा : लोर्णार चववर) 
 
णिितगन (णडरॅिक्शन) : तरंग/लहरी प्रवज्ञाााच्या संरभातील एक संकल्पाा. तरंगाचं्या िगतीच्या मागांत 
काही पराथांिा कडथळा कसल्यास, पराथाच्या कडेच्या बालूाे तरंगािें प्रवप्रकरि, कडथळ्याच्या 
कडेपलीकडे, प्रारप्राराळ्या कोाातं होते. उरा. िकाशप्रकरि/तरंगाचं्या मागात कसलेल्या कडथळ्यामंसळे 
िकाशप्रकरि आपाती कोाातं िवास करू लागतात. आकाशािा सामान्यतः आढळिारा प्राळा रंग 
िकाशाच्या वातावरिातील किामंसळे झालेल्या प्रवप्रकरिामंसळे तसा प्ररसतो.  
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णिितगन 

 
णिशालीकरि (मॅस्ननणफकेशन) : सूक्ष्मरशधकामसळे मूळ वस्तूच्या आकारमााात झालेल्या वाढीिे मााक. 
तसेि, रूररशधकामसळे रूरिी वस्तू प्रकती िमािात लवळ आल्यािे भासते, त्यािेही मोलमाप करण्यािे 
मााक. 
 
णिणशष्ट गुरुत्ि (स्पेणसणफक गॅ्रंस््हटी) : प्रवप्रशष्ट तापमाााला पाण्याच्या घातेच्या तसलाेत एखाद्या पराथािी 
घाता. पाण्यािी घाता १ गॅ्रम/प्रमली कसल्यामसळे प्रवप्रशष्ट गसरुत्वाकं पराथांच्या घातेमतका कसतो. तथाप्रप 
पराथािी घाता ‘क्ष’ गॅ्रम/प्रमली कसेल तर या पराथािा प्रवप्रशष्ट गसरुत्वाकं फक्त ‘क्ष’ कसा प्रारेप्रशला लातो. 
 
णिश्व (युणन्हसग) : आपल्या भोवतालिे सवधकाही. यात सवध दृश्य व कदृश्य पराथध, तसेि दृश्य व कदृश्य 
ऊला यािंाही समावशे होतो. आपली ग्रहमाला, तारे, रीर्षघका, वकतारे, कृष्ट्िपराथध, कृष्ट्िऊला हे सवध 
प्रवर्श्ािे घटक आहेति; पि त्याबरोबरि आपल्याभोवतालिा कवकाश-काल हाससद्धा प्रवर्श्ािाि घटक 
आहे. आपले प्रवर्श् १३·७ कब्ल वतापूवी झालेल्या एका महास्फोटातूा प्रामाि झाले कसल्यािे मााले गेले 
आहे. एका गप्रितााससार प्रवर्श्ािा आकार हा ससमारे रीडश ेकब्ल िकाशवत ेमतका कसावा. प्रवर्श् हे िसरि 
पावत कसूा भप्रवष्ट्यात त्यािी नस्थती काय कसेल हे प्रवर्श्ाच्या घातेवर कवलंबूा कसेल. प्रवर्श्ािी घाता 
ही एका प्रवप्रशष्ट घातेपेक्षा लास्त कसल्यास, कंतगधत गसरुत्वाकतधिामसळे भप्रवष्ट्यात प्रवर्श्ािे आकसं िा होईल. 
याउलट, प्रवर्श्ािी घाता या प्रवप्रशष्ट घातेपेक्षा कमी कसल्यास, प्रवर्श् आलच्यासारखेि भप्रवष्ट्यातही 
िसरि पावत राहील. आलच्या घडीस प्रवर्श्ािी घाता ही प्राप्रित प्रकती हे माहीत ासल्यााे, भप्रवष्ट्यात 
प्रवर्श्ािी नस्थती प्रकती कसेल हे सागंिे कवघड आहे. 
 
णिश्वणकरि (कॉस्स्मक रेज) : पृथ्वीच्या बाहेरील वातावरिात घडिाऱ्या आनण्वक िप्र्रमयामंधूा बाहेर 
पडलेल्या मलेक्रॉा, िोटॉन्स, न्यूरॉन्स मत्यारी मूलकिािंा तसेि काही किूंच्या आयाािंा िवाह. या सवध 
किािंा वगे लवळलवळ िकाशाच्या वगेाएवढा कसतो व त्यािंा मारा पृथ्वीच्या वातावरिावर कव्याहातपिे 
िालू कसतो. 
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णिश्वरचनाशास्त्र (कॉस्मॉलॉजी) : प्रवर्श्ाच्या प्रार्षमतीिा आप्रि उत््रमातंीिा कभ्यास करिारी 
खगोलभौप्रतकशास्त्रािी शाखा. यात प्रवर्श्ाच्या प्रवप्रवध िारूपािंी माडंिी तसेि त्याांा पूरक ठरिाऱ्या 
पसराव्यािंा शोध यािंा समावशे होतो. 
 
णिश्वसंच (युणन्हसगल सेट) : प्रविाराथध कसलेले संि आप्रि उपसंि. ज्या एखाद्या प्रवशाल संिािे उपसिं 
कसतात तो. ितीक U वकवा X 
 
णिश्वेश्वरय्या, मोक्षगंुडम (१८६१-१९६२) : या िप्रसद्ध कप्रभयतं्यााे पूर प्रायंत्रिासाठी स्वयिंप्रलत स्लसईस 
पद्धतीच्या ररवाज्यािंी रिाा केली, पाण्याच्या योग्य वाटपासाठी गटशः पािी वाटप ससरू केले. धरिाच्या 
ललाशयात कमूक एवढी पातळी झाली की, धरि ससरप्रक्षत राहण्यासाठी कसे ररवाले आपोआप उघडले 
लाऊा पािी रससरीकडे वाहूा लाते आप्रि धरि ससरप्रक्षत राहते. प्रवर्श्ेर्श्रय्याांी कावरेी ारीवरील 
कृष्ट्िासागर धरि बाधंले. शतेीला पािी रेण्यासाठी बाधंलेले हे धरि त्यावळेी भारतातले सवात मोठे धरि 
होते. त्याचं्याि िेरिेाे वहरसस्ताा एकरोाॉप्रटक्स ही प्रवमाा बाधंिीिी भारतीय संस्था ससरू झाली. त्याांा 
भारतरत्ा उपाधी रेऊा गौरप्रवण्यात आले. 

 

 
 
णिष : 
 
व्हेनम : स्वरक्षिासाठी साप, ववि,ू मधमाशा यासारख्या िाण्याकंडूा तयार होिारा एक स्त्राव. या 
िाण्याचं्या रंशातूा शत्रूच्या शरीरात प्रवत टोिले लाते. मधाच्या पोळ्यावर हल्ला झाल्यास मधमाशा हल्ला 
करिाऱ्यास डसतात. या डसण्यामधूा त्या एक िकारिे प्रवत हल्लखेोराचं्या शरीरात पसरवतात. 
पॉयझन : प्रवत शरीरात तोंडावाटे, त्विेवाटे, र्श्ासावाटे व प्रशरेतूा प्ररलेल्या मंलेक्शाद्वारे लाऊ शकते. 
काही वळेा प्रवत िसकूा तोंडावाटे शरीरात प्रशरते, तर काही वळेा आत्महत्येसाठी घेतले लाते. उरा. 
कीटकााशके, झोपेच्या गोळ्या. कीटकााशके पोटात गेल्यावर किाप्रलकेिा व लठरािा राह होतो. 
शरीरात प्रलरल्यावर िेतासंस्थेवर पप्ररिाम होऊा मृत्यू येतो. 
 

र्श्ासावाटे प्रवतारी वायू उरा. काबधा मोाॉक्सामड, क्लोप्ररा एल.पी.ली. लाऊ शकतात. प्रशरेवाटे 
मंलेक्शािा ियोग आत्महत्या वकवा खूा करण्यासाठी होतो. सल्फ्यसप्ररक आम्लासारखे काही प्रवत त्विेवर 
क्षोभ प्रामाि करतात. साप, वविू म. िाण्यािें प्रवत त्विेत टोिले गेले तरी रक्तवाप्रहन्यावंाटे सबंध शरीरभर 
पसरते. 
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णिषम फल (ऑड फं्शन) : ज्या फलात ित्येक x च्या लागी उिे x म्हिले -x घातल्यावर ते प्रवरुद्ध 
प्रिन्हािे म्हिले f (-x) = -f (x) येते ते. उरा. : (-x)3 = -x3 वकवा sin (-x) = -sinx. 
 
णिषमज्िर (टॉयफाईड) : सालमोाेला टायफी, पॅराटायफी ‘ए’ आप्रि ‘बी’ या लंतंूच्या उपसगामसळे होिारा 
रोग. हे लंतू मसखत्व े मािसाच्या आतड्यामंध्ये राहूा प्रवष्ठेवाटे बाहेर पडतात. कसा मािूसि या लंतंूिा 
वाहक कसतो. भाज्या व किावाटे हे लंतू आतड्यात प्रशरतात. त्यािंा पप्ररपाक काळ ३ ते ६॰ प्ररवस कसतो. 
डोकेरसखी, कंगरसखी, मरगळिे, वाढता ताप ही यािी लक्षिे आहेत. औतधोपिार ताबडतोब ा केल्यास ४ 
ते ८ आठवडे ताप राहतो. आतड्यातील रक्तस्त्राव, व्रि फस टिे मत्यारी रसष्ट्पप्ररिाम होऊा मृत्यू संभवतो. 
शरीरातील मतर कवयवावंरही यािा पप्ररिाम होतो. रक्तातील पाढंऱ्या रक्तपेशींिे िमाि खूप कमी होते. 
(≤२०००/प्रमली). ससरुवातीस लंतंूिे संवधधा केल्यास िाििी प्रािायक येते. रक्तािी प्रवडाल िाििी 
पािव्या प्ररवसाांतर प्रािायक ठरते. सपूंिध प्रवश्रातंी, योग्य आहार, भरपूर पािी, िप्रतलैप्रवके व 
लीवासत्त्वािें सेवा ही उपाययोलाा केल्यास रुग्ि बरा होतो. आता िप्रतबधंक लसही उपलब्ध आहे. 
 
णिषयु्त घटक (टॉस््सन) : लीवािूंसारख्या सूक्ष्मलीवादं्वारे ऊत्सर्षलत केले लािारे प्रवतारी घटक. 
धासवातास कारिीभतू कसिाऱ्या लीवािूकडूा उत्सर्षलत झालेल्या या प्रवतािा शरीरभर फैलाव होऊा 
त्यािा स्ाायूंशी प्रागप्रडत िेतापेशींवर घातक पप्ररिाम होऊा घातक पप्ररनस्थती उद भवते. शरीरािी 
िप्रतकारयंत्रिा कशा प्रवतापं्रवरुद्ध िप्रतवपड (ॲनन्टबॉडी) तयार करते. 
 
णिषशास्त्र (टॉस््सकॉलॉजी) : प्रवतािा सागंोपागं कध्यया करिारी प्रवज्ञााशाखा. प्रवतािा शोध घेिे आप्रि 
त्याला िप्रतकात्मक उपाय योलिे, तसेि त्यािी उत्पाराारी औद्योप्रगक माप्रहती प्रमळप्रवण्यािे काम या 
शाखेत होते. रसायााशास्त्र, सूक्ष्मरिााशास्त्र (प्रहस्टॉलॉली), रोगप्राराा शास्त्र वगैरे शाखािंा सहभाग यात 
कसतो. मारक पराथांच्या सेवाापोटी होिाऱ्या व्याधींमध्ये, तसेि गसन्ह्याचं्या शोधात या शाखेिी फार मरत 
होते. 
 
णिषािू (्हायरस) : कत्यतं सूक्ष्म सलीव (२५ ते ३०० ाॅाोमीटरिी लाबंी सलीवाचं्या पेशीत लीवतं राहू 
शकतो, प्रतथेि त्यािंी वाढ होते, त्यािंी संख्या वाढते. सलीव पेशींच्या बाहेर ते ककायधक्षम कसतात. 
एखाद्या किासारखे प्ररसतात. हे कि म्हिलेि डीएाए वकवा आरएाए स्वरूपािे कसतात आप्रि 
त्याचं्याभोवती िप्रथाािे आवरि कसते. सलीवाचं्या वैप्रशष्ट््यमािमािे प्रवतािूंिे स्वरूप कसते म्हिले कमसक 
सलीवात कमूक प्रवतािू सापडतो. लायटीक आप्रि लायसोलप्राक या रोा िकारिे प्रवतािू कसतात. 
लायटीक प्रवताि,ू सलीव पेशीत वाढतात, गसिीत होतात आप्रि सलीव पेशीला मारूा, पेशीबाहेर पडतात. 
लायसोलप्राक प्रवतािू प्रपतृपेशीच्या कासवापं्रशक गसिधमात आपले आासवपं्रशक गसिधमध प्रमसळूा एकलीव 
होतात आप्रि काेक वतांपयंत ते त्याि पेशीत राहतात. ककायधक्षम नस्थतीत प्रपतृपेशी, पेशी प्रवभाला पावली 
की हे प्रवतािू ही गसिीत होतात. हे प्रवतािू पेशीति रहातात, वाढतात त्यामसळे त्याांा ाष्ट करण्यासाठी 
कोिती औतधे उपयोगी पडतात हे कळायला मागध ााही. मात्र त्याचं्यापासूा सरंक्षि प्रमळवण्यासाठी 
लसींिी मरत घेता येते. 
 
णिषुििृत्त / भूमध्यरेषा (इके्वटोर) : पृथ्वीच्या बरोबर मध्यभागी प्रतिे रप्रक्षि व उत्तर गोलाधात प्रवभाला 
करिारी काल्पप्राक रेता. प्रवतसववृत्तावर पृथ्वीिा पप्ररघ ४००७७ प्रकलोमीटर भरतो. मसख्यतः २१ मािध व २३ 
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सप्टेंबर या रोा प्ररवशी रसपारी १२ वालता सूयध बरोबर प्रवतसववृत्तावर कसतो. याच्या आसपासच्या िरेशात 
ाेहमीि भरपूर ऊा आप्रि भरपूर पाऊस यामसळे राट लंगले आहेत. (पाहा : अक्षाशं) 
 
णिषुििृत्तीय पजगियप्रदेश (रॉणपकल रेन फॉरेस्ट) : ककध वृत्त ते मकरवृत्तारंरम्याािा प्रवतसववृत्ताच्या 
आलसबालूिा िरेश. १·७ कोटी हेक्टर के्षत्रफळािा हा िरेश एकूि भमूीिा ८% भाग व्यापतो. भरपूर 
सूयधिकाश, लीवाांा सोयीिे उष्ट्ि तापमाा आप्रि सततच्या पाऊस पाण्यााे सलल कसल्यामसळे हा राट 
वाराईिा (एका हेक्टरमध्ये ४०-१०० िलाती) व िािीवैप्रवध्यााे समदृ्ध िरेश आहे. लगाच्या एकूि लैप्रवक 
लीववस्तसमााापकैी ३४% या भागात आहेत. तापमाा साधारिपिे २१ कंश सेनल्सकस तर पलधन्यमाा 
२,००० ते १२,५०० प्रममी. रप्रक्षि कमेप्ररकेतील कमेझॉा आप्रफ्रकेतील कॉंगो, भारतातील रप्रक्षि व पप्रिम 
घाट आप्रि कंरमाा- प्राकोबार हे भाग या िरेशात येतात. 

 

 
 
णिष्ट्यणंदता (स््हस्कॉणसटी) : द्रवाचं्या वकवा वायूंच्या स्वतःच्या िवाहाला प्रवरोध करण्यािी पराथािी क्षमता. 
द्रवाचं्या वकवा वायूंिा वहा गसिधमध मोलण्यासाठी ही कसोटी वापरतात. त्यामसळे द्रव प्रकती पातळ वकवा 
लाड आहे हे ठरप्रवण्यास मरत होते. उरा. पािी िवाही आहे; पि मध वकवा काकवी तेवढी िवाही ााही. 
वायूिी व द्रवािंी वाहकता ही तापमाााशी प्रागप्रडत कसते आप्रि ही वाहकता त्याच्या वहाासाठी होिाऱ्या 
प्रवरोधाच्या मापात मोलली लाते. 
 
णिस्ताणरत रोणहिी उपग्रंह माणलका (स्त्रॉस) : भारतीय कंतराळ संघटाेच्या रोप्रहिी उपग्रह माप्रलकेिा 
पसढील भाग. या माप्रलकेत म.स. १९८७ ते १९९४ या काळात सोडल्या गेलेल्या िार उपग्रहािंा समावशे 
होता. 
 
णिस्ताणरत लसीकरि कायगक्रम (य.ूपी.आय.) : प्राव्वळ लसीकरिााे एखाद्या रोगािे समूळ उच्चाटा 
करता येते हे रेवीच्या रोगााे राखवाू प्ररले. त्यामसळे पोप्रलओ, घटसपध, धासवात, डागं्या खोकला, 
हेपॅटायप्रटस - बी, गोवर, गालगसंड व क्षयरोग या रोगािें समूळ उच्चाटा, प्राराा खच्चीकरि तरी करता 
याव ेयासाठी लसीकरिावर भर प्ररला लातो. पोप्रलओिे रोा थेंब तोंडावाटे व मतर लसी मलेंक्शावाटे 
प्ररल्या लातात. 



 

अनुक्रमणिका 

मूल लन्मल्यावर त्याि प्ररवशी पोप्रलओिे रोा थेंब, बी.सी.ली.िे मंलेक्शा प्ररले लाते. प्रत्रगसिी 
लस रर सहा आठवड्याांी कशी तीा वळेा, हेपॅटायप्रटस - बीिी रोा मलेंक्शाे, ाऊ मप्रहाे पूिध झाल्यावर 
गोवरािे मंलेक्शा, सोळा मप्रहाे ते िोवीस मप्रहन्यातं गोवर, गालगसंड व रुबलेा यािें मंलेक्शा मूल रोा 
वतांिे कसतााा प्रत्रगसिीिा पूरक डोस, कसे टाममटेबल कसते. हे रोग आटोक्यात आिण्यात प्राप्रित यश 
येते आहे. हा कायध्रमम १९८० सालापासूा िालू झाला. (पाहा : लसीकरर्ण) 
 
णिस्थापन (णडस्प्लेसमेंट) : कोितीही वस्तू लोर लावल्यााे कमसक एक कंतर सरकते त्याला प्रवस्थापा 
म्हितात. वगेवगेळ्या संरभात हा शब्र वापरला लातो. बोट पाण्यावर लेव्हा तरंगते. तेव्हा स्वतःच्या 
वलााएवढे पािी बालूला सारते. तेव्हा त्या बोटीिे वस्तसमाा प्रडस्प्लेसमेंट टाेल म्हिूा सबंोप्रधले लाते. 
बाधंकामाच्या खाबंाखाली तयार ्रमाँ्रमीटिी पाईल (खाबंसदृश) ठोकली लाते (भससभसशीत मातीमध्ये). 
भससभसशीत माती बालूला सरकते व पाईलच्या पायाखालील माती खाली सरकते. या कृतीमसळे पाईल वला 
पेलण्यास मलबतू होते. मथे लप्रमाीच्या प्रवस्थापाामसळे माती वला पेलू शकते. 
 
णिज्ञान (सायिस) : प्रासगाच्या प्रवप्रवध भौप्रतक आप्रवष्ट्कारािें प्रारीक्षि व प्रवश्लेति करूा प्रासगधप्रायमािंा 
शोध घेिे, त्यािंी तकध संगत उपपत्ती लाविे आप्रि प्रवर्श्ासंबधंीच्या आपल्या ज्ञााात भर घालण्यासाठी 
झटिे या उिेशााे झटण्यािा माावािा बसप्रद्धगम्य ियास. प्राप्ररक्षि करूा िश्ा उपनस्थत करिे, त्यािंी 
उत्तरे प्रमळप्रवण्यासाठी ियोग करिे, त्यातूा प्रमळालेले प्राष्ट्कतध वारंवार पडताळूा पाहिे व 
प्रासगधप्रायमापं्रवतयीिे तकध सससंगत प्रसद्धातं िस्थाप्रपत करिे या पद्धतीाससार प्रवज्ञााािे काम िालते. 
 
णिज्ञान नगरी (सायिस णसटी) : प्रवज्ञाा लोकप्रिय करण्यासाठी व लासामान्याांा प्रारप्राराळ्या वैज्ञाप्राक 
सूत्रािंा हसतखेळत पप्ररिय करूा रेण्याच्या उिेशााे कोलकाता, गाधंीागर येथे स्थापा केलेली प्रवज्ञाा 
कें दे्र येथे काेक वैज्ञाप्राक ियोगािंी िारूपे पयधटकाांा हाताळण्यासाठी ठेवलेली आहेत. माोरंला करता 
करता प्रवज्ञाा प्रशक्षि रेण्याच्या काेक कल्पक ससप्रवधा येथे उपलब्ध आहेत. 
 
णिज्ञान पणरषद, प्रयाग : म.स. १९१३ साली प्रवज्ञाा िसार करण्याच्या उिेशााे संस्था स्थापा झाली. १९१५ 
सालापासूा आलतागायत प्रवज्ञाा हे प्रायतकाप्रलक िकाप्रशत करण्यात येत आहे. १९५८ सालापासूा 
प्रवज्ञाा पप्ररतर काससधंाा पप्रत्रका िकाप्रशत होत कसूा त्यात संशोधापर प्राबधं कसतात. आतापयंत 
प्रवज्ञाा कोशािे रहा खंड िप्रसद्ध केले कसूा प्रवप्रवध प्रवतयावंर १०० पसस्तके िकाप्रशत केली आहेत. ररवती 
प्रवज्ञाा िसार कायासाठी पसरस्कार प्ररले लातात. 
णिज्ञानप्रसार : भारत सरकारच्या प्रवज्ञाा आप्रि तंत्रज्ञाा खात्यााे भारतभर मोठ्या िमािावर प्रवज्ञाा िसार 
करण्यासाठी प्रवज्ञाा िसार या स्वायत्त संस्थेिी स्थापाा १९८९ साली केली. ड्रीम २०४७ हे वहरी आप्रि 
मंग्रलीतले माप्रसक ५५०० लोकापंयंत पोहोिते. भारतभर ३० उपग्रह कें द्रामाफध त प्रवज्ञााािे कायध्रमम केले 
लातात. रेशभर ७००० शाळात प्रवज्ञाा मंडळे िालू आहेत. रप्रववारी सकाळी ९·०० वालता रेशभर 
प्रवज्ञााािे कायध्रमम िसृत करते. प्रवज्ञााावरिी काेक पसस्तके मंग्रलीतूा िथम िप्रसद्ध करूा मग त्यािें मतर 
भारतीय भातात भातातंर केले लाते. 
 
िंिचरि (कोस्म्बंग) : तलम आप्रि कप्रततलम सूत तयार करावयािे कसेल, तर प्रववपलिाांतर ही िप्र्रमया 
केली लाते. ठरावीक तंतू-लाबंी ठरवाू त्यािमािे यंत्रावर रिाा केली लाते. ठरवलेल्या तंतूलाबंीपेक्षा 
कमी लाबंीिे तंतू ााकारले लातात आप्रि ठरवलेल्या तंतसलाबंी एवढे वकवा त्यापेक्षा लाबं कसेि तंतू 
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पेळूमध्ये स्वीकारले लातात. कथात, यामसळे पेळू कप्रधक एकप्रलासी तयार होतो. ााकारलेले तंतूससद्धा 
लाड्याभरड्या ससतासाठी वापरले लातात. त्यामसळे कोिताि तंतू फस कट लात ााही. या िप्र्रमयेत 
कंगव्यासारख्या धातूच्या भागािा वापर केला लातो. त्यामसळे या िप्र्रमयेिे ााव ‘वविरि’ कसे ठेवलेले आहे. 

 

 
 
िंिड टनेल : घावस्तूच्या आसपास वाहिाऱ्या वाऱ्यािा त्या वस्तूच्या भौप्रतक गसिधमांवर व कायधक्षमतेवर 
होिाऱ्या पप्ररिामािंा कभ्यास करण्यासाठी वापरले लािारे उपकरि. यासाठी एका बंर पोकळीत वकवा 
बोगद्यात ती वस्तू ठेवाू त्या पोकळीत वगेवगेळ्या वगेािी व वगेवगेळ्या िकारिी आरंोलाे कसिारी हवा 
सोडली लाते. प्रतच्या त्या वस्तूवर होिाऱ्या पप्ररिामािें प्रित्रि करण्यासाठी काही वळेा त्या हवते धूर वकवा 
रंग प्रमसळले लातात. प्रवमााे, के्षपिासे्र, कवकाशयााे, वगेााे धाविाऱ्या मोटारी हवतूेा लात कसतााा 
त्याचं्यावर होिाऱ्या पप्ररिामािंी तसेि गगािसंबी ममारती वकवा पूल याचं्यावर होिाऱ्या वारळाचं्या 
पप्ररिामािें कंराल बाधंण्यासाठी या साधाािा वापर होतो. भारतात ही ससप्रवधा एाएएल, बंगळसरूमध्ये 
उपलब्ध आहे. 
 

 
 

िंिधन णिहीर (युूटब िेल / बोर िेल) : भलूल सवेक्षिााससार उपग्रह व हवाई छायाप्रित्रािंा उपयोग करूा 
भपूृष्ठाखालील ६० ते ९० मीटर खोलीवर कसलेले पािी प्रवप्रहरीसाठी प्राप्रित कस ठे उपलब्ध होईल, ते 
ठरप्रवता येते. बोकर यंत्राच्या साहाय्यााे त्या प्रठकािी प्रवहीर खोरली लाते. िप्रततास कमीतकमी ५०० 
लीटसध पािी प्रमळत कसेल, तर हातपंप व लेथे िप्रततास ३०० लीटसध वकवा लास्त पािी लागेल, तेथे 
प्रवप्रहरीवर प्रवद्यत् पपं बसप्रवतात. कशा प्रवप्रहरींाा ‘बोकरवले’ म्हितात. त्या पृष्ठभागावर बंर कसतात. 
 
िीज चमकिे (लाइटिंनग) : आकाशातली कप्रतििंड प्रवद्यत् प्रठिगी. सवधसामान्यपिे आपल्याला प्ररसिारी 
वील, ढग आप्रि लमीा यामंध्ये िमकतााा प्ररसते. परंतस ढगामध्ये, ढग आप्रि हवा यामध्ये आप्रि रोा 
ढगामंध्येही वील प्रामाि होऊ शकते. धा प्रवद्यसत् भार आप्रि ऋि प्रवद्यसत् भार एकमेकाकंडे लातााा प्रठिगी 
स्वरुपात वील प्रामाि होते. लेव्हा ढगािें कि एकमेकांाा धडकतात तेव्हा प्रवद्यत् भाप्ररत कि लमा होतात 
तर ऋिभाप्ररत कि ढगाच्या तळाशी लेव्हा ढगातले ऋिभार खाली खाली लाऊ लागतात तेव्हा त्यािंी 
गाठ पृथ्वीकडूा आलेल्या धाभाराशंी पडते आप्रि ढग ते पृथ्वी कशी वील प्रामाि होते. ढगामधल्या 
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प्रवद्यसत् भारामंसळे प्रामाि झालेल्या प्रवलेला कंतरढग वील कसे म्हितात. वगेवगेळ्या ढगामंधल्या 
प्रवद्यसत् भारामंसळे प्रामाि झालेल्या प्रवलेला ‘आंतरढग वील’ कसे म्हितात. 
 
िीजणिरोधक सळई (लायटिंनग अरेस्टर) : ममारतीला आकाशातूा पडिाऱ्या प्रवलेपासूा वािवण्यासाठी 
धातूच्या सळईिा उपयोग करतात. ममारतीच्या वर धातूिी सळई खोिाू, सळईला लोडलेली तार खाली 
लप्रमाीमध्ये रोवतात. सळई आकाशतल्या प्रवलेला आकतूधा घेते आप्रि ससरप्रक्षतपिे तारेद्वारे लप्रमाीत 
पोिवते. ममारतीिे ासकसाा वािते. 

 

 
 
िीयग (णसमेन) : पसरुताचं्या प्रारप्राराळ्या िलाा गं्रथीतील स्त्रावािें प्रमश्रि. यातील सेप्रमाल द्रवात शस्रमलंतू 
तरंगतात. 
 
िीलाडं, हाईन्रीश (१८७७-१९५७) : प्रपत्ताशयातील आम्लाच्या संरिाेप्रवतयीच्या संशोधााबिल १९२७ 
सालिा रसायाशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार लमधा रसायाशास्त्रज्ञ हाईन्रीश ऑटो वीलाडं याांा प्रमळाला. 
लीवतं पेशीत ऑनक्सडेशािी प्र्रमया िालू कसतााा लास्तीिा ऑनक्सला िप्र्रमयेत भाग घेत ााही तर 
हायड्रोला बाहेर पडतो. हा शोध वैद्यकशास्त्राला पसढील िगतीसाठी उपकारक ठरला. त्यााे प्रपत्ताशयात 
कोलोप्राक आम्ल आप्रि कोलॅस्टोरोल बावाू राखप्रवले आप्रि कोलॅस्टोरल आप्रि प्रपत्ताम्लािे ााते प्रसद्ध 
केले. आतड्यामंध्ये किािे पसन्हा पिा होते त्याला प्रपत्ताशय कारिीभतू आहे हे त्याच्या संशोधाामसळे 
समलले. 
 
िुडिडग, रॉबटग बिसग (१९१७-१९७९) : या कमेप्ररका रसायाशास्त्रज्ञाला १९६५ सालिा ाोबेल पसरस्कार 
केवळ सलीवि प्रामाि करू शकतात कशा स्टेराल, हप्ररतद्रव्य मत्यारींच्या केलेल्या सशं्लेतिासाठी 
रेण्यात आला. त्याांी नस्रिाामा, प्रलझप्रलंग आम्ल, रेझपामा आप्रि लीवासत्त्व ‘बी₁₂’ या द्रव्याचं्या 
केलेल्या संहतीकरिामसळे पेप्राप्रसप्रला आप्रि टेरॅमायप्रसािी रिाा लक्षात आली. 
 
िृक्क एकक / िृक्कािू (नेरिकॉन) : वृक्क एकक हा मूत्रवपडातील कायधकारी घटक. यािे भाग : बोमन्स संपसट, 
िॉनक्समल व प्रडस्टल ्ूयमब्यसल्स, हेन्लेिे पाश व कलेनक्टंग डक्ट. वृक्कािूिी ली संख्या लन्मापासूा कसते, 
ती वाढत ााही. एखारे वृक्कािू ाष्ट झाले तर ावीा प्रामाि होत ााही. रससरे वृक्कािू त्यािे कायध करते. 
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एकूि रहा लाख वृक्कािू मतू्रवपडात कसतात. रक्त गाळिे, त्यातील पािी व काही घटक शोताू घेिे आप्रि 
उरलेले पािी व ाको कसलेले घटक मूत्राप्रलकेत सोडिे हे वृक्कािूिे कायध होय. (पाहा : मूत्रपपड) 

 

 
 
िृषि (टेस्टीज) : ारामंधील लैं प्रगक कवयव. यात शस्रमलंतू (पसंबील), तसेि टेस्टोनस्टरॉा – पसरूत 
संिेरक तयार होते. बहसतेक िाण्यातं मसख्य शरीराच्या बाहेर, कातडीच्या प्रपशवीसारख्या भागात रोा वृतिे 
लटकतात. मतर काही िाण्यातं मात्र हे उररात कसतात आप्रि फक्त िलाााच्या हंगामात प्रपशवीत 
येतात. वटवाघूळ, व्हेल मासा यासंारख्या िाण्यामंध्ये वृति सतत उरराति स्थााापि कसते. 
 
िृक्षणनिासी (आबोणरअल) : झाडावंर वकवा प्रवशतेकरूा झाडाचं्या शेंड्यावर वास्तव्य करिाऱ्या व आपल्या 
लीवाािा बव्हंशी कालखंड झाडावंर व्यतीत करिाऱ्या िािीिलाती. ऑस्रेप्रलयातील प्रालप्रगरी वृक्षावंरील 
कोआला तसेि आपल्या भारतातील पप्रिम घाटात आढळिारे शकेरू हा खारीसारखा िािी ही वृक्षप्रावासी 
िाण्यािंी उत्तम उराहरिे आहेत. 
 
िेट बल्ब टेम्परेचर : (पहा : आद्रधतामापक) 
 
िेिू, बापू (१९२७-१९८२) : ससिप्रसद्ध भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ. ाैप्राताल येथील वधेशाळेच्या तसेि मंप्रडया 
मनन्स्ट्ूयमट ऑफ ॲस्रोप्रफप्रलक्स या ससं्थेिे संस्थापक संिालक. याि ससं्थेाे कवलूर येथे उभारलेल्या 
२·३ मीटर व्यासाच्या रसर्षबिीच्या उभारिीत बापू यािें मोलािे योगराा होते. बापू याांी आंतरराष्ट्रीय 
खगोलशास्त्रीय संघटाेिे कध्यक्षपरही भतूवले होते. विे ूबापू आप्रि ओलीा प्रवल्सा याांी स्पष्ट केलेला, 
काही प्रवप्रशष्ट ताऱ्याचं्या तेलनस्वतेिा आप्रि त्याचं्या विधपटातील कॅनल्शयम या मूलद्रव्याशी प्रागप्रडत 
उत्सलधा रेतािंा संबधं ‘प्रवल्सा-बापू’ पप्ररिाम म्हिूा ओळखला लातो. कमी तापमाााच्या ताऱ्यािें 
आपल्यापासूािे कतंर मोलण्यास या पप्ररमािािा उपयोग होतो. 
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िेधशाळा - खगोलशास्त्र (ऑबझ्हेटरी - ॲस्रॉनॉणमकल) : खगोलशास्त्रीय प्रारीक्षिे आप्रि मापाे 
करण्यासाठी उभारलेली ससप्रवधा. दृश्य िकाश, कवरक्त प्रकरि, रेप्रडओ लहरी, वगैरे वगेवगेळ्या िकारच्या 
िकाशात कवकाशस्थ वस्तंूच्या िप्रतमा प्रमळवण्यासाठी प्रवप्रशष्ट िकारिी उपकरिे वापरली लातात. त्यामसळे 
ित्येक वधेशाळेिे स्वरूप हे वधेशाळेच्या उिेशााससार बरलत कसते. कशा वधेशाळा आता कतंराळातही 
स्थापा केल्या लातात. हबल कंतराळ रसबीि, क्ष-प्रकरिािंा वधे घेिारी ‘िदं्रा’ वधेशाळा वकवा सूयावर 
सतत लक्ष ठेविारी ‘सोहो’ ही सौरवधेशाळा ही या िकारच्या कंतराळवधेशाळािंी उराहरिे आहेत. 
 
िेधशाळा (िेदर बयुरो) : स्थाप्राक पातळीवरील तापमाा, हविेा राब, पावसािे िमाि यासारख्या 
हवामाााशी संबधंीत घटकािंी ाोंर ठेविारे कें द्र. या ाोंरी व्यापक स्तरावरिे रैांप्ररा हवामाा (वरेर) 
तसेि एखाद्या प्रठकाििे सरासरी ऋतसमाा (क्लायमेट) प्राप्रित करण्यासाठी उपयोगी पडतात. भारतात 
ससमारे ३५० वधेशाळा आहेत. 
 
िेन, जॉन आर (१९२७-२००४) : िोस्टॅग्लॅनन्डा या लीवरासायप्राक पराथांिा शोध लावल्याबिल झसाे के. 
बेगधस्रोम आप्रि बेंग्ट समॅ्यसएल्सा याचं्या समवते वैद्यकशास्त्रातील १९८२ सालिा ाोबले पसरस्कार 
प्रमळप्रविारा मंग्रल लीवशास्त्रज्ञ. ॲनस्पप्ररा वरेााशामक कसल्यािेही त्याांी प्रसद्ध केले. 
 
वने्कटरामा, कृष्ट्िस्वामी (१९०१-१९८१) : रंग आप्रि रंगद्रव्ये याचं्यावरील संशोधाासाठी ख्याती पावलेले 
सेंद्रीय रसायाशास्त्रज्ञ. मसंबईच्या यसप्राव्हर्षसटी मनन्स्ट्ूयमट ऑफ केप्रमकल टेक्ाॉलॉली (यसडीसीटी) या 
संस्थेिे तसेि पसण्याच्या ाॅशाल केप्रमकल लॅबोरेटरीिे संिालक होते. रंगद्रव्याप्रवतयीच्या पाि खंडात्मक 
गं्रथािे त्याांी लेखा केले. 
 
िेब ऑफसेट मुद्रि : पाहा : ऑफसेर् मुद्रर्ण 
 
िेबर : एसआय पप्ररिाम पद्धतीमधील िसंबकत्व (फ्लक्स) मोलण्यािे पप्ररमाि. एका वटेोळ्याच्या प्रवद्यसत 
पप्ररपथातूा एक व्होल्ट प्रवद्यसत राबािा मलेक्रोमोप्रटव्ह फोसध (मएमएफ) एका सेकंरात एकसारख्या गतीाे 
शून्य व्होल्ट होतााा प्रामाि होिाऱ्या िसंबकत्वाला एक वबेर िसंबकत्व कसे म्हितात. व्होल्टेलमध्ये प्रवद्यसत 
राब आप्रि वळे यािा गसिाकार कशा पद्धतीाे वबेर पप्ररमाि व्यक्त केले लाते. त्यासाठी मंग्रलीत Wb कसे 
लघसरुप वापरतात. लमधा भौप्रतकशास्त्रज्ञ प्रवल्हेम एडवडध वबेर याचं्या ाावावरूा या पप्ररमािाला ााव 
प्रमळाले. 
 
िेलर, थॉमस हकल (१९१५-२००८) : ऊतीसंवधधााच्या ििालीिा वापर करूा ियोगशाळेत पोप्रलयोच्या 
प्रवतािूिंी वाढ करण्यािी पद्धती प्रवकप्रसत केल्याबिल एंडसध व रॉप्रबन्स याचं्या समवते १९५४ सालिा 
वैद्यकशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारा कमेप्ररका वैद्यकतज्ज्ञ. पोप्रलओिी लस तयार करण्यास 
त्याच्या संशोधाामसळे िालाा प्रमळाली. 
 
िेल्हेट : टर्षकश टॉवलेसारख्या रोा बीम वापरूा रेशमी ससतािा वापर करूा प्रविलेल्या रसहेरी कापडािा 
एक िकार. यामधील वरच्या लूपिा धागा मधोमध कापल्यामसळे यािा स्पशध मऊ लागतो. 
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िेस्ल्डंग : धातंूिे रोा तसकडे टोकाला प्रवतळवाू एकलीव करण्यािी िप्र्रमया. प्रवशतेकरूा लोखंड 
लोडण्यासाठी या पद्धतीिा सरास उपयोग केला लातो. 
 
िेळ (टाइम) : ससरुवातीला सूयािे उगविे, मावळिे, पृथ्वीिे स्वतःभोवती प्रफरिे लक्षात घेऊा वतांिे 
प्ररवस, मप्रहन्यातले प्ररवस, आठवड्यािे वार, प्ररवसािे िोवीस तास, प्रमप्राटे व सेकंर यापं्रवतयी प्रायम 
ठरवण्यात आले त्यातूा घड्याळािी प्रार्षमती झाली. रसपारी बारापयंतिी वळे म्हिले ए.एम. म्हिले कँटी 
मेप्ररप्रडयम म्हिले सूयध मध्यान्हाला येण्यापूवी कसे ठरवण्यात आले. तर रसपारी बाराांतरिी वळे म्हिले 
पी.एम. पी.एम. म्हिले पोस्ट मेप्ररप्रडयम. म्हिले सूयध मध्यान्हा ांतर कसे ठरवण्यात आले. वळे किूक 
समलण्यासाठी सेकंरािे सूक्ष्म भाग करता आले. रेखाशंाच्या मरतीाे पररेशातील वळे समलू लागली व 
रूरवरच्या िवासात घड्याळ मागेपसढे करूा वळे प्राप्रित करता येऊ लागली. पूवी प्ररवस व रात्र कशी िढत 
गेली व उतरत गेली यावरूा कंराले वळे समलत कसे व त्यााससार व्यवहार व्हायिे. किूक वळे 
समलल्यामसळे प्रवमाा िवास, रेल्व ेव वाहाािंी ये-ला, िसारि, संरेशवहा, उपग्रह िके्षपि कशा प्रवप्रवध 
िकल्पात किूकता आली. 
 
िेस्टनचा प्रमाणित िीजघट / कॅडणमयम णिदु्यत् घट (िेस्टन स्टँडडग सेल) : िाथप्रमक वीलघट, २० कंश 
सेनल्सकस तापमााावर १·०१८६ व्होल्ट् किूक आप्रि नस्थर वीलिेरिा बल प्रमळते म्हिूा हा िमाप्रित 
वीलघट मााला लातो. हा H आकारािा कािेिा बाप्रवला कसतो. एका ाळीत पाऱ्यािा धााग्र, मक्यसधरस 
सल्फेट आप्रि कॅडप्रमयम सल्फेट याचं्या पेस्टाे आच्छारलेला कसतो तर रससऱ्या ाळीत कॅडप्रमयमच्या 
पाररमेलािा ऋिाग्र, कॅडप्रमयम सल्फेटच्या स्फप्रटकाांी आच्छारला कसतो. कॅडप्रमयम सल्फेटिे 
पाण्यातील संपृक्त द्रावि प्रवद्यसतप्रवच्छेद्य माध्यम कसते. एडवडध वसे्टा या शास्त्रज्ञााे हा घट िथम तयार 
केला. 
 
िेस्टनग बलॉट : प्रारप्राराळ्या शरीरद्रवामंध्ये प्रवप्रशष्ट िप्रथा आहे की ााही हे किूक शोधूा काढण्यासाठी 
वापरली लािारी एक कत्याधसप्राक परीक्षापद्धती. एड ससारख्या काही रोगाचं्या प्रारााासाठी प्रहिा वापर 
होतो. 
 
िेस्स्टंगहाऊस, जॉजग (१८४६-१९१४) : हा एक कल्पक कमेप्ररका कप्रभयतंा होता. त्यााे लावलेल्या काेक 
शोधापंकैी रेल्विेे हवचे्या राबावर िालिारे बे्रक्स, प्रवद्यसत के्षत्रातील काेक गोष्टी होत. भप्रवष्ट्य काळासाठी 
डीसी वील लागेल या एप्रडसाच्या भपू्रमकेच्या प्रवरोधात लाऊा त्यााे कमेप्ररकेतील एसी प्रवलेिी सगळी 
यंत्रिा बावाू प्ररली. त्याच्या ाावावर ३०० एकस्व े(पेटंट स) आहेत. 
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िैणदक गणित (िेणदक मॅथेमॅणट्स) : गोवधधापीठािे शकंरािायध स्वामी भारती कृष्ट्ितीथध (१८८४-१९६०) 
याांा कथधववरेाच्या पप्ररप्रशष्टात सापडलेला गप्रितािा काही भाग. तो १६ सूते्र व १३ उपसूत्राचं्या स्वरुपात 
माडूंा त्याांी ‘वपे्ररक मथेॅमपॅ्रटक्स’ हे पसस्तक प्रलप्रहले. 
 

या सूत्राांी गप्रितीकृती करण्यास लागिाऱ्या वळेात आप्रि काेक पायऱ्यात कमालीिी बित 
होऊा उत्तरे एका पायरीत काढता येतात. हे, गसिाकार, भागाकार, कपूिांकािे आवती रशाशंातील व्यस्त, 
वगध, घा, वगधमूळ, घामूळ तसेि बील गप्रितातील सवध िकारिी समीकरिे यातील पसष्ट्कळ उराहरिे 
सोडवाू, स्वामीलींाी राखवाू प्ररले आहे. मात्र त्यात कला, साधी व प्रारेशक भपू्रमती बेतािी व िगत 
गप्रितािा कभाव आहे. 
 
िैमाणनकी (एरोनॉणट्स) : हवमेध्ये वहा करिाऱ्या वाहाांिी रिाा, प्रार्षमती, संिाला तसेि हविेे वहा 
आप्रि त्यािा वस्तंूवरील पप्ररिाम यािें कध्यया करिारी प्रवज्ञााशाखा. प्रवमााे, कंतराळ यााे यािंा 
आकार, मंधा, कायधक्षम मंधा मत्यारी बाबींिाही प्रविार या शाखेमध्ये होतो. 
 
िैयस््तक संगिक (पसगनल कॉम्प्युटर - पीसी) : एकाि मािसाला एका वळेी वापरता येण्यासाठी तयार 
करण्यात आलेला सवधसाधारि उप्रिष्टािंा संगिक. 
 
िैराि प्रदेश (डेझटग) : उपलब्ध पाण्यािा कभाव कथवा लीवास आवश्यक कसलेल्या ससप्रवधा ा प्रमळिाऱ्या 
प्रठकािाांा वैराि िरेश म्हटले लाते. वाळवटें, खडकाळ िरेश, कायम बफाच्छाप्ररत पवधत आप्रि खोल 
महासागर, येथे प्रासधगतः वास्पती आप्रि िािी राहू शकत ााहीत, तेथे किप्रार्षमती होऊ शकत ााही. 
सहारा, कालहारी, गोबी, कच्छ-रालस्थाामधील थर ही वाळवटें, तसेि प्रहमालय, आल्प्स, कँडील 
पवधतप्रशखरे, ध्रसविरेश, पॅप्रसप्रफक महासागरािा कप्रतखोल भाग ही वैराि िरेशािंी उराहरिे आहेत. 
 
िैश्लेणषक - सहणनदेशक - बैणजक भूणमती (ॲनॅणलणटकल जॉमेरी - को ऑर्णडनेट जॉमेरी - अस्ल्जब्राइक 
जॉमेरी) : फ्रें ि तत्वज्ञ व गप्रिती रेाे रेकातध (१५९६-१६५०) यााे या भपू्रमतीिा शोध लावला. ितल 
भपू्रमतीत वबरूिी लागा (x, y) प्रारेशकाांी राखवाू वबरू - वबरूतील कंतरे, रेता, वतसधळ, लंबवतसधळ, 
आपास्त, कन्वस्त या आकृत्यािंी समीकरिे x आप्रि y ितीकाचं्या म्हिले बैप्रलक भातेत माडंता येतात. 
तसेि बीलगप्रितािी िप्रतके वकवा प्रिन्हे वापरूा भपू्रमतीिी िमेये कथवा कृत्ये िस्थाप्रपत केली लातात 
म्हिूा ही प्रारेशक वकवा बैप्रलक भपू्रमती. प्रत्रप्रमती कवकाशात वबरूिे प्रारेशक घेऊा व्रम, पृष्ठ, गोल, 
घााकृती यािंी समीकरिे बैप्रलक भातेत काढता येतात. हे करतााा सागंोपागं प्रविार – सवध िकारे 
प्रवश्लेति – केले लात कसल्यााे या प्रवतयाला वैश्लपे्रतक भपू्रमती कसेही म्हितात. 
 
िैणश्वक धूळ (कॉस्स्मक डस्ट) : ताऱ्यारंरम्यााच्या पोकळीत, तसेि ग्रहारंरम्यााच्या पोकळीत सापडिारे 
धसप्रलकि. यािंा आकार साधारिपिे ०·२ प्रमप्रलमीटरपेक्षा लहाा कसतो. या धसप्रलकिािंी प्रार्षमती 
ताऱ्याचं्या उत््रमापं्रतररम्याा (मसख्यतः काबधायसक्त ताऱ्याचं्या) वकवा लघसग्रहाचं्या टकरी, धूमकेतंूकडूा 
होिारे उत्सलधा याचं्याद्वारे होते. प्रवप्रवध िकारच्या प्रसप्रलकेटपासूा बालेल्या या किातं काबधा, सल्फर 
यासंारख्या मूलद्रव्यािें आप्रि धातंूिे िमािही लक्षिीय कसू शकते. ताऱ्यारंरम्यााच्या सवधसाधारि 
पोकळीतल्या एका घा प्रकलोमीटर आकारमााात फार तर काही हलार धसप्रलकि आढळतात, तर 
रीर्षघकारंरम्यााच्या पोकळीत या धूप्रलकिािंी सखं्या याहूाही बरीि कमी कसते. 
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िैज्ञाणनक ि औद्योणगक संशोधन पणरषद (सीएसआयआर) : वैज्ञाप्राक आप्रि औद्योप्रगक संशोधा करिाऱ्या 
रेशभरातील प्रवप्रवध ससं्थािंी १९४२ साली स्थापा झालेली ावी प्ररल्लीनस्थत स्वायत्त मातृससं्था. रेशातील 
वैज्ञाप्राक औद्योप्रगक के्षत्रातील संशोधााला िोत्साहा रेिे, आवश्यक सल्ला रेिे आप्रि संशोधा संस्थाच्या 
कायािा समन्वय साधिे ही कामे या पप्ररतरेकडे आहेत. पप्ररतरेच्या कप्रधपत्त्याखाली ४२ संस्था / 
ियोगशाळा काम करत आहेत. आिखी शभंर कायधस्थळे संस्थेशी संलग्ा आहेत. सवध संस्थामंधील एकूि 
शास्त्रज्ञािंी संख्या ससमारे २३ हलार आहे. डॉ. शापं्रतस्वरूप भटाागर हे या पप्ररतरेिे ससं्थापक 
महासंिालक होते. लगातील सावधलप्राक के्षत्रातील सवात मोठी कशी संशोधााला वाप्रहलेली ही पप्ररतर 
कसूा ती ग्लोबल प्ररसिध कलायन्सशी संलग्ा आहे. 
 

 
 

िॅ्समनॅ, सेल्मान अब्राहम (१८८८-१९७३) : क्षय रोग प्रावारिासाठी स्रेप्टोमायप्रसा या िप्रतलैप्रवकाच्या 
शोधाबिल १९५२ सालिा वैद्यकशास्त्रातील ाोबेल पसरस्कार प्रमळप्रविारा यस्ेरमामध्ये लन्मलेला कमेप्ररका 
सूक्ष्मलीवशास्त्रज्ञ. प्राओमायप्रसासारख्या मतर िप्रतलैप्रवकािंा शोधही त्यााे लावला. या िकारच्या औतधी 
रसायााांा कपँ्रटबायॉप्रटक्स हे ाावही त्यााे १९४१ मध्ये प्ररले. 
 
िॅट तास (िॅट अिर) : प्रवलेिा एका तासातील वटॅमधील वापर. आपले ाेहमीिे प्रवलेिे रेयक प्रकलोवटॅ 
तास या पप्ररमािात येते. एक एकक म्हिले १ प्रकलो वटॅ तास. 
 
िॅट मीटर : प्रवद्यसत शक्ती मोलिारे उपकरि. 
 
िोस्तेक : म.स. १९६१ ते १९६३ या काळातली सहा रप्रशया कंतराळयााािंी माप्रलका. यातंल्या पप्रहल्या 
यााातूा यसरी गागारीा यााे, तर सहाव्या यााातूा व्हॅलें प्रताा तेरेश्कोवा या मप्रहलेाे आपला ऐप्रतहाप्रसक 
कंतराळिवास पूिध केला. (पाहा : युरी गागारीन, व्हॅलें चर्ना तेरेश्कोवा) 
 
िॉट, जेम्स (१७३६-१८१९) : या प्रब्रप्रटश कप्रभयतं्यााे वाफेवर िालिारे मंप्रला प्रवकप्रसत केले. एकाि रेतेत 
होिाऱ्या गतीिे रुपातंर त्यााे ि्रमाकार गतीत केले. रसहेरी पद्धतीाे िालिारे प्रवस्तारक मपं्रला, िॉटल 
व्हाल्व्ह, मंप्रलािा वगे प्रायंप्रत्रत करण्यासाठी उपयोगी पडिारा प्रायंत्रक कशा काेक गोष्टी त्यााे प्रवकप्रसत 
केल्या. एसआय पप्ररमाि पद्धतीतील ऊलेच्या मापाासाठी वॉट हे पप्ररमाि त्याच्या ाावावरूाि पडले. 
 
िॉटसन, जेम्स ड्युई (१९२८-) : डीएाएच्या रेिूच्या कतंगधत रिााबंधािे गूढ उलगडल्याबिल फ्रानन्सस 
प्र्रमक आप्रि मॉप्ररस प्रवनल्कन्स याचं्या समवते १९६२ सालिे वैद्यकीय के्षत्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक 
प्रमळप्रविारा कमेप्ररका लीवशास्त्रज्ञ. प्रवनल्कन्स याांी क्ष-प्रकरि प्रवप्रकरिाच्या तंत्राद्वारे प्रमळप्रवलेल्या 
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डीएाएच्या रेिूच्या छायाप्रित्रातील माप्रहतीिा वापर करूा वॉटसा आप्रि प्र्रमक याांी डीएाए रेिूच्या 
कंतगधत रिाा बधंािे िारूप बाप्रवले. प्रवसाव्या शतकातील या कग्रगण्य शोधामसळे लैवतंत्रज्ञााािी मसहूतधमेढ 
रिली गेली. माावी लासक ाकाशाच्या िकल्पािे संिालाही त्याांी केले. (पाहा : चक्रक फ्रास्न्सस) 
 

 
 

िॉल्टन, अनेस्ट थॉमस णसिटन (१९०३-१९९५) : किसकें द्रातील मलूकिाांा प्रवद्यसतमंडलातूा िवास 
करावयास लावाू त्यािंा वगे व पयायाां ऊला ििंड िमािात वाढव ूशकिाऱ्या लप्रात्राच्या प्रवकासाबिल 
लॉा डग्लस कॉ्रमोफ्ट याचं्या समवते १९५१ सालिा भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारा 
आयप्ररश भौप्रतकशास्त्रज्ञ. ते लप्रात्र आता या रोघाचं्या ाावााे ओळखले लाते. त्यािा उपयोग करूा किूिी 
संरिाा प्रवतर करण्यास मरत झाली व किसभौप्रतकी प्रवकप्रसत झाली. 
 
्यतीकरि (इटंरफेरिस) : िकाशलहरी, पाण्यावरील तरंग, ध्वप्रालहरी कशा प्रारप्राराळ्या िकारच्या 
तरंगामंध्ये मटंरफेरन्स ही िप्र्रमया घडू शकते. यातं रोा सससंगत स्त्रोतापंासूा प्रामाि झालेल्या तरंगापंैकी 
एका िकाशलहरीिा माथा आप्रि रससऱ्या िकाशलहरीिा पाया एकाि प्रठकािी येतात, तेव्हा एकमेकाांा 
छेर रेत तेथे कंधार होतो. उलट, लेथे रोन्ही लहरींिे माथे एकत्र येतात, तेथे िकाश प्रद्वगसप्रित होतो. कशा 
तऱ्हेाे उलळ आप्रि काळोखे कसे एका आड एक पटे्ट प्रामाि होतात. रोा ध्वप्रालहरींच्या कशा िकारच्या 
िप्र्रमयेमसळे बीट् प्रामाि होतात. 
्यतीकरि मापक (इटंरफेरोमीटर) : िकाशाच्या व्यतीकरिाच्या तत्त्वाच्या कभ्यासासाठी उपयोगी कसे हे 
उपकरि आहे. मायकेलसा मटंरफेरोमीटर उपकरिािा वापर करूा आकाशातील पृथ्वीच्या 
भ्रमिाबाबतिे, तसेि िकाशाच्या वगेासंबधंीिे महत्त्वािे सशंोधा केले गेले होते. 

 

 
 
्यिहाणरक िंकिा साधा लागणरथम (कॉमन लागणरथम) : पाया वकवा आधाराकं १० कसलेला लाग. 
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्यस्त णत्रकोिणमतीय [िृत्तीय] फल (इि्हसग णरननॉमेणरक [स्युलगर] फं्शन) : प्रत्रकोिप्रमतीय फलाच्या 
ज्ञात वकमती वरूा ज्या फलाच्या सहाय्यााे कोाािी वकमत काढता येते. ते उरा. Sinx = 1/2 वरूा 
x=sin-1 (1/2) प्रत्रकोिप्रमतीय गसिोत्तराशंी संगत कशी सहा व्यस्त फले येतात. 
 

उरा. : sin-1x, cos-1x tan-1x, sec-1x, cosec-1x, cot-1x त्यातही ससरुवातीिे कक्षर - वर 
प्रलप्रहल्यािमािे लहाा घेतल्यास एकि वकमत येते ती मसख्य वकमत (प्रिनन्सपल) तर मोठे कक्षर (कॅप्रपटल) 
घेतले की काेक प्रकमती येतात. लसे : sin-1 (1/2)=३०°, १५०°, ३९०°, ५१०°, .... 
 
्याज (इिटरेस्ट) : कलाऊ घेतलेली रक्कम वापरण्यासाठी ठराप्रवक ररााे धाको (सावकार)ला द्याव े
लागिारे पैसे. ते मूळ मसिलावर काढले तर सरळव्याल. परंतस मसिलात त्या वतािे (कालावधीिे-
कटीाससार) व्याल प्रमळवाू ावीा रकमेवर ले काढले लाते ते ि्रमवाढ व्याल. 
 
्यापारी िारे (रेड िंिर् स) : समशीतोष्ट्ि कप्रटबंधात हॉसध लॅप्रट्यमसड या ाावााे ओळखळ्या लािाऱ्या 
रेखाशंावरील हविेा लास्ती राब कसलेल्या भागाकडूा प्रवतसववृत्तावरील कमी राबाच्या िरेशाकडे 
वाहिाऱ्या वाऱ्यािंा िवाह. उत्तर गोलाधात ते ईशान्येकडूा येतात तर रप्रक्षि गोलाधात ते आग्ाेयेकडूा 
वाहतात. रेड म्हिले मागध वकवा रॅक या मध्ययसगीा मंग्रली शब्रामसळे त्यािंी ओळख पटप्रविाऱ्या 
ससरुवातीच्या ााप्रवकाांी त्याांा हे ााव प्ररले. या वाऱ्याांी वाहूा आिलेल्या बाष्ट्पामसळेि प्रवतसववृत्तीय िरेशात 
पाऊस पडतो. 
 
्याप्ती (रेंज) : (i) फलाात : एखारे फल A संिापासूा B संिापयंत कसेल तर B संिातील ले घटक A 
संिातील काही घटकाशंी तंतोतंत संगत कसतील त्याचं्या संिास फलािा व्याप्ती सिं म्हितात. 
 
उरा. y = १/x फलाबाबत A = {२, ३, ५, ७} आप्रि 
B = {½, ⅓, ¼, ⅕, ⅙} कसतील तर 
B संिातले ½, ⅓, ⅕ हे घटक A संिातील २, ३, ५ या घटकाशंी तंतोतंत संगत म्हिूा C = {½, ⅓, 
⅕} हा y = १/x फलािा व्याप्तीसंि आहे. 
(ii) संख्याशास्त्रात िलाच्या कमाल आप्रि प्रकमाा प्रकमतीिा फरक काढूा आलेले कपस्करिािे माा 
 
्यािसाणयक जोखीम (ऑ्यपेूशनल हॅझाडग) : व्यावसाप्रयक लोखीम ही त्या-त्या व्यवसायावर कवलंबाू 
कसते. औद्योप्रगक कामगाराांा यंत्रामसळे लखम होऊ शकते. हाताळाव्या लागिाऱ्या कन्य हत्यारांमसळेही 
लखमा होऊ शकतात. कामाच्या प्रठकािी वापरले लािारे वकवा प्रामाि होिारे वायू, रसायाे, 
प्रकरिोत्सगध, उष्ट्िता, कप्रतशीतलता यामंसळे कामगाराचं्या िकृतीवर कप्राष्ट पप्ररिाम होतात. वैद्यकीय 
व्यवसायातील लोकाांा लंतससंसगािी भीती लास्त कसते. शतेकऱ्याचं्या कामावरही हत्यारामसळे होिाऱ्या 
लखमा, कीटकााशके, उंरीर, साप म. लोखमा कसतात. या लोखमा टाळण्यासाठी ससरप्रक्षतता पाळली 
पाप्रहले व िप्रतबधंक उपाय योलले पाप्रहलेत. 
 
्यािसाणयक पुनर्णशक्षि (ऑ्यपेूशनल रीहॅणबणलटेशन) : एखाद्या व्यवसायात / उद्योगात कामगाराला 
वकवा कन्य मािसाला व्यावसाप्रयक लोखमीमसळे शारीप्ररक वकवा मााप्रसक कंपगत्व आले, तर त्याला 
पसार्षशक्षि रेऊा रससरे काम करण्यास योग्य कराव े लागते. मसख्य उिेश त्याच्या बसप्रद्धमते्तिा व कासभवी 
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कसबािा उपयोग करिे, त्याला कथालधा प्रमळवाू रेिे व कामात गसतंवाू ठेविे. ही वैद्यकीय प्रशक्षिातील 
वगेळी शाखा झाली आहे. 
 
्युत्क्रम कोन (अल्टरनेट अगँल्स) : रोा समातंर रेताांा छेरिाऱ्या प्रतसऱ्या रेतेमसळे - छेप्ररकेमसळे - प्रामाि 
होिारी एकरुप कोाािंी लोडी. उरा. मंग्रली विामालेतील झेड (Z) या मसळाक्षरावरील लघसकोाािंी लोडी 
हे व्यसत््रमम कोा आहेत. 
 
व्रि (अल्सर) : भरूा ा येिारी लखम. त्विेवर, ओठाच्या आतल्या बालूस, गालामध्ये, प्रलभेवर मतकेि 
काय लठर, लहाा आतड्यािा ससरुवातीिा भाग या प्रठकािीही व्रि होतात. हेप्रलकोबॅक्टर पायलोरी या 
लंतूच्या संसगााे, ॲनस्पप्ररा या औतधाच्या सतत वापरामसळे रेखील व्रि येतात. त्विा वकवा तोंडातील व्रि 
आपल्याला आरशात प्ररसू शकतात. पि आतडे, लठर वकवा किाप्रलकेतील व्रि एन्डोस्कोपी या तंत्रााे 
पाहता येतात. वैद्यकीय उपिाराद्वारे व्रि पूिधपिे बरे होतात. 
 
्हर्णनअर कैिार पट्टी (्हर्णनअर कॅणलपर) : लाबंीिे सूक्ष्म किूक मोलमाप करण्यासाठी वापरता येण्यालोगे 
उपकरि. या उपकरिावर एकमेका शलेारी रोा पट्ट्यमा कसतात. त्यापैकी एक िमसख पट्टी - प्रहच्यावर 
सेंमी, प्रममी कशा खसिा केलेल्या कसतात. रससरी, िमसख पट्टीला लागूा ठेवलेली उपपट्टी. या उपपट्टीवर ९ 
प्रमलीमीटरच्या कंतरािे १० भागातं प्रवभाला करूा खसिा केलेल्या कसतात. त्यामसळे मापावयािी लाबंी ०·१ 
प्रममी मतके किकू मापता येते. 
 

 
 

्हातं ऑफ, जॅकोबुस (१८५२-१९११) : रासायप्राक गप्रतकी आप्रि द्रवातील परासरि राब यािें प्रायम 
प्रसद्ध केल्याबिल १९०१ सालिा रसायाशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारा डि रसायाशास्त्रज्ञ. त्यााे 
आप्रि लोसेफ कप्रिलेले बले याांी स्वतंत्रपिे पि एकाि वळेी सेंप्रद्रय रेिूच्या ितसष्ट्फलकािी कल्पाा 
लगापसढे आिली. 
 
्हाइट लेड ([2PbCO3. Pb (OH)2]) : हे प्रशशािे काबकाेट क्षार कसूा यािा िामसख्यााे रंग उद्योग आप्रि 
प्रसरॅप्रमक उद्योगात वापर होतो. प्रवरल ॲसेप्रटक आम्ल, काबधा-डाय-ऑक्सामड आप्रि प्रशसे, एकत्र 
तापप्रवल्यास हे तयार होते. यािा प्रवतारी गसिधमध लक्षात आल्यााे रंगउद्योगातील यािा वापर थाबंवण्यात 
आला आहे. 
 
्हायिंकग : म.स. १९७५ ते १९८२ या काळात ाासााे मंगळाच्या कभ्यासासाठी कमलात आिलेला कंतराळ 
कायध्रमम. या कायध्रममाद्वारे मंगळावर रोा यााे पाठवण्यात आली. रोन्ही यााातूंा मंगळाच्या पृष्ठभागावर 
शोधक उतरवण्यात आले. यातल्या मंगळाच्या कके्षत प्रफरिाऱ्या मसख्य याााांी मगंळािे ाकाश े तयार 
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करण्याच्या दृष्टीाे छायाप्रिते्र घेतली, तर शोधकाांी मंगळावरील मातीिे, तसेि वातावरिािे प्रवश्लेति 
केले. 
 
्हाल््ह : द्रवाच्या वकवा वायूच्या िवाहािे प्रायतं्रि करिारे उपकरि. स्वयंपाक घरातील कूकरवरिी 
सेफ्टी व्हाल्व्ह उफध  प्रशट्टी हे त्यािे एक उराहरि. पाण्यािा ाळ हे आिखी एक उराहरि. कूकरमधील 
पाण्यािी वाफ प्रायंप्रत्रत करण्यासाठी ही व्हाल्व्ह वापरतात. वाफ लास्त झाली की व्हाल्व्ह वर उिलली 
लाऊा ती बाहेर सोडली लाते. तेव्हा प्रतिा प्रशट्टी वालल्यासारखा आवाल होतो. गेट व्हाल्व्ह, ग्लोब 
व्हाल्व्ह, िेक व्हाल्व्ह कसे काेक िकार यात कसतात. 

 

 
स््हणडओ होम णसस्स्टम (्हीएचएस) : दृक प्रित्रपट रूरप्रित्रवािीवर पहाण्यासाठी कॅसेट फीत वापरतात 
प्रतला नव्हएिएस म्हितात. 
 
स््हणडओ कॅसेट रेकॉडगर (्हीसीआर) : िसंबकीय प्रफतीवर दृक-श्राव्य संरेशािें ाोंर करिारे आप्रि मसप्रद्रत 
केलेली माप्रहती टेप्रलनव्हला संिावर राखविारे मलेक्रॉप्राक उपकरि. दृश्य, श्राव्य आप्रि प्रायतं्रक कशा 
तीा िकारिे वगेवगेळे पटे्ट कसतात. दृक पट्ट्यमावर दृक संरेश मसप्रद्रत करतात. केवळ श्राव्य प्रफतीवर 
ज्यािमािे ध्वाीमसद्रि होते त्यािमािे व्हीसीआरमधल्या श्राव्य पट्ट्यमावर ध्वाीमसद्रि होते. प्रायंत्रक 
पट्ट्यमावर िप्रतमा वडेीवाकडी होऊ ाये म्हिूा आप्रि िप्रतमा एकमेकामंध्ये प्रमसळू ाये म्हिूा आरेश 
कसतात. 
 
स््हपल, जॉजग हायट (१८७८-१९७६) : या कमेप्ररका प्रवकृती प्रवज्ञाा शास्त्रज्ञााे (पथॉलॉलीस्ट) १९३४ 
सालिा ाोबले पसरस्कार प्रवल्यम पॅरी मफी आप्रि लॉलध प्ररिडधस प्रमाोट या रोा कमेप्ररकााबंरोबर, 
पंडसरोगप्रवरुद्धच्या यकृत प्रिप्रकत्सेप्रवतयीच्या शोधासाठी प्रमळवला. रक्तािी गसठळी होण्यािी िप्र्रमया, 
थलॅॅसेप्रमयािी प्रवकृती प्रामाि होण्यािी िप्र्रमया, रक्तपेशींच्या प्रामािातील यकृत व कनस्थमज्जा यािंी 
भपू्रमका तसेि प्रहमोग्लोबीा आप्रि शरीरातील लोह यािंा संबंध प्रवतर होण्यास त्याचं्या संशोधाािा मोठाि 
हातभार लागला. 
 
स््हस्कोज रेयॉन : सेल्यसलोलपासूा तयार केलेला एक माावप्रार्षमत तंतू. त्याच्यापासूा रेशमासारखे 
गसळगसळीत व बाष्ट्प शोताू घेिारे कापड प्रवितात. लाकडामधील वकवा कापसाच्या झाडामधील 
सेल्यसलोलिी कॉनस्टक सोडा आप्रि काबधा डाय सल्फामडबरोबर कप्रभप्र्रमया करूा िथम त्यािे प्रिकट 
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द्राविात रूपातंर करतात. मग हे द्रावि बारीक प्रछद्रामधूा प्रवरल सल्फ्यसप्ररक ॲप्रसडमध्ये सोडूा नव्हस्कोल 
रेयॉा प्रमळवतात. त्याला ाीट मस्त्री करता येते. पॉप्रलएस्टर, ाायलॉा, लोकर याचं्याबरोबर त्यािे प्रमश्रि 
करता येते. यािा शोध प्रब्रप्रटश रसायातज्ज्ञ िाल्सध फे्रडप्ररक ्रमॉस याांी १८९२ साली लावला. 
 
्हीटस्टोन सेतू (्हीटस्टोन ब्रीज) : पराथािा प्रवद्यसत् रोध मापा करिारे साधा. यामध्ये तीा ज्ञात रोध 
आप्रि एक कज्ञात रोध कसे िार रोध, एक प्रवद्यसत घट आप्रि एक गलॅ्वॉाॉमीटर कसतात. लेव्हा 
गलॅ्वॉाॉमीटरमधूा िवाह वहात ााही तेव्हा पप्ररपथामध्ये संतसला झाले कसे समलतात. तीा रोध माहीत 
कसल्यााे कज्ञात रोध प्रकती ते गप्रित करुा सागंता येते. िाल्सध व्हीटस्टोा याांी िथम हे साधा वापरले 
म्हिूा त्यािें ााव त्याला रेण्यात आले. 
 

 
 

्हीलर जॉन (१९१२-२००८) : कमेप्ररका भौप्रतकशास्त्रज्ञ. मलेक्रॉप्राक्स तज्ज्ञ. माॅहॅटा िकल्पातील एक 
शास्त्रज्ञ. मात्र लगात शातंता ाारंावी म्हिूा ियत्ा. लेवढे किसबॉम्ब िबळ होतील तेवढी लगात यसद्ध 
होण्यािी शक्यता मावळत लाईल; कारि समाा परस्पर भीती कसते हा प्रविार त्याांी पसढे आिला. 
ब्लॅकहोल हे ााव त्याांीि ििप्रलत केलं. 
 
्हेन आकृती टाकिे (्हेन डायगॅ्रंम) : संि उपपत्तीतील सकंल्पाा, प्र्रमया कथवा संिातील संबधं 
दृप्रष्टके्षपात राखवण्यासाठी काढली लाते ती. कशी आकृती टाकिे काढतााा प्रवर्श्संि आयतााे A, B 
.....मत्यारी संि वतसधळााे रशधवण्यािा िघात आहे. आकृती टाकिेत A व B िा छेर आप्रि B संि A िा 
उपसंि राखवले आहेत. 

 

 
 
्हेरी लाजग स्केल इणंटगे्रंशन (्हीएलएसआय) : शकेड्याांी एकानत्मक प्रवद्यसत् (मलेक्रॉप्राक) मंडले एकाि 
कधधवाहकाच्या िीपवर प्रामाि करण्यािे तंत्रज्ञाा (पाहा : एलएसआय, आयसी) 
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्हॅन ॲलन बेल्टस् : पृथ्वीभोवती ठरावीक पट्ट्यमात, िबळ िारिे आहेत. यािे मसख्य कारि म्हिले, या 
पट्ट्यमात कती ऊला कसलेले प्रवद्यसत् भाप्ररत मूलकि, प्लाझ्मा स्वरूपात पृथ्वीच्या भिूसंबकीय के्षत्रात 
कडकतात. पृथ्वीच्या सूयाकडील बालूस, सौरवाऱ्यामसळे भिूसंबकीय के्षते्र िेपली लातात तर प्रवरुध्र बालूस 
ते, पृथ्वीच्या प्रत्रज्येच्या तीा पट कंतरावर पसरतात. या पोकळीत व्हॅा एला बेल्ट् सामावलेले कसतात. 
ते कंतराळवीराांा धोका पोिव ूशकतात. एक्सप्लोरर १ आप्रि एक्सप्लोरर ३ या यााातील उपकरिाांी या 
पट्ट्यमािें कनस्तत्व ित्यक्ष प्रसध्र केले. या मोप्रहमािें ाेतृत्व डॉ. लेम्स व्हॅा ॲला याांी केले म्हिूा, या 
पट्ट्यमाांा त्यािेंि ााव प्ररले आहे. 

 

 
 

्हॅन डेर िाल्स, योहानेस णडडेणरक (१८३७-१९२३) : या डि भौप्रतकी शास्त्रज्ञाला प्ररकल गसॅच्या 
कनस्तत्त्वािी रखल घेऊा आयप्रडकल गसॅिे समीकरि ससधारण्याबिल १९१० सालिा ाोबेल पसरस्कार 
प्रमळाला. या ससधारिेमसळे हायड्रोला आप्रि प्रहप्रलयम वायूंिे द्रवीभवा करिे शक्य झाले. यामसळे 
रसायाशास्त्रािी ्रमायोप्रलक्सपयंत िगती झाली. कि ू आप्रि रेिूमधील क्षीि बलाांा या शास्त्रज्ञािे ााव 
रेण्यात आले आहे. 
 
्हॅन डी ग्रंाफ प्रिेगक (्हॅन डी ग्रंाफ ॲस््सलरेटर) : मूलकि, तसेि किूंिे आया याांा कप्रधक ऊला 
रेिारे एक उपकरि. यामध्ये एका प्रावात ाप्रलकेत किूंिे आया खूप तीव्र प्रवद्यसत् भाराच्या िभावाखाली 
गप्रतमाा केले लातात. या िकारिा एक िवगेक भाभा किससंशोधा कें द्रात १९६३ सालापासूा कायधरत 
आहे. या िवगेकािा शोध व्हॅा डी ग्राफ या कमेप्ररका शास्त्रज्ञााे लावला. 
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्हॅनॅणडयम : (V) : २३ किस्रममाकंािा कप्रतशय कठीि धातू, लेट मंप्रलाासारख्या कती वेगााे काम 
करिाऱ्या यंत्राचं्या पोलारािंा िमसख घटक. 
 
्होल्ट : आंतरराष्ट्रीय मापा ििालीतील प्रवभवातंरािे एकक. एखाद्या प्रवद्यसत् वाहकातूा एक ॲनम्पकर 
मतका प्रवद्यसत् िवाह वाहत कसता एक वॉट मतकी प्रवद्यसत् शक्ती खिध होत कसली तर प्रवद्यसत् वाहकाच्या रोा 
कग्रामंधील प्रवभवातंर एक व्होल्ट मतका कसतो. (पाहा : चवदु्यत चवभव) 
 
्होल्टमीटर : प्रवद्यसत पप्ररपथामध्ये रोा वबरूररम्याा प्रवभवातंर मापाािे साधा. एकसर लोडिीत उच्च 
रोधकाबरोबर संवरेाशील गलॅ्वॉाॉमीटर लोडतात. पप्ररपथामध्ये हे रोन्ही समातंर लोडिीत लोडतात. 
उपकरिाच्या उच्च रोधामसळे पप्ररपथामध्ये फारि थोडा प्रवद्यसत िवाह वाहतो, आप्रि त्यामसळे प्रवद्यसत् राब 
किूक मोलता येतो. 
 
्होल्टा अलेस्सािद्रो (१७४५-१८२७) : प्रवद्यसत् धारक प्रवलेरी (बटॅरी)िा शोध लाविारा मटाप्रलया 
वैज्ञाप्राक. या व्यप्रतप्ररक्त प्रमथेा वायू व नस्थप्रतल प्रवद्यसत् प्रामाि करिाऱ्या संयंत्रािाही त्यााे शोध लावला. 
त्याच्या ाावावरूा प्रवभवातंर मापााच्या एककाला - व्होल्ट हे ााव पडले. 
 
्होल्टेज : प्रवद्यसत पप्ररपथामध्ये प्रवभवातंर व्होल्टमध्ये मोलतात. घरगसती वापरासाठी सवधसाधारिपिे २२० 
होल्टिा प्रवद्यसत पसरवठा कसतो. 
 
्होल्टॅइक सेल : (पाहा : गलॅ्वचनक घर्) 
 
्हॉन, हल्म्बोटझ (१८२१-१८९४) : भौप्रतकी व लीवशास्त्र या रोा प्रवतयात िामसख्यााे संशोधा करिाऱ्या या 
लमधा शास्त्रज्ञााे ऊलेच्या कवााप्रशत्वतेिा शोध लावला. डोळ्याच्या आतील भागािे प्रारीक्षि करिे तसेि 
डोळ्यात होिाऱ्या िकाश कपवतधाािे मापा करिे या करता लागिारी यंते्र (आपथल्मो स्कोप) त्यााे 
शोधूा काढली. (मसक्त ऊला या संकल्पाेिा शोधही त्यााे लावला व उष्ट्िता ऊला शास्त्रात त्यााे मूलभतू 
संशोधा केले.) 
 
्हॉयेजर मोहीम : ाासााे आखलेली माावप्रवरप्रहत आंतरग्रहीय कंतराळमोहीम. या मोप्रहमेच्या कंतगधत 
म.स. १९७७ साली रोा यााे कंतराळात पाठवली गेली. यातंले व्हॉयेलर-१ हे याा गसरू आप्रि शाी यािंी 
भेट घेऊा ग्रहमालेच्या बाहेर गेले. व्हॉयेलर-२ या यााााे गसरू आप्रि शाी या ग्रहाबंरोबर यसरेास (म.स. 
१९८६) आप्रि ाेपच्यूा (म.स. १९८९) या ग्रहाचं्याही भेटी घेतल्या. 
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श 
 
शनी (सटॅनग) : आपल्या ग्रहमालेतला सूयापासूािा सहावा ग्रह. शाी हा वायसमय स्वरूपािा ग्रह आहे. 
मसख्यतः, हायड्रोला आप्रि हेप्रलयमपासूा बालेल्या या ग्रहाच्या वातावरिात आकारमााााससार 
हायड्रोलािे िमाि ससमारे ९६ टके्क मतके आहे. शाीिी सरासरी घाता ही पाण्यापेक्षा कमी कसूा ती 
पाण्याच्या सत्तर टके्क मतकीि भरते. या ग्रहािा व्यास पृथ्वीच्या व्यासाच्या ससमारे साडेाऊपट कसूा 
वलाााे तो पथृ्वीच्या पिंाण्िवपट भरतो. स्वतःभोवती १०·७ प्ररवसातं िरप्रक्षिा पूिध करिारा शाी हा 
सूयाभोवती िरप्रक्षिा पूिध करण्यास २९·४ वते घेतो. शाी ग्रहाभोवती कडी कसूा ती छो्यमा रसर्षबिीतूाही 
सहल प्ररसू शकतात. लहाा-मोठ्या आकारच्या बफध प्रमप्रश्रत रगडधोंड्यापंासूा तयार झालेल्या या 
कड्यािंी रिाा कप्रतशय गसतंागसंतीिी कसूा त्यािंी लाडी फार तर शभंर मीटर मतकीि कसावी. शाीच्या 
आतापयंत शोधल्या गेलेल्या िंद्रािंी संख्या ही साठ आहे. 
 

 
 

शरीरबाह्य (इनस््हरो) : शरीराबाहेर - ियोगशाळेत घडवाू आिली लािारी एकारी लैप्रवक वकवा 
लैवरासायप्राक प्र्रमया. 
 
शरीरबाह्य फलन (टेस्ट यूूटब बेबी / इन स््हरो फर्णटलायझेशन) : स्त्री-बीलािे पसरुताच्या शस्रमािूंशी 
ियोगशाळेत कािेच्या बशीत घडवाू आिलेले मीला. त्या फलाातूा तयार झालेल्या फप्रलत पेशीिी 
ससरुवातीिी काही वाढही आवश्यक ती पोतकद्रव्ये रेऊा ियोगशाळेति केली लाते. त्याांतर तयार 
झालेला भ्रिू त्या स्त्रीच्या गभाशयात पसढील वाढ आप्रि प्रवकासासाठी रूलवला लातो. पूिध प्रवकप्रसत मलू 
ाैसर्षगकरीत्याि मातेच्या गभाशयातूा लन्म घेते. ज्या प्रस्त्रयाचं्या बीलािे काही कारिााे शरीराति 
ाैसर्षगकरीत्या फला होत ााही कशा प्रस्त्रयाांा वधं्यत्वापासूा वािवण्यािे हे तंत्रज्ञाा आता लगभर उपलब्ध 
झाले आहे. 
 
शरीराचे तापमान (बॉडी टेम्परेचर) : ललिराचं्या वकवा उभयिराचं्या शरीरािे तापमाा त्याचं्या 
सभोवतालच्या वातावरिाच्या तापमााामतके कसते. कशा िाण्याांा थंड रक्तािे िािी म्हितात. पक्षी व 
सस्ता िािी हे गरम रक्तािे कसतात. त्यािें सवधसाधारि तापमाा ३६·७ कंश सेनल्सकस ते ५० कंश 
सेनल्सकस मतके कसू शकते. मािसािे तापमाा ३६·१ ते ३७·५ कंश सेनल्सकस कसते. शरीरातंगधत तापमाा 
शरीराच्या पृष्ठभागाच्या तापमाााहूा कप्रधक कसते. 
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शकग रा : काबकहैडे्रट वकवा काबकरकातूंाि वगेवगेळ्या शकध रा प्रमळतात. शकध रा रोा िकारच्या कसतात. 
साध्या आप्रि लप्रटल. साध्या शकध रा शरीरात गेल्याांतर तात्काळ प्रवभाला पावतात आप्रि त्यातूा ऊला 
प्रमळते. शकध रा िवीला गोड कसतात. साध्या शकध रेिी रोा उराहरिे आपल्याला माहीत आहेत. ग्लसकोल 
आप्रि फस क्टोल. 
 

त्यािें रासायप्राक सूत्र आहे. C6, H12, O6 ग्लसकोल व फ्रस क्टोल मॉाोसेकराईड म्हिूा शास्त्रीय 
भातेत ओळखले लातात. डायसकॅराईड म्हिले ग्लसकोल + फ्रस क्टोल हे एकमेकाांा एका बंधााे लोडले 
लातात. त्यावळेी आपली ाेहमीिी साखर म्हिले सस्रमोल तयार होते. शकध रेिे रोापेक्षा लास्त रेिू एकत्र 
आले की पॉली सकॅराईड बाते. स्टािध, ग्लायकोला, सेल्यसलोल ही पॉली सकॅराईडिी काही उराहरिे 
आहेत. 
 
शमा, मनमोहन (१९३७-) : वायू-द्रव, द्रव-द्रव, वाय-ूद्रव-घा िप्र्रमया करण्यासाठी ावीा पद्धती शोधूा 
काढिारे भारतीय रसाया कप्रभयतंा. वाया लािाऱ्या रसायाातूा प्रवतारी द्रव्ये वगेळी करण्यािी िप्र्रमया 
त्याांी शोधूा काढली. ललर गतीाे होिाऱ्या द्रव-द्रव िप्र्रमयेत फेल रनॅ्स्फर आप्रि प्रमसेलर कॅटॅप्रलस्टिी 
िप्र्रमया त्याांी यशस्वी करूा राखवली. मंग्लंडच्या रॉयल सोसायटीिे ते फेलो (एफ. आर. एस.) कसूा 
मसंबई यसप्राव्हर्षसटी मनन्स्ट्ूयमट ऑफ केप्रमकल टेक्ाॉलॉली या संस्थेिे ते संिालक होते. 
 

 
 

शि (कॅडािर) : किेता शरीरास ‘शव’ कसे म्हितात. माावी शवािा उपयोग वैद्यकीय महाप्रवद्यालयात 
शरीरशास्त्र प्रशकप्रवण्यासाठी केला लातो. शवप्रवच्छेराामसळे प्रवद्याथी सवध कवयवािंा कभ्यास करतात. 
कवयवरोपिासाठी शवािे मतू्रवपड, यकृत, डोळे यािंा उपयोग होतो; पि यासाठी मृत्यूांतर कमीतकमी 
वळेात हे कवयव शल्यप्रिप्रकत्सेाे बाहेर काढिे आवश्यक कसते. 
 
शिणिच्छेदन (पोस्ट माटेम) : वैद्यकशास्त्रािी गरल वकवा कायद्यािमािे आवश्यक म्हिूा शवप्रवच्छेरा 
करतात. शरीरािी रिाा, कवयवािें कायध, रोगाच्या प्रिन्हाचं्या लीवतंपिी केलेल्या ाोंरी, व त्यािा संबधं, 
पयावरिािा, कामाच्या प्रठकािच्या वातावरिािा शरीरावर झालेला पप्ररिाम या सवध गोष्टी समलण्यासाठी 
शवप्रवच्छेरा आवश्यक आहे. 
 

मृत्यू सशंयास्पर कसेल तर कॉरोार कायद्यािमािे शवप्रवच्छेरा करायला सागंतात. मृत्य ू
कपघाती, आत्महत्या, खूा की ाैसर्षगक कारिामसळे झाला यािे यामसळे प्राराा होते. या शवप्रवच्छेराासाठी 
ाातेवाईकाचं्या परवाागीिी आवश्यकता ासते. वैद्यकीय कारिासाठी शवप्रवच्छेरा केल्यास 
ाातेवाईकािंी परवाागी लागते. 



 

अनुक्रमणिका 

शस्त्रणक्रयेचा चाकू (स्कालपेल) : हा स्टेालेस स्टीलपासूा तयार केलेला कप्रतशय धाररार िाकू कसूा 
त्विा व आतील भागािंा छेर घेण्यासाठी वापरला लातो. आवश्यकतेिमािे यािे वगेवगेळे आकार 
कसतात. पूवी धाररार भाग (ब्लेड) व राडंा (हॅण्डल) सलग कसे. हल्ली हे ससटे भाग कसतात. त्यामसळे 
राडंा तोि ठेवाू पसढिी ब्लेड बरलता येते. प्रालंतसकीकरिासाठी ब्लेड लायसॉल वकवा तत्सम रासायप्राक 
द्रव्यात बसडवाू ठेवतात. राडंा उकळवाू वकवा ऑटोक्लेव्ह करूा प्रालंतसक केला लातो. 
 
शाकाहारिाद (्हेणजटरीयणनझम) : िाण्याचं्या मासंापासूा प्रमळिाऱ्या सवध खाद्यपराथांाा वज्यध माािारी 
आहारििाली. पशू, पक्षी, मासे, समसद्रखाद्य एवढेि काय पि या िाण्याचं्या कंड्याांाही या आहारििालीत 
वज्यध मााले लाते. ही ििाली कंप्रगकारण्यािी काेक कारिे आहेत. त्यात रुढी, संस्कृती, धमध, कथधकारि, 
ाैप्रतक कप्रधष्ठाा, पयावरि संरक्षि तसेि आरोग्यप्रविार यािंा समावशे आहे. 
 
शाखीय िाढ (्हेजीटेणट्ह ग्रंोथ) : वास्पतीिी पााे, फादं्या, बसंधा, शाखीय वाढीत समाप्रवष्ट होतात. यािा 
सहभाग वास्पतीच्या प्रवस्तारात कसतो. परंतस िलाा आप्रि फलधारिेत ासतो. ात्र किद्रव्यािा कप्रधक 
पसरवठा झाल्यास शाखीय वाढ कप्रवरत होऊा फस ल व फळ धारिेस प्रवलंब होतो. फळाफस लािें उत्पि कमी 
होते. 
 
शामक (मॉडरेटर) : यसरॅप्रायमिी किसप्रवभाला शृखंला कखंप्रडत कायधरत ठेवण्यासाठी त्यातूा बाहेर 
पडिाऱ्या न्यरूॉािी गती मरंाविारे पराथध. न्यूरॉा ज्या वळे रससऱ्या किूवर आरळतात व त्या वळेेस ते 
आपली ऊला त्या किूस रेतात व त्यामसळे त्यािंी गती कमी होते. ग्राफाईट व लड पािी हे रोा शामक 
बऱ्याि किसभट्ट्यमात वापरतात. 
 
शार सेंटर : श्रीहरीकोटा बेट. सतीश धवा स्पेस सेंटर. आंध्रिरेशात कसले तरी िेिईपासूा शभंर 
प्रकलोमीटर कतंरावर आहे. म. स. १९६९ मध्ये भारतीय कंतप्ररक्ष संशोधा संस्थेिा एक प्रवभाग म्हिाू 
स्थापाा झाली. कंतराळात पृथ्वीभोवती लवळच्या कके्षत, उपग्रहाांा घेऊा लािाऱ्या याााांा (एस एल 
व्ही-सटेॅलाईट लॉि व्हेमकल) सोडण्यासाठी या कें द्रािी स्थापाा झाली. रॉकेटिे िके्षपि, यााािें िके्षपि 
यावर संशोधा करिे, रूरप्रमती (टेप्रलमेरी) पसरविे, भारतीय कंतप्ररक्ष संशोधा संस्थेच्या उपग्रह मोप्रहमािें 
कंतराळात वधे घेण्यासाठी लप्रमाीवर कें द्र उभारिे आप्रि रॉकेटच्या मोटरसाठी लागिारे धा मधंा प्रामाि 
करिे ही मसख्यत्व े कामे सोपवली आहेत. कें द्रााे १९८० मध्ये एसएलव्ही ३ िे यशस्वी िके्षपि केले. 
आयधभट्ट, भास्कर, रोप्रहिी आप्रि ॲपल या मोप्रहमासंाठी आवश्यक तंत्रसहाय्य पसरवले. सध्या हे प्रठकाि 
उपग्रह िके्षपिासाठी वापरतात. 
 
शाकंि (कोणनक) : िप्रलत वबरूिे ााभीपासूािे कंतर व प्रायतरेते (डायरेनक्रक्स) पासूािे लंबातंर यािें 
गसिोत्तर नस्थराकं येतो तो वबरसपथ वकवा व्रम या नस्थराकंासं उत्कें द्रता (एक्सेंप्ररप्रसटी) म्हितात व तो e 
ितीकााे राखवतात. लर e = l तर कन्वस्त (पॅराबोला), e<l तर प्रववृत्त वकवा लंबवतसधळ आप्रि e>l तर 
आपास्त (हायपरबोला) कसे e च्या वकमतीाससार हे व्रम ओळखले लातात. 
 
णशफर, जॉन रॉबटग (१९३१-) : कमेप्ररका भौप्रतकतज्ज्ञ. १९७२ सालच्या भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले 
पाप्ररतोप्रतकािे मााकरी. त्याांी लॉा बार्षडा आप्रि प्रलऑा कूपर याचं्यासह ससपर कंडनक्टनव्हटीिा शोध 
लावला. या शोधाला बी.सी.एस. थेकरी कसे संबोधले लाते. 
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णशरोडकर, णिठ्ठल नागेश (१८९९-१९७१) : आंतरराष्ट्रीय ख्यातीिे भारतीय स्त्री रोग तज्ज्ञ, कपसऱ्या गभध 
वाढीमसळे वारंवार होिाऱ्या गभधपातावर ग्रीवलेा टाका घालूा (प्रशरोडकर स्टीि) गभधपात थाबंप्रविे, योाी 
ासिाऱ्या स्त्रीयाांा कृप्रत्रम योाी प्रामाि करूा रेिे, बील वाप्रहन्या बंर झाल्यााे येिारे वधं्यत्व यावरील सवध 
शस्त्रप्र्रमयािें लागप्रतक पातळीवरील लाक. संततीप्रायमाासाठी पसरुतािंी शस्रमबील वाप्रहाी प्रवच्छेरा 
(व्हॅसेक्टोमी) शस्त्रप्र्रमया त्याांी शोधूा काढली. 

 

 
 
णशरोिंबदू - खगोलशास्त्र (झेणनथ - ॲस्रॉनॉमी) : खगोलावरील आपल्या डोक्यावरील वबरू. हा वबरू 
‘खस्वनस्तक’ या ाावहेी ओळखला लातो. 
 
णशशुधानी (मारसुणपयल) : काही स्ताधारी िाण्यातं, त्याचं्या प्रपलाांा वाढवण्यासाठी पोटावर एक प्रपशवी 
कसते त्याला प्रशशसधााी म्हितात. या प्रपशवीत ती प्रपले वाढवली लातात. प्रपशवीत कसताांा प्रपलाांा 
आईिे रूध प्रपिे सहल शक्य होते. उरा. ऑस्रपे्रलयात सापडिारा कागंारू. या िाण्यातं प्रासगााे कशी 
रिाा केलेली कसते. 
 

 
 

णशसे (लेड) : (Pb) : क्रम. ८२, लड, करड्या रंगािा, ारम तंतूक्षम, वधधाीय धातू, आितीसारिीतील 
६व ेआवतधा आप्रि १४ व्या गटािा सरस्य. कभा. २०७·२ साघ. ११·४, प्रववब. ३२७ कंश से. उवब. १७४० कंश 
से. प्रशसे हा धातू फार पसराता काळापासूा माहीत आहे. पािी, गंधकाम्ल वगैरेंिा पप्ररिाम होत ााही, 
मोटारींच्या बॅटरींसाठी वापर, लास्त व्रमीभवााकं कसलेल्या कािा, िष्ट्मे, िकाशकीय उपकरिे, तैलरंग, 
स्फोटके, लंतू आप्रि कीटकााशके वगैरेंसाठी वापर, धातंूिे लोड (सोल्डर) रेण्यासाठी आप्रि फ्यलू 
तारासंाठी प्रशसे-कथील धातूप्रमश्रिे वापरतात. बंरसकीच्या गोळ्या आप्रि छरे यासाठी वापर, कारि 
वलाामसळे लास्त गतीऊला साठप्रवली लाते. प्रशशािे किू, लाल रक्तपेशींच्या प्रार्षमतीत आप्रि मेंरू, मूत्रवपड 
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यकृत वगैरे कवयवाचं्या कायात कडथळे आितात, र्श्सायंत्रिा वकवा त्विा यातूा प्रशशाच्या किािंा 
शरीरात िवशे झाल्यास प्रवतबाधा होण्यािी शक्यता कसते. 
 
िंशगाचं्या उपद्रिाचा बंदोबस्त (डी-हॉणनंग) : वशगापंासूा माावाला होऊ शकिारा धोका टाळण्यासाठी व 
वशगाचं्या ककध रोगािा उपिार म्हिूा वशगाचं्या उपद्रवािा बंरोबस्त करिे लरुरीिे कसते. वशगापंासूािा 
धोका मसळातूाि टाळण्यासाठी म्हिले वशगे वाढूि ायेत म्हिूा डी-हॉप्रांग केले लाते. वासराांा वशगे 
येतात त्या लागी िसन्यासारखी काही लालीम रसायाे वापरूा हे साधले लाते. या व्यप्रतप्ररक्त बैलामंध्ये 
वशगाचं्या ककध रोगािा िारसभाव झाल्यास वशग/वशगे डोक्यापासूा लवळ ४ सें. मी. वर वशगे कापली लातात. 
 
शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) : ााशवतं शतेमाल कप्रधक काळ प्रटकवण्यासाठी शीतकरिािे तंत्र वापरूा 
तयार केलेले खास गोराम. साठविीच्या लागेिे तापमाा ४ ते १५ कंश सेनल्सकस आप्रि सापेक्ष आद्रधता ८५ 
ते ९० टके्क राखण्यािी व्यवस्था केलेली कसते. त्यामसळे शतेमाल लवकर ाासत ााही. 
 
शीतणनद्रा (हायबरनेशन) : कप्रतशीत िरेशातील प्रहवाळ्यात थंडी आप्रि किाच्या कमतरतेपासूा बिाव 
करण्यासाठी िाण्याांी आत्मसात केलेली प्राद्रा. प्रकमाा ऊलेिा वापर करण्यासाठी िािी शरीरािे तापमाा 
कमी करतात. हृरयािे ठोके, र्श्ासोच्छछ वास आप्रि ियापिय िप्र्रमया कत्यतं प्रधम्यागतीाे िालतात. 
शरीरात साठवलेल्या िरबीवरि ते कवलंबूा राहतात. 
 
शीतािस्था णिज्ञान (क्रायोजेणन्स) : कत्यंत कमी तापमाा प्रामाि (तयार) करण्याबरोबरि ते तसेि 
राखण्यािे आप्रि या तापमााावर प्रवप्रवध मंप्रद्रयगोिर गोष्टींिा कभ्यास करण्यािे शास्त्र. 
 
शीणतकरिाने सुकणििे (रिकीज नाइगं) : खाद्य पराथध तसेि कन्य लैप्रवक पराथध प्रटकवण्यािी एक पद्धत. 
या पद्धतीत प्रावात पोकळीत पराथध ललर गतीाे थंड केले लातात. त्यावळेी बफािे स्फप्रटक तयार होऊ 
प्ररले लात ााहीत. कन्यथा ते पराथाच्या पेशींाा हाप्राकारक ठरतात. खाद्यपराथध, पेशीयसक्त पराथध 
यािबरोबर रक्तािी साठिकू या पद्धतीाे केली लाते. 
 
शुक्र (स््हनस) : आपल्या ग्रहमालेतला सूयापासूािा रससऱ्या ्रममाकंािा ग्रह. या ग्रहािा व्यास पृथ्वीच्या 
व्यासाच्या ९५ टके्क कसूा त्यािे वस्तसमाा पृथ्वीच्या वस्तसमाााच्या ८१ टके्क मतके आहे. आकार व 
वस्तसमाााच्या स्वरूपात पृथ्वीिे भावडं शोभिाऱ्या या ग्रहावरील वातावरि मात्र पृथ्वीवरील वातावरिापेक्षा 
खूपि राट कसूा शस्रमाच्या पृष्ठभागावरील त्यािा राब पथृ्वीच्या पृष्ठभागावरील राबापेक्षा ाव्वरपट कप्रधक 
आहे. शस्रमावरिे हे वातावरि मसख्यतः काबधा-डाय-ऑक्सामड वायसाे भरलेले आहे. आकारमाााच्या 
स्वरूपात वातावरिािा शहाण्िव टके्क भाग व्यापिाऱ्या या वायूाे शस्रमािे रूपातंर एका ििंड हप्ररतगृहात 
केलेले आहे. या वायूच्या उष्ट्िता शोताू घेण्याच्या क्षमतेमसळे शस्रमाच्या पृष्ठभागावरिे तापमाा सतत 
साडेिारश े कंश सेनल्सकसपेक्षा लास्त कसते. प्ररवसाच्या आप्रि रात्रीच्या तापमााात प्रतथे प्रवशते फरक 
कसत ााही. शस्रम हा स्वतःभोवतीिी िरप्रक्षिा २४४ प्ररवसातं व सूयाभोवतालिी िरप्रक्षिा २२५ प्ररवसातं 
पूिध करतो. शस्रमाला िदं्र ााही. 
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शुक्रपेशी / पंुबीज (स्परमॅटोझून) : लैं प्रगक िलाा िप्र्रमयेत पसरुताकडूा यािी प्रार्षमती होते. या लाबंिलक 
वळवळिाऱ्या पेशीत लरा रंुर कसे शीतध ज्यात मसख्यतः गसिसूते्र कसतात. मधल्या वक्ष भागात 
मायटोकोंप्रड्रआ आप्रि तत्सम मतर काही कंगके कसतात आप्रि शवेटी लाबं शपेटी कसते प्रलच्या 
वळवळण्यााे पेशीिे िलावला शक्य होते व ती िलाा कवयवामंधूा िवास करू शकते. 
 
शुक्रपेशी पेढी (स्पमग बँक) : शरीराबाहेर काढलेल्या शस्रमपेशींिी सलीव रूपात साठवि करण्यािी ििाली. 
या पेशी पोतक द्राविात, प्रालंतसक कवस्थेत आप्रि कप्रतशीत वातावरिात ठेवल्या लातात. कृप्रत्रम 
गभधधारिेसाठी त्यािंा उपयोग होऊ शकतो. 
 
शु्ला, जगदीश (१९४४-) : भारतीय वशंािे कमेप्ररका शास्त्रज्ञ. २००८ साली ५२ व्या मटंराॅशाल 
प्रमप्रटओरोलॉप्रलकल ऑगधाायझाेशाच्या वार्षतक कप्रधवशेाात आयएमओ हा लागप्रतक पसरस्कार प्रमळाला. 
मान्सूा आप्रि हवामााािे किूक कंराल शसक्ला याांी बाधंले. यापूवीही त्याांा या के्षत्रातील वॉकर 
ससविधपरक, कालध  गसस्ताव परक प्रमळाले आहे. हवामााासाठी कायधरत कसलेल्या आतंरराष्ट्रीय सल्लागार 
सप्रमतीच्या कध्यक्षपरी शसक्ला यािंी ासकतीि ाेमिूक झाली. सध्या कमेप्ररकेच्या लॉलध मेसॉा प्रवद्यापीठात 
िाध्यापक. 
 
शुद्धगणित / अमूतग गणित (प्यअूर मॅथेमॅणट्स) : सालोसाल संशोधा करूा एखारे गप्रितीय तत्त्व 
िस्थाप्रपत झाल्यावर त्यािा व्यवहारात वकवा प्रवज्ञााात तत्काळ उपयोग होईल कसे ासले तरी गप्रितीय 
िगती म्हिाू ज्यास महत्त्व कसते ते शसद्ध गप्रित. 
 
शूिय (णझरो) : कभाव रशधप्रविारे संख्याितीक ० कसे काढतात. संख्यारेतेवरील आरंभवबरू या ितीकााे 
राखप्रवतात. ली संख्या रससऱ्या संख्येत प्रमळप्रवली कसता कथवा रससऱ्या संख्येतूा वला केली कसता, 
रससरी संख्या बरलत ााही. ती शनू्य होय. उरा ‘क’ + ‘ख’ वकवा ‘क-ख’ यािे उत्तर ‘क’ कसेल तर ‘ख’ 
शून्य होय. कोित्याही संख्येस शून्यााे गसिले कसता उत्तर शून्य येते. कोित्याही शनू्येतर संख्येस शून्यााे 
भागले कसता उत्तर कांत येते तर शून्यााे शनू्यास भागले कसता उत्तर कप्राप्रित कसते. 
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पूिांकावर शनू्य प्ररल्यास वकमत रहा पटीाे वाढते. उरा. १०, १००, १०००. उलट रशाशं 
प्रिन्हापसढे शून्य प्ररल्यास वकमत रहा पटीाे कमी होते. उरा. ०·१, ०·००१, ०·०००१ शून्यािा शोध भारतात 
लागला आहे. 
 
शूिय घात (णझरो इडें्स) : शून्येतर संख्येिा घात शनू्य कसेल तर त्यािी वकमत १ येते. उरा. क्ष° = १ 
(क्ष≠०) (घातीय प्रायम पहा.) 
 
शूळ त्िचा िंकिा कटकचमी (इकायनोडमग) : स्टारप्रफश, सी-कर्षिा याचं्यासारख्या कपृष्ठवशंी िाण्यािंा 
समसराय. या समसरायातील सवध िािी सागरी कसूा त्यािंी शरीररिाा पंिप्रत्रज्यासम कसते. शरीरबाह्य 
आवरि काटेरी कसते. याचं्या लवळलवळ ६ हलार िलाती आहेत. लवळलवळ ५५ कोटी वतांपूवी हे िािी 
कनस्तत्वात आले. 
 
शंृगप्रणथन (केरॅणटन) : त्विेच्या सवांत वरच्या थरातले हे गंधक-यसक्त िप्रथा. यामसळे त्विा कडक होते व 
ललरोधकही होते. ाखे, केस, वशगे, खूर केरॅप्रटािे कसतात. याला शृगंिप्रथाही म्हितात. िखर उलेड व 
लंतसससंगध यापंासूाही संरक्षि प्रमळते. केरॅप्रटाोसामट स या पेशी केरॅप्रटािी प्रार्षमती करतात. 
 
शंृखला अणभणक्रया / साखळी प्रणक्रया (चेन णरॲ्शन) : एखाद्या रासायप्राक िप्र्रमयेत तयार होिाऱ्या 
रेिूंच्या सहभागााे कखंप्रडत िालू राहिारी िप्र्रमया. न्यूरॉाबरोबर मीला होताि यसरोप्रायमच्या किूिे 
प्रवभाला होते व त्यातूा रोापेक्षा लास्त न्यरूॉा बाहेर टाकले लातात, हे न्यूरॉा आिखी रोा किूिें 
प्रवभाला करू शकतात व कशा प्ररतीाे या िप्र्रमयेिी साखळी कखंप्रडत िालू राहते. प्रहला किसप्रवभालाािी 
साखळी िप्र्रमया म्हितात. ती प्रायंप्रत्रत करूा प्रतिा उपयोग किसभट्टीसाठी केला लातो. 
 
शेंगाचंी झाडे (लेगुम) : फस लझाडातंील वैप्रवध्याच्या दृष्टीाे रससऱ्या ्रममाकंािे कस टस ंब. वाल, वाटािा, ििे 
कसे भरपूर िप्रथाे कसलेले कििकार; लसूिघास ही उत्तम िराऊ लात; ताग, ाीळ, प्रशसव मत्यारी 
उपयसक्त पराथध रेिाऱ्या वास्पती या कस टस ंबात आहेत. या कस टस ंबातील झाडाचं्या मसळावंर गाठी कसतात. या 
गाठींत लीवािूंिी वस्ती कसते. हे लीवािू लप्रमाीतील ाायरोला शोताू साठवतात. यलमाा झाडािंा या 
ाायरोलामसळे फायरा होतो. 
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शेयेूट, सतीश (१९५०-) : भारतीय सागरवैज्ञाप्राक. सागराच्या भौप्रतक गसिधमांप्रवतयीिे त्याांी मौप्रलक 
संशोधा केले आहे. २००४ सालापासूा सीएसआयआरच्या कखत्याप्ररत कसलेल्या गोव्यातील ाॅशाल 
मनन्स्ट्ूयमट ऑफ ओशाोग्राफीिे ते संिालक आहेत. 
 

 
 

शेतजणमनीचे प्रकार (टाइप्स ऑफ फाणमंग लँड) : शतेलप्रमाीिी उपयसक्तता, रंग, गसिधमध लक्षात घेऊा 
लप्रमाीिे िकार ठरप्रवले गेले. 
 

काळ्या मातीच्या लप्रमाी (ब्लॅक कॉटा सॉमल) भारतातील मध्य व रप्रक्षिेकडील राज्यात प्ररसूा 
येतात. लप्रमाी खोल, ललधारिा शक्ती उत्तम, त्यामसळे कापूस लागवडीस उत्तम. पवधतीय िरेशात डोंगर 
उतरिीच्या माथ्यावर ‘डोंगराळ लप्रमाी’ आढळतात. या उथळ, मसरमाड, हलक्या कसल्यााे पािी 
लास्तकाळ प्रटकत ााही. ‘रेताड लप्रमाी’ रालस्थााातील थर वाळवटं व गसलराथमधील कच्छच्या रिात 
सापडतात. लप्रमाीत वाळूिे िमाि लास्त कसल्यााे ससपीकता व ललधारिाशक्ती कमी. ‘लाल मातीच्या 
लप्रमाी’ लाल, प्रपवळसर रंगाच्या कसतात. यामध्ये लोह खप्रालािे क्षार कप्रधक. त्यामसळे लालरंग िाप्त 
होतो. लप्रमाीत पाण्यािा प्रािरा उत्तम होतो. 
 

‘लॅटेराईट’ गटाच्या लमीाीरेखील लाल रंगाच्या कसतात. परंतस त्याचं्या मातीच्या किािी रिाा 
मधमाशाचं्या पोळ्यासारखी कसते. हे वैप्रशष्ट््यम. कााटक, महाराष्ट्र, आंध्रिरेश, ताप्रमळााडू, प्रबहार, 
बंगाल आप्रि पूवेकडील राज्यातं प्ररसते. समसद्र प्रकाारपट्टीलगत ‘क्षार लप्रमाी’ तर रमट हवामााात कप्रत 
पावसाच्या िरेशातं, ाद्याचं्या खोऱ्यात व लंगल भागात ‘रलरलीच्या लप्रमाी’ आढळतात रेशाच्या काही 
भागात थोड्या िमािात ‘ओसाड लप्रमाी’ आहेत, ज्यावर कोितेही पीक येत ााही. 
 
शेततळे (फामग पॉडं) : कप्रायप्रमत, कमी कालावधीत, भरपूर पडिाऱ्या पावसािे पािी, ारीााल्यात वाहूा 
वाया लाते. हे पािी उतार लक्षात घेऊा पािलोटाच्या िवाहाच्या कें द्रस्थााी / शतेातील सखल लागेवर १ 
ते १·५० मीटर खोलीच्या खड्यातं साठप्रवतात. यालाि शतेतळे म्हितात. ाैसर्षगक घळीत आडवा बाधं 
टाकूा (एम्बॅकमेन्ट) वकवा खोरकाम करूा शतेातील पािी शतेाति कडवतात. पावसािी कमतरता 
कसेल तेव्हा तळ्यातील पािी प्रपकाांा संरप्रक्षत ओलीत म्हिूा वापरतात. शतेतळ्यातील पाझरामसळे 
लवळच्या प्रवप्रहरींच्या पाण्यातही वाढ होते. एकूि शतेीच्या रहा टके्क लप्रमाीवर शतेतळे केल्यास पाण्याच्या 
बाबतीत शतेकरी स्वयंपूिध होतो. 
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शेतमाल (ॲग्रंोप्रॉड्ट) : शतेमालामध्ये रूध व रसग्धलन्य पराथध सोडूा, शतेीमध्ये तयार होिारी सवध 
िकारिी कडधान्ये, तृिधान्ये व गळीतधान्ये, फळे भाज्या, फस ले व मसाले यािंा समावशे होतो. तसेि मासे, 
रेशीम आप्रि लंगलातील गोळा केलेले मध, वडक, औतधी वास्पती यािंाही समावशे होतो. शतेी उत्पाराे 
हंगामी आप्रि ााप्रशवतं कसतात. 
 
शेतमाल णिक्री, ्यापार (माकेिंटग ऑफ ॲग्रंीकल्चरल प्रोड्युस) : कृप्रतमालािी प्रव्रमी व्यवस्था 
ए.पी.एम.सी. कायद्याकंतगधत प्रायंप्रत्रत करतााा, राज्याच्या भौगोप्रलक के्षत्रााससार माकेटके्षत्र ठरप्रवले 
लाते. ित्येक के्षत्रासाठी राज्य सरकारतफे बालारसप्रमतीिी स्थापाा केली लाते. सप्रमतीच्या (मंडी) 
स्थापाेांतर प्रतच्या के्षत्रातं एखारी व्यक्ती वकवा रलाल शतेकऱ्याकंडूा कृप्रतमालािी घाऊक खरेरी 
स्वतंत्रपिे करू शकत ााही. शतेकरी आपल्या मालािी थेट वकवा प्रकरकोळ प्रव्रमी स्वतंत्रपिे करू शकत 
ााही. प्रकरकोळ मालप्रव्ेरमत्यास माल खरेरीसाठी बालारसप्रमतीकडूा ‘परवााा’ घेऊा खरेरीप्रव्रमीिा 
व्यवहार करावा लागतो. या व्यवस्थेत स्पधा खसंटते, स्पधात्मक बालारव्यवस्था प्रवकसीत व्हावी म्हिाू 
ए.पी.एम.सी. कायद्यामध्ये ससधारिा करण्यािे ियत्ा होत आहेत. 
 
शेती-उद्योग (ॲग्रंो-इडंस्री) : शतेीवर आधाप्ररत आप्रि शतेीस पूरक कसे सवध उद्योग. यातं शतेमालावर 
िप्र्रमया करूा प्रारप्राराळी उत्पाराे करण्यािा उद्योग, तसेि रसग्धलन्य पराथध व गसराचं्या मासंाच्या 
पराथांिाही समावशे होतो. 
 
शेरींनटन, चाल्सग स्कॉट (१८५७-१९५२) : प्रब्रप्रटश िेताससं्थातज्ज्ञ. वैद्यकीय के्षत्रातले १९३२ सालिे ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक एडगर डग्लस कँप्रड्रया याचं्यासह त्याांा रेण्यात आले होते. िेतासंस्थेतील न्यूरोा या मूलभतू 
घटकाच्या शोधासाठी, त्यािंा हा बहसमाा करण्यात आला होता. रोा िेतापेशींतील संपकध  स्थळाला 
शरेीग्टा याांी सायाेस ही सजं्ञा वापरली. 
 
शेरेनकॉफ प्रारि (शेरेनकॉफ रेणडएशन) : १९३४ साली पावले शरेेाकॉफ या रप्रशया शास्त्रज्ञााे या 
िारिािा शोध लावला. एखाद्या िकाशपायध माध्यमातूा उच्च ऊला कसलेले प्रवद्यसत् भाप्ररत मूलकि, त्या 
माध्यमातील िकाशाच्या वगेापेक्षा लास्त वगेााे िवास करीत कसल्यास, प्राळसर िकाश उत्सर्षलत 
करतात. या प्रवद्यसत् िसंबकीय िारिास सेरेन्कॉव्ह िारि, कसे म्हितात. भारताच्या कप्सरा किसभट्टीत हे 
िारि प्ररसत कसे. पॅव्हेल सेरेन्कॉव्ह याांा या शोधाबिल १९५८सालािे भौप्रतकशास्त्रािे ाोबले पाप्ररतोप्रतक 
प्रवभागाू प्रमळाले. 
 
शेळी / मेंढीपालन (शीप फाणमंग) : शळेी / मेंढी हा िािी काटक कसल्यााे कस ठेही, सहल उपलब्ध 
होिाऱ्या वास्पतीवर लगतो. त्यािें संवधधा करूा शतेीला पूरक व्यवसाय म्हिाू त्यािा उपयोग होतो. 
त्याचं्यापासूा रूध, मासं, कातडी, लोकर व लेंडीखत ही उत्पाराे प्रमळतात. शळे्याचं्या कंगोरा, 
लमाापारी, संगमाेरी, काप्रश्मरी, मलबारी म. मसख्य लाती आहेत. भारत हा शळेीपालाातील एक कग्रगण्य 
रेश आहे. 
 
शेिाळ (मॉस) : ब्रायोफायटा वगातली कप्रतशय लहाा आप्रि मऊ वास्पती. १ ते १० सें.मी. उंिीिी 
लवळलवळ झसपक्याांी आप्रि रमट हवते वकवा सावलीत वाढिारी वास्पती. प्रतला फस ले वकवा प्रबया 
ासतात. फक्त पााे आप्रि रेठ कसतात. याच्या १० हलार लाती आढळतात. 
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शेष णसद्धाित (णरमाईडंर णथअरम) : लर f(x) बहसपरीला x-a ाे भाप्रगले तर येिारी बाकी ही बहसपरीत 
x=a घालूा प्रतिी f(a) ही ली वकमत येते प्रतच्या बरोबर कसते. उरा. f(x) = x2 - 3x + 5 आप्रि x - 2 
भालक घेतल्यावर, f(2) = (2)2 - 3 ✕ 2 + 5 = 3 ही बाकी येते. 
 
शेषाद्री, णतरुिेंकट राजेंद्र (१९००-१९७९) : भारतीय रसायातज्ज्ञ. भारतातील वास्पतीत आढळिाऱ्या 
फ्ववेोाोईड लवकािें पृथ्थकरि करूा, त्यातील ऑनक्सला हेटरोसायनक्लक संयसगािे प्रवश्लेति, हे त्यािें 
महत्त्वपूिध कायध होय. 
 
शैिाल (अल्गी) : पेशींतील द्रव्याचं्या साहाय्यााे िकाश संश्लेति करूा किप्रार्षमती करिारी सवांत िािीा 
वास्पती. शवैाल एकपेशीय वकवा बहसपेशीय कसतात. एकपेशीय क्लॅमोडोमोाास, ठरावीक आकारात 
एकत्र राहिाऱ्या समाा गसिाचं्या पेशी कसलेले व्हॉल्वॉक्स, एकापसढे एक पेशी लोडलेल्या धाग्यासारख्या 
स्पायरोप्रगरा, फादं्या-पाााचं्या आकारातं कसलेले फ्यकूस, मत्यारी शवैालिकारािंी उराहरिे आहेत. 
त्यातंील द्रव्याचं्या घटक रंगािमािे शवैालािें वगीकरि करतात. लसे, हप्ररतद्रव्यािें क्लोरोफायटा, प्राळे 
सायााोफायटा, ताबंडे ऱ्होडोफायटा मत्यारी. शवैलाांी सूयधिकाशाच्या मरतीाे हवते िथम ऑनक्सला 
सोडला, त्या ऑनक्सलािा र्श्साातं उपयोग करता आल्यामसळे मतर िािी कनस्तत्वात आले. लीवाचं्या 
उत््रमातंीिी ससरुवात शवैालामंसळे शक्य झाली. 
 
शोषि (ॲबसॉबगशन) : घा वकवा द्रव पराथात, वायसरूप पराथािे वकवा घा पराथात, द्रव पराथांिे होिारे 
शोति. शोतिप्र्रमयेत, शोप्रतत पराथध, शोतक पराथाच्या पृष्ठातूा बराि आतपयंत शोतला लातो. पृष्ठशोति 
प्र्रमयेत तो फक्त पृष्ठावरि शोतला लातो. (पाहा : पृष्ठशोषर्ण) 
 
शॉकले, णिल्यम ब्रँडफोडग (१९१०-१९८९) : कमेप्ररका भौप्रतकतज्ज्ञ. त्यािें सेमीकंडक्टर प्रवतयीिे संशोधा 
व रानन्झस्टरमध्ये होिारा पप्ररिाम या संबधंीिा शोध; यासाठी त्याांा १९५६ सालिे भौप्रतकशास्त्रातील 
ाोबले पाप्ररतोप्रतक, लॉा बार्षडा आप्रि वाल्टेर ब्राटेा या शास्त्रज्ञासह प्रमळाले. 
 
शॉलो, आथगर एल. (१९२१-१९९९) : कमेप्ररका भौप्रतकतज्ज्ञ. लेझर स्पेक्रोस्कोपीच्या शोधाबिल 
भौप्रतकशास्त्रातले १९८१ सालिे ाोबले पाप्ररतोप्रतक त्याांा प्राकोलास ब्लोएमबगेा, आप्रि काई एम. 
प्रझगबाहा याचं्यासह प्रमळाले होते. 
 
श्टाकग , योहानेस (१८७४-१९५७) : कॅथोड रे ाप्रलकेतील कॅााल रे िा िकाश डॉप्लर िभावािा आप्रवष्ट्कार 
करतो या प्रसद्धान्तािा पडताळा सारर केल्याबिल १९१९ सालिा भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार 
प्रमळप्रविारे लमधा वैज्ञाप्राक. प्रवद्यसतके्षत्राच्या िभावापोटी या िकाशातील विधपट रसभगंूा काेक विधरेखा 
तयार होतात हेही त्याांी राखवाू प्ररले होते. हा आप्रवष्ट्कार आता श्टाकध  मफेक्ट या ाावााेि ओळखला 
लातो. 
 
श्रििातीत ध्िनीलहरी (अल्रा सॉणनक साऊवड) : माावी काााला ऐकू ा येिाऱ्या, २० हलार हटधझ पेक्षा 
लास्त वारंवाप्ररता कसलेल्या ध्वाीलहरी. या लहरींिा उपयोग रोगप्रारााासाठी तसेि साधं्यामंधील आप्रि 
स्ाायूमधील वरेाेवर उपिार म्हिूाही केला लातो. औद्योप्रगक के्षत्रात धातूमधील आप्रि धातूपासूा तयार 
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केलेल्या यंत्राचं्या खडे्ड, भेगा यासारख्या भागातील त्रसटी शोधण्यासाठी, यंत्रािा पृष्ठभाग साफ करण्यासाठी 
आप्रि धातूिी लाडी मोलण्यासाठी यािंा वापर करतात. (पाहा : अल्ट्रा सोनोग्राफी) 
 
श्रेढी (सेरीज) : श्रेिीतील परािंी बेरील. उरा. १/१ + १/२ + १/३ +...........१/ा यातील ा िी वकमत 
कांत कसल्यास त्या सस्रमप्रमत कांत पराचं्या बेरलेला ‘कांत श्रढेी’ कसे म्हितात. ्रमप्रमत संख्यािंी बेरील. 
उरा. : १ + ३ + ५ + ७........; १² + २² + ३² +.... परािंी संख्या कांत तर ती कांत श्रेढी. 
उराहरिाथध : प्रवतम ाैसर्षगक संख्यािंी १ + ३ + ५ +........कांत श्रेढी. 
 
श्रेिी (णसके्विस) : पराचं्या सस्रमप्रमत संिाला श्रेिी कसे म्हितात. उरा. क्ष, क्ष², क्ष³,..... क्षा वकवा १, 
१/२, १/३, १/४..... १/ा या संिात प्रवप्रशष्ट ्रममााे परे येत कसतात. परािंी संख्या कांत कसल्यास त्या 
श्रेिीस कांत श्रेिी कसे म्हितात. 
 
श्रोिंडगेर एर्णिन ि श्रोिंडगेर समीकरि (१८८७-१९६१) : मलेक्रॉािी तरंग समीकरिे प्रवकप्रसत करूा 
पसंलप्रसद्धातंािी पायाभरिी केल्याबिल पॉल कपँ्रड्रया मॉप्ररस प्रडराक याचं्या समवते १९३३ सालिे ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे ऑनस्रया भौप्रतकशास्त्रज्ञ. या तरंग समीकरिाच्या सहाय्यााे मलेक्रॉा सदृश 
सूक्ष्म मूलकिाचं्या गसिधमांबिल सखोल ज्ञाा उपलब्ध झाले आहे. त्यााससार कसे मूलकि किूच्या 
कंतरंगात कशा कशा ऊला नस्थतीत कसू शकतात, या बाबींिी ससयोग्य भाप्रकते करिे शक्य झाले. 
श्रोवडगेराे हायड्रोला किसच्या संरभात कशी समीकरिे माडूंा त्याच्या गसिधमाबिलिी किकू भाप्रकते 
केली. ियोगातंी ती खरी ठरली. त्यामसळे श्रोवडगेरिी तरंग समीकरिे हा आनण्वक, किसगभीय व घानस्थती 
प्रवज्ञााािा भरभक्कम पाया समलला लातो. 
 

 
 

श्वसन : पेशींिे र्श्सा : ग्लसकोल, ग्लायकोलेासारख्या ऊलासमृद्ध रेिूंमधील रासायप्राक बधंामंध्ये 
बंप्ररस्त कसिारी ऊला मोकळी करूा मतर लैविप्र्रमयासंाठी उपलब्ध करूा रेिारी िप्र्रमया. ही काेक 
टप्प्यािंी कसते. साप्राल (ॲरॉप्रबक) र्श्साात ऑनक्सलािा सहभाग कसतो. कााप्राल (ॲाारोप्रबक) 
र्श्साात ग्लसकोलमधील ऊला मसक्त करण्यासाठी ऑनक्सलािी गरल भासत ााही. 
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प्राणयाचें श्वसन (ॲतनमल तिबदग) : हवतेील ऑनक्सला र्श्ासोच्छछ वासाद्वारे शरीरात ओढूा घेतााा 
उनच्छष्ट काबधा डाय ऑक्साईड वायू बाहेर टाकण्यािी वायूंच्या आराािरााािी िप्र्रमया. 
 
श्वसनकारी (्हेंणटलेटर) : र्श्ास बंर पडला वकवा कगरी क्षीि झाला, तर र्श्ासाप्रलकेत ाळी घालूा 
र्श्सा िालू ठेवण्यािे हे साधा. यामसळे फस प्फस स तालबद्ध प्ररतीाे फस गवले लाते. हे हातााे िालवले लाते. 
हल्ली हे प्रवलेवर िालप्रवले लाते. 
 
श्वासनणलका (रॅणकआ) : ााकाद्वारे ओढूा घेतलेली फस फ्फस सापयंत पोहोिप्रविारी ाप्रलका. ती 
स्वरयंत्राच्या लवळ ससरू होते. लवप्रिक कस च्यािी वलये व त्यााा लोडिारे स्ाायू कशी प्रतिी रिाा कसते. 
पसढे प्रतला रोा फाटे फस टूा ित्येक फाटा फस फ्फस साच्या एका भागाशी लोडला लातो. धसळीिे वकवा किािे 
कि याांा कटकाव करूा बाहेर फेकण्यास मरत करिारे प्रसप्रलया ाामक केशतंतू र्श्ासाप्रलकेतील 
पेशींवर कसतात. 
 
श्वासनणलकाभेद (रॅणकऑटॉमी) : र्श्सासंस्थेच्या वरच्या भागात काही कडथळा येऊा र्श्ासावरोध होतो, 
तेव्हा र्श्ासाप्रलकेला भोक पाडूा र्श्साप्र्रमया िालू ठेवावी लागते. घशात सूल आली, घटसपध, 
कप्रपगलरारािा (एप्रपग्लोप्रटस) राह, ककध रोग, स्वरयंत्रािा ककध रोग मत्यारी कारिास्तव र्श्ासाप्रलकेला 
भोक पाडूा त्यातूा ाळी ठेवाू र्श्साप्र्रमया िालू ठेवावी लागते. ककध रोगात ाळी कायम ठेवावी लागते. 
मतर कारिामंध्ये मूळ रोग बरा झाल्यावर ाळी काढता येते. हा छेर कंठस्थगं्रथी संयोलीच्या खाली वकवा 
वर घेतला लातो. 
 
श्वासपटल (डायरॅिकम) : छाती व पोट याांा प्रवभागिारा स्ाायू वा कन्य ऊतींिा पडरा. 
र्श्ासोच्छछ वासाबरोबर हा वरखाली होऊा फस प्फस सात हवा घ्यायला व बाहेर सोडायला मरत करतो. 
उलव्या बालूला यकृत व फस प्फस से आप्रि डाव्या बालूला लठर व फस प्फस से याांा तो प्रवभागतो. 
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ताचंत्रक : एक पातळ परंतस हलका पडरा. हा पडरा आवाल लहरीमसळे कमी लास्त हलतो, वकवा कंप 
पावतो. (उरा. माय्रमोफोा) वकवा हलवल्यावर त्यापासूा ध्वाीलहरी प्रामाि होऊ शकतात. उरा. 
ध्वाीवधधक (लाऊडस्पीकर). 
 
श्वासोच्छ  िास (रेस्स्परेशन) : िािीमात्राचं्या लगण्यासाठी कत्यावश्यक कसलेली एक लीवरासायप्राक 
िप्र्रमया. या प्र्रमयेमध्ये िाप्रिमातं्राचं्या पेशी ऑनक्सला घेऊा काबधा-डाय-ऑक्सामड वायू बाहेर टाकतात. 
घेतलेल्या ऑनक्सलािे पेशींमधील सेंप्रद्रय किाशी प्रमला होऊा एटीपी (ॲडेाोप्रसा राय-फॉस्फेट) हे 
ऊलासंपि संयसग तयार होते. या ऊलेिा उपयोग करूा शरीरािी वाढ, हालिाल, मत्यारी काये होतात. 
काही िकारच्या लीवामंध्ये र्श्ासोच्छछ वास ऑनक्सलाप्रशवायही होतो. कवके आप्रि काही प्रलवािू लाती या 
िकारे लगू शकतात. 
 
िंश्वझर, ज्युणलयन (१९१८-१९९४) : कमेप्ररका भौप्रतकशास्त्र. िाथप्रमक किाशंी प्रागडीत 
मलेक्रॉडायाेप्रमक के्षत्रातील मूलभतू संशोधाासाठी त्याांा १९६५ सालातील भौप्रतकशास्त्रातील ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक, प्ररिडध प्रफप्रलप फेामाॅ आप्रि सीा-मटीरो टोमोाामा या संशोधकासंोबत प्रवभागूा रेण्यात 
आले होते. 
 
श्वेतक (अल्बयुणमन) : कल्ब्यसप्रमा हे एक िप्रथा आहे. ते पाण्यात प्रवरघळत कसल्यामसळे ते रूध, रक्त 
यासंारख्या लैप्रवक द्रवपराथांत कसते. कंड्यातील रंगहीा बसळबसळीत पराथात बरेि कल्ब्यसप्रमा कसते. कंडे 
पाण्यात उकळल्याांतर कल्ब्यसप्रमािे रूपातंर घट्ट पराथात होते. यामसळे उकडलेल्या कंड्यात प्रपवळा व 
सफेर कसे रोा घट्ट थर प्ररसतात. 
 
श्वेतक्रातंी (्हाइट रे्होल्युशन) : रेशातील रूध उत्पाराात संख्यात्मक, तसेि गसिात्मक वाढ 
करण्यासाठी राबप्रवला गेलेला शास्त्रशसद्ध कायध्रमम. यासाठी ‘ऑपरेशा फ्लड’ ही मोहीम राबप्रवली गेली. 
रूध उत्पारा के्षत्रात काेक धोरिात्मक बरल केले गेले. त्यात मसख्य भर खेड्यातंील रसगधम भागातं सहकारी 
रूध उत्पारक गटाचं्या स्थापाेवर रेण्यात आला. त्याांी उत्पाप्ररत केलेल्या रसधावर िप्र्रमया करूा त्यािी 
प्रव्रमी शहरातील कें द्रातूंा करण्यात येऊ लागली. खेड्यातंील रूध उत्पारक व शहरातंील रूध ग्राहक 
याचं्यात रसग्धव्यवसायात पोतक कसा रसवा प्रामाि झाला. पप्ररिामी, उत्पारावाढीिा रर साडेपाि 
टक्क्यावंर पोहोिला. यािे श्रेय डॉ. वर्षगस कस प्ररया याांा लाते. रसधासाठी परावलंबी कसिाऱ्या भारतािी 
लगातील सवांत मोठा रूधउत्पारक रेश म्हिाू ावी ओळख झाली. 
 
श्वेतखुजा तारा (र् िाफग  - ्हाइट) : आकारााे फक्त काही हलार प्रकलोमीटर व्यास कसिारे पि ििंड 
घातेिे कप्रतशय तप्त तारे. कशा ताऱ्यािंी घाता ित्येक घा सेंप्रटमीटरला ससमारे एक टा मतकी कसूा 
यािें तापमाा प्रकत्येक हलार कंश सेनल्सकस कसते. आकारमाा लहाा कसल्यााे या र्श्तेखसला ताऱ्यािंी 
तेलनस्वता मात्र कमी कसते. सूयासारख्या ताऱ्याचं्या गाभ्यातले किसमंधा संपसष्टात आल्यावर ऊलेिी 
प्रार्षमती थाबंते आप्रि या ताऱ्याचं्या गाभ्यािे कप्रतम आकसं िा होते. ताऱ्याच्या बाह्यभागातले पराथध हे 
कंतराळात प्रवखसरले लातात आप्रि ताऱ्यािा उघडा पडलेला गाभा हा याांतर ‘र्श्ेतखसला’ तारा म्हिूा 
वावरतो. सूयाच्या आठ पटींपयंत वस्तसमाा कसिाऱ्या ताऱ्यािंी कखेर ही र्श्ेतखसला ताऱ्यात होते. (पाहा : 
िंद्रशखेर मयादा)  
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ष 
 
षटकोन (हे्झागॉन) : सहा बालू आप्रि सहा कोा कसिारी बहसभसलाकृती. सहाही बालू समाा लाबंीच्या 
कसिारा तटकोा सससम तटकोा कसतो. त्यािा ित्येक आंतरकोा १२० कंशािंा कसतो. 
 

 
 

षणष्ठमान (से्साणजणसमल) : साठ संख्येवर आधारलेली कोा मापाासाठीिी रीत. रेतेिी वबरूभोवतीिी 
ितलातील एक िरप्रक्षिा ३६० भागात प्रवभागूा रेतेाे आवर्षतत केलेला हा कोा ३६० कंश होय. त्या ित्येक 
भागास कंश म्हितात. एका कंशािे ६० भाग करूा त्याल एक प्रमप्राट (कला) आप्रि एका प्रमप्राटािे पसन्हा 
६० भाग केल्यावर तो एक सेकंर (प्रवकला). संख्येच्या डोक्यावर एक प्रतरपी रेघ यािा कथध प्रमप्राटे व रोा 
प्रतरप्या रेघा म्हिले सेकंर लसे : १ कंश = ६०' आप्रि १ प्रमप्राट = ६०" 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

स 
 
सजीिाचें अिशेष (फॉणसल) : लक्षावधी वतांपूवीिी भगूभात गाडल्या गेलेल्या वास्पतींिे तसेि िाण्यािें 
कश्मीभतू झालेले कवशते. 
 
सतरंजी (कारपेट) : तािा आप्रि बािा रोन्हींसाठी लाडे सूत (ससताकं ६) प्रतहेरी करूा वकवा त्यापेक्षा 
कप्रधक धागे घेऊा पूिधपिे हातााे प्रविलेले बठैकीिे लाडलूड कापड. तािा पाढंरा तर बािा रंगीत 
कसतो. सतरंज्यािंी लाबंी रंुरी आपल्या गरलेासरूप प्रविता येते. हातमागावर प्रविलेल्या सतरंज्याांा १·२ 
मीटर रंुरीिी मयारा पाळावी लागते. प्रशवाय मागावरिी सतरंली पातळ होते. प्रवप्रवध रंग वापरिे, त्यािी 
ाक्षी तयार करिे मत्यारी बाबी हातााे तयार केलेल्या सतरंलीत करता येतात. 
 
सदरलॅिड, अलग डबल्य ू(१९१५-१९७४) : संिेरकािें काम कसे िालते यािा उलगडा केल्याबिल ज्याांा 
१९७१ सालिा वैद्यकशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्ररला गेला ते कमेप्ररका शरीरप्र्रमयातज्ज्ञ. 
 
सदसत् संख्या (कॉम्प्ले्स नंबर) : सत् संख्या आप्रि कसत् संख्या (ममपॅ्रलारी) प्रमळूा होिारी संख्या. 
उरा. z = x + iy येथे x, y सतसंख्या, मात्र i = √-१ मसळे iy कसत् बाते. 
 
सदाहणरत क्रातंी (ए्हरग्रंीन णर्होल्युशन) : गेल्या शतकाच्या उत्तराधात कृप्रतउत्पारा वाढले, हप्ररत्रमातंी 
झाली. सकंप्ररत प्रबयािे प्रायप्रमतपिे प्रमळविे, लप्रमाीिा कस प्रटकविे, पाण्यािी शार्श्ती कसिे, 
मत्यारींिी लरुरी हप्ररत्रमातंीच्या कासभवातूा लािवली. त्यासाठी सवकंत प्रासगधसवंधधा करिे महत्त्वािे 
आहे हेही कळूा िसकले. डॉ. स्वाप्रमााथा या लगिप्रसद्ध कृप्रतशास्त्रज्ञााे गेली काही वत ेप्रासगधसंवधधााद्वारे 
सराहप्ररत्रमातंीिा कायध्रमम सापं्रगतला आहे. 
 
सणदश (्हे्टर) : पूिधपिे व्यक्त करण्यासाठी प्रतिे पप्ररमाि व प्ररशा या रोन्हींिी आवश्यकता कसिारी 
भौप्रतक राशी. प्रवस्थापा, वगे, त्वरि, बल या सप्ररश राशी आहेत. योग्य िमाि घेऊा काढलेली बािािी 
लाबंी सप्ररश राशीिे पप्ररमाि रशधप्रवते तर बािािी प्ररशा सप्ररश राशीिी प्ररशा राखप्रवते. सप्ररश राशींिी 
बेरील वकवा वलाबाकी आरी या प्र्रमया कंकगप्रिताच्या प्रायमािमािे ा होता आलेखािा वापर करावा 
लागतो. (पाहा : अचदश) 
 
सणदशाचंा अणदश िंकिा िंबदू गुिाकार (स्केलर ऑर डॉट प्रॉड्ट) :  व  या रोा सप्ररशािंा कप्ररश 
वकवा वबरू गसिाकार  येथे  आप्रि  ही  व  सप्ररशािंी मापाकें आप्रि θ हा त्याचं्या 
प्ररशातील कोा. 
 
सणदशाचे णियोजन (रेझोल्यशून ऑफ ए ्हे्टर) :  सप्ररशािे X आप्रि Y कक्षावंर कास्रममे 

 कसे िके्षप घेतल्यावर a1, a2 हे X आप्रि Y कक्षावंरील सप्ररश होतात. पि  OP = OM + 
MP = OM + ON = a1 + a2 सप्ररशािंा प्रत्रकोि प्रायम. परंतस  सप्ररशािंा मापाकं,  

 



 

अनुक्रमणिका 

 
 

सफारी : वन्य िाण्याचं्या ाैसर्षगक प्रावासस्थाााचं्या िप्रतकृतींिा वापर करिारे िािीसंग्रहालय. येथे 
िाण्याांा वपलऱ्यात बपं्ररस्त करण्याऐवली मोकळे सोडलेले कसते. त्याांा पाहण्यासाठी येिारे पयधटक बंर 
गाड्यामंधूा या पप्ररसरात प्रवहार करूा िाण्याांा पाहू शकतात. 
 
सफारी पाकग  : वन्यिाण्याांा त्याचं्या ाैसर्षगक कप्रधवासात ठेवाू िेक्षकाांा बंर मोटारीतूा त्यािें रशधा 
घडप्रवण्यािी सोय करिारे उद्याा. मसंबईत टायगर सफारी आप्रि लाया सफारी, बोप्ररवलीच्या संलय गाधंी 
राष्ट्रीय उद्यााात ससमारे ८ िौ.प्रक.मी. के्षत्रात आहेत. सफारी पाकध िी सकंल्पाा प्रलम्मी प्रिपरप्रफल्ड यािंी 
आहे. 
 
समग्रं उष्ट्िता (एिथाल्पी) : ििालीिे आकारमाा व त्या ििालीवरील बाह्य राब यािंा गसिाकार करूा 
त्यात त्या ििालीिी कंगभतू कंतगधत ऊला प्रमळप्रवली की िाप्त होिारी राशी म्हिले त्या ििालीिी 
‘एन्थाल्पी’. एखाद्या िप्र्रमयेतील उष्ट्िता, उष्ट्ितेिी क्षमता, वकवा मतर वहािप्र्रमया याचं्या कभ्यासात 
‘एन्थाल्पी’ महत्त्वािी ठरते. एन्थाल्पी ‘ज्यलू’ या एककात मोलली / मापली लाते. 
 
समघटकता (आयसोमेरीझम) : 
 
रसायनशास्त्र : ज्या रासायप्राक संयसगािें घटकाचं्या दृष्टीाे रासायप्राक सूत्र समाा कसते परंतस त्यातील 
घटकािंी माडंिी प्रभि कसल्यााे त्यािें रिाासूत्र बरलते, पयायााे त्यािें गसिधमधही बरलतात कशा 
संयसगाांा परस्परािें समघटक म्हितात. हे आयसोमसध प्रारप्राराळ्या िकारिे कसतात. उरा. 
नस्टप्ररओआयसोमसध. यामध्ये प्रत्रप्रमतीय किसरिाा कसलेले काेक समघटक आढळतात. तर ऑप्टीकल 
आयसोमसध (िकाशीय समघटक) यामध्ये धृवीय िकाश वगेवगेळ्या प्ररशाेे वळवण्यािी क्षमता कसते. 
 
भौतिकशास्त्र : एकाि मूलद्रव्याच्या किूिा किस्रममाकं आप्रि किसवस्तसमाााकं समाा कसूाही त्यािंी 
ऊलापातळी प्रभि कसते. कशा किूंाा परस्परािें समघटक म्हितात. ाैसर्षगक नस्थतीमधील किू आप्रि 
त्याि मूलद्रव्यािा कनस्थर कथवा बाह्यिेरिेाे उिीपीत किू हे आयसोमसध होय. 
 
समघाती पदािली (होमोणजनस ए्सपे्रशन) : सवध परािंा घाताकं समाा कसतो ती परावली. लसे x4 + 
3x3y + 2x2y2 + 5xy3 + y4 ही ितसथध कोटीिी समघात परावली आहे. कशाि िकारे समघाती बपै्रलक 
समीकरिे कसतात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

समघाती णिकलन समीकरिे (होमोणजनस णडफरस्िशयल इके्वशिस) : लसे y2 + (x2 + 2xy) dy/dx = 0, y 
= vx आरेश घेऊा कसे समीकरि सोडवता येते. 
 
समचय (कॉस्म्बनेशन) : प्ररलेल्या वस्तू संिातील काही वकवा सवध घटकािंी ्रममप्रवरहीत प्रावड करिे 
म्हिले समिय. उरा. a, b, c वस्तूमधूा एकावळेी रोा वस्तू प्रावडायच्या तर त्यािंा समिय = ab, bc, 
ca येतो. व्यापकपिे, n वस्तूतील r वस्तंूिा समिय ncr = n!/r! (n-r)! सूत्रााे राखवला लातो. 
 
समचंुबकीय संस्पंदन (इले्रॉन पॅरामॅननेणटक णरझोनिस) : विधपट शास्त्रातंगधत एक वैज्ञाप्राक पप्ररिाम. 
बलवाा िसबंकीय के्षत्रात पप्ररिसंबकीय (पॅरामगॅ्ाेप्रटक) पराथध ठेवले कसतो, पराथांतील लोडीरारप्रवरहीत 
मलेक्रॉाच्या िसंबकीय हालिालींमसळे प्रामाि झालेल्या िसंबकीय प्ररझोान्सिा पप्ररिाम व त्यािे मूल्यमापा 
कशा तंत्रााे प्रारप्राराळ्या स्फप्रटक पराथांतील कशसद्ध घटकािें कनस्तत्व, रासायप्राक बंधािंा मागोवा व 
िारिामंसळे पराथांिी झालेली हााी, कशा प्रारप्राराळ्या बाबींिा कभ्यास करता येतो. 
 
समच्छेद (कॉमन णडनॉणमनेटर) : रोा वकवा कप्रधक कपूिांकािा समच्छेर. उरा. ½, ⅓, ¼ = ६/१२, 
४/१२, ३/१२ 
 
समजाती संकर (इनब्रीिंडग) : बहसतेक वास्पती या प्रद्ववलगी कसतात. त्यात स्वपरागाया होते. म्हिलेि 
स्वफलाही होते आप्रि त्यामसळे कशा बीपासूा प्रामाि होिारी वास्पती सवध गसि मातृवास्पती सारखेि 
राखवले. िािी एकवलगी कसतात. काही वास्पतीही एकवलगी कसतात. कशावळेेस सारख्याि िकारच्या 
िाण्यामंध्ये, म्हिलेि लातींमध्ये उरा. लाफराबारी म्हैस, कल्सेप्रशका कस त्रा, प्राग्रो मािूस याचं्यात 
आपापसाति लेव्हा संकर होतो तेव्हा ही संज्ञा वापरतात. मािसातं काय वकवा मतर िाण्यात, ार आप्रि 
मारी हे कगरी लवळिे ाातेवाईकससद्धा कसू शकतात. कशा समलाती संकरामध्ये धोकाही कसतो. यात 
कधीकधी पसढच्या प्रपढीत आईवप्रडलातं िच्छि म्हिले किकट कसलेले रसगूधि मसलामंध्ये िकट होतात. ते 
पप्ररनस्थतीस हााीकारक ठरू शकतात. त्यामसळे लैप्रवक उद प्रवकासससद्धा कवरोध ठरतो. 
 
समतापी बदल (आयसोथमगल चेंज) : एकाि तापमाााला उष्ट्मागप्रतक बरल घडूा आले तर त्या बरलाांा 
समपाती बरल म्हितात. (पाहा : कानोर् िक्र) 
 
समफल (इ्हन फं्शन) : f(x) फलात x च्या लागी -x घालूा बरल होत ासेल, म्हिले f(-x) = f(x), 
तर ते समफल 
लसे : (-x)2 = x2; cos (-θ) = cosθ 
 
समणमत (णसणमणरकल) : कोित्याही आकृती टाकिेिी प्रवभागिी आरशातील िप्रतमेिमािे करता येत 
कसेल ती. कशा आकृती टाकिेत समप्रमत कक्ष कसिारा कसा एक तरी रेताखंड काढता येतो. 
 
सममूल्य पािी (िॉटर इणक्व्हॅलंट) : एखाद्या वस्तूिे वकवा पराथािे तापमाा १ कंश सेनल्सकसाे 
वाढप्रवण्यास लागिाऱ्या उष्ट्ितेाे, त्याि पप्ररनस्थतीत प्रलतक्या गॅ्रम पाण्यािे तापमाा १ कंश सेनल्सकसाे 
वाढते, त्या पाण्याच्या वस्तसमााास त्या वस्तूिे वकवा पराथािे सममूल्य पािी कसे म्हितात. 
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समरफेल्ड, अरनॉल्ड योहान णिल्हेल्म (१८६९-१९५१) : किूंच्या कंतगधत रिाेप्रवतयीच्या ज्ञााात आपल्या 
मौप्रलक सैद्धानन्तक संशोधाााे मोलािी भर घालिारे लमधा भौप्रतकशास्त्रज्ञ. प्रवद्यसतिसबंकीय लहरींबाबतिे 
व सैद्धानन्तक विधपटप्रवज्ञाााबाबतिे त्यािें संशोधाही मौप्रलक आहे. 
 
समरस््हल, मेरी (१७८०-१८७२) : लाप्लासच्या खगोलगप्रितािा मंग्रलीत केलेला कासवार मतका गालला 
की या फ्रें ि गप्रितीच्या त्या पसस्तकास कें प्रब्रल प्रवद्यापीठात पाठ्यपसस्तकािा रला प्रमळाला. पप्ररिामी रॉयल 
ॲस्रॉाॉप्रमकल सोसायटी आप्रि यसरोप-कमेप्ररकेतील काही प्रवज्ञाा संस्थाांी प्रतला सभासरत्व प्ररले. 
 
समरूप जुळे (आयेडेस्िटकल णििस) : एकाि फप्रलत बीलािे रोा भाग होऊा रोा गभध वाढतात. हे गभध 
सारखेि कसतात. एकाि वलगािे रोन्ही गभध लासकीय दृष्ट््यमाही सारखे कसतात. मात्र, याचं्या बोटािें ठसे 
वगेवगेळे कसतात. कगरी क्वप्रित हे रोन्ही गभध एकमेकाांा प्रिकटलेले कसतात. (पाहा : सयामी जुळे, 
फॅ्रर्नटल चिन्स) 
 
समलंब णनयम (रॅणपझोणडयल रूल) : एक बालू कप्रायप्रमत व्रम व उरलेल्या तीा बालू रेताखंडाांी बंप्ररस्त 
कसलेल्या भमूीिे (लागेिे) के्षत्रफळ काढण्यासाठी समलंब िौकोााच्या के्षत्रफळाच्या प्रायम वापरतात तो. 
ितीक रुपात 

 

 
 

 
 
लेथे h = पायाच्या समाा भागापकैी एकािी लाबंी आप्रि y1, y2, y3..... yn पायािे n समाा भाग 

करिाऱ्या वबरूच्या ठायीच्या कोटी. 
 
समशेषी एकरुप संख्या (काँगु्रंअटं नंबसग) : एकाि प्रवभालकााे रोा वा कप्रधक संख्याांा भागल्यावर 
प्रमळिारी बाकी सारखीि कसेल तर त्या संख्याांा समशतेी एकरूप संख्या कसे म्हितात. उरा. ४७, ६१ 
आप्रि ५ या संख्याांा ७ ाे भागले कसता ‘५’ ही समाा बाकी राहते. म्हिाू या समशतेी एकरूप संख्या 
आहेत. 
 

४७ (प्रवभालक ७) = ६१ (प्रवभालक ७) = ५ (प्रवभालक ७) 
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समस्थाणनक (आयसोटोप) : एकाि मूलद्रव्यािी प्रारप्राराळे किसभार कसलेली रुपे. त्या सवांिे 
रासायप्राक गसिधमध सारखे कसतात. परंतस त्याचं्यातील वस्तसमाा फरकामसळे काही भौप्रतक गसिधमध थोड्या 
िमािात बरलतात. प्रासगात सापडिारी सवध मूलद्रव्ये प्रारप्राराळ्या नस्थर समस्थाप्राकािें प्रमश्रि कसते. 
समस्थाप्राक लर कनस्थर कसेल तर प्रकरिोत्सारी िप्र्रमयेाे त्यािे रूपातंर रससऱ्या मौलात होते. 
हायड्रोलािी तीा समस्थाप्राके ¹H, ²D, व ³T तर क्लोरीािी ³⁵Cl व ³⁷Cl ही रोा समस्थाप्राके आहेत. 
 
समाकषगि (ॲणफणनटी) : समभाव, आकतधि कसण्यािी नस्थती. रोा वगेवगेळ्या रसायााचं्या रेिूंमध्ये 
वकवा एखारे िप्रथा वा सिेंरक यािें रेिू व त्याचं्या ग्राहक रसायाािें रेिू याचं्यामध्ये कसिाऱ्या 
आकतधिक्षमतेिे मोलमाप. किूंच्या बाह्यकक्षामंधील मलेक्रॉािी आकतधिक्षमता. एखारी पेशी मतर पेशींशी 
प्रकती िमािात स्वतःला लोडूा घेते यािे मोलमाप. 
 
समाज (कम्युणनटी) : एका पप्ररसरात एक वकवा कप्रधक िकारच्या वकवा लातीच्या वास्पती वकवा िाण्यािें 
िाबल्य कसेल, तर त्यासाठी हा शब्र वापरतात, उरा. गवताळ िरेशात तृिािंी सखं्या कप्रधक कसते – 
‘ग्रास लँड कम्यसप्राटी’. 
 
समान अतंर (कॉमन णडफरंस) : गप्रित श्रढेीतील पाठोपाठच्या परातील फरक, लसे २, ५, ८.... श्रेढीत, 
समाा कतंर d = ८ - ५ = ५-२ = ३ 
 
समान गुिोत्तर (कॉमन रेशो) : भपू्रमती श्रेढीतील लागोपाठच्या परािें गसिोत्तर. उरा. १, २, ४, ८, .... 
समाा गसिोत्तर 
r = ८/४ = ४/२ = २/१ = २ 
 
समानता (इकॅ्वणलटी) : ज्या रोा पप्ररमािातील संबंध समाा त्यािंी नस्थती. समीकरिात डाव्या बालूिा 
उलव्या बालूशी कसिारा सबंंध - समभलूप्रत्रकोिात रोा सारख्या बालंूच्या लाबं्यािी नस्थती. समाातेिे 
प्रिन्ह = 
 
समािृत्त प्रािी (पोयणकलोथमगस) : उभयिर म्हिले पाण्यात व लप्रमाीवर राहिाऱ्या सससरीमगरींसारख्या 
िाण्यािें तसेि लप्रमाीवर सरपटिाऱ्या सरड्यासारख्या िाण्यािे शारीप्ररक तापमाा बाहेरील 
तापमााााससार बरलते. कशा िाण्याांा समावृत्त िािी कसे म्हितात. 
 
समातंर षटफलक (पॅरललोणपपेड) : साही फलक समातंर भसलिौकोा कसलेली घााकृती. लंब 
समातंरभलू तटफलकात हे फलक आयताकृती. मात्र फलक िौरस कसतात तेव्हा तो घा. 
 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
समीकरि (इके्वशन) : एका परावलीिी रससऱ्या परावलीबरोबर समााता रशधप्रविारे गप्रितीय प्रवधाा. या 
परावल्या समााता प्रिन्हााे एकमेकींशी लोडल्या लातात. उरा. २x-३ ≡ x+१ ही एकघाती, प्रद्वघाती 
कसली तरी त्याांा साधी समीकरिे म्हितात. लर ते प्रात्यसमीकरि (आयडेंप्रसटी) कसेल तर ≡ या 
प्रिन्हााे लसे x2-4 ≡ (x-2) (x+2) लोडले लाते वकवा (x-2)2 ≡ x2 -4x + 4 लर रोा कज्ञातािंी 
(प्रद्वविध) म्हिले एकसामाप्रयक समीकरिे कसली तरी ती कज्ञाताचं्या लोडीकरता सत्य कसतात. 
 
समुद्रणिज्ञान (ओशनोग्रंाफी) : प्रवज्ञााािी एक शाखा कसूा यातं सागरािा पूिांशााे कभ्यास केला लातो. 
यातं पाण्यािे स्वरूप, त्यािे तापमाा, त्यािी क्षारता, समसद्रािे तळ प्रकती िकारिे आहेत, त्यािे स्वरूप 
काय आप्रि कसे तसेि त्या समसद्र तळात सापडिारे प्रवप्रवध िकारिे सलीव यािंा शास्त्रशसद्ध कभ्यास येतो. 
 
सयामी जुळे / जोडजुळे (सयामी णििस) : शरीराच्या कोित्या तरी एका कवयवााे एकमेकाशंी लोडली 
गेलेली लसळी भावडें. ती समाावलगी कसतात. सहसा एकाि बीलािे फला झाल्यावर त्यािें प्रवभाला 
होऊा या लसळ्यािंी प्रार्षमती होते. शस्त्रप्र्रमया करूाि या लसळ्याांा एकमेकापंासूा कलग करता येते. (पाहा 
: जुळे) 

 

 
 
सरकार, महेिद्रलाल (१८३३-१९०४) : एकोप्रिसाव्या शतकातील प्रवज्ञाा िसाराच्या िळवळीला िालाा 
रेिारे कग्रगण्य वैद्यकशास्त्रज्ञ. प्रवज्ञााप्रशक्षिाबाबतही त्याांीि लागरुकता आिण्यािे कळकळीिे ियत्ा 
केले. मपं्रडया कसोप्रसएशा फॉर कनल्टव्हेशा ऑफ सायन्स या रेशातील पप्रहल्यावप्रहल्या वैज्ञाप्राक 
संशोधा ससं्थेिी स्थापााही त्याांी केली. 
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सरफॅ्टिट : हे पराथध एखाद्या द्रवात प्रवरघळले तर त्या द्रवािा पृष्ठीय ताि खूपि कमी होऊा त्या 
द्राविािी पृष्ठीय प्र्रमयाशीलता वाढते. उरा. मळलेले कपडे ाससत्या पाण्यााे धसतले तर मेरयसक्त पराथात 
साठलेला मळ प्राघत ााही. तेि, पाण्यात थोडा साबि वकवा कपमालधक (प्रडटलंट) टाकला तर पाण्यािा 
पृष्ठीय ताि खूपि कमी होऊा, ते द्रावि, कापडाच्या धाग्यात खोलवर लाऊा तेथील मेरयसक्त पराथध 
प्रवरघळवाू मळ बाहेर काढते. 
 
सरळ ्याज (णसम्पल इटंरेस्ट) : घेतलेल्या कलावर (मसिलावर) ठराप्रवक मसरतीसाठी फक्त ररसाल ले 
व्याल आकारले लाते ते. लर, मसिल P, मसरत n आप्रि ररसाल व्यालरर r% तर, सरळव्याल = nPr/100 
 
सरळ संिादी गती (णसम्पल हामोणनक मोशन) : एखारा कि सरळ रेतेत प्रफरत कसतााा लर त्याच्या 
त्वरिािा रोख हा ाेहमी सरळरेतेतील वबरूकडे कसेल आप्रि त्या वबरूपासूाच्या कंतराच्या िमािात कसेल 
तर त्या किािी गती, सरळ संवारी गती आहे, कसे म्हितात. 
 
सरळरूप (णसस्म्प्लणफकेशन) : एखाद्या परावलीस कगर समीकरि सोडवण्यासाठी ले सोपे रूप द्यावे 
लागते ती गप्रिती वकवा बैप्रलक प्र्रमया. लसे : क) १३५/१४४ = १५/१६, समाा कवयव ९ िा लोप करूा 
ब) x2-3x+2/x-2 = x-1 
 
सरिदे, रत्नाकर नारायि : भारतीय कप्रभयंते. मंटराॅशाल रॅक्टसध, टेल्को, ाौरल कप्रभयापं्रत्रकी 
महाप्रवद्यालयात ाोकरी. १९९३ पासूा डीआरडीओत (प्रडफेन्स प्ररसिध ॲण्ड डेव्हलपमेंट ऑगधाायझेशा) 
संशोधाकायात मग्ा. ली फास्ट गटात काम. पवधतीय भागात पडिाऱ्या प्रहमिपातािी आगाऊ सूिाा रेिारे 
िारुप प्रसद्ध केले. त्यामसळे लष्ट्करी हालिालीस मरत झाल्यााे डीआरडीओिा २००८ िा सवकत्कृष्ट 
वैज्ञाप्राक पसरस्कार. पाण्याखालील यसद्धप्रवतयक सशंोधााच्या के-१५ िकल्पावर प्रसस्टीम माेॅलर. सध्या 
िंरीगड प्रहमस्खला कध्यया कें द्रािे सिंालक. 
 
सरासरी मु्तातंर (मीन रिकी पाथ) : वायूप्रवतयक िलद-रेिू संकल्पाेाससार, वायूंिे किसरेिू ाेहमीि 
गतीमय कसतात आप्रि त्याचं्या एकमेकाशंी नस्थतीस्थापक स्वरूपाच्या टकरी होऊा गतीऊलेिे 
आराािराा होत कसते. प्रवप्रशष्ट किूिी एक टक्कर झाल्याांतर रससरी टक्कर होमपयंत तो किू ले कतंर 
सरासरीाे पार करतो. त्यास त्या वायूतील सरासरी मसक्तातंर म्हितात. आकारमाा कायम कसताांा 
वायूिा राब वकवा तापमाा वाढले तर सरासरी मसक्तातंर कमी होते. 
 
सरी-िरंबे (णरजेस ॲवड फरोज) : प्रपकाच्या गरलेाससार सपाट शतेलप्रमाीवर शलेारी शलेारी रागेंत 
उंिवटा व सखलपिा तयार करिे. उंि भागास वरंबा आप्रि सखलभागास सरी म्हितात. सऱ्यािंी रंुरी 
०·५ ते १ मीटर व लाबंी ८० ते १०० मी. कसू शकते. ऊस, कापूस, फळभाज्या पीक लागवडीस उपयसक्त 
पद्धत. 
 
सरीसृप / सरपटिारे प्रािी (रेप्टोीणलआ) : मगर, कासव, साप, पाली यासारखे िार पायािें फस प्फस साद्वारे 
र्श्सा करिारे, कंडी घालिारे, हृरयािे िार कप्पे कसिारे आप्रि शरीरावर खवल्यािंी िामडी कसिारे 
भिूर वकवा उभयिर पृष्ठवशंीय िािी. 
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सकीट बे्रकर : हे एक प्रवद्यसत् ससरक्षासाधा कसूा प्रवद्यसत् मडंलात बसवले लाते. प्रवद्यसत् मंडलात मयारेपेक्षा 
लास्त प्रवद्यसत् िवाह वाहू लागताि प्रवद्यसत् मंडल आपोआप खंडीत करिारी प्रवद्यसत् िसंबकीय स्वयंिप्रलत 
यंत्रिा म्हिलेि सकीट बे्रकर होय. 
 

प्रवद्यसतमंडल खंडीत करण्यास फ्यलू, मेा सकीट बे्रकर (एमसीबी) वकवा प्रमाीएिर सकीट बे्रकर, 
कथध प्रलकेल सकीट बे्रकर (मएलसीबी १३) यासारख्या यंत्रिा वापरल्या लातात. 

 

 
 
सचग एस्िजन : मंटराेटवर साठवलेल्या माप्रहतीच्या प्रढगाऱ्यातूंा आपल्याला हवी ती ाेमकी माप्रहती उपलब्ध 
करूा रेण्यास मरत करिारी संगिकािी ििाली. ही मटंराेटमध्ये पूवधस्थाप्रपत कसते. ज्याज्या 
संकेतस्थळावर हव्या कसलेल्या माप्रहतीिा काही कंश उपलब्ध आहे त्यािंी यारी हे एनन्ला पसरवते. त्या 
संकेतस्थळावंर लाऊा मग ती माप्रहती प्रमळवता येते. याहू, गसगल, प्रवकीपीप्रडया, कल्टा नव्हस्टा ही 
उपयसक्त सिध एनन्लािी काही उराहरिे आहेत. (पाहा : गुगल) 
 
सिोमेकॅणनझम : एक िकारिी स्वयिंप्रलत प्रायतं्रि ििाली. एखारे उपकरि काम करत कसताााच्या 
त्याच्या प्रवप्रवध कंगािंा वधे घेऊा ते पूवधप्राधाप्ररत सूिााांससार काम करते आहे की ााही यािा छडा लावाू 
त्याला योग्य मागावर आिण्यासाठी या यंत्रिेिा वापर केला लातो. प्रवमााातील स्वयंिप्रलत िालक याि 
तऱ्हेाे काम करतो. प्रवमााािी उंिी व वगे मोलूा तो प्राधाप्ररत उंिी वकवा वगेापेक्षा वगेळा कसल्यास योग्य 
ती रसरूस्ती करूा प्रवमाााला योग्य ती िालाा रेतो. 
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स्हे ऑफ इणंडया, डेहराडून : भमूापााशी (प्रलओडेप्रटक) आप्रि मतर संलग्ा बाबींसाठी आवश्यक 
कसिाऱ्या उपकरिािंी रेखभाल करण्यािे आप्रि भमूापाासबंंधीच्या समस्यावंर सल्ला पसरप्रवण्यािे काम 
करिारी व त्याद्वारे कप्रधकृत व िमािभतू भारतीय ाकाश ेतयार करिारी प्रशखर संस्था. कवकाशीय आप्रि 
भरती ओहोटीप्रवतयक प्रारीक्षि, पृथ्वीच्या कविािी हालिाल या बरोबरि मतर काेक भभूौप्रतकीय 
संकल्पााप्रवतयक प्रवप्रवध के्षत्रातही या संस्थेद्वारे संशोधा केले लाते. गेल्या २०० वतांहूा कप्रधक काळ 
कायधरत कसिाऱ्या संस्थेिे सध्यािे ााव १९५४ साली ििप्रलत करण्यात आले. 
 
सस्तन प्रािी (मॅमॅणलयन) : या वगातील िाण्यात प्रवशते गसि कसतात. उरा. िागंली वाढ झालेला मेंरू. 
बछड्यािी काळली घेिे. ह्या िाण्यािे रक्त गरम कसते आप्रि पृष्ठवशंीय - पाठीिा किा कसतो. ४००० 
पेक्षा ं लास्त िकारिे िािी यात मोडतात. त्यातील फक्त तीा िकारिे िािी कडंी घालतात आप्रि 
बाकीच्यात मूल पोटात (गभाशयात) वाढते आप्रि लन्माांतर मारीच्या रसधावर ससरुवातीला लगते. 
सस्तािाण्यात माकड आप्रि मािसे मोडतात तसेि बटॅ (वटवाघसळ) सारखे उडिारे िािी आप्रि व्हेल 
(रेवमासा) सारखे मासेपि आहेत. मसख्यत्व ेकरूा सस्ता िाण्यात मारीतील कंडे आप्रि ारातील शस्रमलंतू 
यािें मीला शरीराति होऊा गभधधारिा होते. भिृ ांतर ाप्रलकेतूा गभाशयात येतो व तेथे आतील 
स्तराला प्रिकटूा त्यािी वाढ होते. तेथे वार (प्लासेंटा) वाढूा त्याच्या माफध त मारीकडूा भिृाला पोतक 
द्रव्य पोहोिते. ित्येक िाण्यात योग्य वळेी बछडा/मलू लन्माला येते. मािासात बहसधा एक मलू वकवा कधी 
कधी लसळे, प्रतळे लन्मते, पि उंरीर, मालंर, कस त्री या वगात काेक प्रपल्ले लन्माला येतात. 
 
सहगुिक (कोइणफशंट) : बीलगप्रितात िलपरापूवी प्रलप्रहलेल्या सानंख्यक भागाला सहगसिक कसे 
म्हितात. उरा. ७क्ष+११य यामध्ये ७ हा क्ष िा तर ११ हा य िा सहगसिक आहे. 
 
सहजीिन (णसम्बॉयॉणसस) : रोा प्रभि िकारच्या सलीवाचं्या एकप्रत्रत वास्तव्यातूा परस्पर सहकायातूा 
प्रामाि होिारी लीवा शलैी. उराहरिाथध मसाल्याच्या पराथात वापरल्या लािाऱ्या रगडफूल या सहलीवी 
वास्पती िलातीत कवक व शवैाल या रोा प्रभि वास्पती िलाती एकप्रत्रतपिे राहतात. या सहलीवी 
वास्पतीतील शवैाल घटक किािी प्रार्षमती करतो तर कवक घटक पसारुत्पारा प्र्रमयेत मरत करतो. 
 
सहनश्ती मयादा (थे्रशोल्ड णलणमट) : ित्येक िाण्यािी िप्रतकूल पप्ररनस्थती सहा करण्यािी एक मयारा 
कसते, त्या मयारेच्या पलीकडे ती पप्ररनस्थती सहा ा करता आल्यााे तो िािी आलारी पडतो, मृत्यूही 
पावतो. प्रवतारी पराथध, िरूतके याचं्या साप्रिध्यातं आल्यास िािी-वास्पतींिी सहाशक्ती ज्या पातळीस 
ढासळू लागते ती समलूा घेिे त्या लीवाचं्या दृष्टीाे महत्त्वािे आहे. िप्रतकूल पप्ररनस्थतीत लगाव ेलागिाऱ्या 
सवध िाप्रिमात्राचं्या बाबतीत हे खरे आहे. परंतस वगेवगेळ्या लीवािंी सहाशक्तीमयारा वगेवगेळी कसू 
शकते. लसे, वरातीच्या बँण्डिा आवाल लोक सहा करू शकतात, पि वरघोडा सहा करू शकत ााही. 
एकाि लीवलातीतही वयोमााााे सहाशक्ती प्रारप्राराळी मयारा रशधवते, लहाा मसले व वयस्क मािसे ही 
लो प्रडस्कोिा आवाल सहा करू शकत ााहीत, त्याि आवालािा आांर तरुि मसले घेत कसतात. 
 
सहनशीलता (सस्टेनॅणबणलटी) : प्रासगातील साधासंपत्तीिा वापर करत कसतााा त्या संपत्तीिे मसिल सपूं 
ाये हे पाहिे महत्त्वािे आहे. ााहीतर त्या संपत्तीिा ऱ्हास होण्यािी भीती प्रामाि होते. म्हिलेि, 
सहाशीलतेपेक्षा लास्त िमािात वापर केला तर संपत्तीिा ऱ्हास होतो. हे तत्त्व सवध िकारच्या 
साधासंपत्तीला लागू आहे. उरा. गसग्गसळ ही वाळवटंी िरेशातं वाढिारी महत्त्वािी वाौतधी मोठ्या 
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िमािावर खसडली गेल्यामसळे प्रमळेााशी झाली आहे, आप्रि तीपासूा औतधे प्रमळविे कशक्य झाले आहे. तर 
गसग्गसळ त्याच्या वाढीच्या आप्रि िलाा क्षमतेच्या िमािातंि म्हिलेि सहाशीलतेच्या िमािातं खसडली 
गेली कसती, तर ती कस्तंगतं होण्यािा धोका उद भवला ासता. 
 
सहसंयुजा बंध (को्हॅलिट बॉिड) : या िकारात मलेक्रॉाािें पूिधत आराािराा ा होता ते मलेक्रॉा 
रोन्ही किूचं्या बाह्य कके्षत लोडीाे सहभागी होऊा बधं प्रामाि होतो. हा बधं प्रवशतेकरूा काबधाी संयसगात 
आढळतो. हा कप्रधक दृढ कसतो आप्रि सहलासहली तसटत ााही. या बंधााे यसक्त संयसगे सहसा पाण्यात 
प्रवरघळत ााहीत. एका सयंसगात एकाहूा कप्रधक सहसंयसला बधं कसू शकतात. उराहरिाथध काबधा 
मोाॉक्साईडमध्ये तीा बधं आहेत. (पाहा : रासायचनक बंध) 
 
सहस्पंदन (रेझोनिस) : ित्येक वस्तूला कंपाािा ाैसर्षगक वगे कसतो. वस्तू ्रममाकं १च्या कंपावगेाशी 
लसळिारी वकवा पूिांक गसप्रितात लसळिारी ्रममाकं २ वस्तू, ्रममाकं १ वस्तूलवळ कंपा कप्ररत ठेवली तर 
्रममाकं १ वस्तूससद्धा कंप्रपत होते. व्हायोलीा वकवा सतारीच्या तारा एकमेकामंसळे कंपा पावतात, त्यावळेी 
हा कासभव येतो. या घटाेला ‘संवारी आवालʼ म्हितात. कंपाािा संवार किसरेिूंच्या स्तरावरही सापडतो. 
लेव्हा लोहिसंबकभाप्ररत ऋि प्रवद्यसतकि किसरेिूंवर आपटतात त्यावळेी ते उिीप्रपत होतात. 
 
सहानी, णबरबल (१८९१-१९४९) : आंतरराष्ट्रीय कीर्षतिे भारतीय वास्पतीशास्त्रज्ञ. िामसख्यााे कश्मीभतू 
वास्पतीवरील डॉ. सहााी यािें संशोधा लगिप्रसद्ध आहे. पॅप्रलओझोमक आप्रि क् वाटाधरी काळातंील (३० 
कोटी वतांपूवी) कश्म, त्यातील ाेिे आप्रि प्रलम्ाोस्पमध या वास्पतींिा कभ्यास करूा खंडािें सरकिे या 
प्रसद्धातंाला पूरक संशोधा करूा ते त्याांी प्रवस्तारााे सारर केले. या संशोधाासाठी त्याांा एफ.आर.एस. 
हा महत्त्वािा आतंरराष्ट्रीय सन्माा, १९३६ साली प्ररला गेला. त्याांी स्थापा केलेली, लखाौ येथील 
पॅप्रलओबोटॅप्राकल संशोधा संस्था, ही त्या प्रवतयातंील लगिप्रसद्ध, महत्त्वािी ससं्था समलली लाते. ती 
आता प्रबरबल सहााी पॉप्रलओबोटॅप्राकल सशंोधा संस्था म्हिूा ओळखली लाते. 
 

 
 
संकर जोम (हायणब्रड स््हगर) : वास्पती वा िाण्याच्या सकंरातूा लन्मास येिाऱ्या ावीा प्रपढीमध्ये त्याच्या 
मूळ वशंाच्या (माताप्रपता) गसिरोतापेक्षा सरस लक्षिे आढळूा येतात. ावीा प्रपढीतील या वाढीव गसिधमास 
‘संकर लोमʼ म्हितात. रोा प्रभि िकारिे गसिधमध कसिाऱ्या वास्पतीिा वकवा िाण्यािंा संकर घडवाू 
आिल्यास त्याचं्यातील लासकाच्या विधस्वामसळे ावीा प्रपढीत हा पप्ररिाम प्ररसूा येतो. (पाहा : संकचरत) 
 
संकणरत (हायणब्रड) : रोा प्रभि िलातींच्या ाैसर्षगक वकवा माावििीत समागमातूा लन्माला आलेली 
सलीवािंी िलाती. रोा प्रभि िलातींमधील उत्तम गसि एकाि सलीवात आिण्यासाठी या ििालीिा वापर 
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करण्यात येतो. कप्रधक उत्पारा रेिाऱ्या व रोगिप्रतकारक धान्य िलाती तसेि घोडा व गाढव याचं्या 
संकरातूा प्रामाि झालेल्या खेिर हा िािी संकप्ररत िलातीिे उत्तम उराहरि आहे. सकंप्ररत िािी 
वास्पतीत पसारुत्पारा क्षमता कसते वकवा त्या ापससंकही कसू शकतात. (पाहा : सकंर जोम) 
 
संकणरत गाईगुरे (क्रॉसब्रीड ि ए्झॉणटक) : प्रवप्रशष्ट आासवपं्रशक गसिधमध कसिाऱ्या व प्रारप्राराळ्या 
िलातींिा सकंर करूा तयार करण्यात आलेले पशसपक्षी. एखाद्या ब्रीडमध्ये म्हिले िलाप्रतवशंामध्ये 
कस लवशं म्हिले लामन्स प्रार्षमल्या लातात. प्रवरेशी व एतिेशीय गोवशंाच्या संकरातूा ्रमॉसब्रीड वकवा 
संकप्ररत गायीगसरािंी पैरास केली लाते. पूिधपिे प्रवरेशी ब्रीड्स वकवा िलाप्रतवशंाांा ‘एक्झॉप्रटकʼ कसे 
म्हटले लाते. कप्रलकडे प्रवरेशी व्हामट लेग-हॉाध कोंबड्यामंध्ये कप्रधकाप्रधक कंडी रेिाऱ्या कोंबड्या म्हिले 
हाय-लामन्स प्रामाि केल्या लात आहेत. 
 
संकणरत णबयािे (हायणब्रड सीड्स) : रोा प्रभि िकारातील, वकवा त्याि वगातील कपेप्रक्षत गसिधमाच्या 
वास्पतीमध्ये ाैसर्षगक कथवा कृप्रत्रम सकंर (परागीकि) घडवाू प्रबलोत्पारा केलेले प्रबयािे. सकंरािे 
एकेरी, रसहेरी, प्रतहेरी आप्रि संप्रमश्र संकर, कसे िकार आहेत. 
 
संकरीकरि (हायणब्रडायझेशन) : प्रभि िकारच्या वास्पतींमधील परागीभवा वकवा प्रभि िलातीच्या 
िाण्याचं्या पसारुत्पारााद्वारे ावीा संकप्ररत िािी/वास्पती िलाती प्रामाि करण्यािी िप्र्रमया. 
 
संकषगि (कोहेजन) :भौतिकशास्त्र : घा वकवा द्रव पराथांच्या रेिूांा एकत्र बाधूंा ठेविारे आकतधिबल. 
द्रवािें थेंब वकवा प्रफल्म तयार होिे वकवा द्रवापंोटी पृष्ठीय तािािा गसिधमध कसिे हे या बलािेि फप्रलत 
आहे. वनस्पतीशास्त्र : एरवी वगेवगेळे कसिाऱ्या रोा कवयवािंी एकसाथ होिारी वाढ. 
 
संकलक (इणंटग्रंल):(पाहा : ॲन्र्ी डेचरव्हेचर्व्ह) 
संकलन गुिक (इणंटगे्रंिंटग फॅ्टर) : एक ्रममी व एक घाती प्रवकलक समीकरि सोडवण्यासाठी उपयोगी 
पडिारा गसिक. लसे :dy/dx+Py=Q या वरील कटींिे व्यापक समीकरि सोडवतााा लागिारा 
संकला गसिक. 
उरा. x dy/dx-y=x3 ला सरळ रूप रेऊा आलेल्या dy/dx-1/x y = x2 िा सकंला गसिक 

कारि येथे  
 
संकल्प (इणंटग्रंाडं) : ज्यािे समाकल करायिे ते फल. लसे : ∫2x dx मध्ये 2x हे संकल्प 
 
संख्या (नंबसग) : एखारी वस्तू प्रकती वळेा घेतली ते सागंिारे प्रिन्ह वकवा ितीक. लसे : २ घरे, ३ झाडे. 
यात २ व ३ ही त्या वस्तू प्रकती ते सागंिारी प्रिन्हे आहेत. या धापूिांकी संख्या. त्याचं्याबरोबर ऋि पूिांक 
व शून्य घेतले की तो पूिध संख्यािंा संि. रोा पूिांकािे गसिोत्तर कसेल तर ती पप्ररमेय, ासेल तर कपप्ररमेय 
संख्या. या रोन्ही प्रमळूा वास्तव संख्या संि. 
कसत् (२i), सरसत् (३+yi) व बीलातील π, e कसे आिखी काही संख्या िकार आहेत. 
 
संख्याणचिहे/अकं (ियमूरल्स) : संख्या रशधप्रवण्यासाठी ली प्रवप्रशष्ट प्रिन्हे वापरण्यात येतात त्यास कंक वकवा 
आकडा म्हितात. लसे : भारतीय संख्यारशधक प्रिन्हे ०,१,२, ………… ९ तर रोमा पद्धतीत ते I, II, III, IV, 
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V, VI, VII, VIII, IX, X कशी पप्रहली रहा प्रिन्हे आहेत. रोमा पद्धतीत L म्हिले ५०, C म्हिले १००, D 
म्हिले ५००, M म्हिले १०००. 
 
संख्यात्मक समाकलन (ियमूणरकल इणंटगे्रंशन): कधीकधी प्ररलेल्या फलािे िमाप्रित सूत्र कथवा प्रभि 
प्ररती वापरूा समाकला करता येत ााही. कशावळेी समाकलाािी लास्तीतलास्त लवळिी वकमत 
स्विलाच्या कंतराळातील वकमतीवरूा फलाच्या संगत वकमती काढूा कथवा x आप्रि f(x) च्या संगत 
वकमतीच्या प्ररलेल्या कोष्टकावरूा रपॅ्रपझायडल कथवा प्रसम्प्सन िा १/३ प्रायम वापरूा समाकला करता 
येते. 
 
संख्यादशगकाकं (कार्णडनल नंबसग) : मोलण्यासाठी वापरल्या लातात त्या संख्या उरा. ५ आंबे. या प्रवधााात 
५ हा संख्यारशधकाकं आहे. रोा संिातील घटक एकास एक संगत कसतील तेव्हा रोा सिंात समाा 
संख्यारशधकाकं कसतात. 
 
संख्याशास्त्र/सासं्ख्यकी (स्टॅणटस्स्ट्स) : रैांप्ररा व्यवहारात आपल्यापसढे संबपं्रधत आकडेवारीच्या 
स्वरुपातील माप्रहतीिी (उरा. मोसमातील पाऊस, गव्हािे पीक मत्यारी.) वकवा प्रवज्ञााातील प्रवप्रवध 
िश्ाािंी ियोगादं्वारे हाती आलेल्या आकडेवारीिी वगधवारी करूा त्यािा कभ्यास कसा करावा, त्यावरूा 
कोिते कंराल बाधंावते, तकध  करावते व शवेटी प्राष्ट्कतध कसे काढावते यािें प्रवविेा करिारे शास्त्र. 
 
संख्येचा ्यस्त (रेणसप्रोकल ऑफ ए नंबर) : एक भाप्रगले ती संख्या म्हिले त्या संख्येिा व्यस्त. लसे : १३ 
िी व्यस्तसंख्या १/१३; २/३ िी व्यस्तसंख्या ३/२ थोडक्यात ज्या रोा संख्यािंा गसिाकार १ येतो त्या 
एकमेकींच्या व्यस्त संख्या होत. 
लसे : १३×१/१३=१ वकवा २/३ ×३/२=१ 
 
संगिक (कॉम्प्युटर) : ललर संगिा वकवा आकडेमोड करिारे आप्रि माप्रहतीिे ललर प्रवश्लेति करिारे 
हे उपकरि संगिक म्हिाू ओळखले लात कसे. पि आता केवळ आकडेमोडि ााही तर लवळपास सवधि 
कामामंध्ये यािा वापर होत कसल्यामसळे संगिक शब्र काहीसा तोडका वाटतो म्हिूा कॉम्प्यसटर हा शब्र 
काेक लि लसाच्या तसा वापरतााा प्ररसतात. कॉम्प्यसटरला माप्रहतीिे वकवा आकडेमोडीिे काय करायिे 
याच्या सूिाा द्याव्या लागतात. या सूिााांाि िोगॅ्रम वकवा आज्ञावली म्हितात. कॉम्प्यसटरच्या 
आकारमााात आता खूपि बरल झाला आहे. पूवी एखाद्या मोठ्या खोलीच्या आकारमााािा कसलेला 
कॉम्प्यसटर आता हातात मावण्यामतका (पामटॉप) वकवा मोबामलवर माव ू शकण्यामतका लहाा झाला 
आहे. कॉम्प्यसटरला एक मन्पूट उपकरि, एक मलेक्रॉप्राक की बोडध कसतो. माप्रहती साठप्रवण्याच्या स्टोरेल 
यसप्राटला ‘मेमरीʼ रेखील म्हितात. कॉम्प्यसटरिे रोा िमसख घटक कसतात. एक म्हिले हाडधवकेर. त्यात 
यापं्रत्रकी आप्रि मलेक्रॉप्राक भागािंा समावशे होतो. रससरा महत्त्वािा घटक म्हिले कॉम्प्यसटर िोगॅ्रम वकवा 
सॉफ्टवकेर उफध  आज्ञावली. 
 
संगत कोन (करस्पाँिंडग अगँल्स) : रोा रेताांा (ℓ1, ℓ2) छेरिाऱ्या रेतेच्या (ℓ)- छेप्ररका - एकाि कंगाला 
कसलेले कोा (∝, β) मात्र ℓ1 समातंर ℓ2 कसल्यास ∝=β म्हिले संगत कोा एकरूप कसतात. 
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संगमग्रंामचा माधि (१३४०-१४२५) : हा या संिरायािा संस्थापक मााला लातो. त्यािे गं्रथ, ‘विेवरोहʼ, 
‘िंद्रवाकस्फस ट िदं्रप्ती’, मसख्यतःखगोलासबंंधी पसढील कभ्यासकाांी त्यास, ‘गोलप्रवरʼ परवी प्ररली. (पाहा 
: केरळीय गचर्णती संप्रदाय) 
 
संघ/प्रसृष्टी (फायलम) : िाण्याचं्या वगीकरिातंील सवध िाण्यािें गटशः प्रवभाला होते. या वगीकरिातील 
एका पायरीला ही संज्ञा वापरतात. उरा. सधंीपार आप्रि मृरसकाय पृष्ठवशंीय कसे गट पडतात. 
 
संच (सेट) : िागंल्या रीतीाे व्याख्यात केलेल्या वस्तंूिा समसराय. उराहरिाथध १ ते २० मधील पूिांकी 
संख्यािंा सिं, रेताखंडावरील वबरूिा सिं. ज्या संिातील घटक कांत तो कांत संि. लसे रेतेवरील 
वबरंूिा संि, १ ते २० मधील वास्तव संख्यािंा सिं. 
 
संचाचा पूरक (कॉस्म्प्लमेंट ऑफ ए सेट) : प्रवर्श्संिातूा एखाद्या सिंािे घटक वगळले की येतो तो.  

 

  
 
संचाचा संयोग (युणनयन ऑफ सेट्स) : A व B संिािा संयोगसंि हा A वकवा B वकवा रोन्ही संिाचं्या सवध 
घटकािंा संि कसतो. या ितीकााे रोा सिंािंा सयंोग राखवला लातो. 

Bवकवा A आप्रि B} 
 
उराहरिाथध, A = {१, २, ३} व B = {३, ४, ५, ६}, तेव्हा A B = {१, २, ३, ४, ५, ६} व्हेा आकृती 
टाकिेत रेखापं्रकत भाग संयोग संि रशधवतो. 
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संचायक णिदु्यतघट (ॲ्युम्युलेटर) : रक, मोटारी वगैरे वाहाे ससरू करण्यासाठी वापरतात तो प्रवद्यसत् घट. 
हा, वील प्रामाि करिारा िाथप्रमक प्रवद्यसत् घट ासूा प्रवलेिी साठवि करिारा आप्रि पाप्रहले तेव्हा डीसी 
प्रवद्यसत् िवाह पसरप्रविारा रसय्यम प्रवद्यसतघट आहे. ककायधक्षम झाल्यावर त्यात बाहेरूा वीलिवाह पाठप्रवला 
की मूळ रसायाे पसन्हा प्रामाि होतात आप्रि तो पसन्हा कायधक्षम होतो. म्हिाूि रसय्यम प्रवद्यसत् घटाांा 
रीिालेबल घट कसेही म्हितात. 
 
संजीिक (ग्रंोथ हामोन) : किघटकावं्यप्रतप्ररक्त सलीवाचं्या वाढीसाठी आप्रि काेक शरीरप्र्रमयािें प्रायमा 
करण्यासाठी आवश्यक कसिारी रसायाे. त्यािें कृप्रत्रम उत्पाराही करता येते. शतेीमध्ये सलीवकािंा 
वापर हा प्रबयािंी रूलवि शक्ती वाढप्रविे, झाडाचं्या वाढीवर प्रायंत्रि ठेविे, प्रपकािंा बहर प्रायप्रमत 
करिे, फस लािंी गळती थाबंप्रविे, यासाठी केला लातो. िाण्यामंध्ये यािंा वापर वाढीसाठी वकवा रक्तातील 
साखरेच्या प्रायंत्रिासारख्या िप्र्रमयासंाठी होतो. 
 
संतत फल (कंणटियुअस फं्शन) : िलात कत्यल्प वाढ कथवा घट झाली कसता ज्या फलािंी वकमत 
ककनस्मकपिे बरलत ााही ते. कप्रधक ाेमकेपिााे, x=a वबरंूच्या ठायी f(x) हे फल संतत कसण्यासाठी 
ते x=a च्या पप्ररसरात व्याख्यात हव ेव सीमा f(x) = f(a) कसली पाप्रहले. (a, b) कंतराळातील ित्येक 
वबरूच्या ठायी f(x) संतत कसल्यास ते (a, b) कंतराळात संतत मााले लाते. 
 
संतणतणनयमन (कॉिरासेप्शन) : कंडे आप्रि शस्रमलंतू यािंा संयोग होऊ ा रेिे वकवा झाल्यास त्या गभािे 
गभाशयात रोपि होऊ ा रेिे. प्रारोध, डायफ्रम, लेली वकवा औतध लावलेली वरग, यासारखे पराथध 
शस्रमलंतू कंड्यापंयधत लाऊ रेत ााही, तर ताबंी, गभाशयात गभािे रोपि होऊ रेत ााही. गभधप्रारोधक 
गोळ्या, औतधी रोपि काड्या वकवा प्रपिकारी वापरल्यााे शरीरातील गं्रथींच्या स्त्रावावर वकवा त्याचं्या 
प्र्रमयेवर पप्ररिाम झाल्यामसळे गभधधारिा होत ााही. (पाहा : ताबंी) 

 

 
 
संतुणलत अिस्था (इणक्वणलणब्रयम) : कोित्याही ििालीतील ऊला, बले, रसायाे, प्र्रमया, पप्ररिाम, 
तापमाा, राब वगैरेंिी फेरवाटिी होऊा समतोल कवस्था येऊा ििालीस आलेली नस्थरता. या नस्थतीत 
ाक्त बरल झालेला आढळत ााही. गप्रतकीय समतोल, औनष्ट्िक समतोल, पयावरिीय समतोल 
कशािकारच्या ठरावीक ििालीत समतोलािें िकार आहेत. 
 
संणधज्िर (ऱ्हुमॅणटक फीिर) : ५ ते १५ वत ेवयाच्या लहाा मसलातं होिारा हा रोग स्रपे्टोकॉकस या लंतंूच्या 
संसगामसळे होतो. यािी ससरुवात एकरम होते. ताप येतो, एक वकवा लास्त साधं्याांा सूल येते. काही वळेा 
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या लंतंूिे उगमस्थाा प्रकडलेला रात वकवा फस टलेला काा कसतो. ााडीिा वगे वाढतो. काही वळेा 
हृरयराह होऊा प्रद्वरल व महारोप्रहिी झडपा ाारसरुस्त होतात. क्षोभपिात तंतसमय पेशीलाल प्रामाि 
झाल्यामसळे या झडपा आकसं िा पावतात. ताप पसाःपसन्हा येण्यािी शक्यता कसते. 
 
संणधपाद (ॲथ्रॉपोडा) : कपषृ्ठवशंी आप्रि शरीरात हाडे ासलेल्या िाण्यािंागट. याचं्या शरीरािे पायासकट 
सवध भाग साधं्याांी बालेले कसतात. शरीरावर कायटीािे संरक्षक बाह्यकवि कसते. शीतध, वक्ष आप्रि 
उरर या शरीराच्या तीा मसख्य भागाांा साधं्याांी लोडलेली उपांगे कसतात. सवध िकारिे कीटक, झसरळ, 
ााकतोडा, खेकडे, वझगे, कोळी, ववि,ू घोि मत्यारी िािी या वगात मोडतात. 
 

 
संणधप्रकाश (ट िायलाइट) : ित्यक्ष सूयकरय होण्याकगोरर वकवा सूयास्त झाल्याांतर प्ररसिारा िकाश. 
सूयध प्रक्षप्रतलाखाली शून्य ते सहा कंश कसतााा प्ररसिाऱ्या सपं्रधिकाशास ाागरी संप्रधिकाश, सूयध 
प्रक्षप्रतलाखाली सहा ते बारा कंश कसतााा प्ररसिाऱ्या सपं्रधिकाशास ााप्रवक सपं्रधिकाश, तर सूयध 
प्रक्षप्रतलाखाली १२ ते १८ कंश कसतााा प्ररसिाऱ्या सपं्रधिकाशास खगोलशास्त्रीय संप्रधिकाश कसे म्हटले 
लाते. प्रवतसववृत्तालवळ संप्रधिकाशािा कालावधी हा कल्प कसतो, तर ध्रसविरेशालवळ हा कालावधी रीघध 
कसतो. 
 
संणधप्रभा (झोणडॲकल लाइट) : सूयकरयाच्यापूवी वकवा सूयास्ताच्याांतर काही काळ प्ररसिारा िकाशािा 
पट्टा. हा पट्टा कंतराळातल्या धसळीाे केलेल्या सूयधिकाशाच्या प्रवप्रकरिामसळे प्रामाि होतो. हा िकाश कमी 
कक्षाशंाच्या प्रठकािाहूा कप्रधक स्पष्ट प्ररसतो. (पाहा : धु्रवीय प्रकाश) 
 
संणधिात - साधं्याचंा दाह (ऱ्हुमॅणटक आथ्रायणटस) : हा संप्रधशोथ हाताच्या व पायाच्या लहाा साधं्यावंर 
पप्ररिाम करतो. यात सहसा ताप येत ााही; पि या साधं्याांा सूल येते व ते रसखतात. ांतर हे साधें 
ताठरतात व हाताच्या व पायाच्या बोटािंी हालिाल रसखते. स्वतःच्याि िप्रतलालाांा िप्रतद्रव्ये प्रामाि 
करिारा हा रोग आहे. साधं्यािंा हा राह रोन्ही हाताांा व पायाांा होतो. साधं्याच्या संप्रधकोशास कस्तर 
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कसलेल्या सीरमी पटलािा राह होतो. त्यावर प्रामाि झालेले पेशीलाल घट्ट होऊा कस च्यांाा घासते. हे 
घट्ट होऊा साधं्यािंी हालिाल हळूहळू रसखण्यामसळे बंर होते. 

 

 
 
संपात (इणक्वनॉ्स) : भतूलावरील कोित्याही प्रठकािी २१ मािध व २३ सप्टेंबर या प्ररवशी रात्रीिा कवधी व 
प्ररवसािा कवधी सारखाि – बारा तासािंा – कसतो. सूयकरयापासूा सूयास्तापयंत कवधी बरोबर बारा 
तासािंा, तसाि सूयास्तापासूा रात्रीिा बारा तासािंा कवधी झाल्यावर पसन्हा सूयकरय, कशी नस्थती ‘वसतं 
संपातʼ –२१ मािध – व शरर संपात – २३ सप्टेंबरला होते. या प्ररवशी सूयध बरोबर प्रवतसववृत्तावर कसतो. 

 

 
 
संपातचलन (णप्रसेशन ऑफ इस्् िनॉ्सेस् ) : पृथ्वी स्वतःभोवती प्रफरतााा ज्या कक्षाभोवती प्रफरते, तो 
कक्ष नस्थर ााही. हा कक्ष स्वतःि रससऱ्या एका कक्षाभोवती प्रफरतो आहे. कक्षाच्या या गप्रतला परािंा गती 
कसे म्हटले लाते. कक्षाच्या या गतीमसळे वैतसप्रवकवृत्त आप्रि आयप्राकवृत्त याचं्या छेरावबरंूिे म्हिले 
संपातवबरंूिे स्थााहीआयप्राकवृत्ताच्या संरभात बरलत कसते. संपातवबरंूच्या स्थााातल्या या बरलाला 
संपातिला कसे म्हितात. पृथ्वीच्या परािंा गप्रतिा िरप्रक्षिाकाळ हा ससमारे २६,००० वतांिा कसल्यामसळे 
हे संपातवबरू आयप्राकवृत्ताच्या संरभात पसाः त्याि लागी येण्यास २६,००० वतांिा कालावधी लागतो. 
(पाहा : सपंात पबदू; आयचनकवृत्त; वैषुचवकवृत्त) 
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संपाणदत गुि (ॲक्वायडग कॅरे्टर) : स्वतः प्रमळवलेले गसिधमध. काही गसि, उरा. विध, डोळे वगैरे 
आासवपं्रशक कसतात. ज्ञाा, कौशल्य हे गसि व्यनक्तगत प्रमळप्रवलेले-संपारा केलेले कसतात. 
 
संपूिग बेशुद्धािस्था (कोमा) : मेंरूच्या स्तंभातील भाग लेव्हा काही कारिास्तव काम करीाासा होतो. 
लाळीसदृश व बाह्य भागातील संवरेाा िेतातंतूमाफध त आल्या तरी िप्रतप्रक्षप्त प्र्रमया बंर राहतात. तेव्हा ती 
कसते संपूिध बेशसद्धावस्था ऊफध  मूच्छा. रोगी या कवस्थेत गाढ झोपल्यासारखा कसतो. त्याला काही समलत 
ााही. लशी बेशसद्धावस्था वाढते, तशा सवध िप्रक्षप्त िप्र्रमया बंर होतात. शवेटी र्श्ास बंर होऊा हृरय बरं 
पडते. मेंरूला झालेली लखम, लागलेला मार, प्रवतबाधा, रक्तातील साखर खूप कमी होिे, ऑनक्सलािी 
कमतरता, रक्तािी एकाएकी कमतरता, मधसमेह म. कारिामंसळे मूच्छा येऊ शकते. 
 
संपृ्त द्रािि (सचॅ्युरेटेड सोल्युशन) : संपृक्त म्हिले योग्य प्ररतीाे पप्ररपूिध झालेले. प्रवप्रशष्ट तापमााास 
द्रावकात द्राव्य प्रवरघळिे बंर होते. कशा द्राविाला संपकृ्त द्रावि म्हितात. उरा. सवधसामान्य तापमााात 
१०० गॅ्रम पाण्यात लास्तीत लास्त ३५ गॅ्रम मीठ प्रवरघळते आप्रि प्रमठािे संपृक्त द्रावि तयार होते. 
 
संपृ्त मेदाम्ले :(पाहा : मेदाम्ले) 
 
संपृ्तता (सचॅ्युरेशन) : एखाद्या प्रवद्रावकात रससरा प्रवद्राव्य पराथध, प्रवप्रशष्ट पप्ररनस्थतीत, लास्तीत लास्त 
िमािात सामावाू संतसलाावस्था िाप्त होण्यािी प्र्रमया. द्रव पराथात प्रवरघळिाऱ्या वस्तू एका मयारेपयंत 
प्रवरघळतात. त्याला संपृक्त द्रावि म्हितात. नस्ाग्ध पराथांत काही प्रवप्रशष्ट घटक टाकतात. त्यावळेेला तो 
पराथध संपृक्त नस्ाग्ध पराथध म्हिूा ओळखला लातो. उरा. वास्पती तूप. एखाद्या लागेत कप्रधक काही 
मावाेासे झाले म्हिले सचॅ्यसरेशा झाले कसे आपि म्हितो. 
 
संपे्ररक (हामोन) : काही प्रवप्रशष्ट गं्रथींत तयार होिारा कंतस्त्राव. या स्त्रावािे कायध प्रवप्रशष्ट पेशी वकवा 
कवयवात होते. गं्रथीत तयार होिारा हा द्राव रक्तात लातो. यासाठी ाप्रलकेिी आवश्यकता ासते. 
रक्ताबरोबर रससऱ्या मंप्रद्रयात लाऊा त्यािे कायध उते्तप्रलत होते. उरा. थायरॉनक्झा - कवटस  (थायरॉमड) 
गं्रथीिे. (पाहा : अंतःस्त्रावी गं्रथी, संजीवक) 
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संबंध (णरलेशन) :A व B संिातील घटकािंा कन्योन्य संबंध तेव्हाि िस्थाप्रपत होतो लेव्हा A×B लोडीच्या 
R उपसंिाच्या ित्येक पप्रहल्या घटकािा (लो A िा घटक) त्याच्याि रससऱ्या घटकाशी (लो B िा घटक) 
प्राप्रित संबधं कसतो. कशा R ला A पासूा B संिापयंतिा संबधं वकवा प्रद्वपर संबधं म्हितात. उरा. A = 
{१, २, ३}, B = {१, ४, ५, ९}यातील {(१, १), (२, ४), (३, ९)}या तीा ्रमप्रमत लोड्यािंा सिं A × 
B िा उपसंि कसूा ित्येक रससरा घटक पप्रहल्यािा वगध आहे. 
म्हिूा R : A ⟶ B हा वगध संबंध 
 
संबध्द बंध (कोऑर्णडनेट बॉिड) : रोन्ही किूंच्या बाह्य कके्षत लोडीाे सहभागी होिारे मलेक्रॉा लर एकाि 
किूाे प्ररले कसतील तर सबंध्र बंध प्रामाि होतो. (पाहा : रासायचनक बधं) 
 
संभा्यता (प्रॉबॅणबणलटी) : प्रारकत ाािे फेकल्यावर छाप वकवा काटा पडण्याच्या रोाि शक्यता कसतात. 
प्रतसरी ााही. यापैकी मनच्छत घटाा छाप घेतली तर त्यासाठी कासकूल शक्यता फक्त एकि. तेव्हा ाािे 
फेकीच्या या ियोगात 
 

छाप प्रमळण्यािी संभाव्यता = 
छाप प्रमळण्याच्या कासकूल शक्यता 

= 
१  

ाािे फेकल्यावरि सवध शक्यता २  
 

तसेि घााकृती फासा टाकल्यावर त्याच्या ६ पृष्ठभागावरील १ ते ६ संख्यापंकैी कोितीही एक 
वरच्या पृष्ठावर येईल. म्हिले सगळ्या शक्यता ६. समला, मनच्छत घटाा रोापेक्षा मोठी संख्या धरली तर 
त्यासाठी, कासकूल शक्यता = ३, ४ , ५, ६, 

= वरच्या पृष्ठावर येिाऱ्या सखं्या 
 

तेव्हा या घटाेिी संभाव्यता = 
कासकूल बाबी 

= 
४  

सवधशक्य बाबी ६  
      

 = २/३    
 

व्यापकपिे, एखाद्या ियोगात A घटाा घडण्यािी संभाव्यता P(A), A घटाा घडण्याच्या कासकूल 
शक्यता n(A) व ियोगात प्राष्ट्पि होिाऱ्या सवध शक्यता n(S) मााल्या तर, 
 

घटाा घडण्यािी सभंाव्यता P(A) = 
n(A)  

n(S)  
 
संभा्यता णितरि (प्रॉबॅणबणलटी णडस्रीबयशून) : लर x िलाच्या x1, x2 …… xnवकमतीसाठी p1, p2 …… pnया 
संगत संभाव्यता 
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x x1 x2…… xn 

p p1 p2…… pn 
 
कसतील तर या कोष्टकास संभाव्यता प्रवतरि म्हितात. उरा. फासा उडवल्यावर येिाऱ्या x = 1, 2, 3, 4, 
5, 6 या ित्येक वकमतीसाठी संगत संभाव्यता १/६ म्हिाू 
 

x १ २ ३ ४ ५ ६ 

p १/६ १/६ १/६ १/६ १/६ १/६ 
 

हे संभाव्यता प्रवतरि 
 
संणमश्रे (ॲलाय) : ससयोग्य गसिधमांिा धातू प्रमळप्रवण्यासाठी एखाद्या धातूमध्ये मतर धातू वकवा कधातंूिे 
प्रमश्रि करूा ले समागंी प्रमश्रि प्रमळवतात त्याला सपं्रमश्रे कसे म्हितात. सवधसामान्यपिे संप्रमश्रािें गसिधमध 
घटक धातंूपेक्षा वगेळे कसूा ते उच्चितीिे कसतात. स्टेालेस स्टील, प्रपतळ ही संप्रमश्रािंी उराहरिे 
आपल्या पप्ररियािी आहेत. (पाहा : पारदमेल) 
 
संमोहनशास्त्र (णहप्नॉणटझम) : या शास्त्रात संमोहा करिारी व्यक्ती संमोहा करूा घेिाऱ्या व्यक्तीिे लक्ष 
स्वतःकडे कें प्रद्रत करूा घेते. प्रवप्रशष्ट तऱ्हेाे आवाल काढूा वातावरि प्रार्षमती केली लाते. एक ते रहा ककं 
मोलत संमोहाावर त्या व्यक्तीिे सवध कवयव प्रशप्रथल करतात. वैद्यकीय संमोहाात यामसळे माालाही शातं 
वाटते व मााप्रसक ताितिाव कमी होतो. वैद्यकीय समंोहा िमधरोगात, आम्लतेत (ॲप्रसप्रडटीत), उच्च 
रक्तराबात व पूवी शस्त्रप्र्रमयेसाठी वापरत. संमोहााच्या वळेी शारीप्ररक बरलही होतात. माािे व्यापार 
समलण्यासाठी संमोहाािा उपयोग करतात. 
 
संयु्त पदाथग (काम्पोणझट्स) : रोा वकवा तीा प्रभि पराथध एकत्र करूा त्याचं्यापासूा बावलेल्या 
पराथाला संयसक्त पराथध म्हितात. संयसक्त पराथांपेक्षा मूळ पराथांिे भौप्रतकी आप्रि रासायप्राक गसिधमध 
प्रभि कसू शकतात. आप्रि सूक्ष्मरशधक यंत्राखाली पाप्रहल्यावर हे पराथध वगेवगेळे प्ररसू शकतात. कसे पराथध 
िामसख्यााे कप्रभयापं्रत्रकी कामात वापरतात. उरा. ससतािा आप्रि काबधािा धागा वापरूा बावलेले वस्त्र 
कथवा घराच्या छपरासाठी प्रसमेंट काँप्र्रमट आप्रि पोलाराच्या काबं्या वापरूा बावलेली आरसीसी स्लॅब ही 
कशा सयंसक्त पराथांिी उराहरिे आहेत. सयंसक्त पराथाला मूळ पराथापेक्षा लास्त ताकर कसते. 
 
संयु्त संख्या (काम्पोणझट नंबर) : ज्या संख्येिे कवयव एकापेक्षा कप्रधक कप्रवभाज्य संख्या (मूळसखं्या) 
कसतात ती. 
लसे २१० = २ × ३ × ५ × ७ 
 
संयुगे (कम्पाऊंड्स) : रोा वकवा कप्रधक मलूद्रव्ये प्राप्रित गसिोत्तरात लोडली लाऊा तयार होिारा 
रासायप्राक पराथध. रासायप्राक सयंोगामध्ये कपूिध मलेक्रॉा कक्षा कसलेली मूलद्रव्ये मलेक्रॉा रेतात, 
घेतात वकवा भागीरारी करतात आप्रि आयप्राक वकवा सहसंयसल संयसगे तयार होतात. यािें गसिधमध 
सहभागी मूलद्रव्यापेंक्षा वगेळे कसतात. 
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संयुनमी कोन (काँजुगेट अगँल्स) : ज्या रोा कोाािंी बेरील ३६० कंश वकवा २π आरीय म्हिले एका 
प्रकरिािे पूिध भ्रमि ते. 
 
संयुनमी सदसतसंख्या (कॉम्प्ले्स काँजुगेट) : ज्या रोा सरसत संख्यािंा गसिाकार सत सखं्या येतो त्या 
उरा. (3+2i) (3-2i) =  9-(2i)2 =  9 + 4 = 13 व्यापकप्ररत्या (x+iy)(x-iy) = x2 + y2 

 
संयुजा (्हॅलंसी) : सयंसगािे रेिू तयार होतााा कििूी संयोग पावण्यािी क्षमता वकवा एखाद्या किाेू 
प्ररलेल्या घेतलेल्या वकवा भागीरारी केलेल्या मलेक्रॉािी संख्या. काही मलूद्रव्यािें किू एकापेक्षा लास्त 
संयसलाही रशधप्रवतात. उरा. ाायरोला, २, ३, ४ वकवा ५ संयसला रशधवाू NO (रोा) NH3 (तीा) NO2 
(िार) N2O5 (पाि) कशी काेक संयसगे तयार करतो. 
 
संयुजा बंध (्हॅलिस बॉिड) : रोा वकवा कप्रधक किूंच्या बाह्य कके्षतील मलेक्रॉािी फेरवाटिी होऊा 
प्रामाि झालेल्या बलास सयंसला बंध म्हितात. किूच्या बाहेरील कके्षतील प्रकती मलेक्रॉा भाग घेतात 
यावर संयसला बधंािंी संख्या कवलंबूा कसते. कल्कली धातू आप्रि हॅलोला किू यात एक संयसला बधं 
कसतो; तर कॅनल्शयम क्लोराईडमध्ये रोा संयसला बंध कसतात. (पाहा : रासाचयनक बंध) 
 
संयोजक (मॉटगर) : बाधंकामातील प्रवटा व रगड एकमेकाांा लोडण्यासाठी प्रसमेंट, वाळू आप्रि पािी यािें 
प्रवप्रशष्ट िमािात प्रमश्रि करूा वापरतात. या प्रमश्रिाला ‘संयोलकʼ (मॉटधर) म्हितात. वभत बाधंण्यासाठी, 
तसेि वभतींाा प्रगलावा करण्यासाठी यािा वापर होतो. प्रसमेंटिे िमाि वाढप्रवल्यास कप्रधक मलबूत 
बाधंकाम होते. सवधसाधारिपिे मलबसतीच्या आवश्यकतेाससार प्रसमेंटिे िमाि वाढप्रवल्यास कप्रधक मलबतू 
बाधंकाम होते. मलबसतीच्या आवश्यकतेाससार प्रसमेंट व वाळू यािें िमाि १:६ ते १:३ कसे कसते. 
 
संरोध (इम्पीडिस) : ित्यावती प्रवद्यसत पप्ररमंडळामध्ये िवतधक (मंडक्टसध) आप्रि धाप्ररत्र (कपॅप्रसटसध) 
िवाहाला प्रवरोध करतात. या प्रवरोधाला िप्रतकारी (प्ररॲक्टन्स) कसे म्हितात. वाहकााे तयार केलेल्या 
प्रवरोधाला िवतधाी कवरोधा (मंडक्टीव्ह रेप्रझस्टन्स) म्हितात. ते ओहममध्ये मोलतात. हा रेप्रझस्टन्स 
वारंवारता व िवतधकत्व (मल्डक्टन्स) याच्या िमािात बरलतो. कपपॅ्रसटराे प्रामाि केलेल्या प्रवरोधाला 
धाप्ररत्र्य कवरोधा (कपपॅ्रसटीव्ह प्ररॲक्टन्स) म्हितात. तो वारंवारता व धाप्ररत्र (कपॅप्रसटन्स) याचं्या व्यस्त 
िमािात कसतो. संपूिध पप्ररमंडळााे प्रामाि केलेला प्रवरोध म्हिले संरोध (मनम्पडन्स). मंडनक्टव्ह व 
कपॅप्रसप्रटव्ह प्ररॲक्टन्सिी सप्ररश (व्हेक्टर) बेरील म्हिले संरोध. 
 
संिधगन (कल्चर) : प्रायपं्रत्रत कृप्रत्रम वातावरिात एकपेशीय लीवािूंच्या वकवा बहसपेशीय सलीवाचं्या पेशींिी 
वाढ करण्यािी िप्र्रमया. 
 
संिधगन (कॉिझर्हेशन) : सलीवाचं्या िलातींमधील, पयावरिातील, ाैसर्षगक समतोल लता करण्यािी 
िप्र्रमया. त्यािंा वापर व्हावा पि प्रात्यासताीकरिही व्हाव ेयािे भाा राखिारी व्यवहारपद्धती. 
 
संिाहक (कंड्टर) : उष्ट्ितेिे वकवा प्रवलेिे ससलभतेाे वहा करिारा पराथध. सवध धातू हे रोन्हींिेही 
संवाहक आहेत. मात्र ित्येक धातूिी संवाहक क्षमता वगेवगेळी कसते. त्यामसळे धातूच्या भाडं्यािा वापर 
स्वयंपाक करण्यासाठी प्रायप्रमत केला लातो. सवध िकारिे प्रवद्यसत् िवाह वाहूा न्यायला त्याच्या राबािमािे 
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वगेवगेळ्या व्यासाच्या धातूच्या तारा वापरल्या लातात. त्यामध्ये ताबं्याच्या ताराांा िाधान्य प्ररले लाते. 
कारि ताबं्यािी संवाहकता िागंली कसते. 
 
संिाहकता (कंडस््टस््हटी) : एखाद्या पराथािा ऊलेिे वहा करण्यािा गसिधमध. उष्ट्ितेच्या वकवा 
प्रवद्यसत् िवाहाच्या वहााला ही संज्ञा लागू पडते. 
 
संणिशेष/असामािय िंबदू (िंसनयुलर पॉईटं) : व्रमावरील वबरूच्या ठायी व्रमास एकि स्पर्षशका काढता येत 
कसेल तर तो व्रमावरील साधा वबरू. साधे ासिाऱ्या वबरंूाा सपं्रवशते कथवा कसामान्य वबरू म्हितात. 
त्यातूा रोा स्पर्षशका काढता येतात. सामान्य वबरंूच्या ठायी x हे y िे वकवा y हे x िे वैश्लेप्रतक फल कसते. 
तर या कटी ा पाळिारे तो संप्रवशते वबरू. रसहेरी, प्रतहेरी ते सारे संप्रवशते वबरू. (पाहा : आकृत्या, दुहेरी 
पबदंूसााी) 
 

 
 

संिेग (मोमेिटम) : वस्तसमाा आप्रि वगे याचं्या गसिाकाराला संवगे कसे म्हितात. ही सप्ररश राशी आहे. 
संवगे मोलण्यािे एकक प्रकगॅ्र-मीटर/सेकंर आहे. रोा वस्तंूिी टक्कर झाली तर त्या वस्तंूिा आघातापूवीिा 
एकूि संवगे हा त्याचं्या आघाताांतरच्या एकूि संवगेामतकाि कसतो. संवगे कक्षयतेच्या प्रसद्धान्तााससार, 
रोा वस्तंूिी परस्पर प्र्रमया होत कसतााा त्याचं्यावर लर काही बाह्यबल कायधरत ासेल, तर त्यािंा एकूि 
संवगे कायम राहतो. 
 
संसगग (इिफे्शन) : हवा, पािी, कि वकवा डासासंारख्या कीटक वकवा कन्य काही िाण्याचं्या रंशामसळे 
लीवाि,ू प्रवतािसूारखे सूक्ष्मलीव आपल्या शरीरात प्रशरतात. शरीरात त्याचं्या िलााामसळे त्यािंी सखं्या 
वाढते. त्यामसळे आपल्या ाेहमीच्या कंतगधत रेहधार्षमक प्र्रमयेत बाधा येते. मलेप्ररया, डेंग्यू आरी काेक रोग 
या सूक्ष्मलीवाचं्या संसगामसळे होतात. 
 
संसगगजिय रोग (कंटेणजयस णडसीज) : एका व्यक्तीपासूा मतरापंयंत फैलाविारे रोगलंतूकारक रोग. 
कॉलरा, रेवी, कापं्रलण्या, मन्फ्लसएन्झा, क्षय (टीबी), बडध फ्लू हे काही ससंगधलन्य रोग आहेत. हे रोग 
रोग्याच्या स्पशाद्वारे, त्याच्या र्श्ासातूा, वशकेतील तसेि प्रवष्ठेतील लंतंूिा संपकध  होऊा पसरतात. बडध 
फ्ल्यू वकवा लेप्टोस्पायरॉप्रसससारखे काही रोग बाधा झालेल्या पक्ष्याचं्या वकवा िाण्याचं्या संसगामसळेही 
पसरतात. 
 
संस्करि (मोड्युलेशन) : एका तरंगाच्या गसिधमािे संस्करि रससऱ्या कप्रधक वारंवारतेच्या तरंगावर 
करतात. रससऱ्या तरंगावर पप्रहला तरंग आरुढ होतो त्यास ससं्करि म्हितात. रससऱ्या तरंगाला वाहक 
तरंग म्हितात. रेप्रडओ िसारिामध्ये संस्करि उपयसक्त कसते. तरंगाच्या उंिीवर संस्करि केले तर 
ॲनम्प्ल्यमसड मॉड्यसलेशा आप्रि तरंगाच्या वारंवरतेवर संस्करि केले तर प्रफ्रक् वेन्सी मॉड्यसलेशा होते. 
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संस्कृती (कल्चर) : कोित्याही सामाप्रलक, धार्षमक वकवा िारेप्रशक गटाच्या बहसआयामी वतधिसकीिा, 
परंपरािंा आप्रि िालीरीतींिा गसंतागसतंीिा रिााबधं. 
 
साखळी णनयम (चेन रुल) : फलािे फल वकवा गाप्रठत फल कसेल तेव्हा त्यािा प्रवकलल काढण्यासाठी 
लो 
dy/dx = dy/du · du/du · dv/dx 
 

प्रायम घ्यावा लागतो तो साखळी प्रायम. शवेटिा प्रवकलल x शी संबपं्रधत हवा. 
 
सागन, कालग  (१९३४-१९९६) : प्रवख्यात कमेप्ररका खगोलशास्त्रज्ञ आप्रि प्रवज्ञाालेखक. ग्रहप्रवतयक 
कंतराळ संशोधाात िामसख्यााे सहभाग कसलेल्या सागा यािंा परग्रहावरील लीवसषृ्टीिा वधे घेण्यासाठी 
ससरू केलेल्या ‘सेटीʼ या िकल्पात सहभाग होता, तसेि सागा यािंा ‘री प्लॅाेटरी सोसायटीʼ या संस्थेच्या 
स्थापाेतही मोठा वाटा होता. सागा याांी सवधसामान्याांा समलेल कशा भातेत प्रवपसल प्रलखाि केले. कालध  
सागा यािंी ‘कॉसमॉसʼ ही रूरप्रित्रवािीसाठी केलेली प्रार्षमती कत्यतं लोकप्रिय ठरली होती. कालध  सागा 
हे पसप्रलत्झर पाप्ररतोप्रतकािे मााकरी होते. (पाहा : सेटी) 

 

 
 
सागर सम्राट : समसद्रामध्ये लप्रमाीखालील तेल काढण्यासाठी उभा राहिारा प्लॅटफॉमध. १९७० साली 
ओएालीसी कंपाीाे तो भारतात आिला. 
 
सागरकिया : समसद्र संशोधाासाठी भारत सरकारच्या सागरी प्रवभागााे, गोव्याच्या समसद्रप्रवज्ञाा ससं्थेसाठी 
१९८३ साली प्रवकत घेतलेले रससरे लहाल. समसद्र सशंोधाासाठी आिलेल्या लहालात, बहसशाखीय 
कभ्यासासाठी, काेक िकारिी कत्याधसप्राक उपकरिे लय्यत तयार ठेवण्यात आली कसूा ाौकााया 
आप्रि समसद्र प्रवज्ञाााच्या वगेवगेळ्या शाखािंा कभ्यास त्याद्वारे केला लातो. सवध ऋतसमााात ही उपकरिे 
कायधरत राहतील यािी खबररारी घेण्यातआलेली आहे. करबी समसद्र, बंगालिा उपसागर तसेि (मंप्रडया 
ओशा) वहरी महासागरािा मध्यभाग कशा प्रठकािी सागरी माशािंी उपलब्धता प्रकती, कस ठे आप्रि कशी 
आहे यािा कंराल या लहालात उपकरिादं्वारे केला गेला आहे. 
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सागरी मैल (नॉटीकल माइल) : समसद्रावरील कंतर ाॉप्रटकल माईलाे संबोप्रधले लाते. एक ाॉप्रटकल 
मामल = १·८५२ प्रकलोमीटर. 
 
सागरी प्रिाह (ओशन करंट्स) : सागरी पृष्ठ भागावर तसेि कंतरंगात कसलेले काेक िवाह. समसद्रावरील 
वारे वकवा तापमााातील बरल तसेि समसद्राच्या खारटपिातील तफावतेमळे प्रामाि झालेल्या घातेतील 
बरलामंसळे हे प्रामाि होतात. यािंा पयावरिावर तसेि सागरतटावरील वातावरिावर पप्ररिाम होतो. 
गल्फ स्रीम, लॅब्राडोर करंट, हम्बोल्ट करंट तसेि एल प्रााो िवाह हे काहंी िमसख सागरी िवाह आहेत. 
 

 
 

सागरी जीिणिज्ञान (मरीा बायॉलॉली) : सागरात कथवा सागरप्रकाारी आढळिाऱ्या सलीवािंा कभ्यास 
करिारी प्रवज्ञााशाखा. पृथ्वीवरील ७० टके्क भाग सागराांी व्यापला कसल्यााे सूक्ष्म एकपेशीय 
सलीवापंासूा तो महाकाय व्हेल माशापयंत तसेि सूक्ष्म शवैालापंासूा तो ििंड आकाराच्या समसद्री वास्पती 
कसे ििंड लीववैप्रवध्य सागरात आढळते. यातूा काेक माावोपयोगी किपराथध तसेि औतधी घटक 
उपलब्ध होतात. पृथ्वीवरील पयावरि प्रायपं्रत्रत करण्यातही सागरािंी महत्त्वपूिध भपू्रमका कसते. 
 
साचा (मोल्ड) : कोितीही वस्तू प्रायोलाािमािे प्रामाि करायिी कसेल तर त्यासाठी सािा बावाू त्यात 
ती वस्तू ओतीव स्वरुपात ओतली लाते. ाेहमीच्या वापरातील काेक धातंूच्या वस्तंूिे उत्पारा 
करण्यासाठी सािे वापरले लातात. गिपतीच्या शाडूच्या मूती बावण्यासाठीही सािे वापरले लातात. 
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साचा (टेम्प्लेट) : लाकूड वकवा धातूिा पत्रा कापतााा वकवा त्यावर भोके पाडण्यासाठी बाप्रवलेला सािा. 
हा कसंख्य वळेा वापरता येतो. रागंोळी काढण्यासाठीही कशा िकारिे कागरी वकवा पत्र्यािे सािे 
प्रमळतात. 
 
साठे, रामचंद्र णिश्वनाथ (१९०५-१९८३) : आंतरराष्ट्रीय ख्यातीिे भारतीय वैद्यकशास्त्रज्ञ. ले. ले. मेप्रडकल 
कॉलेलात िाध्यापक. मपं्रडया मेप्रडकल कसोप्रसएशा, लागप्रतक मेप्रडकल कसोप्रसएशा, मराठी प्रवज्ञाा 
पप्ररतर मत्यारी संस्थािें कध्यक्ष. मसंबई प्रवद्यापीठािे कस लगसरू. मधसमेहावरिे उपिार त्याांी पप्रिम भारतात 
ससरू करूा प्ररले. डायबपे्रटक कसोप्रसएशाच्या स्थापाेत भाग घेतला. 

 

 
 
साठे्य, जयतं आनंद (१९४८ -) : पयावरि कप्रभयापं्रत्रकीत पीएि.डी. कमेप्ररकेच्या लॉरेन्स बकध ले 
ियोगशाळेत ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ. १९८८-९८ या काळात आतंरराष्ट्रीय ऊला कभ्यास गटािे सहगटाेते. आता ते 
गटाेते आहेत. २००७ साली कल गोर आप्रि रालेंद्र पिौरी याांा शातंतेसाठी प्रमळालेल्या सापं्रघक ाोबले 
पाप्ररतोप्रतकातील एक सहभागी. राष्ट्रीय ऊला धोरि, त्यािंा लागप्रतक हवामाा वाढीवर होिारा पप्ररिाम 
यावर त्यािंा कभ्यास आहे. यासाठी त्यािंा सल्ला काेक रेश घेतात. 

 

 
 
साथीचा रोग (एणपडेणमक) : प्रवप्रशष्ट प्रठकािच्या रप्रहवाशात वकवा िाण्यात मोठ्या िमािावर फैलाविारा 
संसगधलन्य रोग. रुग्िाशी ित्यक्ष संपकध  ा होताही कसे रोग झपा्यमााे पसरतात. कारि ते रूप्रतत हवा, 
पािी, कि वकवा कीटकाचं्या रंशाच्या माध्यमातूा पसरतात. कॉलरा, मलेप्ररया, डेंग्यू हे कसे रोग आहेत. 
(पाहा : ससंगटजन्य रोग) 
 
साधारि तापमान आणि दाब (नॉमगल टेम्परेचर अडँ पे्रशर) : तापमाा आप्रि राब यावर कवलंबाू 
कसिाऱ्या बाबींसंबधंीिी, प्रवशतेतः पराथांच्या वायसरूपातील कवस्थेसंबधंीिी गप्रिते वकवा भाप्रकते 
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करताांा, पायाभतू कवस्था म्हिूा शून्य कंश सेनल्शकस तापमाा आप्रि ७६० प्रमप्रलमीटर उंिीच्या पाऱ्यािा 
स्तंभ पेलूा धरेल मतका राब कशी साधारि (ाॉमधल) नस्थती माातात. (पाहा : प्रमाचर्णत तापमान आचर्ण 
दाब) 
 
साधे णिकलक समीकरि (ऑर्णडनरी णडफरस्िशयल इके्वशन) : ज्या प्रवकलक समीकरिात y परिलािे 
फक्त एका, समला x िलासबंंधीिे प्रवकलल येतात ते. 
 

 
उरा. : 

dy 
−1/xy = x2; 

d2y 
+ 3 

dy 
+2y = sinx 

 

 dx dx2 dx  
 
सापेक्ष आद्रगता (णरलेणट्ह हु्यणमणडटी) : हवतेील बाष्ट्पाच्या कमाल िमािाशी हवतेील ित्यक्ष आद्रधतेिे 
गसिोत्तर. बऱ्याि वळेा आद्रधता टके्कवारीत (%) प्ररली लाते. ित्यक्षात हवतेील आद्रधता प्ररवसभरात फारशी 
बरलत ााही. परंतस १०० टके्क आद्रधता तापमाााबरोबर समिमािात कमी लास्त होते. म्हिलेि तसलाेाे, 
हवतेील आद्रधता कमी तापमाााला लास्त व लास्त तापमाााला कमी कसते. आद्रधता साय्रमोमीटराे 
मोलली लाते. हे उपकरि ओल्या आप्रि ससक्या उष्ट्िता मापक कािेच्या गोळ्यामध्ये बाप्रवले कसते. 
 
सापेक्षतािाद - णिणशष्ट (णरलेणटणिटी - स्पेशल) : कल्बटध आईन्स्टामा याांी हा प्रसद्धातं म.स. १९०५ साली 
माडंला. आईन्स्टामा यािंा प्रवप्रशष्ट सापेक्षतावारािा हा प्रसद्धातं संरभध िौकट बरलल्याांतर वस्तूच्या 
गप्रतप्रवतयक गसिधमात पडिाऱ्या फरकािे स्वरूप स्पष्ट करतो. या प्रसद्धातंावरूा काढलेले प्राष्ट्कतध हे 
पारंपप्ररक प्रायमावंर आधाप्ररत प्राष्ट्कतांपेक्षा खूपि वगेळे आहेत. या प्राष्ट्कतांाससार गप्रतत कसलेल्या 
गाडीिी लाबंी वाढत्या सापेक्ष गतीाससार कप्रधकाप्रधक कमी झालेली प्ररसते. गप्रतत कसलेली घड्याळे हळू 
िालत कसल्यािे आढळतात. तसेि वाढत्या सापेक्ष गप्रतबरोबर वस्तूिे वस्तूमााही वाढू लागते. प्रवप्रशष्ट 
सापेक्षतावारााससार पराथािे रूपातंर ऊलेत आप्रि ऊलेिे रूपातंर पराथात होऊ शकते. किसऊलेिे मूळ हे 
पराथाच्या ऊलेतल्या रूपातंराति आहे. प्रवप्रशष्ट सापेक्षतावारािा िभाव प्रवर्श्रिााशास्त्र, क्वाटंम 
मेकॅप्राक्स, किसप्रवज्ञाा यासारख्या भौप्रतकशास्त्राच्या काेक शाखावंर पडला आहे. 
 
सापेक्षतािाद - ्यापक (णरलेणटणिटी - जनरल) : कल्बटध आईन्स्टामा याांी म.स. १९१६ साली 
माडंलेल्या या व्यापक सापेक्षतावाराच्या प्रसद्धातंाद्वारे गसरूत्वाकतधिाच्या प्रसद्धातंाला संपूिधतः कपारंपप्ररक 
स्वरूप प्ररले. या प्रसद्धातंााससार वस्तूच्या वस्तसमााााससार आलसबालूिे कवकाश व्रम होत कसल्यािे मााले. 
कवकाशाच्या व्रमतेिा आलसबालूाे लािाऱ्या वस्तंूवर तसेि िकाशाच्या मागावर पप्ररिाम होतो. या वस्तूच्या 
िभावाखाली कसलेली रससरी ित्येक वस्तू ही या व्रमाकार कवकाशातूा मसक्तपिे सिंार करीत कसते. या 
वस्तूाे आ्रमप्रमलेला मागध हा रोा वबरंूमधला सवात लवळिा मागध कसला तरी कवकाशाच्या व्रमतेमसळे हा 
मागध आपल्याला कप्रभिेत कसलेल्या सरळ रेतेपासूा वगेळा कसतो. व्यापक सापेक्षतावाराच्या या 
प्रसद्धातंामसळे ग्रहाचं्या कक्षािें गप्रित कप्रधक किूकपिे माडंले गेले. वस्तूच्या वस्तसमाााच्या िभावाखाली 
िकाशलहरींिी तरंगलाबंी बरलत कसूा, घड्याळेससद्धा हळू धावत कसल्यािे या प्रसद्धातंााे राखवाू प्ररले. 
आधसप्राक प्रवर्श्रिााशास्त्र हे या व्यापक सापेक्षतावाराच्या पायावरि उभ ंराप्रहले आहे. 
 
साबि (सोप) : नस्ाग्ध पराथांिा कल्कलींशी संयोग झाल्यावर पायसीकरि होऊा नस्ाग्धाम्लािें तयार 
झालेले क्षार. िाण्यािंी िरबी व लाकडािी राख यापासूा रोमााांी िथम साबि तयार केला. आता 
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वास्पप्रततेल आप्रि कॉनस्टक सोडा एकत्र तापवाू यािें उत्पारा केले लाते. साबिािे कपड्यािा, कंगािा, 
राढीिा, औतधी, शाम्पू कसे प्रवप्रवध िकार कसतात. मळू घटकात प्रवप्रशष्ट पराथध टाकूा वगेवगेळे साबि 
बाप्रवतात. (पाहा : चडर्जंर्) 
 
साबिीकरि (सपॅॉणनणफकेशन) : एस्टराचं्या, कल्कलीमसळे झालेल्या ललप्रवच्छेरा प्र्रमयेस साबिीकरि 
कसे म्हितात. त्यामसळे साबि आप्रि कल्कोहोल प्रामाि होतात. प्रासगातील तेले आप्रि नस्ाग्ध पराथध 
यातील मेराम्ले आप्रि नग्लसरॉल (नग्लसप्ररा) या कल्कोहोलबरोबर िप्र्रमया होऊा मेराम्लािंी एस्टरे 
झालेली कसतात. त्यािें, सोप्रडयम वकवा पोटॅप्रशयम हायड्रॉक्सामडबरोबर ललप्रवच्छेरा होऊा कच्चा 
साबि आप्रि नग्लसरीाही प्रामाि होते. 
 
साणबन, अल्बटग ब्रूस (१९०६-१९९३) : तोंडावाटे घ्यावयाच्या पोप्रलयोच्या लसीिी प्रार्षमती करिारे 
कमेप्ररका वैद्यकशास्त्रज्ञ. ज्यािंी रोगमूलक क्षमता क्षीि केली गेली आहे कशा पोप्रलओच्या प्रवतािूंिा वापर 
करूा ही लस बावली लाते. त्या आधी प्ररली लािारी योाास साल्क याांी तयार केलेली लस 
मंलेक्शाद्वारेि द्यावी लागत कसे. तोंडावाटे घ्यावयाच्या लसींमसळे ती रेिे सोपे झाले. तसेि या लशीिा 
िभावही रीघध काळ प्रटकूा राहतो. मेंरूज्वर आप्रि डेंगी या रोगापं्रवरुद्ध पप्ररिामकारक ठरिाऱ्या लसीही 
साप्रबा याांी प्रवकप्रसत केल्या. (पाहा : पोचलयो, साल्क) 
 
साबुदािा (सगॅो) : सगॅो पाम म्हिले मेरोझायलॉा सागू या माडाच्या गाभ्यातील भसकटीच्या स्वरूपात 
आढळिाऱ्या प्रपष्टमय पराथापासूा तयार केलेला खाद्यपराथध. हा प्रपष्टमय पराथध कसूा त्यात िप्रथाािें 
िमाि कत्यल्प कसते. पि त्यािे उष्ट्माकंमूल्यही कत्यतं कमी आहे. कॅसाव्हा या वृक्षापासूा प्रमळिारा 
टॅप्रपओका साबसराण्यासारखा प्ररसतो पि सगॅो साबसराण्यामतका िप्रवष्ट ासतो. 
 
सामुद्रीय (मणरन) : समसद्राच्या प्रागडीत कसलेल्या सवध गोष्टींाा सामसद्रीय (मप्ररा) ही संज्ञा वापरली लाते. 
सामसद्रीय लीवलंतू, सामसद्रीय घटाा उरा. भरती-ओहोटी, वारळे म., सामसद्रीय वाहतूक, सामसद्रीय खेळ, 
म. 
 
साय्लोरॉन : वतसधळाकार भ्रमि मागााे लािाऱ्या प्रवद्यसतभाप्ररत किािंा वगे आप्रि पयायााे ऊला 
वाढप्रविारे यंत्र. िोटॉन्स मलेक्रॉासारख्या प्रवद्यसतभाप्ररत किावंर होिाऱ्या प्रवद्यसत व िसंबकीय के्षत्राच्या 
िभावािंा उपयोग वगेवधधाासाठी केला लातो. रेशातील पप्रहला वगेवगेळी ऊला रेिारा व्हेप्ररएबल एाली 
सायक्लोरॉा कोलकाता येथे उभारला गेला आहे. (पाहा : प्रवगेक) 

 

 



 

अनुक्रमणिका 

सायटॉसीन : न्यसनक्लक आम्लातील िार ाायरोलायसक्त घटकापंैकी एक. सायटॉसीािी लोडी ाेहमी 
ग्वाााईाशीि लमते. (पाहा : ॲडेनॉचसन, थायमीन) 

 

 
 
सायणरक आम्ल : रंगहीा, स्फप्रटकी रसाया, सौम्य स्वरूपािे आम्ल, C6H8O7H2O, वलब,े संत्री, मोसंबी 
वगैरे सायरस लातींच्या फळात आढळते, लॅम, लेली, फळािें रस वगैरेत संरक्षक म्हिूा वापर. 
 
सायबरनेणट्स : यंत्र आप्रि यंत्र, तसेि यतं्र आप्रि मािूस याचं्यामधील संवारािे, तसेि प्रायंत्रिािे शास्त्र. 
 
साराभाई, णिक्रम (१९१९-१९७१) : भारतीय कवकाश सशंोधाािी स्थापाा करिारे भौप्रतकशास्त्रज्ञ. त्यांाी 
कॉनस्मक (वैप्रर्श्क) प्रकरिावंर मूलभतू संशोधा केले. थसंबा येथील भारतीय कवकाशशास्त्र आप्रि तंत्रज्ञाा 
कें द्र, कहमराबार येथील प्रफप्रलकल प्ररसिध लॅबोरेटरी, िायोप्रगक कवकाश रूरसंिार कें द्र तसेि 
कहमराबारच्या मंप्रडया मनन्स्ट्ूयमट ऑफ माेॅलमेंटिी स्थापााही त्याांीि केली. भाभाांंतर पाि वत े ते 
किसऊला आयोगािेही कध्यक्ष होते. भटाागर पाप्ररतोप्रतक तसेि पद्मप्रवभतूि हे सन्माा त्याांा प्रमळाले 
होते. 
 

 
 

साल्क, जोनास एडिडग (१९१४-१९९५) : कमेप्ररका संशोधक. पोप्रलओ मायलायटीस प्रवरुद्ध यशस्वी लस 
त्यााेि िथम प्रवकप्रसत केली. आलही ती पोप्रलओ रोगाप्रवरुद्ध कत्यतं उपयसक्त मााली लाते. या पप्रहल्या 
लसीमध्ये, मारलेले प्रवतािू होते आप्रि ती लस मलेंक्शाद्वारे टोिूा रेण्यात येत होती. (पाहा : सेबीन 
अल्बर्ट) 
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सािंत, नारायि कृष्ट्िराि (१९३६- ) : कृती मृराशास्त्रज्ञ. महाराष्ट्र शासा आप्रि महात्मा फस ले कृती 
प्रवद्यापीठ, राहसरी येथे २० वत ेिाध्यापक. छो्यमा शतेकऱ्यासंाठी ‘िारसूत्री लाविी भातशतेीʼ तंत्र प्रलराईत 
प्रपकासाठी उपयसक्त ‘ाारायि कोळपेʼ व भातप्रपकासाठी ‘प्रव्रमम-२ʼ (यसप्ररया-डीएपी) प्रब्रकेट्टसʼ त्याांी 
प्रवकप्रसत केली. ‘एकानत्मक सेंप्रद्रय - रासायप्राक शतेीʼ (एसेरा) िा ियोग शतेकऱ्याचं्या शतेावर यशस्वी 
करूा राखप्रवला. कण्िासाहेब वशरे गौरव पसरस्कार व डॉ. पलंाबराव रेशमसख कृप्रतरत्ा पसरस्कार याांी 
सन्माप्रात. 
 
साहा इस्िस्टयूूटट ऑफ ियुस््लअर णफणज्स (एसआयएनपी) : मसख्यत्व ेकें द्रकीय भौप्रतकशास्त्र या शाखेत 
मूलभतू संशोधा कायध करिारी, तसेि त्यािे िप्रशक्षि रेिारी कोलकाता येथील प्रवज्ञाासंस्था. प्रतिी 
स्थापाा १९५१ साली डॉ. मेघााथ साहा याांी केली. भारतातील पप्रहला िवगेक १९७५ साली येथे कायधरत 
झाला. एाएमआर व ईपीआर या रोा पराथधप्रवज्ञाा शाखेतील प्रारीक्षि पद्धतींवर या संस्थेत मौप्रलक 
संशोधा होते. 

 

 
 
साहा, मेघनाद (१८९३-१९५६) : औनष्ट्िक आयाीभवा उपपत्ती आप्रि तारकीय विधपट यावर मौप्रलक 
संशोधा करिारे भारतीय वैज्ञाप्राक. खगोलभौप्रतकी के्षत्रात त्यािें महत्त्वािे योगराा आहे. ाद्यािें 
प्रायोला, प्ररारर्षशकेतील ससधारिा यासाठी त्याांी ियत्ा केले. ‘साहा परमािू भौप्रतकीʼ संस्था त्याांी 
स्थापा केली तर ‘मंप्रडया कसोप्रसएशा फॉर र कनल्टव्हेशा ऑफ सायन्सʼ या संस्थेिी पसारधिाा केली. 

 

 
 
साधें (जॉईटं्स) : ज्या प्रठकािी रोा वकवा कप्रधक हाडे एकत्र येतात त्याला साधंा म्हितात. शरीराच्या 
वगेवगेळ्या भागािी हालिाल साधं्यामसळे करता येते. हाडे एकमेकावंर घासली लाऊ ायेत म्हिाू साधं्यात 
कस िा कसतात. त्या वगंिासारखे काम करतात. म्हातारपिी कस िा कमकस वत होऊा साधेंरसखी ससरू होते. 
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कवटीच्या हाडातं किलसाधें ााहीत. मिक्यािंी हाडे थोडी हालिाल करतात. मााेतील मिक्यावंर 
डोक्यािी कवटी प्रफरते. त्याला प्रखळीिा साधंा म्हितात. हाताच्या कंगठ्याच्या साध्याला खोगीर साधंा 
म्हितात. मागटािी हालिाल सरकत्या साधं्यााे होते. कोपराच्या साधं्याला प्रबलागरीिा साधंा म्हितात. 
खादं्याच्या साधं्यास उखळीिा साधंा म्हितात. 

 

 
 
णसक्का, सिंतदरकुमार (१९४२- ) : भारतीय किसशास्त्रज्ञ. १९९८ साली पोखरि येथे केलेल्या 
किसिािण्यामंध्ये त्याांी महत्त्वािी भपू्रमका बलावली होती. पराथांच्या स्फप्रटकाचं्या कंतगधत प्रत्रप्रमती 
रिाेप्रवतयी त्याांी मौप्रलक संशोधा केले आहे. पंतिधाााचं्या वैज्ञाप्राक सल्लागार मंडळािे कायधवाह 
म्हिूाही त्याांी काम केले आहे. पद्मश्री पसरस्कारााे सन्माप्रात. 
 

 
 

णसनमा : गप्रितात बऱ्याि वळेा वापरले लािारे ग्रीक कक्षर. मंनग्लश विधमालेतील S हे कक्षर लसे बेरील या 
कथी वापरण्यािा सकेंत आहे. 
 
 r= 20   
तसाि मोठा प्रसग्मा Σ r2  
 r= 1   
 
हे िप्रतक बेरलेसाठी वापरण्यािा िघात आहे. कारि त्याच्या पोटात व्यापकपर प्रलहूा त्याच्या खाली आप्रि 
वर कोित्या परापासूा कोित्या परापंयंत बेरील करायिी ती सोय आहे. Σ20r2 म्हिले १² + २² + .... 
+२०². रससरा लहाा प्रसग्मा - Æ - उपयोग संख्याशास्त्रात िमाि प्रविलाािे ितीक म्हिूा वापरतात. 
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णसणझयम (Cs ) : ५५ किस्रममाकंािे मलूद्रव्य. िारंीसारखा िकाकिारा मृरू धातू. कॅरमलाईट, 
पोल्यससामट व सेपीडोलामट या खप्रालात ते प्रमळते. किसभट्टीतील किसभलंा िप्र्रमयेत याच्या ¹⁴³Cs या 
समस्थाप्राकािी प्रार्षमती होते. सीप्रझयम किूच्या स्पंरा िप्र्रमयेत एका सेकंरात ९,१९२,६३१,७७० स्पंराे 
होतात व एका स्पंराास लागिारा वळे किूक कालमापाासाठी वापरला लातो. 
 
णसबोगग, नलेन णथओडर (१९१२-१९९९ ) : यसरेप्रायमपेक्षाही भारी कसिाऱ्या मूलद्रव्यािंी प्रार्षमती करिारा 
कमेप्ररका रसायाशास्त्रज्ञ. या संशोधाासाठी त्याांा १९५१ सालिा रसायाशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार 
एडप्रवा मकॅप्रमला बरोबर प्रमळाला. माॅहॅटा िकल्पातही त्यािंा महत्त्वािा सहभाग होता. 
 
णसमेंट : बाधंकामासाठी वापरण्यात येिारी ही उपयसक्त पावडर आहे. ही रासायप्राक िप्र्रमयेाे बाप्रवलेली 
कसते. त्यात गारगोटी, िसाा, ॲल्यसप्रमाा, लोखंड (लोखंडािे भस्म - ऑक्साईड), मगॅ्ाेप्रशकम (मगॅ्ाेप्रशकम 
धातूिे भस्म - ऑक्साईड) मत्यारी खप्राले वापरतात. लरुरीिमािे उष्ट्िता रेऊा ही पावडर तयार 
करतात. रगड, रेती, पािी व प्रसमेंट यािें ठराप्रवक प्रमश्रि यािंा बाधंकामात कतीमोलािा उपयोग होतो. 
या प्रमश्रिात वला पेलण्यािी क्षमता कसते. यािा वापर पािी घातल्यावर कध्या तासात करावयािा 
कसतो. या प्रमश्रिातं, औनष्ट्िक ऊला प्रार्षमती कें द्रात लमलेली राख (फ्लाय ॲश) ठराप्रवक िमािात 
प्रमसळल्यावर बाधंकाम रीघधकाळ प्रटकण्यास मरत होते. वगेळ्या कथााे प्रसमेंट वापरतात ते तोंडातील 
रात मलबूत करण्यासाठी. त्या प्रसमेंटमधील रासायप्राक घटक वगेळे कसतात. 
 
णसम्पसनचा णनयम : एखारा व्रम, x - कक्ष आप्रि व्रमाच्या रोा टोकाच्या वबरंूच्या (y1 आप्रि yn) कोटी 
याचं्यामधील भमूीिे कंराले के्षत्रफळ रेिारा प्रायम. AX या आकृती टाकिेच्या पायाच्या रेतेिे h रंुरीिे 
समाा भागात प्रवभाला करूा व्रमावरील संगत वबरूच्या y1, y2, .... yn या कोटींिी संख्या प्रवतम घेऊा 
पसढील प्रायम येतो. 
 
के्षत्रफळ : A=h/3 [(y1+yn) + 2(y3+y5+....) +4 (y2+y4+...)] 
लेथे, y1, yn टोकाच्या वबरंूच्या कोटी 
y3, y5, .... प्रवतम कोटी 
y2, y4, .... सम कोटी 
 

या प्रायमान्वये व्रमााे बंप्ररस्त केलेल्या वकवा कप्रायप्रमत घेर कसलेल्या आकृती टाकिेिे के्षत्रफळ 
काढता येते. 
 
णसणरअम (Ce) : ५८ किस्रममाकंािे मूलद्रव्य. िारंीसारखा प्ररसिारा धातू ॲलााईट, बॅस्टेााईट, प्रसटाईट 
व मोाोझाईट या खप्रालामंध्ये तो प्रमळतो. कठीि काि बाप्रवण्याकप्ररता तसेि प्रिलखती रिगाड्याांा 
लागिाऱ्या प्रमश्रधातंूमध्ये यािा उपयोग होतो. 
 
णसरॅणमक : माती आप्रि तत्सम पराथांपासूा बाप्रवलेल्या वस्तू आप्रि त्या, भट्टीत भालूा तयार झालेला 
माल. प्रिाीमातीच्या वस्तू, मातीिी भाडंी, प्रवटा, टाईल्स, कौले, कसं ड्या, मडकी, पित्या वगैरे प्रसरॅप्रमक 
वस्तू आहेत. या वस्तंूवर कािेिी रंगीत वकवा रंगहीा प्रझलई रेऊा त्या मलबूत आप्रि शोप्रभवतं करतात. 
यापकैी काही वस्तू कमालीच्या टिक कसल्यामसळे, तसेि त्या उष्ट्िता आप्रि वीलरोधक कसल्यामसळे घरात 
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आप्रि उद्योगधंद्यात त्यािंा मसबलक वापर होतो. प्रवद्यसत् वाहक पप्ररपथामंध्ये मन्शसलेटर म्हिूा यािा वापर 
होतो. 
 
णसणलकामयता (णसलीकोसीस ) : र्श्ासाबरोबर धसप्रलकि फस फ्फस सात लाऊा होिारा रोग. खािीतील 
धातसप्रमप्रश्रत माती फस फ्फस सात गेली की हा रोग वायसकोतास होतो. त्या धसप्रलकिाभोवती तंतसमय पेशीलल 
लमते. खािीतील कामगार, पाथरवट, धसळीिा फवारा मारिारे कामगार म. लोकाांा हा रोग होतो. 
पेशीलाल वायसकोताभोवती लमल्यावर त्यािी ऑनक्सला शोतण्यािी प्र्रमया मंरावते. हळूहळू हा रोग सबधं 
फस फ्फस सात पसरतो. रोग्याला र्श्ास घ्यायला त्रास होतो. पसढेपसढे हा त्रास वाढू लागतो. औतधयोलाा व 
रोग्याला प्रवश्रातंी रेऊा रोगािे िमाि प्रायपं्रत्रत करता येते. 
 
णसणलकॉन (Si) : १४ किस्रममाकंािे कठीि गरध करड्या रंगािे कधातू मलूद्रव्य. १८२४ साली लॉा लेकब 
बझेप्रलयस याांी शोधले. वाळू, खडक, मृरा, रगड या स्वरूपात मसबलक आढळते. िाण्याचं्या हाडात आप्रि 
हवते संयसक्त नस्थतीत आढळते. प्रसप्रलकोन्स, रान्झीस्टसध, सौरघट, मंटीगे्रटेड सर्षकट्टस (आय.सी.) काि 
बाप्रवण्यास प्रसप्रलकॉा कधधवाहकािा महत्त्वािा उपयोग होतो. 
 
णसलीकॉन चीप : (पाहा : इचंर्गे्ररे्ड सर्घकर्) 
 
णसलीकॉन ्हॅली : कमेप्ररकेतील साॅ फॅ्रनन्सस्कोच्या रप्रक्षिेकडील भाग संगिक आप्रि कधधवाहक 
उत्पारकािंी गरी कसलेले के्षत्र. माप्रहती तंत्रज्ञाा के्षत्रात कायधरत कसिाऱ्या काेक कंपन्यािंी ससरुवात 
मथूाि झाली कसूा कद्यापही स्टाटध कप म्हिूा ओळखल्या लािाऱ्या या के्षत्रातील कंपन्या मथूाि 
कामाला ससरुवात करतात. 
 
णसल्क अडँ आटग णसल्क णरसचग असोणसएशन (सस्स्मरा ) : संशोधा ससं्था. मसंबईतील वरळी येथे ही आहे. 
भारतातल्या रेशीम उत्पारकाांी १९३९ मध्ये ही एक स्वतंत्र संस्था स्थापा केली होती. ाैसर्षगक रेशीम व 
कृप्रत्रम रेशीम (नव्हस्कस रेयॉा) तयार करिाऱ्या उद्योलकाांा मोठ्या िमािात सहाय्यभतू ठरिाऱ्या या 
संस्थेिे १९५० साली संशोधा संस्थेत रूपातंर झाले. प्रवप्रवध संशोधा िकल्पादं्वारे ही संस्था रेशातील रेशीम 
व कृप्रत्रम रेशीम उत्पारा करण्यासाठी यंत्रसामसग्री, धाग्यािंी गसिवत्ता वाढप्रविाऱ्या प्रार्षमती िप्र्रमयािंा शोध 
घेत कसते. लागप्रतक स्तराच्या वस्त्रोद्योगातील मााके तयार करण्यासाठी रेखील ही संस्था कारिीभतू 
ठरते. ही ससं्था सीएसआयआरच्या कखत्याप्ररत येते. 
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णसल्युणरयन : ससमारे ४४०० ते ३९५० लक्ष वतांपूवीच्या ररम्याािा भगूभीय काळ. भगूभीय काळ हा खप्राल 
खडकािंा कभ्यास करूा ठरप्रवला लातो. (पाहा : भगूभीय कालखंड) 
 
णस्हटग (Sv) : प्रकरिोत्सारािंा माावी पेशींवर होिाऱ्या पप्ररिाम मापाािे एकक. गे्र हे एकक 
प्रकरिोत्सारािी मात्रा मोलण्याकप्ररता वापरतात. त्याकप्ररता ‘गे्रʼ ही संज्ञा वापरतात. एक गे्र म्हिले एक 
प्रकलोगॅ्रम वलााच्या पेशीमध्ये एक ज्यलू एवढी ऊला प्रामाि करिारी प्रकरिोत्सारािी मात्रा. हे एकक सवध 
िकारच्या प्रकरिाकंप्ररता एकि कसते. परंतस शरीरातील प्रारप्राराळ्या पेशींवर त्यािा पप्ररिाम प्रारप्राराळा 
कसतो तसेि प्रकरिाचं्या स्वरुपावर पि हा पप्ररिाम बरलत कसतो. क्ष-प्रकरि, गमॅा प्रकरिाांी झालेल्या 
पप्ररिामािें िमाि लर एक मााले तर, मंरगती न्यरूॉन्सिा पप्ररिाम २·५ पट, शीध्रगती न्यूरॉा वा 
िोटॉन्सिा पप्ररिाम १० पट व कप्रतललर किाांा पप्ररिाम २० पट कसतो, लीवपेशीवरील या तसलाात्मक 
पप्ररिामास Q फॅक्टर कसे म्हितात व एक प्रसव्हटध म्हिते एक गे्र गसिीले हा QF फॅक्टर कसे माातात. 
रोन्ही एकक I-Kg-¹ मध्येि मापली लातात पि Sv मध्ये प्रकरिातील प्रभितेमसळे होिाऱ्या पप्ररिामा कतंभाव 
केला आहे. (१Sv = १ar × QF) 
 
िंसग, णरचडग लॉरेिस णमलीनटंन : (१९१४-९४ ) : पार्षटशा ्रमोमटॅोग्राफीिा शोध लावल्याबिल ए.ले.पी. 
मार्षटा याचं्यासमवते १९५२ िे रसायाशास्त्रातील पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे प्रब्रप्रटश लैवरसायाशास्त्रज्ञ. 
 
सीएनजी (कॉम्पे्रस्ड नॅचरल गॅस) : ाैसर्षगक वायूवर राब रेऊा ‘कॉम्िेस्ड ाॅिरल गसॅʼ तयार केला लातो. 
टाक्यातं भरलेला हा गसॅ वाहाासाठी वीलप्रार्षमती, खतप्रार्षमती व स्वयंपाकघरातं वापरता येतो. सीएाली 
हा ‘कोरडा वायू̓  कसतो. तो लळत कसतााा कमी िमािात बाष्ट्प प्रामाि होते. त्यात ब्यूटेा व िोपेा हे 
घटक कल्प िमािात कसतात. तो िामसख्यााे प्रमथेा, मथेा व ५ टक्क्यापेंक्षा कमी िमािातल्या िोपेा वायाेू 
बालेला कसतो. त्यािी ज्वलाक्षमता पेरोलपेक्षा लास्त कसल्यााे आप्रि तो िरूतिकारक ासल्यामसळे 
वाहाासंाठी त्यािा मोठ्या िमािात वापर होत आहे. ‘प्रलप्रक्वफामड ाॅिरल गसॅʼ (एलएाली) हे त्यािे 
रससरे ााव होय. 
 
सीएफआर इजंीन (कोऑपरेणट्ह फ्युएल णरसचग इणंजन ) : पेरोलिी शसद्धता तपासिारे यंत्र. या यंत्राद्वारे 
पेरोल व तत्सम मधंाािा ऑक्टेा ्रममाकं प्राप्रित केला लातो. पेरोलमध्ये होिारी केरोप्रसा, ाॅफ्था वगैरे 
मंधाािंी भेसळ किकू हसडकूा काढण्यासाठीही हे वापरले लाते. 
सीएफएल यूूटब : स्फस ररीप्तीच्या (फ्लोरोसन्स) तत्त्वावर काम करिारी आटोपशीर ्ूयमब. मंर प्राळसर 
िकाश रेिारे हे प्ररव े कमी ऊला वापरतात, उलेड कप्रधक रेतात आप्रि लास्त काळ प्रटकतात. पूवीिे 
माकॅडेस्कंट प्ररव ेसीएफएल ्ूयमबच्या तसलाेत २००० पट कप्रधक उष्ट्िता वातावरिात सोडत कसल्यााे 
हप्ररतगृह पप्ररिाम प्रामाि करतात. 
 
सीणझयम घड्याळ (सीणझयम ्लॉक) : हे घड्याळ लसई एस्सेा या शास्त्रज्ञााे १९५५ साली तयार केले. 
यात, २ कोटी वतात १ सेकंरािीि िूक होण्यािी शक्यता आहे. िसंबकीय के्षत्रात ठेवलेला सीप्रझयम-१३३ 
नस्थराि,ू ठराप्रवक वारंवाप्ररता कसलेले रेप्रडयो तरंग शोताू उते्तप्रलत होतात. आप्रि तेि तरंग उत्सर्षलत 
करूा मूळ नस्थतीत येतात. ही प्र्रमया १ सेकंरात ९१९२६३१७७० वेळा घडते. या घड्याळािा वापर, SI 
एककात, िमाप्रित सेकंर ठरप्रवण्यासाठी केला आहे. (पाहा : ॲर्ॉचमक क्लॉक) 
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सीझेणरयन शस्त्रणक्रया : काही वळेा िसूती काही प्रवप्रशष्ट कारिामसळे, सहलपिे होऊ शकत ासेल, त्या 
वळेेस पोटावर शस्त्रप्र्रमया करूा गभाशयातूा मलू बाहेर काढाव ेलागते. ही शस्त्रप्र्रमया भलू रेऊा कथवा 
पाठीच्या करण्यात मलेंक्शा रेऊा करतात. मलू गभाशयात आडव े आले कसेल, वार गभाशयाच्या 
खालच्या बालूस प्रिकटलेली कसेल, मसलािे डोके खूप मोठे कसेल त्या वळेेस कशी शस्त्रप्र्रमया करतात. 
ज्यूप्रलयस सीझर या पद्धतीाे लन्माला आला कशी आख्याप्रयका आहे. त्यावरूा हे ााव पडले. 
 
सीटेन क्रमाकं : प्रडझेलिी ज्वलाक्षमता मोलण्यासाठी वापरले लािारे एकक. साधारिपिे, प्रडझेलिा 
‘सीटेा ्रममाकंʼ ६५ कसतो. त्यात भेसळ झाल्यास तो घसरतो. 
 
सीमा (णलणमट) : सामान्यपिे स्विल एखाद्या वकमतीित लातो तेव्हा फल ज्या वकमतीित लाते ती. 
उरा. 
  
 सीमा 

X → २ 
x² − ४ 

= २ 
 

 x − २  
 

प्रवश्लेति (ॲााप्रलप्रसस) या गप्रिताच्या शाखेत सीमेिी सकंल्पाा आधारभतू आहे. 
 
सीमातं िजन (णक्रणटकल मास) : ²³⁵U व ²³⁹Pu याचं्या ित्येक किूच्या प्रवभालाापोटी रोा पेक्षा कप्रधक 
न्यूराा बाहेर पडतात व ते प्रततक्याि आिखी किूंिे प्रवभाला करू शकतात. कशा िकारे कखंप्रडत 
प्रवभाला शृखंला तयार होऊा किसबॉम्बिा स्फोट होऊा ििंड िमािात ऊला बाहेर पडते. ही शृखंला 
कायधरत होण्याकप्ररता काही प्रकमाा किससखं्या आवश्यक कसते. त्या संख्येच्या किूंच्या वलाास सीमातं 
वला कसे म्हितात. 
 
सीमेिस : प्रवद्यसत् वाहकता रशधवण्यािे एसआय (सीनस्टम मटंराॅशाल) ाे स्वीकारलेले एकक. 
प्रवद्यसत् मंडलािा रोध एक ओहम कसेल तर त्या मंडलािी वाहकता एक सीमेन्स म्हटली लाते. पूवी या 
एककाला ‘म्होʼ (ओहम या शब्रािी कक्षरे उलटी प्रलप्रहली तर म्हो होतात.) म्हित कसत. प्रवल्यम सीमेन्स 
या शास्त्रज्ञाच्या ाावावरूा ‘Sʼ या आद्याक्षरााे हे एकक रशधवले लाते. 
 
सीरम : रक्तातील पेशीरप्रहत द्रव भाग. गोठलेल्या रक्तातील गसठळ्या काढूा टाकल्याांतर उरलेला 
रक्तरस. यात फायप्रब्राोला ासल्यामसळे हे प्लाझमा पासूा वगेळे कसते. 
 
सुरंुगाची दारू (डायनामाईट) : ससरंुग लावण्यािी रारू. ाायरोनग्लसप्ररा आप्रि मतर स्फोटक द्रव्यािे 
प्रमश्रि ज्यामधूा ऑनक्सलािा पसरवठा होऊा स्फोट होण्यास मरत होते. खास करूा डोंगरातील रगड 
फोडीसाठी उपयोगी. रगड फोड प्रकती िमािात हवी त्यािमािे त्यािंी क्षमता आप्रि कंतर ठेवले लाते. 
यािा शोध कल्फे्रड ाोबलेाे लावला होता. 
 
सुखात्मे, पाडुंरंग िासुदेि (१९११-१९९७) : लंडा प्रवद्यापीठातूा सानंख्यकीत पीएि.डी., डी.एस्सी.िे 
प्रशक्षि घेऊा कोलकात्याच्या कप्रखल भारतीय आरोग्य संस्थेत आप्रि प्ररल्लीच्या भारतीय कृती काससधंाा 
पप्ररतरेत सशंोधापर काम करूा १९५१ ते १९७१ कशी वीस वत ेसंयसक्त राष्ट्र संघटाेच्या (यसाो) कि व 
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शतेी संघटाेत सानंख्यकी प्रवभागािे सिंालकपर भतूवले. १९४८ सालच्या मंप्रडया सायन्स काँगे्रसच्या 
सानंख्यकी प्रवभागािे कध्यक्ष. भकू आप्रि भावी कि गरला यावरिी त्याांी िारुपे तयार केली. िप्रथाे त्रसटीिा 
आकार व स्वरूप मोलण्याच्या पद्धतीवर त्याांी संशोधा केले. कस पोति िप्रथााचं्या त्रसटीमसळे ा होता 
उष्ट्माकंाच्या कमतरतेमसळे िप्रथाािें पूिधतया उपयोला होत ााही म्हिूा िप्रथा प्राकृष्टता होते हा त्यािंा 
प्रसद्धातं सवधमान्य झाला. २०० च्यावर संशोधापर प्राबधं, स्टॅप्रटनस्टकल मेथड्स फॉर ॲग्रीकल्िरल वकध सध, 
समॅ्पवलग प्रथकरी ऑफ सव्हेल प्रवथ ॲनप्लकेशा, र वल्डधस हंगर कँड फ्यिूर ाीड्स मा फूड सप्लामल, 
प्रसक्स प्रबप्रलयन्स टू फीड, थडध वल्डध फूड सव्हे ही त्यािंी पसस्तके लगभरच्या काेक भातातूा िप्रसद्ध होऊा 
कभ्यसाीय ठरली. 
 

 
 

सुखात्मे, सुहास पाडुंरंग (१९३८- ) : यापं्रत्रक कप्रभयंता कसलेल्या ससखात्मे याांी कमेप्ररकेच्या एमआयटी 
या ससं्थेतूा डॉक्टर ऑफ सायन्सेस केली. उष्ट्ितेिे वहा आप्रि सौरऊला हे त्यािें संशोधाािे प्रवतय 
आहेत. १९६५ पासूा २००० सालापयंत त्याांी मसंबईच्या पवई येथील आयआयटीमध्ये कध्यापा आप्रि 
संशोधा केले. १९९५ ते २००० या काळात ते याि आयआयटीिे संिालक होते. २००० ते २००५ या काळात 
ते किसऊला आयोगाच्या प्रायतं्रि मंडळािे कध्यक्ष होते. १९८३ साली भटाागर आप्रि २००१ साली पद्मश्री 
या पसरस्कारााे ते सन्माप्रात झाले. आलवर त्याांी ७३ सशंोधापर प्राबधं प्रलप्रहले आहेत. 

 

 
 
सुगंधी तेले (इसेस्िशअल ऑइल) : काही ससगंधी वास्पतीपासूा, वाफसहाय्यक उध्वधपाता पद्धती वकवा 
कल्कोहोल सारखा प्रवद्रावक वापरूा ककीय पद्धतींाी कलग केलेली तेले. त्या त्या वास्पतींिी वैप्रशष्ट््ेयम 
या तेलात उतरतात. उरा फस लापंासूा प्रमळिारी कत्तरे. किपराथांाा िव आप्रि ससवास आिण्यासाठी, 
औतधासंाठी यािंा वापर होतो. कापूरतेल, लवगंतेल. वसरोाेलातेल आप्रि टरपेंटाईा यािंा उद्योगधंद्यात 
वापर होतो. 
 
सुगंधी िनस्पतींची लागिड (अरोमॅणटक प्लाटं कस्ल्ट्हेशन) : ज्या वास्पतींिी पााे, फस ले, फादं्या, मसळे, 
साल, खोड (गाभा) म. भागापंासूा ससगधं प्रमळतो. त्या ससगंधी वास्पती म्हिूा ओळखल्या लातात. कशा 
वास्पतींिी व्यापारी तत्त्वावर लागवड म्हिलेि ससगंधी वास्पतींिी शतेी. किाला िागंली िव आप्रि स्वार 
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यावा म्हिाू ससगंधी मसाल्याचं्या वास्पतींिा उपयोग केला लातो. ससगंधी द्रव्ये, तेले, सौंरयधिसाधाे याचं्या 
उत्पाराात कशा वास्पतींिा कच्चा माल म्हिूा महत्त्वािा उपयोग होतो. 
 
सुताचे प्रकार (टाईप्स ऑफ यानग) : कापडािमािेि ससतािेही काेक िकारे वगीकरि केले लाते. ससताच्या 
तलमपिािा प्रारेशक म्हिले त्यािा ससताकं. त्याखेरील ससताला प्रकती पीळ प्ररला आहे. त्यावरूाही 
वगीकरि केले लाते. ससताच्या प्रपळामध्ये कमी-लास्त िमाि ठेवण्यािे कारि आहे ते त्यािा केला लािारा 
कंप्रतम वापर. त्या-त्या वापराला योग्य कसे सूत तयार करतााा त्यााससार पीळ प्ररला लातो. पीळ रेण्यामसळे 
ससतािी भार सहा करण्यािी क्षमता वाढत लाते. त्यामसळेि सवात कमी पीळ प्ररलेले सूत हार-
गलऱ्यासाठी, त्यापेक्षा थोडे कप्रधक पीळ कसलेले सूत हातमाग, यंत्रमाग यावरील कापड तयार 
करण्यासाठी तर प्रविकामाच्या (प्रावटग) यंत्रावर कापड तयार करण्यासाठी त्यापेक्षा कप्रधक प्रपळािे सूत 
वापरले लाते. सवात लास्त पीळ कसलेले सूत प्रशलाई कामासाठी वापरले लाते. प्रतथे प्रशलाई यंत्रािा वगे 
आप्रि कापडे प्रशवल्यावर ते काेक प्ररवस वापरले लािार त्यािा प्रविार केला लातो. 
 
सुताकं (काऊंट ऑफ यानग) : ससतािी तलमता ठरवण्यािा प्राकत. एक पौंड वलाात बसिाऱ्या ८४० 
वाराच्या ससताच्या फाळ्यािंी संख्या. लेवढे फाळे लास्त तेवढा त्यािा ससताकं लास्त. ढोबळमााााे ३० 
सूताकंापयंति सूत लाडे, ३१ ते ६० मध्यम, ६१ ते १०० तलम आप्रि १०० पेक्षा लास्त सूतकािें सूत 
कप्रततलम कशी वगधवारी केली लाते. 
 
सुदशगन, इनॅक्कल चँडी जॉजग (१९३१- ) : िकाश हा सवाप्रधक वगेााे वाहिारा घटक आहे. या 
आमास्टामाच्या प्रसद्धातंाला धक्का रेऊा टप्रकयॉन्स हे िकाशाच्या वगेापेक्षाही कप्रधक वगेााे धाविाऱ्या 
मूलकिािें भाप्रकत करिारे, कमेप्ररकेत स्थाईक झालेले, भारतीय भौप्रतकशास्त्रज्ञ. या मूलकिािंा कलूा 
शोध घेतला लात आहे. रळिवळि आप्रि तंत्रज्ञाा के्षत्राला त्यािा फायरा होईल. ऑनस्टा येथे टेक्सास 
प्रवद्यापीठाच्या सेंटर फॉर पार्षटकल प्रथकरीिे संिालक होते. 
 

 
 
सुप्रजननशास्त्र (युजेणन्स) : ससिलाा. मागिीाससार मनच्छत आासवपं्रशक गसिधमध कसलेल्या माावािंीि 
उत्पत्ती लासकीय प्रावडीाससार करण्यािी ििाली. ‘िागंला लन्मʼ याकथी कसलेल्या ग्रीक शब्रामध्ये या 
संजे्ञिी उपपत्ती आढळते. फ्रानन्सस गाल्टा याांी हा शब्रियोग रूढ केला होता. त्याांीि कशा ससिलाा 
आंरोलाािे ाेतृत्वही केले होते. उच्च श्रेिीिी बसप्रद्धमत्ता, तसेि शरीरसौष्ठव कसलेल्या व्यक्तींााि लन्म 
रेण्यास उते्तला द्याव,े तसेि समालस्वास्थ्याच्या दृष्टीाे प्रवघातक गसिधमध कसलेली िला लन्माला 
घालण्यापासूा परावृत्त कराव,े कसा या आंरोलााच्या धसरीिािंा दृप्रष्टकोा होता. एकेकाळी यसरोपातल्या 
काेक ाेत्याांा आप्रि समालससधारकाांा या तत्त्वािे आकतधि वाटले होते. पि, या ििालीिा रसरुपयोग 
लमधाीत त्या वळेी सत्तारूढ कसिाऱ्या ााझी पक्षाकडूा होत कसल्यािे आप्रि त्यापोटी काही प्रवप्रशष्ट 



 

अनुक्रमणिका 

वशंाच्या व्यक्तींिा सवधााश करण्यािे कारस्थाा रिले लात कसल्यािे प्रारशधााला आल्यावर या तत्त्वाला 
गसंडाळूा ठेवण्यात आले. 
 
सुरकुती (िंरकल) : कपडे धसऊा वाळल्याांतर ताण्याबाण्यामंध्ये येिारी कप्रायप्रमतता. त्यामसळे कापि 
तािलेल्या कवस्थेत ा राहता त्यावर ससरकस त्या पडतात. मस्त्री करूा ही कप्रायप्रमतता घालवली की 
ससरकस त्या काढूा टाकता येतात. कापडप्रार्षमतीच्या वळेेसि काही िप्र्रमया करूा ससरकस त्या ा पडण्यािी 
व्यवस्था करता येते. 
 
सुरणक्षत काच (सेफ्टी नलास) : आघात झाल्यास ा तडकिारी, तसकडे ा होिारी, प्रवप्रशष्ट िप्र्रमया करूा 
तयार केलेली काि. ही कठीि, लॅप्रमाेटेड वकवा वायरग्लास या स्वरूपात प्रमळते. मऊ होईपयंत तापवाू 
प्रायतं्रिाखाली थंड करताि ‘कठीि कािʼ, रोा कािेच्या तावरााात पाररशधक प्लॅनस्टक तावराा 
टाकल्यास, ‘लॅप्रमाेटेडʼ तर रोा कािेच्या तावरामध्येाा ंतारेिी लाळी बसवल्यास; ‘वायरग्लासʼ तयार 
होते. 
 
सुरी, भगिंतम (१९०९-१९८९) : भारतीय संरक्षि मंत्र्यािें १९६१-६९ या काळातील सल्लागार. संरक्षि 
संशोधा संस्थेच्या, ‘डीआरडीओʼच्या, काेक ियोगशाळािंी स्थापाा त्याचं्याि कारकीरीत झाली. त्यायोगे 
सैन्यरलाच्या भरूल, ाौरल आप्रि वायसरल या प्रतन्ही शाखाांा कद्ययावत तंत्रज्ञााािा फायरा प्रमळवाू 
रेण्यािा ियास ससरू झाला. िंद्रशखेर वेंकट रामा यािें प्रवद्याथी कसलेले भगवतंम, काेक प्रवद्यापीठामंध्ये 
िाध्यापकही होते. 

 

 
 
सुळा (टस्क) : पटाशीिा रात व राढ याचं्यामध्ये कसलेला रात. लबड्यापासूा तोंडात प्रामसळता होत 
लािारा हा रात खातााा पराथध पकडायला व तोडायला उपयोगी, तर िाण्यामंध्ये भक्ष पकडायला खूप 
उपयोगािा कसतो. त्याचं्यात ससळे लाबं व किसकस िीरार कसतात. मासष्ट्याच्या तोंडात वरच्या लबड्यात रोा 
व खालच्या लबड्यात रोा कसे एकूि िार ससळे कसतात. (पाहा : दात) 
 
सुश्रृत (इ.स.पूिी सहािे शतक) : िािीा भारतीय वैद्यकतज्ज्ञ आप्रि शल्यप्रवशारर. आल ििप्रलत 
कसलेल्या प्लानस्टक सलधरीिे लाकत्त्व त्याच्याकडे लाते. त्यााेि सवधिथम ऱ्हायाोप्लास्टी वा ााकािी 
लखम रसरुस्त करिे वा वाकडे ााक सरळ करण्यासारख्या शस्त्रप्र्रमया केल्या कसल्यािे समलते. त्यााेि 
सवधिथम ससलभ िससतीसाठी प्रसझेप्ररया ऑपरेशािी प्रशफारस केली. मसतखडे काढिे, कनस्थभगं झालेल्या 
हाडािंा शोध घेऊा उपिार करिे यासारख्या गोष्टींबरोबरि मोतीवबरूिी शस्त्रप्र्रमया करण्यात तो तज्ज्ञ 
होता. त्यााेि एस्पप्रससिी संकल्पाा पसढे केली आप्रि भलू रेण्यािी आवश्यकता िथम लािली. 
ससश्रृतसंप्रहता या गं्रथातूा त्यााे शस्त्रप्र्रमयेत लागिाऱ्या १०१ उपकरिािंी माप्रहती प्ररली आहे. 
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सुसंगत समीकरिे (कनणसस्टंट इके्वशिस) : िलपराचं्या प्राराा एका प्रवप्रशष्ट वकमतीच्या सिंााी सवध 
समीकरिािंी पूतधता होते, त्याांा सससंगत समीकरिे म्हितात. कशा प्ररतीिा एकही संि ा आढळल्यास ती 
समीकरिे सससंगत ााहीत म्हिले प्रवसंगत ठरतात. ककंगप्रितात सससंगत तकध शास्त्रीय पद्धत कसल्यााे 
त्यातील कोितेही गृहीतक कथवा िमेय प्रवसगंत ााही. 
 

उरा. 2x + y = 5 व x + 4y = 6 ही समीकरिे सससंगत कारि x = 2, y = 1 हा वकमती संि 
त्यािंी पूतधता करतात. मात्र x + y = 4, x + y = 5 प्रवसगंत, आलेख समातंर रेता येतो. 
 
सूज (इणडमा) : शरीरात िवशे करिाऱ्या व शरीराबाहेर टाकल्या लािाऱ्या द्रवािंा समतोल प्रारोगी 
व्यक्तीत राखला लातो. लोरात आघात झाल्यास कथवा रोग संसगध झाल्यास रक्तवाप्रहन्या व वलफ 
ाप्रलकातूा बाहेर पडिारा द्रवस्त्राव ऊतीतूा रक्तवाप्रहाीत लािाऱ्या द्रव पराथापेक्षा कप्रधक पट कसल्यास 
त्याप्रठकािी द्रव सािूा त्या भागास फस गवटा येऊा सूल येते. मूत्रवपडाच्या प्रवकारामसळे शरीरातील 
सोप्रडयमिे िमाि कमी झाल्यास लघवीिे िमाि कमी झाल्यामसळे प्रािरा ा झालेले द्रव सािूा राहते व 
शरीराला सूल येते. 
 
सूतकताई (स्स्पिंनग) : तंतूपासूा सूत तयार करण्यािी ही सवांत शवेटिी पायरी. मथे ससताला कपं्रतम रूप 
प्ररले लाते. िरख्यावर कातले लािारे सूत सवांाा माहीति आहे. खारीिे कापड तयार करण्यासाठी 
त्यािा वापर होतो. यंत्रयसगाांतर काेक िात्यािें एक भले मोठे यतं्र या कामी वापरले लाऊ लागले. एका 
काडंीवरील धाग्यािी लाबंी प्राप्रित करूा त्यािमािे तेवढेि सूत त्या काडंीवर गसंडाळले लाईल, कशी 
व्यवस्था केली लाते. ही धाग्यािंी लाबंी ससताच्या तलमपिााससार कसते. तलम ससतािी लाबंी कप्रधक, तर 
लाड्या ससतािी कमी. या ससताला मलबूती येण्याकप्ररता प्रवप्रशष्ट कसा पीळ प्ररला लातो. हातााे प्रविकाम 
करायला वापरले लािारे सूत सवांत कमी प्रपळािे कसते, तर मागावर वापरले लािारे सूत मध्यम पीळ 
प्ररलेले कसते. सवांत लास्त पीळ प्रशलाईसाठी वापरल्या लािाऱ्या ससताला रेतात. या पद्धतीाे तयार 
केलेले सूत एक तर थेट बालारात प्रवकले लाते वकवा प्रगरिीत कापडप्रार्षमतीच्या पसढच्या िप्र्रमयेला 
एकप्रत्रत पाठवले लाते. 
 

 
 
सूत्रकृमी (थे्रडिमग) : सूत्रकृमी म्हिले मोठ्या आतड्यात मोठ्या संख्येाे राहिारे एक सें.मी. लांबीिे कृमी. 
हे समशीतोष्ट्ि िरेशात आढळतात. मारी रात्रीच्या वळेी गसरद्वारातूा बाहेर येते व आसपासच्या त्विेवर 
कंडी घालते. ित्येक मारी १० हलार कंडी टाकते. कपप्ररपक्व कंडी काही तासातंि पक्व होतात व त्विेवर 
खाल येऊ लागते. हातााे खालवल्याांतर ती कंडी बोटावंर प्रिकटतात व किावाटे आतड्यात लातात व 
त्यातूा मोठा कृमी तयार होतो. या लीवाि्रमाला एक मप्रहाा लागतो. कृमीिे आयसष्ट्य रोा मप्रहन्यािें 
कसते. सबंध कस टस ंबात या कृमीिी लागि लागते. 
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गसरद्वारालवळ खाल एवढेि या कृमींिे लक्षि. खूप िमािात कृमी झाल्यास पोट रसखते. प्रवषे्ठमधूा 
सूत्रकृमीिी कंडी लात ासल्यामसळे प्रवष्ठेिी तपासिी प्रारााासाठी प्रारुपयोगी. सेल्यसलोल ॲप्रसटेटिी टेप 
गसरद्वाराच्या आसपासच्या भागात प्रफरवल्यास ५५ × २५ माय्रमॉािी कंडी सूक्ष्मरशधकाखाली प्ररसतात. 
एकाि वळेेस सबधं कस टस ंबास औतध द्याव.े 
 
सूत्रातंर (णपच) : मळसूत्राच्या (स््ूरम) लागोपाठच्या रोा आ्यमामंधील कंतरास ‘सूत्रातंरʼ कसे म्हितात. 
मळसूत्राच्या आटे कसलेल्या लाबंीला आ्यमाचं्या संख्येाे भागले कसता सूत्रातंर प्रमळते. 

 

 
 
सूपलबधी संख्या (पायथोगोणरअन णरप्लेट्स) : रोा वगधसंख्यािंी बेरील लर वगधसंख्या कसेल तर त्या तीा 
संख्याांा सूपलब्धी संख्या कसे म्हितात. पािात्य लगात त्याांा पायथॉगोरस सखं्या म्हिूा ओळखतात. 
या सूपलब्धी संख्या िथम शसल्बसूत्रात प्ररलेल्या आढळतात. उरा. (३, ४, ५) ३² + ४² = ५² 
 
सूयग (सन) : आपली पृथ्वी आप्रि मतर ग्रह हे ज्या ताऱ्याभोवती प्रफरत आहेत तो तारा. आपल्या ग्रहमालेच्या 
एकूि वस्तसमाााच्या ९९ टके्क वस्तसमाा हे सूयात एकवटले आहे. पृथ्वीच्या वस्तसमाााच्या ३,३०,००० पट 
वस्तसमाा कसिाऱ्या सूयािा व्यास हा पृथ्वीच्या व्यासाच्या १०९ पट आहे. सूयध हा वायसिा गोळा कसल्यााे 
त्याला घा कसा पृष्ठभाग ााही. पृथ्वीवरूा प्ररसिाऱ्या त्याच्या पृष्ठभागसदृश बाह्यभागािे (िकाशावरिािे) 
तापमाा हे ५,५०० कंश सेनल्सयस मतके आहे. सूयध हा स्वतःभोवती प्रफरत कसूा सूयाच्या 
प्रवतसववृत्तालवळच्या िरेशािा िरप्रक्षिा काळ ससमारे २५ प्ररवसािंा आहे. त्यापासूा रूरच्या िरेशािा 
िरप्रक्षिा काळ हा यापेक्षा मोठा कसतो. सूयाच्या एकूि वस्तसमााािा ७१ टके्क भाग हा हायड्रोला आप्रि २७ 
टके्क भाग हा हेप्रलयम या मलूद्रव्याांी व्यापलेला आहे. सूयाकडूा ली ऊला उत्सर्षलत होते, ती सूयाच्या 
गाभ्यात होत कसलेल्या कें द्रकीय प्र्रमयादं्वारे प्रामाि होते. या प्र्रमयेत हायड्रोलािे रूपातंर हेप्रलयममध्ये 
होते. सूयाच्या गाभ्यािे तापमाा ससमारे रीड कोटी कंश सेनल्सयस मतके आहे. सूयािे आलिे वय हे ससमारे 
४·५ कब्ल वतं मतके कसूा त्यािे एकूि आयसमाा हे ससमारे ९·५ कब्ल वत ेमतके आहे. सूयाच्या मृत्यूांतर 
त्यािे रूपातंर र्श्ेतखसज्या ताऱ्यात होईल. (पाहा : सौरप्रभा, सौरज्वाला, सौरडाग, श्वेतखुजा तारा) 
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सौरज्िाला 

 
सूयग आतपन (इिसोलेशन) : एखाद्या पृष्ठभागाला सूयाकडूा प्रमळिाऱ्या उष्ट्ितेिे िमाि. ही उष्ट्िता त्या 
पृष्ठभागावरील एक िौरस एकक के्षत्रफळावर एक एकक कालात पोहोििाऱ्या उष्ट्ितेच्या स्वरूपात 
मोलली लाते. (पाहा : सौराकं) 
 
सूयग तबकडी (सनडायल) : एखाद्या वस्तूच्या सूयधिकाशातील छायेिी मात्रा व प्ररशा याचं्या मरतीाे वळे 
रशधप्रविारे उपकरि. पृथ्वीच्या कक्षाला समातंर ठेवलेल्या एका काठीिी छाया प्ररवसाच्या वगेवगेळ्या वळेी 
तबकडीवर कोठे पडते ते ाोंरवाू कालमापा करतात. सवात मोठी साडायल प्ररल्लीला लंतर मतंर येथे 
आहे. 
 
सूयगचूल (सोलर कूकर) : सौरऊला वापरूा कि प्रशलवण्यािे साधा. यात रसवाहक पराथांच्या बंर पेटीला 
पाररशधक कािेिे झाकि बसवतात. पेटीच्या आतील बालूस आप्रि कि प्रशलवण्याच्या भाडं्याच्या बाहेरील 
बालूस काळा रंग प्ररल्यााे सूयाच्या िारिािा ९८ टके्क भाग शोतला लातो. सपाट आरशााे सूयधप्रकरिािें 
परावतधा होऊा उष्ट्िता वाढते. सौरकस करच्या आतील तापमाा १०० कंश सेनल्सकस ते १४० कशं 
सेनल्सकस पयंत वाढते. त्यामसळे मंरउष्ट्मा प्रमळूा पराथध प्रशलतात. 
 

 
 

सूयगफुली (मेणलओफेटीस) : तीव्र सूयधिकाशात वाढिाऱ्या वास्पती. उरा. बाभळू 
 



 

अनुक्रमणिका 

सूयगमाला (सोलर णसस्स्टम) : सूयध आप्रि त्याच्या गसरुत्वाकतधिाच्या िभावाखालील सवध कवकाशस्थ वस्तू. 
यात आठ ग्रह, त्यािें उपग्रह, ग्रहाभंोवतालिी कडी, लघसग्रह, खसलेग्रह, धूमकेतू, आंतरग्रहीय धूळ आप्रि 
आंतरग्रहीय वायू या सवांिा समावशे होतो. आपल्या सूयधमालेिा प्रवस्तार हा ससमारे एक लक्ष खगोलीय 
एकके मतका कसल्यािे मााण्यात येते. (पाहा : खगोलीय एकक) 
 
सूक्ष्म मूलद्र्य घटक (रेस एणलमेंट) : सलीवासंाठी कत्यंत सूक्ष्म माते्रत लागिारी रासायप्राक मूलद्रव्ये. 
लोह, मगँाील, लस्त, ताबं,े आयोप्रडा, कोबाल्ट, सेलेप्रायम, मॉप्रलनब्डाम, ्रमोप्रमयम व प्रसप्रलकॉा ही 
कत्यंत सूक्ष्म माते्रत सलीवाचं्या वाढीसाठी आवश्यक कसिारी िमसख सूक्ष्म घटकद्रव्ये आहेत. सलीवात 
प्रवतंिके, लीवासत्त्व,े संिेरके यािें प्रामाि व कायध या रोन्हींसाठी या मूलद्रव्यािंी मरत होते. उरा.: 
प्रहमोग्लोप्रबा रेिूत कत्यतं सूक्ष्म माते्रत लोह तर ‘बी १२ʼ लीवासत्त्वात कत्यंत कमी माते्रत कोबाल्ट 
मूलद्रव्यािा कंतभाव कसतो. तर प्रहमोग्लोप्रबाच्या प्रार्षमतीसाठी कत्यतं कमी िमािात ताबं्यािी गरल 
कसते. 
 
सूक्ष्मजीि (मायक्रोब/मायक्रोऑरगॅणनझम) : लीवाि,ू प्रवतािूसारखे काही लीव ाससत्या डोळ्याांी प्ररसत 
ााहीत व त्यामसळे त्याचं्या कभ्यासासाठी सूक्ष्मरशधकािी आवश्यकता कसते त्याला सूक्ष्मलीव म्हितात. 
 
सूक्ष्मदशगक (मायक्रोस्कोप) : कत्यंत सूक्ष्म वस्तंूिा आकार मोठा करूा राखप्रविारे उपकरि. बप्रहगकल 
कािेच्या वभगातूा पाप्रहले कसता, सूक्ष्म वस्तू मोठी झाल्यासारखी भासते. साहप्रलकि, सूक्ष्म वस्तंूिा 
सामान्यतः प्ररसू ा शकिारा तपशील आपल्या डोळ्याांा प्ररसू शकतो. कसे बप्रहगकल कािेिे वभग म्हिले 
साध्यात साधे सूक्ष्मरशधक उपकरि होय. कशा रोा बप्रहगकल वभगाचं्या साहाय्यााे, ती वभगे एकमेकापंासूा 
प्रवप्रशष्ट कतंरावर धरूा त्यातूा पाप्रहले कसता, सूक्ष्म वस्तूतील कप्रधक सूक्ष्म तपशील प्ररसू शकतो. याला 
‘संयसक्त सूक्ष्मरशधकʼ कसे म्हितात. यातील डोळ्यालवळच्या वभगास ‘ाेप्रत्रकाʼ तर पलीकडील - सूक्ष्म 
वस्तूलवळील वभगास ‘परार्षथक वभगʼ म्हितात. परार्षथक वभगाच्यायोगे सूक्ष्म वस्तंूिी खरी व मोठी 
झालेली िप्रतमा प्रामाि होते. परार्षथक वभगापासूा ाेप्रत्रकेपयंतिे कतंर कमी-लास्त करण्यािी सोय 
कसल्यााे, ही खरी िप्रतमा ाेप्रत्रकेतूा पाप्रहल्यावर कप्रधक वृवद्धगत मोठ्या स्वरूपात प्ररसू शकते. मलेक्रॉा 
सूक्ष्मरशी हा सूक्ष्मरशी उपकरिािा कत्याधसप्राक कवतार. यात िकाशाऐवली मलेक्रॉाच्या झोतािा 
उपयोग केलेला कसतो. 

 

 
 
संूता-णशश्नािरि शस्त्रणक्रया (सरकमसीझन) : ाेहमी प्रशश्ााच्या टोकावरील त्विेिे आवरि व्यवनस्थतपिे 
मागेपसढे सरकते. काही वळेा लन्मतःि हे आवरि घट्ट कसते व सरकू शकत ााही. पप्ररिामी लघवीला त्रास 
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होतो व या आवरिाखाली स्मेग्मा-एक पाढंरा पराथध लमतो. शस्त्रप्र्रमया करूा हे आवरि कापले की 
प्रशश्ामसंड मोकळे होते. 
 
सेकंद (काळ) : कालमापाासाठी वापरले लािारे एकक. पारंपप्ररक व्याख्येाससार एक सौरप्ररवसाच्या 
कालावधीिा ८६,४०० वा भाग. आधसप्राक व्याख्येाससार १३३ किसभार कसिाऱ्या प्रसप्रशयमच्या किूांी 
उत्सर्षलत केलेल्या प्रवप्रशष्ट िकारच्या िारिाचं्या ९,१९२,६३१,७७० कंपाि्रमाांा लागिारा कालावधी. 
कशा ६० सेकंरािें प्रमळूा एक प्रमप्राट, ६० प्रमप्राटािंा एक तास आप्रि या २४ तासािंा प्रमळूा एक प्ररवस 
होतो. (पाहा : सौरचदवस) 
 
सेटी (एसइटीआय) : सिध फॉर एक्स्राटेरेनस्रयल मटेंप्रललन्स. परग्रहावंरील लीवसृष्टीिा वधे घेण्याच्या 
उिेशााे ससरू केलेला िकल्प. परग्रहावंरूा िसतृ केली गेलेली िारिे शोधण्यािा ियत्ा या िकल्पाद्वारे 
केला लातो. यातूा प्रमळिाऱ्या माप्रहतीिे संकला बकध ली येथील कॅप्रलफोर्षाया प्रवद्यापीठातूा केले लात 
आहे. आतापयंत ही िारिे शोधण्यासाठी मसख्यतः रेप्रडओरसर्षबिींिा वापर केला लात कसला तरी आता 
लेसर वकवा कवरक्त प्रकरिासंारख्या मतर िारिािंा वधेही या िकल्पातंगधत घेतला लािार आहे. 
 
सेठना, होमी नसरिानजी (१९२३- ) : किसऊला आयोगािे प्रतसरे कध्यक्ष. रासायप्राक कप्रभयंते कसलेल्या 
सेठाा याांी किसभट्टीतील लप्रळत यसरेप्रायमपासूा प्लसटोप्रायम कलग करूा त्यािे शसद्धीकरि करिारी 
यंत्रिा उभी केली. रॉम्ब,े तारापूर येथील प्लसटोप्रायम प्लान्ट्टस त्याचं्या ाेतृत्वाखालीि बाधंली गेली. 
त्यापूवी रेकर कथध प्लान्ट तसेि थोप्ररयम आप्रि यसरेप्रायम प्लान्ट बाधंण्यातही त्यािंी महत्त्वािी भपू्रमका 
होती. भारतािा पोखरि येथील पप्रहली किसिाििी त्याचं्या कप्रधपत्याखालीि केला गेला. पद्मप्रवभतूि 
या सन्मााािे ते मााकरी आहेत. 

 

 
 
सेठी, प्रमोद करि (१९२७-२००८) : लयपूरच्या सवाई माावसग रुग्िालयातील कनस्थशल्यप्र्रमयातज्ज्ञ. 
कपंग कथवा पाय गमावलेल्या लोकासंाठी रामिंद्र शमा याचं्याबरोबर िमोर करि सेठी याांी ‘लयपूर-
फूटʼ ाावािा कृप्रत्रम पाय बावाू लगातल्या लाखो लोकाांा लीवराा प्ररले. मगॅसेसे पसरस्कार, प्रगाील 
बसकात ाोंर कसे सन्माा त्याांा लाभले. (पाहा : जयपूर फूर्) 
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सेमेनीफ, णनकोलाई (१८९६-१९८६) : रप्रशया रसायातज्ज्ञ. रासायप्राक िप्र्रमयाचं्या तंत्रािा शोध 
लावल्यामसळे, १९५६ सालातील रसायाशास्त्रातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक त्याचं्यासह प्रसरील ाॉमधा वहशलेवडू 
याांा प्रमळाले. 
 
सेलेणनयम : (Se) : ३४ किस्रममाकंािे, कधधवाहक कसलेले मेटॅलॉमड गसिधमािे मलूद्रव्य. त्यािंी काेक 
रूपे आहेत. करडे, ताबंडे आप्रि काळे ही रूपे प्रवशते महत्त्वािी आहेत. करडा सेलेप्रायम, िकाशाला 
संवरेाशील कसल्यामसळे तो फोटोसेल, फोटो कॉप्रपमंग मशीा वगैरे उपकरिात वापरतात. 
 
सेल्युलोज : वास्पतींच्या पेशी प्रभप्रत्तकेत सापडिारे सवधसाधारि पॉप्रलसकॅराईड. ग्लसकोलिे ते पॉलीमर 
आहे आप्रि तीा ते िार हलार ग्लसकोलपासूा बाते. कागर आप्रि कापसातील एक महत्त्वािा घटक. 
मासष्ट्य िािी सेल्यसलोल पिव ू शकत ााहीत. तृिभक्षी आप्रि रवथं करिारे िािी त्याचं्या आतंड्यातील 
कसलेल्या प्रवप्रशष्ट लीवािूंच्या मरतीाे ते पिव ूशकतात. सेल्यसलोल (C6H10O5)n या िकारााे रासायप्राक 
भातेत माडंले लाते, प्रलप्रहले लाते. 
 
सेस्ल्सअस : तापमााािी मोलपट्टी. १५९२ साली गपॅ्रलप्रलओाे तापमापीिा शोध लावला तेव्हापासूा ३२ 
तापमाापट्ट्यमा ससिप्रवण्यात आल्या आहेत. ७६० प्रमप्रलमीटर पाऱ्याच्या स्तंभाच्या वलाामतका 
वातावरिािा राब कसताांा, शसध्र पाण्यािा गोठिवबरू आप्रि उत्कला वबरू याांा शून्य कंश आप्रि १०० 
कंश कसे िमाि मााूा, स्वीप्रडश खगोलशास्त्रज्ञ ॲन्डसध सेनल्शकस (१७०१ ते १७४४, कवघे ४३ वतािे 
आयसष्ट्य) यााे १७४२ साली ही तापमाापट्टी िस्थाप्रपत केली. या रोा वबरूतील कतंरािे १०० समाा भाग 
केल्यास एका भागाला १ कशं हे तापमााािे एकक मााले. १०० भाग कसल्यामसळे या पट्टीिे, सेन्टीगे्रड 
तापमाापट्टी कसे ााव रूढ झाले. परंतस १९४८ सालापासूा सेनल्शकसच्या सन्माााथध, सेनल्शकस 
तापमाापट्टी हे ााव आता लगभर मान्यता पावले आहे. 
 
सेस्ल्सअस, कॉनेणलअस (इ.स.पू. ३० - इ.स. ३८) : प्रिस्तकाळातील रोमा साप्रहनत्यक. त्यााे िराह-
िप्र्रमयेच्या (मन्फ्लमेशाच्या) िार मसख्य लक्षिािें विधा केले. शरीराच्या बाह्यलागी, लसे पाय 
मसरगळल्यावर, ती िार लक्षिे सहल दृग्गोिर होतात. ती लक्षिे म्हिले, कॅलॉर (गरम होिे), 
रूबॉर(लाल होिे), ्यमसमॉर (ससलिे) आप्रि डोलॉर (रसखिे). 
 
सेहगल, नरेंदर के (१९४०- ) : भारत सरकारच्या ाॅशाल काऊनन्सल फॉर सायन्स कँड टेक्ाॉलॉली 
कम्यसप्राकेशािे (एासीएसटीसी) २००० सालापयंतिे सिंालक कसलेले भौप्रतकशास्त्रज्ञ. त्याांी भारत ला 



 

अनुक्रमणिका 

प्रवज्ञाा लाथा, भारत ज्ञाा प्रवज्ञाा लाथा - १ आप्रि २ हे राष्ट्रव्यापी कायध्रमम करूा प्रवज्ञाा लागृती केली. 
प्रवज्ञाा िसारािा आतंरराष्ट्रीय कवलग पसरस्कार त्याांा प्रमळाला. 

 

 
 
सेंटर फॉर डे्हलपमेंट ऑफ ॲड्हािसड कॉम्प्युिंटग (सी-डॅक) : संगिक के्षत्रात सशंोधा आप्रि प्रवकास 
करिारी माप्रहती तंत्रज्ञाा मतं्रालयाच्या कखत्याप्ररतली प्रशखर संस्था. मािध १९८८ मध्ये स्थापा झालेल्या 
या संस्थेाे पप्रहल्या पािसहा वताति परम हा महासगंिक तयार केला. सवध भारतीय भातािंा वापर 
संगिकावर करता यावा म्हिूा सी-डॅकाे आज्ञावली तयार केल्या. या संस्थेिी भारतभरिी शभंर कें दे्र 
ररवती ३०,००० लोकाांा प्रवप्रवध कभ्यास्रममामंाफध त िप्रशप्रक्षत करतात. 

 

 
 
सेंटर फॉर डे्हलपमेंट ऑफ ईमेिंजग टे्नॉलॉजी (सी-णडट) : केरळ सरकारद्वारे ईमेवलग 
टेक्ाॉलॉलीतील संशोधाासाठी स्थापण्यात आलेली ससं्था. प्रवप्रवध माध्यमातं वापरात येिारे माप्रहती 
तंत्रज्ञााप्रवतयक संशोधा ‘सी-प्रडटʼ या संस्थेत करण्यात येते. 
 
सेंटर फॉर डे्हलपमेंट ऑफ टेणलमॅणट्स (सी-डॉट), निी णदल्ली : भारत सरकारच्या मलेक्रॉप्राक्स 
प्रवभागाच्या कखत्यारीत कसलेले कें द्र. आपल्या रेशाच्या संरेशवहााच्या गरला लक्षात घेऊा या के्षत्रात 
कत्याधसप्राक तंत्रज्ञाा प्रवकप्रसत करण्याच्या उिेशााे या कें द्रािी स्थापाा ऑगस्ट १९८४ मध्ये करण्यात 
आली. ग्रामीि भागासाठी प्रडप्रलटल टेप्रलफोा एक्स्िेंल प्रार्षमती करण्यािे मसख्य काम या कें द्रााे केले आहे. 
कशा िकारिी २०० पासूा ४० हलारापंयंत रूरध्वाी लोडूा रेण्यािी क्षमता कसलेली एक्स्िेंल आल रेशभर 
कायधरत आहेत. कशा ३० हलार एक्स्िेंलद्वारे कडीि कोटी रूरध्वाी लोडण्या रेण्यात आलेल्या आहेत. या 
कें द्रााे खूप मोठ्या िमािात संरेशवहा आप्रि रूरध्वाी संिाच्या के्षत्रातील तंत्रकस शल मासष्ट्यबळ प्रामाि 
केले आहे. तसेि, या के्षत्रातील सवध कडििींिे प्राराकरि करूा रूरध्वाी सेविेे लाळे रेशभर पसरवण्यात 
मोलािी भपू्रमका बलावली आहे. 
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सेंरल इस्िस्टयूूटट ऑफ णफशरीज टे्नॉलॉजी (सीआयएएफटी) : मत्स्यतंत्रज्ञाााप्रवतयी काम करिारी 
१९५७ साली केरळ राज्यातील एााकस लम येथे स्थापा झालेली मपं्रडया काऊनन्सल ऑफ ॲग्रीकल्िरल 
प्ररसिधच्या कखत्यारीतील संशोधा संस्था. मासेमारीसाठी लागिाऱ्या बोटींसहीत मत्स्यलीवा आप्रि 
मत्स्यव्यवसायासंबधंीच्या सवध पैलंूवर संस्थेत संशोधा होते. 
 
सेंरल इस्िस्टयूूटट ऑफ मायिंनग ॲवड फ्युएल णरसचग (सीआयएमएफआर) : खािकाम आप्रि संबपं्रधत 
उद्योगािी कायधक्षमता वाढविे, उत्पारा वाढप्रविे, खािकामातील आरोग्यािे धोके कमी करिे आप्रि 
ससरप्रक्षतता वाढप्रविे तसेि आपल्याकडील धातू पूरवाू वापरिे या प्रवतयावंरील संशोधाासाठी १९५६मध्ये 
धाबारला स्थापा झालेली सीएसआयआरिी घटक संस्था. खािी खिू ायेत म्हिाू या संस्थेाे प्रवप्रशष्ट 
खाबं प्रवकप्रसत केले आहेत. 
 
सेंरल इस्िस्टयूूटट ऑफ मेणडणसनल अडँ ॲरोमॅणटक प्लँट्स (सीआयएमएपी-सीमॅप) : औतधी आप्रि 
ससगंधी वास्पतींिी लागवड आप्रि त्याचं्यापासूा प्रमळिाऱ्या औद्योप्रगक महत्त्वाच्या पराथांप्रवतयी संशोधा 
आप्रि प्रवकासकायध करण्यासाठी १९५९ मध्ये लखाौ येथे स्थापा झालेली सीएसआयआरिी घटक संस्था. 
संस्थेतील संशोधाािा एकूि कल व्यावहाप्ररक उपयोग आप्रि ते कोठे कोठे उपयोगी पडेल हे शोधण्यािा 
कसतो. या संस्थेाे मलेप्ररया िप्रतबधंक औतध प्रवकप्रसत केले आहे. 
 
सेंरल इले्रॉणन्स इणंजणनअिंरग णरसचग इस्िस्टयूूटट, णपलानी (सीइइआरआय, णपलानी, राजस्थान) : 
काऊनन्सल ऑफ सायंप्रटप्रफक कँड मंडनस्रकल प्ररसिध (सीएसआयआर)च्या कप्रधपत्याखालील 
मलेक्रॉप्राक्समध्ये िगत संशोधा करिारी, १९५३ सालापासूा कायधरत कसिारी 
प्रवज्ञाासंस्थाकारखान्यामंधील िप्र्रमयािें प्रायतं्रि करिारी मलेक्रॉप्राक्स यंत्रिा, सूक्ष्मलहरी ाळ्या आप्रि 
कधधसंवाहक (सेमीकंडक्टर) उपकरिाचं्या के्षत्रात या ससं्थेाे प्रवकासािे प्रवशते काम केले आहे. संस्थेिी 
िारेप्रशक कें दे्र ावी प्ररल्ली व िेिई येथे आहेत. 
 

 
 

सेंरल टोबॅको णरसचग इस्िस्टयूूटट (सीटीआरआय) : आधं्रिरेश येथील रालमसदं्री शहरात, ‘सेंरल टोबॅको 
प्ररसिध मनन्स्ट्ूयमटʼ ही संस्था आहे. प्रतिी स्थापाा १९४८ साली झाली. ती आयसीएआर (मपं्रडया 
काऊनन्सल फॉर ॲप्रग्रकल्िर प्ररसिध) या मंडळाच्या कखत्याप्ररत येते. या संस्थेत तंबाखूच्या प्रपकावंरील 
संशोधा िालते. 
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सेंरल नग णरसचग इस्िस्टयूूटट (सीडीआरआय) : सीएसआयआरिी लखाौ येथे कसलेली एक घटक 
संशोधा ससं्था. १९५१ साली स्थापा झालेल्या संस्थेिे मसख्य कायध ावीा औतधी द्रव्यािंी प्रार्षमती करिे. 
लैववैद्यकीय सशंोधा औतधीद्रव्य व्यापारी तत्त्वावंर प्रामाि करण्यासाठी तंत्रज्ञाा प्रवकप्रसत करिे, ावीा 
औतधािें परीक्षि, िाण्यावंरील त्यािें ियोग हेही संस्था करते. गसप्रलपीड आप्रि सेंट ्रमोमि ही या संस्थेाे 
तयार केलेली औतधी द्रव्ये होत. 

 

 
 
सेंरल पॉिर णरसचग इस्िस्टयूूटट (सीपीआरआय) : भारत सरकारच्या ऊला मंत्रालयााे १९६० साली या 
स्वायत्त संस्थेिी स्थापाा केली. प्रवद्यसत्ऊला कप्रभयापं्रत्रकीच्या के्षत्रात ही ससं्था सशंोधा करूा प्रवकप्रसत 
केलेले ामसाा उपकरि उद्योगधंद्याांा पसढे उत्पारा करण्यासाठी रेिे व उद्योगधंद्याांा उत्पारा िप्र्रमयेत 
गसिवत्ता प्रटकप्रवण्यासाठी मरत करिे, कशा िकारिी कामे करते. 
 
सेंरल प्लाटेंशन क्रॉप्स णरसचग इस्िस्टयूूटट (सीपीसीआरआय) : आयसीएआर या कें द्र सरकारच्या 
शतेीसशंोधा संस्थेाे १९७० साली ही संशोधासंस्था केरळ राज्यातील कासरगोडला स्थापा केली. ाारळ, 
ससपारी, कालू, पामतेल, प्रमरी, हळर या आप्रि कशासारख्या शतेमालावर ही ससं्था सशंोधा करते. 
 
सेंरल फ्युएल णरसचग इस्िस्टयूूटट (सीएफआरआय) : रेशातील प्रवप्रवध मधंााचं्या स्त्रोतावंर १९५० पासूा 
मूलभतू आप्रि उपयोप्रलत संशोधा करिारी सीएसआयआरिी घाबार येथील घटक ससं्था. प्रबहार 
राज्यात कोल आप्रि प्रलग्ााईट या रोा कोळशािंी उपलब्धता भरपूर कसल्यााे या रोा स्त्रोतावंर संशोधा 
कप्रधक होते. कोळशापासूा साल्वटं बावण्यािे तंत्र या ससं्थेाे प्रवकप्रसत केले आहे. 
 
सेंरल णबस्ल्डंग णरसचग इस्िस्टयूूटट (सीबीआरआय), रुरकी : सी.एस.आय.आर.च्या आप्रधपत्याखाली 
१९५१ साली स्थापा झालेली संशोधा संस्था. बाधंकाम उद्योगातील प्रवज्ञाा आप्रि तंत्रज्ञाा के्षत्रातील, 
तसेि ममारत उभारिीमधील कडििी सोडविारी कग्रगण्य संस्था. ावीा िप्र्रमया, ावीा तंते्र, आप्रि 
ावीा साप्रहत्य प्रवकप्रसत करूा त्याद्वारे बाधंकाम खिामध्ये बित करतााा गसिवत्तावाढ साधण्यािे रसहेरी 
काम या ससं्थेाे केलेले आहे. या संस्थेाे कमी खिातील घरबाधंिीिी ली पद्धत प्रवकप्रसत केलेली आहे, 
त्यािा वापर रेशभर मोठ्या िमािात होत आहे. भकंूपरोधक घरािंी प्रार्षमती हे या ससं्थेच्या कामािे 
वैप्रशष्ट््यम म्हिाव ेलागेल. 
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सेंरल मेकॅणनकल इणंजणनअिंरग णरसचग इस्िस्टयूूटट (सीएमईआरआय) : यापं्रत्रक कप्रभयापं्रत्रकीच्या 
के्षत्रातील कप्लाईड मेकॅप्राक्स, ऑटोमोबाईल्स, उष्ट्िता, उष्ट्ितेपासूा प्रमळिारी शक्ती, रेप्रफ्रलरेशा आप्रि 
ावीा पराथांिे प्रवज्ञाा या प्रवतयावंरील संशोधाासाठी रसगापूर येथे १९५८ मध्ये स्थापा झालेली 
सीएसआयआरिी घटक ससं्था. संस्थेाे स्वराल रॅक्टर आप्रि खोल प्रवप्रहरीतूा पािी काढण्यासाठी 
उपयोगी पडिारा कायधक्षम पपं प्रवकप्रसत केले आहेत. 
 
सेंरल राईस णरसचग इस्िस्टयूूटट (सीआरआरआय) : कें द्र सरकारच्या आयसीएआर या शतेीसंशोधा 
संस्थेाे हे कें द्र ओप्ररसा राज्यातील कटक येथे १९४६ साली स्थापा केले. भारतभरच्या तारंळाच्या लातींवर 
ही ससं्था संशोधा करूा त्या प्रवकप्रसत करते. लगभर प्रपकवल्या लािाऱ्या तारंळाच्या ामसन्यािा संग्रह येथे 
पाहायला प्रमळतो. 
 
सेंरल रोड णरसचग इस्िस्टयूूटट (सीआरआरआय) : महामागासंबधंी (हायव)े सवध िकारिे संशोधा 
करण्यासाठी १९५२ साली ावी प्ररल्ली येथे स्थापा केलेली सीएसआयआरिी घटक संस्था. िागंले रस्ते 
बाधंिे, रस्ता बाधंिीत - प्रलओटेक्साटाईल - प्लॅनस्टक आप्रि कन्य पराथांिे धागे वापरूा मलबसती आििे, 
रस्त्यावरील गरीिा कभ्यास करूा उपाय सिप्रविे, वाहतूक व्यवस्थेसाठी प्रायोला करिे, रस्त्यावरील 
ससरप्रक्षतता वाढविे यासंबंधीिे संशोधा संस्थेत होते. 
 
सेंरल लेदर णरसचग इस्िस्टयूूटट (सीएलआरआय) : कातडे, कातड्याच्या वस्तू, कातडे व मतर गोष्टी 
वापरूा बावलेल्या वस्तू तसेि पारत्रािे यासंबधंीच्या संशोधाासाठी १९५३ साली िेिईला स्थापा 
केलेली सीएसआयआरिी घटक ससं्था. कातडी, हाडे, कातडी कमावण्यासाठी लागिारी रसायाे, 
बहसवाप्ररके, कशा कारखान्यातूा येिारे साडंपािी, खाटीकखान्यातूा प्रमळिाऱ्या मतर गोष्टी यावरील 
संशोधाही संस्थेत होते. कातडी कमाविाऱ्या कारखान्याचं्या िरूतिािी समस्या सोडवाू संस्थेाे त्या 
उद्योगाला लीवराा प्ररले आहे. तसेि कप्रलकडे संस्थेाे कोल्हापसरी िपलेिे उत्पारा वाढवाू ावीा 
प्रडझामन्स बावाू रेण्यासाठी महाराष्ट्र, कााटक सीमेवरील कापशी गावच्या लोकाांा तंत्रज्ञाा पूरवाू त्या 
उद्योगािी प्रायातक्षमता वाढप्रवली आहे. 
 
सेंरल सायणंटणफक इिस्ुमेंटस ऑरगनायझेशन (सीएसआयओ) : काेक िकारच्या वैज्ञाप्राक 
उपकरिासंंबधंी संशोधा व प्रवकासकायध करण्यासाठी १९५९ साली िंरीगड येथे स्थापा केलेली 
सीएसआयआरिी घटक ससं्था. वैद्यकीय के्षत्रात लागिाऱ्या, हृरयािे प्रायतं्रि ठेविाऱ्या उपकरिािंा, 
एकोएन्सेफेलॉस्कोपिा, एक्स-रे आकृती टाकिे मंटेंप्रसफायरिा प्रवकास या संस्थेाे केला. 
 
सेंरल सॉईल सणलणनटी णरसचग इस्िस्टयूूटट (सीएसएसआरआय) : कें द्र सरकारच्या आयसीएआर या 
संस्थेाे हे कें द्र १९६९ साली हरयािातील कााल येथे स्थापा केले. शतेलप्रमाीला लास्त पािी प्ररल्यााे 
लप्रमाीतील खोलवरिे क्षार लप्रमाीच्या पृष्ठभागावर येतात कशा लप्रमाींवर भराव घालिे, त्यािें 
व्यवस्थापा आप्रि उपयोग यावर ही संस्था संशोधा करते. 
 
सेंरल सॉल्ट अडँ मरीन केणमकल्स णरसचग इस्िस्टयूूटट (सीएसएमसीआरआय) : मीठ, समसद्रातूा प्रमळिारी 
मतर रसायाे आप्रि मतर कसेंप्रद्रय रसायाे याचं्यासंबधंीच्या संशोधाासाठी १९५४ साली स्थापा केलेली 
सीएसआयआरिी घटक ससं्था. समसद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासूा गोडे पािी करिे, समसद्राच्या पाण्यािे 
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सवेक्षि करिे आप्रि समसद्रातले शवेाळ कोठे वापरता येईल यावरील संशोधा या ससं्थेत होते. समसद्राच्या 
पाण्याच्या प्रालधविीकरिासाठी प्ररव्हसध ऑस्मॉप्रसस पद्धत आप्रि आयोप्रडायसक्त मीठ बाप्रवण्यािी िप्र्रमया 
संस्थेाे प्रवकप्रसत केली आहे. 
 
सेंणद्रय शेती (ऑरगॅणनक फाणमंग) : स्थाप्राक साधासामग्रीिा वापर करूा, प्रपकाचं्या योग्य वाढीसाठी 
लागिारे सवध किघटक व वातावरि ाैसर्षगकप्ररत्या शतेाति उपलब्ध करूा रेत कसताााि, लप्रमाीिी 
ससपीकता व उत्पारकता प्रटकप्रविे म्हिलेि सेंप्रद्रय शतेी होय. कशी शतेी कमी भाडंवलािी, कमी खिािी, 
लैप्रवक प्रवप्रवधता लोपासिारी, पयावरिािा समतोल राखिारी, स्वयंपूिध शतेी कसते. उरा. शतेातला 
पालापािोळा, किसे-बसडखे, लेंडीखत, शिेखत, सोाखत वापरिे. 
 
सेंणद्रय खत (मॅियुअर) : शिे आप्रि तत्सम पराथध कस लवाू तयार होिारे खत. यात वास्पतींाा उपयसक्त 
कशी सवध मलूद्रव्ये कसतात आप्रि ती द्रव्ये मसळाांा हळूहळू उपलब्ध होत कसल्यााे, झाडाांा कपाय होत 
ााही. धसळीच्या बारीक किापेंक्षाही सूक्ष्म (०·००२ प्रम.मी.पेक्षा कमी व्यास) कसलेले या खतािे कि मोठ्या 
िमािावर पािी धरू शकतात, त्यािा वास्पतींाा फायरा होतो. मात्र, खत ाीट कस ललेले ासले, तर 
त्याच्या वापरामसळे कृमीिी बाधा होण्यािी भीती कसते. गाई म्हशींच्या शिेािमािेि डसकरे, कोंबड्या याचं्या 
प्रवष्ठेपासूाही खत प्रमळते. 
 
सेंणद्रय खते (ऑरगॅणनक मॅियुअर) : वास्पती, िािी आप्रि लीवतंतू कस लल्याांतर त्याचं्या कवशतेापंासूा 
प्रमळिारी खते. रासायप्राक खतापेंक्षा यािें आकारमाा लास्त कसल्यााे त्याांा भरखते म्हितात. ती 
प्रपकाांा सावकाश लागू पडतात. शिेखत, कंपोस्टखत, गाडूंळखत, हाडािें खत व प्रारप्रारळ्या कखाद्य 
तेलप्रबयाचं्या पेंडी मत्यारी सेंप्रद्रय खते आहेत. 
 
सटॅीन : पूवीपासूा ज्ञात कसलेला कापडािा एक िकार. सहसा रेशमी धाग्यापासूा आप्रि प्रवप्रशष्ट िकारिी 
वीि वापरूा या गसळगसळीत स्पशध कसलेल्या कापडािी प्रार्षमती करतात. काही सटॅीा कापडामध्ये 
ताण्याला िाधान्य कसते तर काहीमध्ये बाण्याला. त्यााससार ताण्यािी वकवा बाण्यािी घाता कप्रधक कसते. 
हे कापड प्ररबीा आप्रि कस्तरासाठी वापरले लाते. 
 
सटेॅलाइट इिस्र्शनल टेणलस््हजन ए्सपणरमेंट (साईट) : म.स. १९७७ ते १९७९ या काळात भारतीय 
कंतप्ररक्ष संशोधा संस्थेाे उपग्रहीय संरेशवहाात एक शकै्षप्रिक कायध्रमम िायोप्रगक तत्वावर राबप्रवला. या 
कायध्रममातंगधत काही टेप्रलनव्हला कायध्रममािंी प्रार्षमती करूा, कमेप्ररकेच्या कटेीएस-६ या उपग्रहाच्या 
सहाय्यााे ते िसाप्ररत केले. २४०० खेड्यामंध्ये सामसराप्रयक टेप्रलनव्हला संिावंर ते प्ररसले. 
 
सटेॅलाइट टेणलकम्युणनकेशन ए्सपणरमेंटल प्रोजे्ट (स्टेप) : भारतीय कंतप्ररक्ष संस्थेाे फँ्रको-लमधा 
उपग्रह, वसफाीिा उपयोग करूा काेक भकेूद्रािें एक लाळे तयार केले. प्रफरते भकूें द्र रूरध्वाी सेवसेाठी 
उपग्रहामाफध त लोडले. प्रफरते कें द्र िके्षप्रपत करावयािा कायध्रमम कोठसाही उपग्रहामाफध त मसख्य 
टेप्रलनव्हला कें द्रापयंत ाेत कसे. 
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सनॅफोरायिंझग : ावीा ससती कापडाच्या आटण्याला िप्रतबधं करण्यािी िप्र्रमया साॅफोडध क्लसएट यााे 
१९३३ साली शोधूा काढली. या िप्र्रमयेमध्ये ससती कापड लाबंी आप्रि रंुरी रोन्ही प्ररशाेे तािले लाते. कशा 
कापसािे तंतू ांतर धसतले आप्रि वाळवले तरी आटत ााहीत. 
 
समॅ्युएल्सन, बेंनट (१९३४- ) : नस्वप्रडश रसायातज्ज्ञ. िोस्टाग्लाडीा आप्रि तत्सम कायधतत्पर लीवशास्त्रीय 
पराथांच्या शोधासाठी, त्याांा १९८२ मधील वैद्यकीय शास्त्रातले ाोबेल पाप्ररतोप्रतक लॉा आर. वाे आप्रि 
झसाे बगेस्रोम याचं्यासमवते रेण्यात आले होते. 
 
सलॅ्युत : म.स. १९७१ ते म.स. १९८२ या काळात रप्रशयााे सोडलेली कंतराळस्थााकािंी माप्रलका. यातंले 
सलॅ्यसत–१ हे याा कंतराळशास्त्राच्या मप्रतहासातले पप्रहले कंतराळस्थााक ठरले. काेक कंतराळवीराांी 
वास्तव्य केलेल्या या कतंराळस्थााकापंकैी शवेटच्या सलॅ्यसत–७ कंतराळस्थााकावर भारताच्या राकेश 
शमा यााे काही काळ वास्तव्य केले होते. (पाहा : अंतराळस्थानक) 
 
सँगर, पीटर रेिकणनक (१९१८- ) : रसायाशास्त्रातील रोा ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारे मंग्रल 
रसायाशास्त्रज्ञ. िप्रथाािंी कतंगधत रिाा स्पष्ट करण्यािी पद्धत प्रवकप्रसत करूा प्रतच्यायोगे मन्ससप्रला या 
िप्रथाािी रिाा उलगडूा राखवल्याबिल त्याांा १९५८िा ाोबेल पसरस्कार प्रमळाला. त्याांतर त्याांा 
डीएाएच्या साखळीतील घटकािंी ्रममवारी प्रवतर करण्यािी पद्धती प्रवकप्रसत केल्याबिल वॉल्टर प्रगल्बटध 
व पॉल बगध याचं्यासमवते १९८० िा ाोबले पसरस्कारही प्ररला गेला. त्याचं्या सशंोधाामसळे मन्ससप्रला 
िप्रथााच्या रिाेत रोा िप्रथा साखळ्या कसूा त्यात कास्रममे ३० व २१ कमायाो आम्लािंा कतंभाव कसूा 
या रोा िप्रथा साखळ्या गंधकाच्या रेिूंाी एकमेकाशंी लोडल्या कसल्यािे स्पष्ट झाले. डीएाएच्या 
घटकािंी ्रममवारी प्राप्रित करण्याच्या पद्धतीिा उपयोग ह्यसमा लीाोम या महत्त्वाकाकं्षी ियोगासाठी 
झाला. 
 

 
 

सोणडयम (Na) : ११ किस्रममाकंािा मऊ, िारंीसारखा शसभ्र आप्रि कप्रतशय प्र्रमयाशील कल्कली धातू. हंफे्र 
डेव्ही याांी तो शोधला. संयसक्त नस्थतीत प्रमठाच्या स्वरूपात समसद्राच्या पाण्यात, बोरॅक्स, ्रमायोलामट या 
स्वरूपात आढळतो. सोप्रडयम संयसगे औतधे, शतेी (खते), फोटोग्राफी, साबि, प्रिप्रामाती उद्योग, कागर 
उद्योग, कापड उद्योग, पेरोप्रलयम शसद्धीकरि, पािी शसद्धीकरि, खाद्यपराथध (बवेकग पावडर) कशा प्रवप्रवध 
उद्योगधंद्यात वापरले लाते. 
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सोणडयम ्हेपर लॅम्प : सोप्रडयम धातूिी वाफ वापरूा सोाेरी प्रपवळा िकाश रेिारे हे मलेक्रॉप्राक 
प्रडस्िालध प्ररव ेरस्त्यावंर वापरतात. याच्या िकाशािी दृश्यक्षमता (नव्हप्रलबीलीटी) खूप लास्त कसल्यााे ते 
धसके आप्रि धसरके याचं्यातही व्यवनस्थत िकाश रेतात. 
 
सोनार (साऊवड नॅस््हगेशन अडँ रेस्िजंग) : ध्वाी आप्रि त्यािा िप्रतध्वाी याचं्या मरतीाे एखाद्या वस्तूिा 
वधे घेिारी यंत्रिा. ध्वाीलहर िके्षप्रपत करूा एखाद्या वस्तूवरूा ती परावर्षतत होऊा उमटिाऱ्या 
िप्रतध्वाीच्या गसिधमांिे प्रवश्लेति करूा त्या वस्तूिी माप्रहती या तंत्राद्वारे प्रमळप्रवली लाते. उच्च 
वारंवारतेिी सोाार यंत्रिा पाण्याखालील छो्यमा वस्तंूिा वधे घेिे, लहालासारख्या मोठ्या वस्तंूिे 
सूक्ष्मभाग तपासिे, पाण्याखालूा संरेशवहा करिे यासाठी तर कमी वारंवारतेिी यतं्रिा पाण्यािी खोली 
मोलिे, ललिराचं्या वसाहती शोधिे, पािबसड्यािंा शोध घेिे, आनक्टधक्ट िरेशातील बफाच्या थरािी 
लाडी मोलिे यासाठी वापरतात. 
 
सोने (गोल्ड) : (Au) : क. ्रम. ७९, प्रपवळ्या रंगािा िकिकीत वधधाीय मऊ धातू. प्रासगात 
शसध्रस्वरूपातही आढळते. त्यामसळेि ते प्रिस्तपूवध ३५०० वतापूवीही माहीत होते. भारतातील सोन्यािे 
उत्पारा, कााटकातील कोलार येथील खािीतूा केले लाते. १०० टके्क शसध्र सोन्याला २४ कॅरेटिे सोाे 
म्हितात आप्रि त्यािी शसध्रता कॅरटमध्येि मोलतात. प्रवद्यसत् आप्रि उष्ट्ितेिा उत्तम वाहक, हवतेील 
ऑनक्सला, सल्फर डाय ऑक्सामडसारखे प्र्रमयाशील वायू आप्रि बाष्ट्प यािा पप्ररिाम होत ााही. म्हिूा 
मलेक्रॉप्राक उद्योग, साधेंरसखी, रंतवैद्यक, रागराप्रगाे वगैरे के्षत्रात वापर. 
 
सोमयाजी, नीलकंठ (१४४५-१५४५) : या संिरायातील उत्तसंग व्यनक्तमत्त्व. आयधभटीयावर टीका प्रलहूा 
मूळ संप्रहतेतील त्रसटी रूर केल्या. तंत्रसंग्रहम, गोलसार, ग्रहिप्रािधय, ससंररराल िश्ाोत्तरे हे गं्रथ. (पाहा : 
केरळीय गचर्णती संप्रदाय) 
 
सोयुझ : रप्रशयािी म.स. १९६७ सालापासूा ससरू झालेली (आलही िालू कसलेली) कतंराळयााािंी 
माप्रलका. (पाहा : आतंरराष्ट्रीय अंतराळस्थानक) 
 
सोलनाइड : हे एक प्रवद्यसतिसंबकीय तत्त्वावर िालिारे साधा आहे. िसंबकीय गसिधमध कसलेल्या धातूच्या 
रुळावर तारेिे भेंडोळे गसंडाळूा त्या तारेतूा एकप्ररक प्रवद्यसतिवाह सोडल्यावर त्या रुळात िसंबकीय लागृती 
होऊा त्याभोवती िसंबकीय के्षत्र प्रामाि होते. या के्षत्राच्या प्रवद्यसत िसंबकीय शक्तीिे कायध शक्तीत रुपातंर 
करूा त्याद्वारे ाळाच्या तोटीिे वा पाईपमधील झडपािंी उघडझाप करिे, नस्वि िालू-बंर करिे (प्ररले) 
यंत्रातील कळ पसढे-मागे करिे मत्यारी कामे करतात. भेंडोळीतील प्रवद्यसत् िवाह बरं करताि रुळातील 
िसंबकीय लागृती ाष्ट होते आप्रि भोवतीिे िसंबकीय के्षत्र ााश पावते. या गसिधमामसळे हे साधा औद्योप्रगक 
प्रायतं्रि ििालीत वापरतात. 
 
सोलापुरी चादर : तािा आप्रि बािा या रोन्हींसाठी २०च्या आसपास ससताकं कसलेल्या रसहेरी धाग्यािंा 
वापर करूा प्रविलेली पाघंरायिी िारर. या िाररीवरील ाक्षी तयार करायला लोकाडध ाावािी प्रवप्रशष्ट 
लोडिी मागावर कसावी लागते. प्रहच्या उत्पाराासाठी सध्या मसख्यत्व ेयंत्रमागािा वापर होतो. 
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सोिनी, रामचंद्र णिठ्ठल (१९२४-२००७) : पसिे, मसंबई येथील महाप्रवद्यालयातूा लीवशास्त्रािे कध्यापा केले. 
होमी भाभा प्रवज्ञाा प्रशक्षि कें द्रात काही काळ प्रवज्ञाा प्रशक्षि संशोधाािे काम केले. आकाशवािी, 
रूररशधा, लेखा, भातिे या मागााे ५७ वत ेप्रवज्ञाा िसारािे काम केले. मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतरेच्या स्थापाेत 
भाग घेऊा प्रतच्या वाढीसाठी ४० वते काम केले. महाराष्ट्र शासा, फाय फाऊंडेशा, महाराष्ट्र फाऊंडेशा 
कशा काेक संस्थािें पसरस्कार त्याांा प्रमळाले. 

 

 
 
सोहनी, कमला माधि (१९१२-१९९७) : पप्रहली भारतीय मप्रहला शास्त्रज्ञ. मसंबईच्या प्रवज्ञाा संस्थेच्या 
पप्रहल्या मप्रहला संिालक. लीवरसाया शास्त्रात त्याांी मौप्रलक संशोधा केले. म्हशीिे रूध आईच्या 
रसधासमाा करण्यािी िप्र्रमया त्याांी शोधूा काढली. वास्पती पेशीमधल्या ‘सायटो्रमोम-सीʼ िा शोध 
त्याांी लावला. वास्पतीिी संपूिध र्श्साप्र्रमया सायटो्रमोम-सी भोवतीि प्रफरते. लीवरसायाातील 
संशोधाािे राष्ट्रपती परक त्याांा प्रमळाले. कडधान्यातील प्ररप्सीा माप्रहबीटसध, ाीरा या पेयातील पोतक 
घटकावंरही त्याांी संशोधा केले. ग्राहक मागधरशधक ससं्थेतही त्याांी ग्राहकाांा लागृत करण्यािे कायध 
केले. 
 

 
 

सौर घट (सोलर सेल) : सौरऊलेिे थेट प्रवद्यसत्ऊलेत पप्ररवतधा करिारी प्रसप्रलकॉा वकवा तत्सम 
कधधवाहक पराथांिी िकती. प्रसप्रलकॉाच्या िकत्यामंध्ये सूक्ष्म िमािात कन्य प्रवप्रशष्ट रसायाािें प्रमश्रि 
केले की हे गसिधमध उद भवतात. कंतप्ररक्ष याांा प्रवद्यसत्ऊला पसरप्रवण्यािे कायध कसे सौरघट पार पाडतात. 
रसगधम भागातं प्रवलेिा पसरवठा, माय्रमोववे्ह (सूक्ष्मतरंग) स्थााके, या कामासाठी रेखील सौरघटािंा 
उपयोग होतो. 
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सौर उष्ट्ितािधगक (सोलर हीटर) : सूयापासूा पृथ्वीवर येिाऱ्या सूयधप्रकरिापंासूा प्रमळिाऱ्या उष्ट्ितेिा 
उपयोग मााव फार पूवीपासूा करत आहे. पि गेल्या िाळीस वतांत या ऊलास्त्रोतावर बरेि संशोधा झाले 
आहे. प्रमठागरातील पाण्यािे बाष्ट्पीभवा करूा मीठ प्रमळविे तसेि भाज्या, फळे व मासे ससकविे हे िािीा 
काळापासूा िालू कसलेले सौर ऊलेिे उपयोग. सौर उष्ट्ितावधधकािंा उपयोग, पािी तापविे, शसद्ध करिे, 
कि उकडिे मत्यारी कारिासंाठी होतो. यात मसख्यत्व ेकरूा सूयधप्रकरि परावतीत करिाऱ्या िकिकीत 
धातंूिा तसेि आरशािा उपयोग होतो. पप्ररवतीत प्रकरिापंासूा प्रमळिारी उष्ट्िता ही सवधसाधारिपिे 
पाण्यािा वापर करूा वाहूा ाेली लाते. प्रशलवण्याच्या िप्र्रमयेसाठी पप्ररवतधकािी कतंरगोल रिाा करूा 
त्याच्या कें द्रवबरूपाशी कि प्रशलवण्यािे भाडें (कूकर) ठेवला लातो, सपाट तसेि ाळाकृती पािी 
वाहण्याच्या व्यवस्थेाे पािी गरम करता येते. प्रसप्रलकॉासारख्या पराथांवर सूयधप्रकरि पडले कसता 
त्यातूा मलेक्रॉा बाहेर पडतात व या प्र्रमयेिा वापर करूा वीलही प्रमळवता येते, कशा िकारिी वील ही 
घरगसती वापरासाठी तसेि रस्त्यावरील प्ररव ेलावण्यासाठी उपयोगी पडते. 

 

 
 
सौरऊजा (सोलर एनजी) : सूयापासूा प्रवद्यसत् िसंबकीय िारिे, उष्ट्िता व िकाश या स्वरूपात ऊला 
उत्सर्षलत केली लाते. सूयधगाभ्यात ििंड उष्ट्िता कसल्यााे कें द्रीय कप्रभप्र्रमया होऊा ऊला मसक्त होते. 
पृथ्वीवरील सलीवासंाठी हा महत्त्वािा ऊलास्त्रोत आहे. वास्पतींाा िकाशसशं्लेति करण्यास पृथ्वीवरील 
वातावरि कायम ठेवण्यास यािा उपयोग होतो. आल सौरबंब, सोलर कस कर या उपकरिािें कायधही 
सौरऊलेवरि िालते. 
 
सौरचक्र (सोलर सायकल) : सूयाच्या पृष्ठभागावर प्ररसिाऱ्या सौरडागािंी संख्या ही सतत बरलत कसते. 
हा बरल िप्र्रमय स्वरूपातला कसतो. सौरडागाचं्या या बरलाला सौरि्रम म्हटले लाते. या सौरि्रमािा 
शोध म.स.१८४३ साली हामारीश र्श्ाब या लमधा खगोलशास्त्रज्ञााे लावला. सौरि्रमाच्या आवतधाािा 
कालावधी ससमारे ककरा वतांिा कसतो. 
 
सौरडागािंी सखं्या लेव्हा वाढते, तेव्हा सूयावरूा प्रामाि होिाऱ्या सौरज्वालािंी संख्या, तसेि त्यािंी 
तीव्रता वाढलेली आढळते. याि काळात सौरवारेही कप्रधक तीव्र झालेले कसतात, तर सौरिभेिा आकारही 
वाढलेला कसतो. त्यामसळे सौरडागािंी संख्या ही सूयाच्या सप्र्रमयतेिा प्रारेशाकं मााली गेली आहे. 
 
सौरज्िाला (सोलर फ्लेअर) : सूयाच्या पृष्ठभागावर किााक होिारे ज्वालारूपी ििंड उत्पात. या 
उत्पातादं्वारे रेप्रडओलहरींपासूा गामा प्रकरिापंयंत सवध िकारच्या िारिाचं्या स्वरूपातं ििंड िमािात 
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ऊला उत्सर्षलत होते. या उत्पाताचं्या वळेी को्यमवधी कंश सेनल्सकस तापमाा लाभलेल्या मोठ्या ज्वाळा 
उफाळतााा प्ररसतात. सूयाच्या स्रमीय कवस्थेत या सौरज्वालािें िमाि वाढलेले कसते. या 
सौरज्वालातूंा बाहेर पडिारे सौरकि हे पृथ्वीवर तीव्र स्वरूपािी िसंबकीय वारळे प्रामाि करूा 
रळिवळिात कडथळा प्रामाि करतात. (पाहा : िुंबकीय वादळे, रंगीत चित्र) 
 
सौरडाग (सन स्पॉट) : सूयाच्या पृष्ठभागावर प्ररसिारे काळसर डाग. हे डाग म्हिले सूयाच्या 
पृष्ठभागावरील कमी तापमााािे िरेश आहेत. ससमारे तीा हलार कंश सेनल्सयस मतके तापमाा कसिाऱ्या 
या िरेशावंरील िसंबकत्व मात्र पृथ्वीच्या िसंबकत्वापेक्षा हलारोपटींाी तीव्र कसते. (पाहा : सौरिक्र) 
 

 
 

सौरप्रभा (सोलर करोना) : सूयधप्रबम्बाभोवतालिा, आयप्राभतू किूंपासूा तयार झालेला, कप्रतशय तप्त, 
परंतस कप्रतशय प्रवरळ कसा वायसमय िरेश. कंतराळात लक्षावधी प्रकलोमीटर कतंरापयंत पसरलेल्या या 
िरेशािे तापमाा रहा लक्ष कंश सेनल्सकसहूा कप्रधक कसते. सूयधग्रहिातील खग्रास नस्थतीत ाससत्या 
डोळ्याांा सहल प्ररसू शकिारी ही सौरिभा मतर वळेी मात्र सूयधप्रबम्बाच्या तेलामसळे प्ररसू शकत ााही. 

 

 
 
सौरिारे (सोलर िंिड) : सूयावरूा होिारे प्रवप्रवध िकारच्या प्रवद्यसत् भाप्ररत किािें उत्सलधा. 
सवधसाधारिपिे सेकंराला िारश े ते पािश े प्रकलोमीटर वगेााे िवास करिारे हे कि पृथ्वीवर िसबंकीय 
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वारळे घडवाू आिू शकतात, तसेि ते कतंराळवीराांाही घातक ठरू शकतात. सूयध सप्र्रमय कसतााा हा 
सौरवारा कप्रधक तीव्र झालेला कसतो. 
 
सौरिेधशाळा (सोलर ऑबझ्हेटरी) : सूयािी प्रारीक्षिे करण्यासाठी खास उभारलेली वधेशाळा. यातल्या 
रसर्षबिी व मतर उपकरिािें स्वरूप रात्रीच्या आकाशािे प्रारीक्षि करण्याच्या वधेशाळातंल्या रसर्षबिी आप्रि 
त्यातल्या उपकरिापेंक्षा वगेळे कसते. या वधेशाळातूंा प्ररवसा प्रारीक्षिे केली लात कसल्यामसळे तापलेल्या 
लप्रमाीकडूा येिाऱ्या उष्ट्ितेिा, पराथीय वभग वा आरशावर पप्ररिाम होिार ााही यािी रक्षता घेतली 
लाते. उरयपूर येथील सौरवधेशाळा ही फतेहसागर तलावातील एका छो्यमाशा बटेावर वसवलेली आहे. 
आलच्या कतंराळयसगात ही प्रारीक्षिे सोहोसारख्या कंतराळवधेशाळेतूाही केली लात आहेत. (पाहा : 
सोहो) 
 
सौराकं (सोलर कॉिस्टंट) : पृथ्वीला सूयाकडूा प्रमळिारी उष्ट्िता. ही उष्ट्िता सूयधप्रकरिाांा लंब कशा 
ितलावरील एक िौरस एकक के्षत्रफळावर एक एकक कालात पोहोििाऱ्या उष्ट्ितेच्या स्वरूपात मोलली 
लाते. सौराकंािे मूल्य हे १३६६·२ वटॅ/मीटर मतके आहे. (पाहा : सूयट आतपन) 
 
सॉके्रटीस : (साधारिपिे प्रि. पू. ४६९ ते प्रि. पू. ३९९) : प्रवप्रशष्ट तथ्यािंी सवधव्याप्ती (सवधमान्य) स्तरावर 
तार्षककदृष्ट््यमा योग्य माडंिी करण्यािी पद्धत्रढू करूा सवधमान्य (िमािभतू) व्याख्येिी संकल्पाा 
माडंिारा ग्रीक तत्त्ववते्ता आप्रि कध्यापक. त्याच्या मते लरी व्यनक्तगत पातळीवर एखारा मािसू वा वस्तू 
वगेळी कसली आप्रि त्यािंी रिाा प्राराळ्यािकारे झाली कसली तरी तो मािूस वा वस्तू कशासारख्या 
आहेत वकवा वगेळ्या आहेत याप्रवतयीच्या व्याख्या मात्र नस्थर (तशाि) कसतात. 
 
सॉडी, रेिकडणरक (१८७७-१९५६) : या प्रब्रप्रटश रसायातज्ज्ञााे १९२१ सालिा ाोबेल पसरस्कार प्रमळवला. 
प्रवकरिशील पराथांिे रसायाशास्त्र, ते पराथध कोठे प्रमळतात आप्रि त्यािी समस्थाप्राके (आयसोटोप्स) 
कशी बावतात, या प्रवतयीिे काम करण्यासाठी हा पसरस्कार त्याांा प्रमळाला. 
 
सॉल््हिट ए्स्रॅ् शन : ही पध्रत बव्हंशी द्राविस्वरूपातील संयसगाचं्या प्रमश्रिािे बाबतीत वापरतात. 
रासायप्राक सयंसगािंी प्रवद्राव्यता प्रारप्राराळ्या प्रवद्रावकात वगेवगेळी कसते. या गसिधमािा उपयोग करूा, 
रासायप्राक संयसगािें शसध्र स्वरूपात प्रवलगीकरि करता येते. किसभट्टीतील यसरेप्रायमिे मंधा ककायधक्षम 
झाले म्हिले मंधारंड आम्लात प्रवरघळवाू या पध्रतीाे, प्रकरिोत्सारी भलंाफले कलग करूा प्रशल्लक 
राप्रहलेले यसरेप्रायम परत प्रमळप्रवतात 
 
स्किी : मािसाच्या किात ‘कʼ लीवासत्त्वाच्या कमतरतेमसळे हा रोग होतो. या रोगािी लक्षिे कशी आहेत. 
लखम खूप हळू भरूा येिे, तोंड आप्रि प्रहरड्या ससलिे, सूक्ष्म रक्तवाप्रहन्याचं्या वभती करंुर बािे, 
थोड्याशाही रक्तराबााे त्या फस टतात. रक्ताल्पता (ॲप्राप्रमया) होिे, वगैरे. ‘कʼ लीवासत्त्व यसक्त कि 
प्ररल्यााे हा रोग बरा होतो. संत्री, मोसंबीच्या लातीतील फळे, टोमटॅो, पााकोबी, ले्यमसस, गालर आप्रि 
बटाटे यासारख्या भाज्या खाल्ल्यास रोग आटोक्यात येऊ शकतो आप्रि ाेहमी कशी फळे आप्रि भाज्या 
खाल्ल्यााे रोगािा िप्रतबंधही होतो. 
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स्कायलॅब : कमेप्ररकेाे सोडलेले पप्रहले कतंराळस्थााक. म.स. १९७३ साली सोडलेल्या या 
कंतराळस्थााकािा एकूि कायधकाळ हा सहा वतांिा होता. ससमारे ४४० प्रकलोमीटर उंिीवरूा प्रफरिाऱ्या 
या कंतराळस्थााकात तीा–तीा कंतराळवीराचं्या एकूि तीा गटाांी वास्तव्य केले. म.स. १९७९ साली हे 
कंतराळस्थााक वहरी महासागरात कोसळले. 
 
स्स्कनर, बुऱ्हस रेिकडणरक (१९०४-१९९०) : मासष्ट्यिाण्यासप्रहत सवधि िाण्याचं्या वतधिसकीिे वैज्ञाप्राक 
कप्रधष्ठाा स्थापा करिारे माासशास्त्रज्ञ. िािी प्रशकतो कसा यािे वैज्ञाप्राक प्रवश्लेति त्याांी केले व 
त्यााससार प्रशक्षिािी काही िारूपेही प्रवकसीत केली. 
 
स्कुबा पोहिे (स्कुबा डायस््हंग) : पाण्याखाली पोहत राहण्यािा एक ्रमीडािकार. पािबसडे पोहतात तसा. 
लरी हा ्रमीडािकार कसला तरी तो पाण्याखाली संशोधा करिाऱ्याांा, प्रित्रीकरि करिाऱ्याांा व 
प्रित्रीकरिामध्ये भाग घेिाऱ्याांा, वैज्ञाप्राक आप्रि कप्रभयंत्याांा उपयसक्त आहे. मात्र त्यािे व्यवनस्थत 
िप्रशक्षि घ्याव े लागते. ााहीतर काही आलाराांा सामोरे लाण्यािी शक्यता कसते. पािबसड्याांा 
स्वतःलवळि र्श्ास घेिारे उपकरि घेऊा बराि काळ पोहत राहण्यािी, ही कला व ्रमीडा आहे. 
राबलेली हवा उपकरिामध्ये कसते. काहीलिालंवळ स्वयंगती घेिारे वाहा कसते, त्याला स्कूटर 
म्हितात. ित्येकाच्या पायाला माशासंारखे ससकािू कसते. लर योग्य िप्रशक्षि घेतले ााही, तर बरलत्या 
हवचे्या राबामसळे काही कपाय होतात. उच्च राबाच्या वायूमसळे र्श्साावर पप्ररिाम होतो. स्कस बा 
पािबसड्यालवळ कौशल्याबरोबरि शारीप्ररक क्षमता कसावी लागते. दृश्य बघिे, बराि काळ तरंगिे, 
शरीरािी उष्ट्िता कमी होऊ ा रेिे, त्विेला लखम होऊ ा रेिे यािी काळली घ्यावी लागते. 
 

 
 

स्कॅनर : कागरावर मसप्रद्रत केलेल्या रस्तऐवलािे थेट प्रडप्रलटल वकवा संगिकीय रूपातंर करण्यास मरत 
करिारे मलेक्रॉप्राक उपकरि. कशा िकारे कागरावरील प्रलप्रखत मलकूर, रेखाप्रित्र वकवा छायाप्रित्र 
यािें रूपातंर करूा ते आहे त्या स्वरूपात वकवा त्याचं्यावर काही ससं्करि करूा संगिकाच्या 
स्मृप्रतकोशात साठवता येते. रंगीत छायाप्रित्रािें मसद्रि करताााही त्यातील रंगािंी मलूभतू रंगामंध्ये फोड 
करूा मसद्रििप्र्रमयेला साहाय्य करण्यात स्कॅारिा उपयोग होतो. 
 
स्कॅस्िडयम : (Sc) : क्रम. २१, ारम, रसमीळ, धातू मूलद्रव्य, आवतीसारिीच्या ४ थ्या आवतधाातील ३ ऱ्या 
गटािा सरस्य, किसभार ४४·९६, साघ. ३, प्रववब. १५४१ कंश से. उवब. २८३१ कंश से. प्रासगात रसमीळ 
मृराच्या खप्रालात आढळते. रसमीळ आप्रि मौल्यवाा धातू कसल्यामसळे फारसा वापरला लात ााही. 
प्रासगात Sc-४५ हे एकि नस्थर समस्थाप्राक आढळते. ते किसभट्टीत ठेवले की Sc-४६ हे तीव्र 
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गामाप्रकरिोत्सारी एकस्थ (कधायू ८४ प्ररवस) प्रामाि होते. प्ररप्रमप्रत्र मनॅ्डेप्रलव्ह यााे १८६९ साली या 
मूलद्रव्याच्या कनस्तत्वािे भाप्रकत केले होते. त्यावळेी एकाबोरॉा हे ााव प्ररलेल्या या मलूद्रव्यािा १० वतांाी 
ित्यक्ष शोध लागला. 
 
स्स्क्वड (सुपर कंडस््टंग क्वांटम इटंरफेरिस णडिाइस - एससी्युयुआयडी) : सपूंिध मंग्रली ाावातील 
शब्राचं्या आद्याक्षराांी ओळखले लािारे कत्याधसप्राक सयंंत्र. कप्रतशय रसबळ्या िसंबकीय के्षत्रािंी मोलमापे 
करण्याच्या याच्या क्षमतेिा वापर माावी मेंरूमध्ये वकवा हृरयात प्रामाि होिाऱ्या िसबंकीय के्षत्राचं्या 
कभ्यासावरूा प्रवकृप्रतप्रारााासाठी होतो. (पाहा : जोसेफसन पचरर्णाम) 
 
स्स्झलाडग, णलओ (१८९८-१९६४) : लन्मााे लमधा कसलेले कमेप्ररका भौप्रतकतज्ज्ञ. किसंमध्ये प्रवघटाािी 
कायम स्वरूपी साखळी िप्र्रमया होऊ शकते हा प्रसद्धान्त त्याांी माडंला. कृप्रत्रम प्रकरिोत्सारी मूलद्रव्यािें 
एकरूप वगेळे करण्यािी पद्धत त्याांी शोधली. परंतस पप्रहल्या किसबॉम्बिा वापर झाल्याांतर, ते 
किसशक्तीच्या शातंीमय वापरािे पसरस्कते बाले. 
 

 
 

स्टाईनबगगर, जॅक (१९२१- ) : लन्मााे लमधा कसलेले कमेप्ररका भौप्रतकतज्ज्ञ. कि-भौप्रतकशास्त्रातील 
म्यसओा ऱ्हासासंबधंी (म्यसओा प्रडके) केलेल्या सशंोधााबिल, त्याांा १९८८ सालिे भौप्रतकशास्त्रातले 
पाप्ररतोप्रतक प्रलऑा लेडरमाॅ आप्रि मेलाप्रवा र्श्ात्सध स्वाटझध याचं्यासह प्रवभागाू प्रमळाले होते. 
 
स्टार िॉसग : कमेप्ररकेिे कध्यक्ष रेाॉल्ड प्ररगा याचं्या कारप्रकरीत म.स. १९८४ साली आरंभ झालेली 
के्षपिास्त्र प्रवरोधी संरक्षि व्यवस्था. रप्रशयाच्या आनण्वक के्षपिास्त्राचं्या संभाव्य हल्ल्याला तोंड रेण्यासाठी ही 
योलाा आखली गेली होती. या व्यवस्थेला प्ररले गेलेले ‘स्टार वॉसधʼ हे ााव लॉलध लसकास या कमेप्ररका 
लेखकााे प्रार्षमलेल्या कंतराळिवासाच्या पार्श्धभमूीवरील काल्पप्राक कथावंर आधाप्ररत 
प्रित्रपटमाप्रलकेवरूा घेतले गेले होते. 
 
स्टीरॉइड्स : ॲडे्राल गं्रथीमध्ये तयार होिाऱ्या कॉर्षटझॉल या कंतस्त्रावाच्या लातकस ळीतली रसायाे. ही 
ाैसर्षगक, तसेि माावप्रार्षमतही कसतात. कवयवाांा आलेली सूल, तसेि त्यािंा राह लवकर शमवण्यािी 
क्षमता या रसायाामंध्ये कसते. संप्रधवातावर उपिारासाठी कॉर्षटकोस्टेरॉमड रसायाािंा वापर केला लातो. 
ॲाॅबोप्रलक स्टेरॉमड हा या रसायाािंा एक उपगट आहे. ही औतधे खेळाडंूकडूा आपल्या कामप्रगरीत 
ससधारिा करण्यासाठी घेतली लातात. आंतरराष्ट्रीय स्पधांमध्ये या औतधाचं्या सेवाावर बंरी आहे. 
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स्टुअटग, पॅणरक मेयनाडग (१८९७-१९७४) : प्रब्रप्रटश भौप्रतकशास्त्रज्ञ. वैप्रर्श्क िारिासंबंंधीच्या संशोधाामसळे 
१९४८ सालिे भौप्रतक शास्त्रातले ाोबले पाप्ररतोप्रतक त्याांा बहाल केले गेले. त्याांी वैप्रर्श्क िारिातंील 
उच्च शक्तीधारी किाांा वगेळे करण्यािी ‘बपे्रसक क्लामड िेंबरʼ पद्धती शोधूा काढली. कल्फा किािंा 
मारा करूा किचू्या नस्थर कें द्रकािे प्रवभाला करण्यािी पद्धत हा रेखील त्यािंा महत्त्वपूिध शोध होय. 
प्रशशाच्या पत्र्यातूा प्रशरिाऱ्या गमॅा किािें पॉप्रझरॉा व मलेक्रॉामध्ये रूपातंर होते. हेही त्याांी राखवाू 
प्ररले. या शोधामसळे ऊलेिे वस्तूत रूपातंर होते, या आईास्टामाच्या प्रसद्धातंाला पसष्टी प्रमळाली. ते १९६७ 
साली रॉयल सोसायटीच्या कध्यक्षपरी होते. 
 
स्टेअरीय (स्टेरेणडयन) : धा वकवा िस्थ कोााच्या एककािे माप. 
 
स्टेथॉस्कोप : रेाे लेाेक याांी स्टेथॉस्कोपिा शोध लावला व १८१५ साली त्याांी त्यािा िथम वापर केला. 
मसख्यत्व ेयािा वापर फस फ्फस सािा आवाल व हृरयाच्या ठोक्यािंा आवाल ऐकण्यासाठी केला लातो. मतर 
रक्तवाप्रहन्यातंील बरल व आतड्याचं्या हालिालींतील बरल प्रटपण्यासाठीही यािा उपयोग केला लातो. 

 

 
 

कगरी ससरुवातीस एक ाळी घेऊा त्यािे एक टोक रोग्याच्या छातीला लावाू रससऱ्या बालूाे काा लावाू 
ऐकावयािे. त्यात कालातंरााे ससधारिा होऊा आलिा स्टेथॉस्कोप तयार झाला. छातीवर पटलासारखा 
भाग ठेवायिा. त्यािी होिारी कंपाे ाळीवाटे रोन्ही काााांी ऐकावयािी. 
 
स्टेनलेस स्टील : प्राकेल आप्रि ्रमोप्रमयमच्या संप्रमश्राला ‘स्टेालेस स्टीलʼ कसे म्हितात. यात ७० ते ९० 
टके्क लोखंड, १२ ते २० टके्क ्रमोप्रमयम आप्रि ०·१ ते ०·७ टके्क काबधा कसे िमाि कसते. ्रमोप्रमयम धातूमसळे 
कशा पोलारािा गलंण्याच्या िप्र्रमयेला होिारा प्रवरोध वाढतो. ्रमोप्रमयम ऑक्सामडवर आद्रधता आप्रि 
सामान्य वापरातील रसायाे यािंा पप्ररिाम होत ााही म्हिूा स्टेालेस स्टील वापरण्यास कत्यतं उपयोगी 
ठरते. १९१०-१५च्या ररम्याा लमधाीमध्ये प्राकेल आप्रि ्रमोप्रमयम संप्रमश्रे तयार झाली. 
 
स्टेिट : काही कारिास्तव धमाी आकसं िा पावली तर रक्तपसरवठ्यात कडथळा येतो. रक्तिवाह ससरळीत 
िालू ठेवण्यासाठी स्टेन्टिा वापर करतात. ही एक नस्िगंसारखी धातूिी गसंडाळी कसते. काही वळेा 
याभोवती रक्त साकळिे थाबंवण्यासाठी औतधी वषे्टि लावलेले कसते (मेप्रडकेटेड स्टेन्ट). साधारिपिे, 
कॉरोारी धमाीत यािा वापर करतात. कन्य धमाीतही यािा वापर होतो. स्थाप्राक बप्रधरीकरि / 
संवरेााहरि करूा एका ाप्रलकेवाटे (कॅथेटर) स्टेन्ट पाप्रहले त्या प्रठकािी ठेवतात. (पाहा : हृदय 
चवकार) 
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स्टेल्थ बॉम्बर : शत्रूच्या रडारिा डोळा िसकवाू कगरी लप्रमाीलगत उडत लाऊा हल्ला करिारे िोरटे 
बॉम्बफेकी प्रवमाा. या प्रवप्रशष्ट तंत्रामसळे यािा आगाऊ ससगावा लागू शकत ााही. मध्यपूवेतील आखाती 
यसद्धातं कमेप्ररकेकडूा कशा प्रवमााािंा सवधिथम वापर केला गेला. 
 
स्टँनले, िेंडेल मेरणडथ (१९०४ - १९७१) : लन्मााे स्पॅप्राश कसलेले कमेप्ररका लीवशास्त्रज्ञ. प्रवकरािें 
आप्रि प्रवतािूंच्या िप्रथाािंी शसद्ध स्वरूपात प्रार्षमती केल्याबिल, त्याांा १९४६ सालातील रसायाशास्त्रातले 
ाोबले पाप्ररतोप्रतक, लॉा हॉवडध िॉ आप्रि लेम्स बटिेलर समार या संशोधाासोबत बहाल करण्यात आले 
होते. 
 
स्तन (मॅमरी नलँड) : सस्ता िाण्यातील या बाह्यगं्रथीत रूध तयार होते त्यावर लहाा बाळ (वकवा प्रपल्लू) 
यािी उपलीप्रवका होते. या गं्रथीिा मसख्य भाग म्हिले कलव्हीयोलाय-छोटीशी पोकळी त्याच्या िौकोाी 
पेशीत रूध तयार करतात. या छो्यमा पोकळ्या एकत्र येऊा एकेक गसच्छ बावतात. ित्येक गसच्छातूा एक 
ाप्रलका स्तााच्या टोकाला उघडते. यातूा बाळ/प्रपल्लू रूध ओढूा घेते. ही गं्रथी प्रस्त्रया आप्रि पसरुत कशी 
रोघातही कसते; पि फक्त मसलींमध्ये वयात आल्यावर कडंाशयातील या संिेरकामसळे त्यािी वाढ होते. 
 

 
 

स्तनपान (बे्रस्ट फीिंडग) : मसलाच्या लन्माांतर आईच्या रसधावर बाळािे पोति करिे. यामसळे बाळािें पोति 
होऊा िप्रतकारशक्तीससद्धा वाढते. 
 
स्तनाचा आलेख (मॅमोग्रंाफी) : एक िप्र्रमया. यामध्ये क्ष-प्रकरिािा कमी भाग (०·७ एमएसआर) स्ताािी 
िाििी करण्याकरता वापरला लातो. त्यामसळे वगेवगेळ्या गाठंींिे प्राराा करता येते. स्ताािा ककध रोग 
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लवकरात लवकर शोधूा काढायला या आलेखािा उपयोग होतो. यामसळे स्तााच्या ककध रोगामसळे होिारे 
मृत्यूिे िमािही कमी झाले आहे. म्हिूा वयस्कर प्रस्त्रयाांा व ज्याांा आासवपं्रशकतेमसळे हा रोग होण्यािी 
शक्यता आहे कशा प्रस्त्रयाांा स्ताािा आलेख ररवती काढण्याकप्ररता िोत्साहा प्ररले लाते. 
 
स्त्रीबीज (ओ्हम) : मारीच्या कंडाशयात तयार झालेली िलााक्षम पूिधप्रवकप्रसत बीलपेशी. या पेशीत 
एकूि गसिसूत्रािंा प्राम्माि साठा कसतो. म्हिलेि गसिसूत्राचं्या २३ लोड्याऐंवली केवळ २३ ससटी गसिसूते्रि 
कसतात. शस्रमलंतूशी संयोग होऊा फला झाल्यावर गसिसूत्रािंा संपूिध साठा तयार होऊा गभधप्रार्षमती 
होते. 
 
स्त्रीरोगशास्त्र (गायनेकॉलॉजी) : प्रस्त्रयाांा होिाऱ्या रोगािें शास्त्र. प्रवशतेतः स्त्रीलााेंप्रद्रयाशंी संबंप्रधत रोगािंी 
माप्रहती रेिारी वैद्यकशाखा. यामध्ये रोग प्रिप्रकत्सा व औतधयोलाा यािंाही समावशे आहे. 
 
स्थलातंरि (मायगे्रंशन) : लेथे किपाण्यािी िाप्ती आप्रि सोय कसेल तेथे िािी, पक्षी स्थलातंर करतात. 
यातं मासष्ट्यिािीही मागे ााही. पृथ्वीिे सूयाभोवतीिे स्थाा आप्रि गती ही वतधभरात बरलत कसते त्यामसळे 
प्रहवाळा - उन्हाळा हे हवामाा, तापमााााससार ऋतू बरलत कसतात. आपल्या येथील प्रहवाळ्यात उत्तरध्रसव 
आप्रि भोवतीच्या िरेशात ग्रीालँड, सायबेप्ररया वगैरेसारख्या िरेशात कडाक्यािी थंडी कसते. कशा 
पप्ररनस्थतीत तेथील िािी, पक्षी रप्रक्षिेकडे स्थलातंरीत होतात. आपल्या येथेही प्रकाारी िरेशात आप्रि 
करण्यात काेक स्थलातंरीत पक्षी प्ररसतात. प्रहमालयात ससद्धा या प्ररवसातं िािी कमी उंिीवरील िरेशातं 
येतात. कथात हे स्थलातंर कायम स्वरुपािे ासते. ऋतू बरलला की, येथील उन्हाळ्यातील तापमाा 
त्याांा सहा होत ााही म्हिाू ते िािी आपल्या मूळस्थााावर परत लातात. 
 
स्थानसणदश (पोणझशन ्हे्टर) : आप्रर वबरू (O) पासूा प्ररलेल्या वबरू [P (r, ⍬)] पयंतिा सप्ररश 

 हा त्या वबरूिा स्थाा सप्ररश. P वबरूिे कातेशीय प्रारेशक (x, y, z) कसल्यास P िा स्थाासप्ररश 

 
 
स्थानातंराप्ती (रािसलेशन) : सलीव पेशीत िप्रथाप्रार्षमती िप्र्रमयेत पेशीतील डीएाए रेिू आरएाए रेितू 
पप्ररवर्षतत होतो. या आरएाए रेिूद्वारे पेशीत प्रवप्रशष्ट स्थााी प्रवप्रशष्ट िप्रथाािंी प्रार्षमती करण्यािी िप्र्रमया. 
(पाहा : चलप्यतंर) 
 
स्थायी िंबदू (स्टेशनरी पॉईटं) : व्रमावरील ज्या वबरूच्या ठायी स्पशध रेतेिा उतार शनू्य कसतो तो. फलाच्या 
कमाल व प्रकमाा वकमती रेिारे वबरू (P) हे स्थायी वबरू. या वबरूशी स्पशध रेतेिा उतार शून्य तर त्याच्या 
रोन्ही कंगास तो प्रवरुद्ध प्रिन्हािंा म्हिले P तूा लातााा dy/dx िे प्रिन्ह बरलते. 
 
स्थाय ू (सॉणलड) : प्राप्रित आकार कसिारी पराथांिी कवस्था. या कवस्थेत पराथातील रेि ू
एकमेकापंासूा लवळ कसतात व त्यािंी एक ठराप्रवक स्फप्रटकरिाा कसते. 
 
स्स्थणतकी / स्थैणतकी (स्टॅणट्स) : यापं्रत्रकीच्या या शाखेत पराथावर प्र्रमया करिारी बले कशी कसतात की 
त्या बलामंसळे पराथध सभोवतालच्या पराथांच्या सापेक्ष - सरंभध कक्षाचं्या सापेक्ष - नस्थर कसतो. 
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स्स्थणतज ऊजा (पोटेस्िशअल एनजी) : एखाद्या ििाली कगर वस्तूमधील प्रतच्या नस्थती, आकारावर 
आधारलेली ऊला. उरा. टेबलावर ठेवलेले पसस्तक घड्याळािी िावी भरलेली नस्िगं, तािलेली रबरािी 
रोरी यामंधील ऊला त्याचं्या प्रववप्रक्षत नस्थतीपोटी कसल्यााे कशी ऊला ‘नस्थप्रतल ऊलाʼ म्हटली लाते. 
 
स्स्थर िस्तुमान (रेस्ट मास) : एखारी वस्तू आप्रि प्रतिे वस्तसमाा मापक हे रोन्ही परस्पर नस्थर कसतााा 
मोलले गेलेले त्या वस्तूिे वस्तसमाा म्हिले ‘नस्थर वस्तसमााʼ होय. सापेक्षतावाराच्या प्रसद्धान्तााससार वस्तू 
आप्रि वस्तसमाा मापक यामंध्ये लर सापेक्ष गती कसली, तर वाढत्या गतीाससार वस्तंूिे वस्तसमाा वाढते. या 
प्रसद्धान्तािी पडताळिी रैांप्ररा कासभवातूंा करिे रसरापास्त होते, कारि हा पप्ररिाम मोलमापाच्या 
आवाक्यापेक्षा खूपि कप्रधक सूक्ष्म कसतो. ागण्य ठरतो. तथाप्रप, ियोगशाळातूंा गप्रतमाा किू-परमाि,ू 
मूलकिावंरील ियोगातूंा सापेक्षतावारािे याबिलिे भाकीत खरे ठरले आहे. 
 
स्स्थर-स्स्थती णसद्धाित (स्टेडी स्टेट णथअरी) : प्रवर्श्प्रार्षमतीबिलिा प्रसद्धान्त. या प्रसद्धान्तााससार प्रवर्श्ात 
पराथांिी प्रार्षमती सतत होत कसूा प्रवर्श् लरी िसरि पावत कसले, तरी त्यािी घाता ही सतत सारखीि 
राहते. प्रवर्श्ाला आरंभ आप्रि कंत ासल्यािे हा प्रसद्धान्त ससिवतो. प्रब्रप्रटश शास्त्रज्ञ लेम्स लीन्स याांी िथम 
म.स. १९२० साली माडंलेल्या या सकंल्पाेला १९४८ साली थॉमस गोल्ड आप्रि हमाा बाँडी या कमेप्ररका 
शास्त्रज्ञाांी प्रसद्धान्तािे स्वरूप प्ररले. त्याांतर प्रवख्यात प्रब्रप्रटश वैज्ञाप्राक फे्रड हॉमल व लयंत ाारळीकर 
याांी या प्रसद्धान्ताला कप्रधक प्रवकप्रसत केले. महास्फोट प्रसद्धान्ताच्या बालूाे कप्रधक पसराव ेप्रमळाल्यााे हा 
प्रसद्धान्त मागे पडला. (पाहा : महास्फोर् चसद्धान्त) 
 
स्स्थरक (स्टॅणबलायझर) : प्रवद्यसत् उपकरिामध्ये प्रवद्यसत राब हवा तेवढा प्रायंप्रत्रत (नस्थर) करण्यासाठी 
वापरले लािारे उपकरि. मतरही प्रवप्रवध के्षत्रात हा शब्रियोग वापरतात. उराहरिाथध, किपराथात ते 
प्रटकवण्यासाठी, प्रफरत्या रिगाड्यावर तोफ ठेवण्यासाठी, ममारतीच्या पक्क्या बाधंकामासाठी आप्रि कीड 
प्रायतं्रिासाठी, आलारी व्यक्तीला हृरयप्रवकारािा झटका बसू ाये म्हिूा, लहालावर पंखे म्हिूा आप्रि 
प्रवमााावर झडपा उघडूा प्रायंत्रिासाठी. त्याप्रशवाय कथधशास्त्र, माासशास्त्र, गप्रित आप्रि संगीत वाद्यामंध्ये 
या सकंल्पाेिा वापर कसतो. 
 
स्स्थरता सीमा रेषा (नीप लाईन) : ित्येक मूलद्रव्याच्या किूंमध्ये ठराप्रवक न्यरूॉा कसतात, त्यािंी संख्या 
वाढप्रवल्यास ावीा समस्थाप्राके तयार होतात. पि या संख्यावाढीला मयारा कसते. कारि एका ठराप्रवक 
संख्येांतर, आिखी न्यरूॉा त्या किूच्या बधंा ऊलेमध्ये भर घालू शकत ााहीत. या मयारेलाि नस्थरता 
सीमारेखा म्हितात. 
 
स्स्थराकं (कॉिस्टंट) : िलाबरोबर ज्यािी वकमत बरलत ााही तो. लसे : y = 2x + 3 मध्ये x, y ही िले 
वकमतीाससार बरलू शकतात. पि सहगसिक २ व नस्थरपर ३ तसेि राहतात. म्हिले ते नस्थराकं. वकबहसाा 
केवल नस्थराकं. 
 
स्नाय ू (मसल) : स्ाायू हे एक सशक्त पेशीलाल आहे. यात आकसं िा पाविारे तंतू कसतात. स्ाायूंच्या 
आकसं िाामसळे शरीरािी हालिाल होते. स्ाायू तीा िकारिे कसतात. १) ऐनच्छक स्ाायू : मच्छेच्या 
प्रायतं्रिाखाली कसिारे, तंतूवर आडव े पटे्ट कसिारे. २) काैनच्छक स्ाायू : मच्छेच्या प्रायंत्रिाखाली 
ासिारे. यात पेशी िातीच्या आकाराच्या (नस्पंडल) कसतात व तंतंूवर आडव े पटे्ट ासतात. उरा. 
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रक्तवाप्रहन्यातंील, आतड्यातील, प्रपत्ताशयातील वगैरे स्ााय.ू ३) हृरयािे स्ाायू : हेही काैनच्छक स्ााय ू
कसतात. यातंील तंतंूवर आडव ेपटे्ट कसतात व तंतू एकमेकाांा लोडलेले कसतात. पप्ररिामी, सवध तंतू 
एकाि वळेी आकसं िा पावतात. ऐनच्छक स्ाायूंमसळे सवध साधं्यािंी हालिाल होते. ॲनक्टा व मायोसीा ही 
िप्रथाे स्ाायूमध्ये कसतात. 
 
स्नाय ू दुदृष्टी (मस््यलूर डायस्रोफी) : हा एक आासवपं्रशक आलार आहे, त्यामसळे स्ाायूतील रज्ज ूक्षीि 
होऊा कालातंरााे ाष्ट होतात. हा रोग सामान्यतः पसरुतातं आढळूा येतो. या रोगामसळे रुग्िास स्ाायूंिी 
हालिाल करण्यास ििंड त्रास होते. रुग्िाच्या स्ाायूंच्या तपासिीवरूा तसेि शरीरातील प्रवतंिकाचं्या 
माते्रच्या मापाावरूा या रोगािे प्राराा करण्यात येते. प्रफप्रलओथेरेपी उपिारामसळे रुग्िास काहीसा आराम 
प्रमळूा हालिाल करण्यास मरत होते. या रोगास कारिीभतू कसलेल्या लासकािंा शोध लावण्यात आला 
कसूा या रोगावर लासकीय उपिार पद्धतीद्वारे प्रायंत्रि प्रमळवण्यासाठी संशोधा ससरू आहे. 
 
स्नायपुूच्छ (टेंडन) : हाडे व स्ाायू याांा एकत्र बाधंिारा प्रिवट कसा बधं - स्ाायपूसच्छ - केप्रललेा ाामक 
िप्रथाािे कसंख्य तंतू एकत्र लोडूा टेंडा तयार होते. टेंडा मोठ्या िमािात ताि सहा करू शकतात. 
टेंडा व स्ाायू एकत्र येऊा हाडावर खेिण्यािा रबाव टाकतात. 
 
स्नेल, जॉजग डी (१९०३-९६) : रोगिप्रतकारक क्षमतेिे प्रायंत्रि करिाऱ्या लासकाचं्या, मेलर 
प्रहस्टोकॉम्पपॅ्रटप्रबप्रलटी कॉम्प्लेक्सच्या, शोधाबिल बारूल बाेासेराफ व ला ं रॉसे याचं्यासमवते १९८० 
सालिे वैद्यकशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे कमेप्ररका िलााशास्त्रज्ञ. या लासकामंधील 
आराखड्यााससार प्रामाि झालेली िप्रथाे पेशींच्या पृष्ठभागावर उपस्थीत कसतात. त्यािंी लसळिी 
कवयवरोपि यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक कसते. 
 
स्नेलचा णनयम (स्नेल लॉ) : िकाशप्रकरि एका माध्यमातूा रससऱ्या माध्यमातं िवशे करतात तेव्हा आपाती 
व व्रमीभवा (प्ररफॅ्रक्टेड) झालेले प्रकरि आपातवबरूवरील लंबाच्या रोा बालूस, तथाप्रप एकाि ितलातं 
िवास करतात. या िप्र्रमयेमध्ये आपातीप्रकरि व लंब यािेंमधील कोाािी ज्या (सामा) व व्रमीभतू प्रकरि व 
लंब यािेंमधील कोाािी ज्या (सामा) यािें गसिोत्तर नस्थराकं कसते. (पाहा : वक्रीभवन) 
 
स्पंज : स्पंल वकवा स्पाँलेस हे िाथप्रमक कवस्थेतील, काेक पेशीय िािी आहेत. ते खाऱ्या आप्रि गोड्या 
पाण्यात राहतात, पाण्यात कसिारे खडक तसेि मऊ घटकाभंोवती वढेलेले कसतात. समसद्रात रूरवर 
आप्रि खोलवर ते पसरलेले कसतात; तर काही लाबंि लाबं वस्तूभोवती, गसंडाळल्यािमािे लाबंलिक 
रोरीिमािे तरंगत कसतात. तर काही स्वतःि रीड मीटरपयंत सरळ ताठ राहतात. िोटोझसआिी प्रवकप्रसत 
वस्ती म्हिले स्पाँलेस कसे म्हटले लाते. पॉप्ररफेरा या फायलममध्ये ते वगीकृत केले गेले आहेत. एक्यमा 
स्पंलकडे पाप्रहल्यास ते - उभ्या भाडं्याच्या आकारािमािे प्ररसतात. ते समूहााे राहतात. स्पंलिा एक 
समूह प्रवप्रशष्ट कायासाठी एकत्र येतात. स्पलंच्या प्रभत्तीपेशींाा - संरक्षक पेशी म्हितात आप्रि स्पलंिा 
आकार ते संरक्षीत करतात. स्पंलच्या आतील पेशी - एक लाबं िाबकासारखा कवयव प्रामाि करतात 
आप्रि हा कवयव, आपल्या हालिालीाे पाण्यात िवाह प्रामाि करतात. या कवयवाला मंग्रलीत फ्लॅलेलम 
कसे म्हितात. 
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स्पंदक तारा (पल्सार) : स्पंरााच्या स्वरूपातं ऊला उत्सर्षलत करिारे न्यूरॉा तारे. या ताऱ्याकंडूा 
होिारे ऊलेच्या उत्सलधााच्या स्पंराािें स्वरूप कप्रतशय प्रायप्रमत कसते. न्यरूॉा ताऱ्याांी स्पंरााचं्या 
स्वरूपात बाहेर टाकलेली ऊला ही रेप्रडओ प्रकरि, क्ष–प्रकरि वकवा गामा प्रकरिाचं्या स्वरूपात कसते. हे 
तारे स्वतःभोवती कत्यंत ललर गतीत प्रफरत कसूा त्याचं्या ऊलेच्या उत्सलधाािा आवतधाकाल हा न्यरूॉा 
ताऱ्यािा स्वतःभोवतीच्या िरप्रक्षिेच्या काळाशी प्रागडीत कसतो. स्पंरक ताऱ्यािा सवात पप्रहला शोध हा 
म.स. १९६७ साली कँटाी हेप्रवश याचं्या मागधरशधााखाली संशोधा करतााा लोप्रसलीा बले या कें प्रब्रल 
प्रवद्यापीठातल्या प्रवद्यार्षथाीाे लावला. हा तारा स्वतःभोवती एका सेकंरात तीस िरप्रक्षिा पूिध करतो. 
(पाहा : न्यूट्रॉन तारे) 
 
स्पशग िंभगे (कॉिटॅ्ट लेिस) : पारपटलाला प्रिकटूा राहिारी वभगे. प्लॅनस्टकसारख्या प्ररसिाऱ्या व 
कोठल्याही तऱ्हेिी रासायप्राक िप्र्रमया ा होिाऱ्या पराथापासूा यािंी प्रार्षमती कसल्यामसळे डोळ्याला 
कपाय होत ााही. डोळ्याला पारपटलाच्या व्रमतेमसळे काही वळे दृप्रष्टवैतम्य (ॲनस्टग्मपॅ्रटझम) होतो व 
सीवलप्रड्रकल ांबर लागतो. स्पशध वभगे पारपटालाला (कॉर्षायाला) प्रिकटत कसल्यामसळे या ांबरिी 
आवश्यकता ासते. या स्पशधवभगामंसळे ज्यािंा ांबर लास्त आहे कशाांा लाड कािािंा िष्ट्मा वापरावा लागत 
ााही. 
 
स्पशग प्रतल (टँजंट प्लेन) : पृष्ठाला ा छेरता स्पशध करिारा ितल. 
 
स्पशगिंबदू (पॉईटं ऑफ कॉिटॅ्ट) : ज्या वबरूिे ठायी रोा व्रम वकवा पषृ्ठ स्पशध करतात तो. वतसधळ पप्ररघाला 
ज्या एकाि वबरूला स्पशध रेता स्पशध करते तो. 
 
स्पर्णशका (टॅिजेिट) : वतसधळाच्या ितलातील ली रेता वतसधळाला एका आप्रि एकाि वबरूला स्पशध करते, त्या 
रेतेला त्या वतसधळािी ‘स्पर्षशका’ कसे म्हितात. आकृती टाकिेत राखप्रवलेली ‘कब’ ही रेता वतसधळाला ‘प’ 
या एका आप्रि एकाि वबरूत स्पशध करते म्हिूा ‘कब’ ही स्पर्षशका होय. वतसधळािी स्पर्षशका ही स्पशधवबरूतूा 
काढलेल्या प्रत्रज्येला लंब कसते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
 
स्पर्णशका के्षप (सब टँजंट) : व्रमाला एखाद्या वबरू (P) च्या ठायी काढलेल्या स्पशध रेतेिा (PT) िा X- 
कक्षावरील िके्षप (TN) 

 

 
 
स्पाकग  प्लग : हे प्रवद्यसत् उपकरि कंतगधत ज्वला होिाऱ्या मपं्रलाात वापरले लाते. मंप्रलाातील पेरोल या 
मंधाािे व हविेे ज्वालाग्राही प्रमश्रि पेटप्रवण्यासाठी या उपकरिातूा प्रठिगी सोडली लाते व त्याच्या 
स्फोटामसळे ाळकाडं्यातील राडंा वरखाली प्रफरतो. 
 
स्पाँज आयनग : खािीतील कशसद्ध लोखंडािे खप्राल ा प्रवतळवता काबधाच्या मरतीाे शसद्ध केल्यावर 
प्रमळिारा धातू. हा सनच्छद्र व स्पॉन्लसारखा मऊ कसतो. या लोखंडातूा पोलार बाप्रवण्यासाठी 
प्रवद्यसत् भट्टीिा वापर केला लातो. 
 
स्पुटणनक-१ : कंतराळप्रवज्ञाााच्या मप्रतहासातला पप्रहला कृप्रत्रम उपग्रह. रप्रशयााे प्ररााकं ४ ऑक्टोबर, 
१९५७ रोली बैकोाूर येथूा सोडलेल्या या कृप्रत्रम उपग्रहािी पृथ्वीिरप्रक्षिा ९६ प्रमप्राटातं पूिध होत कसे. 
लंबवतसधळाकार कके्षत प्रफरिाऱ्या या उपग्रहािे पृथ्वीपासूा सवांत लवळ कसतााािे कंतर २३० प्रकलोमीटर 
मतके, तर सवांत रूर कसतााािे कंतर ९४० प्रकलोमीटर मतके होते. आकारााे ५८ सेंप्रटमीटर व्यासािा 
आप्रि वलाााे ८३·६ प्रकलोगॅ्रम भरिाऱ्या या उपग्रहावर रोा रेप्रडओ िके्षपक बसवलेले होते. हे िके्षपक 
तीा आठवड्यापंयंत पृथ्वीवर संरेश पाठवत होते. कखेर हा उपग्रह तीा मप्रहन्याांी पृथ्वीच्या वातावरिात 
प्रशरला व लळूा ाष्ट झाला. 
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स्पेमान हािस (१८६९-१९४१) : िौढ िाण्याच्या एखाद्या पेशीतील कें द्रक लर कें द्रक काढूा टाकलेल्या 
कंड्यात घातला तर कशा गभांकस रापासूा हसबेहूब रात्यासारखे गसिधमध कसलेला िािी प्रामाि करता येतो 
हा प्रसद्धातं ियोगाप्राशी प्रसद्ध करूा राखवल्याबिल १९३५ सालिे लीवशास्त्रातील ाोबेल पाप्ररतोप्रतक 
प्रमळप्रविारे लमधा िािीशास्त्रज्ञ. सलॅॅमनॅ्डर या सरड्यासारख्या िाण्यावरिा त्यािंा ियोग लगातला पप्रहला 
क्लोवागिा ियोग होता. 
 
स्पेस शटल : कमेप्ररकेिे ाासातफे बाधंले गेलेले पसन्हा पसन्हा वापरता येिारे कंतराळयाा. प्रवमााासारखा 
आकार कसिारे हे कतंराळयाा उड्डािाच्या वळेी कनग्ाबािाच्या साहाय्यााे कंतराळात सोडले लात कसले 
तरी, उतरतााा हे कंतराळयाा धावपट्टीवर प्रवमााासारखे उतरते. आंतरराष्ट्रीय कंतराळस्थााकावर 
कंतराळवीराांा ाेण्यासाठी तसेि तेथे सामाा पोिवण्याच्या दृष्टीाे ही स्पेस शटले महत्त्वािी कामप्रगरी 
बलावत आहेत. आतापयंत एकूि ‘कोलप्रबया’, ‘िॅलेंलर’, ‘प्रडस्कव्हरी’, ‘कटलँप्रटस’ आप्रि ‘एंडेव्हर’ कशी 
पाि स्पेस शटल ाासातफे वापरात आिली गेली आहेत. यातली िलँेंलर आप्रि कोलप्रबया ही स्पेस शटल 
कपघातात ाष्ट झाली. 

 

 
 
स्फणटक (णक्रस्टल) : घापराथांच्या कि-ूरेिूंिी आपापसातील ससव्यवनस्थत रिाा म्हिले स्फप्रटक. 
कोित्याही घापराथाच्या किूंच्या आलूबालूिे रेिू एकमेकासंापेक्ष प्रवप्रशष्ट कंतरावर / कोाावर स्थाप्रपत 
केले कसता स्फप्रटकािी प्रार्षमती होते. सवध घापराथांिे स्फप्रटक िमसखतः सहा प्रारप्राराळ्या िकारिे 
कसतात. प्रायप्रमत घा (क्यसप्रबक), टेरगॅॉाल, ऑथकऱ्हाँप्रबक, मोाोनक्लप्राक, रायनक्लप्राक व तट कोाी 
(हेक्झॅगॉाल). 
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स्फणटकीणचत्रि (णक्रस्टलोग्रंाफी) : (पाहा : क्ष-चकरर्ण स्फचर्कीचित्रर्ण) 
 
स्फुरदीस्प्तमान (फोटोस्पर) : लम्बसपार प्रकरिाचं्या िभावापोटी प्रारप्राराळ्या रंगािंा दृश्य िकाश उत्सर्षलत 
करिारे पराथध. कशीि िप्र्रमया मलेक्रॉन्सच्या माऱ्यााेही घडूा येते. हा गसिधमध बाळगिाऱ्या मूलद्रव्यािंा 
उपयोग िकाशाप्रलका व रूरप्रित्रवािी संिात करतात. 
 
स्फुरदीप्ती (फ्लोरोसंस) : काही पराथध एका िकारच्या प्रवप्रशष्ट िकाश लहरी शोताू घेतात व त्या वेळी 
लास्त लाबंीच्या लहरी कसलेला िकाश प्रकरि बाहेर सोडतात. पराथांवरील सोडलेला िकाश बंर केला 
की ही प्र्रमया थाबंते. या प्र्रमयेिी ाोंर िथम फ्लसओरामट या खाील पराथात झाली म्हिूा यास स्फस ररीप्ती 
(फ्लसओरसन्स) कसे ााव प्ररले. 
 
स्फोट (ए्स्प्लोजन) : कोित्याही ठरावीक आकारमाााच्या पराथािे तापमाा वाढले कसता त्यािे 
आकारमाा वाढते, लर तापमाा खूप वगेााे वाढले तर या िप्र्रमयेत त्या पराथािी शकले होऊा रूरवर 
फेकली लातात. तसेि एखाद्या बंर आकाराच्या भाडं्यातील वायिेू तापमाा खूप वगेााे वाढल्यास त्या 
वायूिा राब वाढूा भाडें फस टूा त्यािे तसकडे होतात या िप्र्रमयेस स्फोट कसे म्हितात. स्फोट घडवाू 
आिण्याकप्ररता पराथािी उष्ट्िता वा त्यावरील राब खूप मोठ्या िमािात कमी वळेात वाढवावा लागतो. या 
िप्र्रमया ज्वलाशील रसायाादं्वारे शक्य होतात व त्याांा स्फोटक रसायाे कसे म्हितात. किूबॉम्बमध्ये 
ससद्धा प्रहि िप्र्रमया खूप मोठ्या िमािात व थोड्या काळात होिाऱ्या आनण्वक भलंा (ॲटम बॉम्ब) व 
संयोला (हायड्रोला बॉम्ब) या ााभकीय िप्र्रमयेमसळे होते. (पाहा : इम्प्लोजन) 
 
स्फोटके (ए्स्प्लोणज्ह) : एखारा पराथध रासायप्राक दृष्ट््यमा कनस्थर कसेल वकवा त्याच्या ऊलेत बरल 
होत कसतील आप्रि त्या पराथधच्या किााक आकारबरलामसळे स्फोट होत कसेल तर त्या पराथाला 
स्फोटक पराथध वकवा स्फोटके म्हितात. कशा स्फोटाबंरोबर सवधसामान्यपिे उष्ट्िता प्रामाि होते, राब 
वाढतो. िकाश उलळतो आप्रि मोठा आवाल होतो. स्फोटकािंा उपयोग शोभेच्या रारुकामात, खािीत, 
रस्ते बाधंतााा, यसद्धात मत्यारींसाठी उपयोग होतो. 
 
स्स्मथ, हॅणमल्टन ओथॅनेल (१९३१- ) : प्ररनस्रक्शा एन्झाईम्स या ाावााे ओळखल्या लािाऱ्या प्रवप्रशष्ट 
िकारच्या प्रवकराचं्या शोधाबिल तसेि त्याचं्या रेण्वीय िलााशास्त्रातील उपयोगाबंिलच्या संशोधााबिल 
१९७८ सालिा वैद्यकशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार वाेेर आबेर आप्रि डॅप्राएल ााथन्स याचं्या समवते 
प्रमळप्रविारे कमेप्ररका लीवशास्त्रज्ञ. 
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स्स्मथसोणनअन संस्था (स्स्मथसोणनअन इस्िस्टयूूटट) : प्रवप्रवध प्रवतयाांा वाप्रहलेली संग्रहालये आप्रि संशोधा 
कें दे्र स्थापा करिारी कमेप्ररकेतील संस्था. या संस्थेिे मसख्य कायालय वॉवशग्टा येथे आहे. लेम्स नस्मथसा 
या रसायाशास्त्रज्ञाच्या रेिगीतूा म.स. १८४६ साली स्थापा झालेल्या या संस्थेिा िमसख उिेश ज्ञाावधधा 
हा आहे. आल या संस्थेाे स्थापा केलेल्या संग्रहालयािंी संख्या एकोिीस कसूा सशंोधा कें द्रािंी संख्या 
ाऊ आहे. 
 
स्मृती (मेमरी) : स्मृती ही मेंरूतील कप्रतशय गसंतागसतंीिी िप्र्रमया आहे. स्मृती तात्पसरती वकवा रीघधकालीा 
कसते. तात्पसरती स्मृती कल्पकालीा म्हिले कधे प्रमप्राट कसते व यात पाि-रहा गोष्टीि लक्षात राहतात. 
उरा. टेप्रलफोािा ांबर काढिे व प्रफरविे, रीघधकालीा स्मृती काही वत े प्रटकते. त्यासाठी सातत्यााे 
उलळिी करावी लागते. स्मृतीिे िार प्रवभाग कसतात. १) ाोंरिी, २) साठविी, ३) नस्थरीकरि, ४) 
पसारुत्थापा. रीघधकालीा स्मृतीसाठी ावीा िप्रथाे प्रामाि होतात. कप्रक्षवाही (थलॅॅमस), स्मृतीसाठी 
महत्त्वािी. तात्पसरती स्मृती िेतापेशीच्या कंपाााे कायधरत होते. रीघधकालीा स्मृती शारीप्ररक व रासायप्राक 
बरलावर कवलंबाू कसते. कोलीा कमायाो आम्ल स्मृतीसाठी आवश्यक कसते. रक्तातूा मेंरूत लािारे हे 
एकि कमायाो आम्ल. स्मृतीमसळे प्रमळवलेले ज्ञाा मेंरूत साठवले लाते. 
 
स्मेस्ल्टंग : खािीतील कशसद्ध धातू खास उभारलेल्या भट्टीमध्ये प्रवतळवाू शसद्ध धातू प्रमळप्रवण्यािी िप्र्रमया. 
खप्रालापंासूा धातू प्रमळप्रवण्याच्या िप्र्रमयेतील िाथप्रमक पातळीवरील ही िप्र्रमया आहे. 
 
स्िनातीत गती (सुपरसॉणनक स्पीड) : ध्वाीपेक्षा कप्रधक गती. स्वाातीत वगेााे लािारी वस्तू हवते प्रामाि 
होिाऱ्या आघाती तरंगामंसळे गडगडाटासारखा ििंड आवाल करते. (पाहा : माख) 
 
स्िणनक दिका (सोणनक बूम) : (पाहा : स्वचनक सीमा) 
 
स्िणनक सीमा (सोणनक बॅणरअर) : प्रवमााािा वगे वाढत वाढत ध्वाीच्या वगेामतका होतो तो वबरू - ती 
सीमा - स्वप्राक सीमा. ही पार केल्याांतर प्रवमाााच्या आलूबालूच्या राबलहरींमसळे ििंड मोठा आवाल 
होतो. त्यालाि आवालािा ध्वाीिा रिका (बूम) म्हितात. 
 
स्िप्न (नीम) : स्वप्ा हा झोपेत येिारा एक कासभव आहे काही माारोपिारतज्ज्ञाचं्या मते, स्वप्ा ही लािीव 
व कलाितेपिा यािंी कन्योन्यप्र्रमया काहींच्या मते, स्वप्ा म्हिले लागेपिी प्रझडकारलेल्या रसलध प्रक्षत 
झालेल्या वकवा माात राबूा ठेवलेल्या स्वतःच्या व्यनक्तमत्त्वावरील भागािें झोपेत झालेले िके्षपि. स्वप्ाे 
झोपेिी गसंगी आलेल्या डोळ्यािंी भराभर हालिाल होिाऱ्या भागातं पडतात. 
 
स्ियचंणलत चेतासंस्था (ऑटोनॉमस न्हगस णसस्स्टम) : काैनच्छक आप्रि स्वयंिेप्ररत हालिालींिे प्रायंत्रि 
करिारा िेतासंस्थेिा प्रवभाग. प्रहिे रोा उपप्रवभाग आहेत, वसपथेप्रटक व पॅरावसपथेप्रटक. या ससं्थादं्वारे 
र्श्सा प्र्रमया, हृरयािे ठोके, आतड्यािंी हालिाल किपिा या प्र्रमयािें प्रायमा केले लाते. 
 
स्ियपंोशी (केमोरोणफजम) : काही सलीव स्वतःला आवश्यक कसिारे सेंप्रद्रय कि प्रावरद्रीय घटकापंासूा 
तयार करतात. उरा. प्रहरव्या वास्पती, काही लीवाि,ू वास्पती सूयधिकाशात काबधा डाय ऑक्सामडच्या 
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मरतीाे किप्रार्षमती करतात. लीवािू मतर रासायप्राक संयसगािंा वापर करूा कि बावतात. त्याांा 
केमोराप्रफलम् म्हितात. 
 
स्ियरंणक्षत णिकार (ऑटोइम्यनू णडसीज) : शरीरातील स्वतःच्याि पेशीसमूहाप्रवरुद्ध िप्रतकारक किू तयार 
होतात. यामसळे हा रोग होतो. साधेंरसखी, मायस्थेप्राया गॅ्रव्हीस आप्रि काही गॉयटरिे िकार ही या रोगािी 
काही उराहरिे. 
 
स्िरयतं्र (लॅिंर्स) : स्वरयतं्र हे मााेच्या पसढच्या भागात वसलेले कसूा मााेच्या ४ ते ६ या मिक्यासंमोर 
कसते. मसख्य कायध : आवालािी प्रार्षमती. स्वरयतं्राच्या ससरुवातीस कप्रपगलद्वार / कप्रधस्वरद्वार कसते. हे 
एका कस िेिे बालेले कसूा पााासारखे प्ररसते. त्यािा रेठ थायरॉमड कस िेला लोडलेला कसतो व मोकळा 
भाग वर-खाली हलतो. खातााा ही कस िा स्वरयंत्र बंर करते त्यामसळे कि वा पािी स्वरयंत्रात लाऊ शकत 
ााही. याखाली तंतसमय पेशीलालाांी घडवलेल्या व वरूा पट्टकी कप्रभस्तरािे आच्छारा कसलेल्या रोा 
घड्या-स्वररज्ज ू कसतात. स्वररज्जचू्या कंपाााे आवाल प्रामाि होतो. स्वररज्जलूा लोडलेल्या स्ाायूंच्या 
हालिालीाे त्यावर ताि प्रामाि होऊा उच्चस्वर वा खालच्या पट्टीिा स्वर प्रामाि होतो. स्वर प्रामाि 
झाला तरी त्यािे शब्रात रूपातंर तोंड, ााक व सायासेसमसळे होते. (पाहा : फॅरेन्क्स) 

 

 
 
स्िरसप्तक (ऑ्टे्ह) : सगंीतात वापरले लािारे ‘सा रे ग म प ध ाी’ हे सात स्वर व सप्तक पूिध 
करण्यासाठी पसन्हा वरच्या सप्तकातील सा ं म्हिलेि हे स्वर सप्तक. यातील सा व सा ं या स्वरािंी 
वारंवारता १:२ या िमािात कसते, तर सा व प मधील वारंवारता २:३ या िमािात कसते. तसेि, सा व म 
या स्वरािंी वारंवारता ३:४ या िमािात तर सा व ग यािंी ४:५ या िमािात कसते. 
 
स्िरूप, गोिंिद (१९२९- ) : भारतीय खगोल भौप्रतकी शास्त्रज्ञ. सोलार आप्रि रेप्रडओ ॲस्रॉाॉमी या रोा 
शाखातं उल्लेखाीय योगराा. त्याांी रेप्रडओ टेप्रलस्कोपिी प्रार्षमती केली. हा रेप्रडओ टेप्रलस्कोप उटकमंड 
मथे आहे. १९९० साली ते एफआरएससाठी (फेलो ऑफ रॉयल सोसायटी) प्रावडले गेले. त्याांी २००५ 
साली पसण्यालवळील खोडार येथे लायंट प्रमप्रटप्ररऑलॉलीकल रेप्रडओ ॲस्रोाॉमी टेप्रलस्कोप 
(लीएमआरटी) उभा केला. 
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स्िलेखन (होलोग्रंाफी) : वभगािा वापर ा करता, थेट एखाद्या वस्तूिे प्रत्रप्रमप्रतरशी छायाप्रित्रि 
(फोटोग्राफी) करण्यािे तंत्र. या तंत्राच्या रोा पायऱ्या आहेत : 
 
१) िथम एका लेझर प्रकरिािे प्रवप्रशष्ट िकारच्या आरशािंी प्रवप्रशष्ट रिाा करूा रोा शाखातं प्रवभाला 
करिे. यापंैकी लेझर प्रकरिािंी एक शाखा सरळ ज्या रेखाव्यािें प्रत्रप्रमप्रतप्रित्र बावायिे कसेल, त्या 
रेखाव्यावर पडूा प्रवप्रकरि झाल्याांतर छायाप्रित्रि तबकडीकडे येते तर रससरी शाखा थेट छायाप्रित्रि 
तबकडीवर पडते. या रोा शाखाचं्या प्रकरिािें परस्पर मीला होते. यािा पप्ररपाक छायाप्रित्रि तबकडीवर 
प्रत्रप्रमप्रतप्रित्र उमटण्यात होतो. 
 
२) कशा प्रत्रप्रमप्रतप्रित्रािी पसारधिाा करण्यासाठी पसन्हा लेझर प्रकरि या छायाप्रित्रि तबकडीवर सोडले 
लातात. त्यामसळे छायाप्रित्रि तबकडीवर मूळ रेखाव्यािे प्रत्रप्रमप्रतप्रित्र भ्रामक िप्रतमेच्या रूपातं प्ररसते. 
डेप्रास गबॅोर याांी १९४७ साली मंग्लंडमध्ये या स्वलेखा तंत्रािा शोध लावाू प्रवकास केला. या तंत्रािा 
वापर प्रवमाााच्या पंख व मतर भागामंध्ये कसलेले रोत तपासण्यासाठी, कप्रतशय वगेवाा वस्तंूच्या वगेािे 
मोलमाप करण्यासाठी, सवधिथम केला गेला. सध्याच्या िगत तंत्रामसळे कोित्याही साध्या िकाशातही 
पाहता येण्यालोगी प्रत्रप्रमप्रतप्रिते्र बावली लात आहेत. 
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स्िादुिंपड (पँणक्रअस) : उरराच्या पोकळीत पोटालवळ कसिारी लाबंट आकारािी गं्रथी. प्रहच्यातूा 
पाझरिारा पािक स्त्राव एका ाप्रलकेद्वारे लहाा आतड्यात लातो. स्वारसवपडात लँगरहान्स पेशी मन्शसप्रला 
हे संिेरक तयार करतात. ते रक्तिवाहातूा सवधत्र पोिूा ग्लसकोलपासूा ऊला प्रामाि करण्यािे कायध 
करते. (पाहा : मधुमेह) 
 

 
 

स्िामीनाथन, एम. एस. (१९२५- ) : भारतीय हप्ररत्रमातंीिे लाक. आयएआरआय, ावी प्ररल्ली येथे 
वास्पतीशास्त्र प्रवभागात लेाेप्रटक्स प्रवतयात कध्यापा व संशोधा. आधसप्राक लैप्रवक तंत्रज्ञााािा उपयोग 
करूा त्याांी तारूंळ व गहू या प्रपकाचं्या कप्रधक उत्पि रेिाऱ्या लाती प्रवकप्रसत केल्या. त्या शतेकऱ्यापंयंत 
पोहोिाव्या म्हिूा राष्ट्रीय योलाा आखूा कायानन्वतही केली. १९७० ते ८० या काळात त्याांी भारतीय 
कृती संशोधा पप्ररतरेिे संिालकपर भतूप्रवले. १९८२ ते ८८ या काळात प्रफप्रलप्रपन्समधील आतंरराष्ट्रीय 
भात सशंोधा संस्थेिे ते संिालक होते. ‘कल्बटध आमास्टामा ॲवॉडध’, पद्मश्री, पद्मभतूि, पद्मप्रवभतूि, 
वल्डध फूड ॲवाडध कसे काेक सन्माा व सन्माााीय डॉक्टरेट त्याांा प्रमळाले आहेत. 

 

 
 
स्िामीनाथन संशोधन संस्था (डॉ. एम. एस. स्िामीनाथन णरसचग इस्िस्टयूूटट) : स्वामीााथा याांी 
प्रावृत्तीांतर १९८८ मध्ये िेिई येथे या संस्थेिी स्थापाा केली. रेशातंील व आंतरराष्ट्रीय संस्थाांी पसरस्कृत 
केलेले कृती आप्रि प्रासगध / पयावरि रक्षि या प्रवतयातंील संशोधा तेथे िालते. खारफस टीिी वाे, 
खारफस टी वास्पतींिी लासकरिाा, वासंपत्तीिे लासकलता, एकोनव्हलेल मत्यारी िकल्प तेथे िालू 
आहेत. 
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स्िेस्ज्िक, नेणिल णििसेंट (१८७३-१९५२) : मंनग्लश रसायातज्ज्ञ. त्याांी किसरेिूंतील रासायप्राक 
बंधाप्रवतयी महत्त्वपूिध संशोधा केले. त्याांी काही सेंप्रद्रय रेिूतील हायड्रोला - बंधािी कल्पाा माडूंा ती 
स्पष्ट केली. मलेक्रॉािी रेवािघेवाि होऊा तयार होिाऱ्या कोव्हॅलेंट रासायप्राक बंधािी, प्रगल्बटध एा. 
लेप्रवस या संशोधकािी संकल्पाा उकलूा राखप्रवली. 
 
स्िेदबगग, तेओदोर (१८८४-१९७१) : स्वीप्रडश रसायातज्ज्ञ, १९२६ सालिे रसायाशास्त्रातील ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक प्रवलेते. त्याांी मयॅ्रमोमॉल्यसकल्स आप्रि कोलोईड स्वरूपाच्या सयंसगािा कसूा कभ्यास केला. 
कस्रासेनन्रफ्यूल या उपकरिािा शोध त्याांी लावला. 
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ह 
 
ह्स्ले, ज्युणलयन (१८८७-१९७५) : प्रब्रप्रटश लीवशास्त्रज्ञ आप्रि थॉमस हक्स्लेंिा ाातू. ज्यसप्रलया हक्स्ले 
याांी शरीरातील वगेवगेळ्या कवयवािंी वाढ तौलप्राकप्ररत्या कशी होते ते शोधूा काढूा त्यािे एक गप्रिती 
िारूप बावले. त्यावरूा शारीप्ररक िमािबद्धतेिे प्रवश्लेति करता येऊ लागले. ते स्वतः एक उत्तम 
पक्षीतज्ज्ञही होते. यसाायटेड ाेशन्स एज्यसकेशाल सायपं्रटप्रफक कँड कल्िरल ऑगधाायझेशा उफध  
यसाेस्कोच्या स्थापाेत त्यािंा सहभाग होता. 
 
हगिि (डायणरया) : प्रारप्राराळे लंतू, प्रवताि,ू परलीवी (लंत वगैरे) कथवा रसायाे (पारा, आसेप्राक), 
हगवि प्रामाि करतात. या लंतंूिी प्रवतप्रार्षमती आतड्यातील स्त्रविाऱ्या गं्रथीवर, आतल्या स्तरातील 
पेशींवर व िेतापेशींवर पप्ररिाम करते. त्यामसळे आतड्यािी हालिाल वगेााे होऊा किपिा होण्यासाठी व 
ते शरीरात प्रलरण्यासाठी वळे प्रमळत ााही. ते तसेि मोठ्या आतड्यात ढकलले लाते. मोठ्या आतड्याचं्या 
हालिालींमसळे शौिातील पािी-शोतिासाठीससद्धा वळे प्रमळत ााही व शौिास पाण्यासारखी पातळ होते. 
कि, लीवासत्त्व,े क्षार व पािी शरीरात शोतले ा गेल्यामसळे कप्रतशय थकवा येतो. 
 
हत्तीरोग (एणलफंटायणसस) : वसकेरेप्ररया बॅन््रमॉफ्टी या परलीवींच्या उपसगामसळे होिारा रोग. डासामंाफध त 
या लंतंूिा िसार होतो. रोग्यािे पाय ससलूा हत्तीच्या पायासारखे प्ररसतात म्हिाू हे ााव. 
फायलेप्ररयाप्रससिे लंतू रक्तरसवाप्रहन्यातं पसरतात व त्विा लाड होते, रक्तरसािे कप्रभसरि कमी होते, 
पप्ररिामी पायाला सूल येते. 
 

 
 

हबल अतंराळ दुबीि (हबल स्पेस टेणलस्कोप) : म.स. १९९० साली ‘ाासा’ आप्रि यसरोपीय कतंराळ 
संघटाेाे राबवलेल्या संयसक्त िकल्पाच्या कंतगधत ‘ाासा’कडूा कतंराळात पाठवली गेलेली रसबीि. दृश्य 
िकाशातील िप्रतमाबंरोबरि लंबसपार आप्रि कवरक्त िकाशातील काही िप्रतमाससद्धा ही रसबीि प्रटपू शकते. 
आपल्या सूयधमालेतल्या, तसेि सूयधमालेबाहेरील प्रवप्रवध कवकाशस्थ वस्तंूच्या रिाा आप्रि गसिधमांिे 
कवलोका करिे, प्रवर्श्ाच्या उत्पत्तीबिलच्या प्रसद्धान्ताांा उपयसक्त ठरेल कशी माप्रहती गोळा करिे, कशी 
बहसप्रवध उप्रिष्टे या रसर्षबिीसमोर आहेत. या रसर्षबिीतल्या आरशािा व्यास २·४ मीटर मतका आहे. रसर्षबिीिी 
लाबंी १३·३ मीटर मतकी कसूा वला ११·१ टा मतके आहे. ससमारे ६०० प्रकलोमीटर उंिीवरूा कंतराळात 
प्रफरिारी ही रसबीि पृथ्वीभोवतीिी आपली फेरी ससमारे ९७ प्रमप्राटातं पूिध करते. वातावरिािा कडथळा 
ासल्यामसळे या रसर्षबिीिी संवरेाशीलता त्याि आकाराच्या पृथ्वीवरच्या रसर्षबिीपेक्षा पिास पट कप्रधक 
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आहे. मतर काेक शोधाबंरोबरि या रसर्षबिीाे वकताऱ्यािें स्वरूप स्पष्ट केले आहे, तसेि प्रवर्श्ातल्या 
कृष्ट्िऊलेिे कनस्तत्वही प्राप्रित केले आहे. (पाहा : कंतराळ वधेशाळा) (पाहा : हबल, एडचवन पॉवले) 

 

 
 
हबल, एडणिन पॉिेल (१८८९-१९५३) : प्रवर्श्रिााशास्त्रात कत्यतं महत्त्वािे योगराा कसिारा कमेप्ररका 
खगोलशास्त्रज्ञ. तेलोमेघाच्या स्वरूपात प्ररसिाऱ्या काही कवकाशस्थ वस्तू या ित्यक्षात हलारो िकाशवत े
रूरच्या स्वतंत्र रीर्षघका कसल्यािे हबल याांी माउण्ट प्रवल्सा वधेशाळेतूा केलेल्या संशोधााद्वारे स्पष्ट 
केले. तसेि, या रीर्षघका आपल्यापासूा कंतराासरूप कप्रधकाप्रधक वगेााे रूर लात कसल्यािे प्रसद्ध करूा 
प्रवर्श् िसरि पावत कसल्यािेही त्याांी राखवाू प्ररले. (पाहा : हबलिा स्स्थराकं; दीर्घघका, हबल अंतराळ 
दुबीर्ण) 
 

 
 

हबलचा स्स्थराकं (हबल्स कॉिस्टंट) : प्रवर्श्ाच्या िसरितेिा वगे रशधविारा नस्थराकं. म.स. १९२९ साली 
िप्रसद्ध केलेल्या आपल्या सशंोधाााससार एडवीा हबल याांी आपल्या प्रवर्श्ातील रीर्षघका आपल्यापासूा 
रूर लात कसल्यािे राखवाू प्ररले. (यािाि कथध – प्रवर्श् िसरि पावते आहे!) हबल याचं्या प्राष्ट्कतांाससार 
या रीर्षघकािंा एकमेकापंासूा रूर लाण्यािा वगे हा त्याचं्या आपल्यापासूाच्या कंतरावर कवलंबूा आहे. 
रीर्षघका प्रलतकी रूर, प्रततका प्रतिा रूर लाण्यािा वगे कप्रधक. रीर्षघकािें आपल्यापासूािे कतंर आप्रि रूर 
लाण्यािा वगे यािंा एकमेकाशंी कसलेला संबधं हबल याांी शोधलेल्या या नस्थराकंाद्वारे स्पष्ट होतो. (पाहा 
: हबल, एडचवन पॉवले) 
 
हरात्मक श्रेिी / श्रेढी (हामोणनक णसक्वें स / प्रोगे्रंशन) : ज्या संख्या वकवा घटकािें व्यस्ताकं गप्रित श्रेढीत 
कसतात ती. लसे ⅟₁, ⅓, ⅕, ⅐, .... हरात्मक श्रेढी, कारि या परािें व्यस्ताकं १, ३, ५, ७, ……. २ 
समाा कतंरािी गप्रितश्रेढी आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

हणरतक्रातंी (ग्रंीन रे्होल्युशन) : रेशाला किधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूिध करिारा कप्रतशय महत्त्वािा 
कायध्रमम. शतेी लागवडीखालील के्षत्र वाढप्रवण्याबरोबरि कप्रधक उत्पारा रेिाऱ्या संकप्ररत प्रबयाण्यािंा 
वापर, त्यासाठी लागिारी वसिाव्यवस्था, खते, कीटकााशके यािंी उपलब्धता. उपलब्ध के्षत्रावर एकाहूा 
कप्रधक प्रपके घेण्यािी व्यवस्था व या सवांिे सूत्रबद्ध प्रायोला, या सवध िकारच्या उपाययोलाेतूा एकूि 
पीक उत्पाराात या काळात ३० टक्क्याांी वाढ झाली. यािी ससरुवात १९६५ साली डॉ. स्वामीााथा याांी 
ाॉमधा बोलाँग याचं्या सहकायााे, १८०० टा कप्रधक उत्पारा रेिाऱ्या गव्हाच्या लातीच्या प्रबयाण्याचं्या 
आयातीतूा केली. हप्ररत्रमातंीिे श्रेय डॉ. स्वाप्रमााथा याांा लाते. 
 
हणरतगृह पणरिाम (ग्रंीन हाऊस इफे्ट) : पृथ्वीच्या वातावरिात सािूा राप्रहलेले काबधा-डाय-
ऑक्सामड, प्रमथेा, ओझोा आप्रि पाण्यािी वाफ यासारखे हप्ररतगृह वायू लप्रमाीवरूा उत्सर्षलत झालेली 
उष्ट्िता कोंडूा ठेवतात. पप्ररिामी पृथ्वीिे सरासरी तापमाा वाढत लाते. कप्रतशीत िरेशात वास्पतींच्या 
वाढीसाठी उष्ट्िता कोंडूा ठेविाऱ्या कािघरामंध्ये कशीि पप्ररनस्थती कसते. म्हिूा याला हप्ररतगृह 
पप्ररिाम कसे म्हितात. 
 
हणरतगृह िाय ू (ग्रंीन हाऊस गॅसेस) : सूयधप्रकरिाबंरोबर येिारी उष्ट्िता पृथ्वीवरूा परावर्षतत होतााा 
वातावरिातील घटक ती शोताू घेतात आप्रि पृथ्वीिे वातावरि उबरार ठेवतात. हवतेील काबधा-डाय-
ऑक्सामड, प्रमथेा कसे वाय ूउष्ट्िता शोताू घेिारे कसूा हवतेील त्याचं्या िमािातं पृथ्वी गरम होते. या 
वायूंाा हप्ररतगहृ वायू म्हितात. 
 
हणरतगृह (ग्रंीन हाऊस) : प्रपकाचं्या प्राकोप वाढीसाठी कृप्रत्रमप्ररत्या पोतक वातावरि कसिारी बपं्ररस्त 
लागा. याच्या वभती व आच्छारा खास िकारिे कसल्यााे तेथील प्रपकाांा आवश्यक तो सूयधिकाश प्रमळतो 
पि कप्रायप्रमत हवामाााच्या कप्राष्ट पप्ररिामापंासूा त्यास वािवले लाते. यसरोपातील थंड हवामाााच्या 
रेशात तसेि वाळवटंग्रस्त मस्त्रायलमध्ये पीक वाढीसाठी पोतक हवामाा ासल्यामसळे हप्ररतगृहािा वापर 
मोठ्या िमािावर केला लातो. भारतामध्ये हप्ररतगहृािा वापर फस लशतेी आप्रि भाज्याचं्या रलेरार 
लागवडीसाठी करतात. 

 

 
 
हणरतद्र्य (्लोरोणफल) : प्रहरव्या वास्पतींच्या पााातं सापडिारे हे प्रहरव ेद्रव्य कि प्रार्षमतीसाठी िकाश 
शोताू घेण्यािे महत्त्वािे कायध करते. ‘क’ आप्रि ‘ब’ या रोा िकारात सापडते. काही लीवािूत खास 
िकारिे हप्ररतद्रव्य सापडते ते कवरक्त प्रकरि शोतते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

हणरतलिक (्लोराप्लास्ट) : वास्पतींच्या पेशीत हप्ररतद्रव्यातं एकवटलेले कसते आप्रि िकाश शोताू 
घेण्यािे कायध पार पाडते. 

 

 
 
हणरशं्चद्र (१९२३-१९८३) : पॉल प्रडरॅक याचं्या ‘पूलंयाप्रमकी’ गं्रथातूा िेरिा आप्रि शवेटी प्रडरॅक याचं्या 
हाताखाली पीएि.डी. कसा हप्ररिदं्रािंा शकै्षप्रिक िवास झाला. ते भारताति रहावते म्हिूा होमी भाभाांी 
केलेल्या ियत्ााांा यश आले ााही. कमेप्ररकेत ते बीलभपू्रमतीकडे वळले आप्रि त्यात संशोधा केले. शोध 
कायाच्या िप्र्रमयेत ज्ञाा-कासभव-कल्पकता व कंतस्फूती यासबंंधी त्यािें विता िाले. कोलंप्रबया प्रवद्यापीठ 
व प्रिन्स्टाच्या िगल्भ कध्यया कें द्राच्या कायधकाळात त्याांी किभौप्रतकी ांतर ली. बैप्रलकी, ली-गट आप्रर 
प्रवतयावंर ८३ शोध प्राबधं प्रलप्रहले आहेत. कलहाबारच्या मेहता संस्थेिे, ‘हप्ररिदं्र संशोधा संस्था’ कसे 
त्याचं्या गौरवाथध ाामातंर केले गेले. 

 

 
 
हणरशं्चद्र संशोधन संस्था : १९६७ साली कलाहाबार येथे प्राघालेल्या ‘मेहता संशोधा संस्थेिे २००१ पासूा 
थोर गप्रिती हप्ररिदं्र याचं्या स्मृती िीत्यथध ‘हप्ररिदं्र संशोधा संस्था’ कसे ाामातंर झाले. 
 
समाईक िवशे परीक्षा व मसलाखतीद्वारे प्रावड झालेल्या प्रवज्ञाा कथवा कप्रभयापं्रत्रकी परवीधरासंाठी एकप्रत्रत 
कभ्यास्रमम कसूा येथे परव्यसत्तर प्रशक्षिाच्या सोयी आहेत. यशस्वी उमेरवाराांा ‘होमी भाभा ाॅशाल 
मनन्स्ट्ूयमट’ परव्या रेते. ससं्थेच्या गप्रित प्रवभागात बीलगप्रित, प्रवश्लेति, भपू्रमती, सानंस्थती, कंकशास्त्र 
याचं्या काेक शाखोपशाखातं संशोधा िालते. १९८५ साली संस्था किसऊला प्रवभागाच्या कखत्याप्ररत 
आली. 
 
हट गझ : आंतरराष्ट्रीय एकक ििालीतील िप्रतसेकंर वारंवारता मोलण्यासाठीिे एकक. उरा. घराघरातं 
उपलब्ध कसलेल्या परावती प्रवद्यसत् िवाहािी वारंवारता भारतीय ििालीाससार ५० हट धझ मतकी कसते. 
म्हिले हा प्रवद्यसत् िवाह िप्रतसेकंर ५० वळेा प्ररशा उलटससलट बरलतो. हट धझ हे या एककािे ााव 
हाइनचरख रुडॉल्फ हट टझ या लमधा वैज्ञाप्राकाच्या ाावावरूा घेतले आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

हट गझ, हाइनणरख रुडॉल्फ (१८५७-१८९४) : लमधा वैज्ञाप्राक. त्याच्या प्रवद्यसत् िसबंकीय लहरींच्या शोधामसळे 
पसढे लाऊा रेप्रडओ, रूररशधा, रडार कशासंारख्या सोयीससप्रवधा आपिासं प्रमळू शकल्या आहेत. कत्यसच्च 
वारंवारता कसलेल्या प्रवद्यसत् िसंबकीय लहरी प्रामाि करण्यासाठी त्याांी प्रवद्यसत् प्रठिगीिा वापर केला होता. 
लेम्स मकॅ्स्वले याांी िकाशप्रकरिरेखील प्रवद्यसत् िसबंकीय लहरी कसल्याच्या प्रसद्धान्तािे िप्रतपारा केले 
होते. ते योग्य कसल्यािा प्राष्ट्कतध हट धझ याांी िस्थाप्रपत केला. 
 
हबीसाईड : वास्पती संरक्षिासाठी फवारले लािारे रसाया. (पाहा : चवडीसाईड) 
 
हिा (एअर) : पृथ्वीसभोवताली कसलेल्या वायूंिे प्रमश्रि आप्रि वातावरिािा एक िमसख घटक म्हिले 
हवा. हवते काेक िकारिे वायू कसतात मात्र ाायरोला ७८ टके्क व ऑनक्सला २१ टके्क कसतात. काबधा-
डाय-ऑक्सामड, ओझोा, ाायरोलािे प्रवप्रवध ऑक्सामड्स, गंधकािी (सल्फरिे) प्रवप्रवध ऑक्सामड्स 
आप्रि करगॉासारखे प्रानष्ट््रमय वायू यािंाही समावशे होतो. पाण्यािी वाफ रेखील हविेा एक घटक आहे. 
 
हिादाबमापी (बॅरॉमीटर) : वातावरिािा राब मोलण्यासाठी वापरले लािारे उपकरि. पारा वापरूा एक 
राबमापक तयार करतात तर रससरा आहे (ॲाेराईड) प्रावाती वायू राबमापक. एका कािेच्या ाळीत पारा 
ठेवाू प्रतला मापक लोडतात. ाळीतल्या पाऱ्याच्या उंिीत कमी लास्त राबामसळे बरल होतात. ते मापक 
ाोंरवाू ठेवतो. (ॲाेराईड) प्रावाती वायसराबमापकामध्ये एक पातळ लवप्रिक धातूिी पोकळ डबी कसते. 
वातावरिातल्या राबातील बरलामसळे डबी िसरि वकवा आकसं िा पावते. िसरि व आकसं िाातले बरल 
मापक ाोंरवतो. 
 
हिामान (िेदर) : प्रवप्रशष्ट िरेशावरील प्रवप्रशष्ट कालावधीतील वातावरिाच्या नस्थतीस त्या प्रठकाििे 
हवामाा कसे म्हितात. हवामाााद्वारे िरीघध कालावधीतील वातावरिािी नस्थती प्रवशर केली लाते. 
रैांप्ररा हवामााािी रीघध काळापयंतच्या सरासरीवरूा हवामाा ठरते. (पाहा : ऋतूमान) 
 
हिामानशास्त्र (णमटीणरऑलॉजी) : वातावरिािा म्हिले वारा, ढग, पाऊस, तापमाा यािंा कभ्यास करूा 
कंराल वतधविारे कें द्र. एखाद्या प्रठकाििे हवामाा वतधवण्यासाठीससद्धा लागोलागिे समसद्र, त्यातील 
हालिाली, पृथ्वीिा पृष्ठभाग आप्रि रूरवरिे हवामाा यािा प्रविार करावा लागतो. पावसािा कंराल 
वतधवण्यासाठी १६ ते १८ घटकािंा प्रविार करावा लागतो. 
 
हिेतील धुणलकि (सस्पेंडेड पार्णट्युलेट मॅटर - एसपीएम) : प्रासगधतः हवते फार थोडी धूळ कसते, पि 
औद्योप्रगकरि, रळिवळि आप्रि वासंहार यामसळे ाागरी पप्ररसरातं धसळीिे िमाि खूपि लास्त आढळते. 
बारीक आकारािी, रहा माय्रमोगॅ्रमपेक्षा हलकी धूळ हवते बराि वळे तरंगते. वास्पतींवर पडिाऱ्या 
धसळीमसळे त्यािंी उत्पाराक्षमता कमी होते तर कप्रतसूक्ष्म, २·५ माय्रमोगॅ्रमपेक्षा बारीक धसळीिे कि 
र्श्साावाटे शरीरात प्रशरल्यास र्श्साससं्थेिे आलार होतात, फस प्फस सात गेल्यास क्षयही होऊ शकतो. 
भारतीय प्रायमाांससार हवते २०० प्रमप्रलगॅ्रम िप्रतघामीटर एवढे धसप्रलकिािें िमाि ससरप्रक्षत समलले लाते, 
परंतस बहसधा ते लास्त कसलेले लािवते. कोरड्या िरेशातंील शहरातं ितीघामीटरमध्ये ७००-८०० 
प्रमप्रलगॅ्रम एवढे िमािही ाोंरले लाते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

हषगल, णिल्यम (१७३८-१८२२) : यसरेास या ग्रहािा शोध लाविारा मनंग्लश खगोलतज्ज्ञ आप्रि 
संगीततज्ज्ञ. त्यााे आकाशािे काळलीपूवधक सवेक्षि करूा प्रकत्येक लोडतारे, तारकागसच्छ आप्रि तेलोमेघ 
यािंी रीतसर ाोंर केली. यसरेासच्या शोधाबरोबरि यसरेासिे रोा िदं्र आप्रि शाीिे रोा िंद्रही (१७८९) 
प्रवल्यम हतधलाे शोधूा काढले. 
 

 
 

हष,े अल्रेिकड डे (१९०८-९७) : प्रवतािूंच्या पसारुत्पारा पद्धती आप्रि त्याचं्या आासवंप्रशकतेिे गसिधमध 
याप्रवतयीच्या संशोधाासाठी मकॅ्स रेलब्रसक आप्रि साल्वारोरे लस प्ररआ याचं्या समवते १९६९ सालिा वैद्यक 
शास्त्रातील ाोबेल पसरस्कार प्रमळविारे कमेप्ररका लीवशास्त्रज्ञ. एखाद्या लीवािूवर एकाि वळेी रोा 
वगेवगेळ्या लातीच्या लीवािूभक्षक प्रवतािूंिा हमला झाला तर त्या रोा प्रवतािूंच्या लासकामंध्ये 
रेवािघेवाि होऊा त्यािंा लासकसंिय पसारधप्रित होतो हे हत ेयाांी राखवाू प्ररले. रेलब्रसक हेही आपल्या 
स्वतंत्र सशंोधााद्वारे त्याि प्राष्ट्कतापयंत पोिले होते. त्याांतर आपल्या सहकारी माथा िेस याचं्याबरोबर 
हत ेयाांी एक कल्पक ियोग केला. त्यासाठी त्याांी आलकाल स्वयंपाकघरािंा कप्रवभाज्य भाग बालेल्या 
प्रमक्सरिा, ववेरग ब्लेन्डरिा, वापर केला होता. त्यामसळे तो ियोग ववेरग ब्लेन्डर या ाावााेि िख्यात झाला 
आहे. त्या ियोगातूा हत ेयाांी ‘डीएाए’च्या रेिूंमध्येि लासकीय माप्रहतीिा साठा कसतो, िप्रथाामंध्ये ााही, 
हे प्रार्षववारपिे प्रसद्ध केले. 
 
हस्तणदशादशगकता (कायरॅणलटी) : कसमात्र सेंप्रद्रय रेिूिी कतंगधत प्रत्रप्रमती रिाा उलवी आहे की डावी 
आहे हे राखविारी नस्थती. 
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हाइपेणशया : म.स.च्या िवथ्या शतकातील मप्रलनप्शया गप्रिती. कपोलोप्रायसिे शकूंछेर गप्रित, 
डायोफंट्टसिी कप्राधायध समीकरिे व टॉलेमीिी कोष्टके यावर प्रटपण्या प्रलप्रहल्या. 
 
हाऊिसणफल्ड, गॉडरेिक (१९१९-२००४) : प्रसप्रटस्कॅा ही आल शरीरातंगधत पाहिीसाठी मान्यता पावलेली 
प्रिप्रकत्साििाली प्रवकप्रसत केल्याबिल ॲला कॉरमकॅ याचं्यासमवते ज्याांा १९७९ सालिा 
वैद्यकशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्ररला गेला कसे मंग्रल कप्रभयतंा. 
 
हाडणनर्णमती (ऑस्सीणफकेशन) : हाड बाण्यािी प्र्रमया. ऑनस्टओब्लास्ट या खास पेशी कॅलप्रशकम 
क्षाराचं्या साहाय्यााे कस िेसारख्या कवयवािें हाडामंध्ये रूपातंर करतात. 
 
हाडाचंा सागंाडा (स्केलेटन) : सवध पृष्ठवशंीय िाण्याांा हाडािंा सागंाडा कसतो. सागंाड्यामसळे त्यािंा 
आकार व रूप ठरते व शरीरातील हृरय, मेंरू, फस प्फस से ाालूक कवयव हाडाचं्या पोकळीत ससरप्रक्षत राहतात. 
टेंडा, प्रलगमॅेंटसारखे पटे्ट व स्ाायू हाडाांा एकमेकाशंी लोडतात. त्यामसळे सागंाडा भक्कम होतो. 
 

 
 

हाडे (बोन) : शरीराच्या सागंाड्याच्या घटक कसलेल्या कठीि ऊती. ऑनस्टओसाईट्टस या पेशींच्या खास 
लसळिीतूा बालेले कत्यंत लहाा लहाा तंतू कॅनल्शकम फॉस्फेटसारखी खप्राले कसलेल्या प्रसमेंटसारख्या 
पराथांच्या मरतीाे एका लाळ्यात लोडले लातात. कशा खाीलयसक्त, लॅमेलीमसळे हाडाांा कठीिपिा 
िाप्त होतो. गरलेाससार लॅमेलीिा आकार आप्रि कंतरधिाा बरलते आप्रि हाडे टिक वा मऊ व लवप्रिक 
बातात. ‘ड’ लीवासत्त्वािे आहारातील िमाि कमी कसल्यास प्ररकेट्टससारखा कस्थीरोग उद भव ूशकतो. 
‘ड’ लीवासत्त्वामसळे हाडे कठीि बातात. 
 
हान, ऑटो (१८७९-१९६८) : यसरेप्रायमच्या किूवर न्यरूॉािा मारा केला कसता, त्यािें प्रवभाला होऊा 
रोा मध्यम किसभारािे कि ू व रोा तीा न्यूरॉा बाहेर पडतात. या स्रॉसमा याचं्याबरोबर लावलेल्या 
किसप्रवभालााच्या शोधाबिल १९४४ सालिा रसायाशास्त्रातील ाोबले पसरस्कार प्रमळप्रविारे लमधा शास्त्रज्ञ. 
या िप्र्रमयेस किसप्रवभाला कसे ााव रेण्यात त्यािी सहकारी प्रलझ प्रमटार प्रहिाही सहभाग होता. 
 
हािस, फॉन ऑयलर (१८७३-१९६४) : साखरेिं प्रकण्वा आप्रि प्रकण्वाशील प्रवतंिक (एन्झामम) शोधले. 
सलीवाचं्या शरीरात उत्पि होिारी द्रव्ये, ज्याच्या योगााे मतर पराथात बरल घडूा येतो पि हे पराथध 
मात्र स्वतः बरलत ााहीत. याचं्या संरभात केलेल्या संशोधा कायासाठी १९२९ सालिे रसायाशास्त्रािे 
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ाोबले पाप्ररतोप्रतक या लन्माां लमधा कसिाऱ्या नस्वप्रडश भौप्रतक-रसायाशास्त्रज्ञाला सर ऑथधर हाडधा 
याचं्याबरोबर रेण्यात आले. 
 
हाफणकन बायोफारमास्युणटकल महामंडळ मयाणदत, मंुबई : घटसपध, धासवात, डागं्या खोकला, प्लेग, 
पोप्रलओ आप्रि रेबील यासारख्या रोगापं्रवरुद्ध वापरावयाच्या लसी तयार करिारी महाराष्ट्र शासााच्या 
कखत्यारीतील ससं्था. १८९६ साली डॉ. वाल्डेमार हाफप्रका याांी स्थापा केलेल्या प्लेग संशोधाशाळेच्या 
प्रवकासातूा या संस्थेिी स्थापाा झाली आहे. काही लीवसंरक्षक औतधािें उत्पाराही संस्थेत होते. 
महामंडळािी वपपरी येथे शतेी व लसप्रार्षमतीसाठी कर्श्शाळाही आहे. 

 

 
 
हाफणकन, िाल्डेमार मोडेकाई (१८६०-१९३०) : हे रप्रशया शास्त्रज्ञ लसई पािरिे प्रवद्याथी होते. १८९३ मध्ये 
ते कलकत्त्यास आले आप्रि त्याांी त्यापूवी पपॅ्ररसला प्रवकप्रसत केलेली कॉलऱ्यािी लस ते लोकाांा 
कलकत्त्यात टोित कसत. १८९६ साली मसंबई-पसण्याला प्लेग या रोगािा िारसभाव झाल्यावर तेव्हाच्या 
मसंबईच्या राज्यपालाांी त्याांा मसंबईत बोलावाू घेतले आप्रि प्लेगवर लस शोधूा काढायला सापं्रगतली. ले. 
ले. हॉनस्पटलमध्ये संशोधा करुा त्याांी १० लााेवारी, १८९७ रोली प्लेगिी लस शोधूा काढली आप्रि ती 
स्वतःवर िथम टोिाू घेतली. ांतर परळ येथे कसलेल्या राज्यपालाचं्या प्रावासस्थााािी लागा राज्यपाल 
सँडहस्टध याांी हाफकीा याांा रेऊा तेथे प्लेगवरील सशंोधा कें द्र ससरु केले. १९०४ साली हाफकीा याांी 
भारत सोडला. १९२५ साली या ससं्थेिे ाामकरि हाफकीा याचं्या ाावााे करण्यात आले. 

 

 
 
हाय-फाय : पाहा : चनष्ठा 
 
हायगेिस, णिस्स्तयन (१६२९-१६९५) : िकाशाच्या पोलरायझेशािा सवधिथम कभ्यासक कसलेला डि 
वैज्ञाप्राक. त्यााे िकाशाच्या तरंगासंबधंी प्रसद्धान्त माडंला. िकाशतरंगाचं्या िगतीसाठी गरलेिी बाब 
समलल्या गेलेल्या माध्यमास त्यााे ‘मथर’ हे ााव प्ररले. हायगेन्साे त्या काळात बलशाली रसबीि 
(टेप्रलस्कोप) बाप्रवली व त्यातूा शाी ग्रहािे कडे व शाीच्या उपग्रहािें कनस्तत्व प्रसद्ध केले. 
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हायझेनबगग, िेनेर कालग  (१९०१-१९७६) : लमधा भौप्रतकशास्त्रज्ञ. किसरेिूंच्या स्तरावर न्यूटााे प्रवतर 
केलेल्या गप्रतच्या प्रायमाांससार केलेली भाप्रकते खरी ठरत ााहीत हे ध्यााात आल्यावर त्यासाठी वगेळ्या 
ििालीिी आवश्यकता भासू लागली. त्यािबरोबर किसरेिूंसारखे कि िसंगी लहरींसारखे गसिधमध 
राखवीत तर िकाशलहरींिी वागिूक किासंारखी होत कसे. त्यावळेी तरंगयाप्रमकी (ववे्ह मेकॅप्राक्स), या 
ावीा गप्रितीपद्धतीिा शोध लावाू हा प्रतढा हायलेाबगध याांी सोडवला. किूिंी ाेमकी लागा आप्रि 
त्याचं्या ठायी कसलेला सवंगे यािें एकसाथ किूक मोलमाप करिे शक्य ााही, त्याबाबतीत काही 
कप्राप्रितता राहिारि हेही त्याांी राखवाू प्ररले. त्यावरिा त्यािंा कप्राप्रिततेिा प्रसद्धान्त, कासटधाटी 
प्रिनन्सपल, िख्यात आहे. त्याचं्या या मौप्रलक सशंोधााबिल १९३२ सालिा भौप्रतकशास्त्रातला ाोबले 
पसरस्कार त्याांा रेण्यात आला. 
 
हायनोकाबगन संयुगे (हायनोकाबगन कंपाऊंड्स) : खप्राल तेल, कोळसा आप्रि वास्पतींिे कवशते 
याचं्यापासूा प्रमळिारी हायड्रोला व काबधा या मलूद्रव्याचं्या साखळ्यािंी बालेली सेंप्रद्रय रसायाे. 
ॲप्रलफॅप्रटक हायड्रोकाबधा या माावप्रार्षमत रसायाामंध्ये एकबधं स्वरूपािी संपृक्त तसेि रोा वकवा तीा 
बंध स्वरूपािी कसंपृक्त रसायाे यािंा समावेश होतो. काही रसायाे ि्रमाकार बंर स्वरूपाच्या वलयाांी 
बालेली कसतात. त्यािें ‘ऑप्रलसायनक्लक’, ‘सायनक्लक’ व ‘ॲप्ररमेप्रटक’ कसे गट पडतात. 
 
हायनोजन बंध (हायनोजन बॉिड) : हायड्रोलािा कि ूसवात लहाा कसल्यामसळे, त्यािा धावीलभार, 
रससरा मोठा किू आपल्याकडे खेितो. पप्ररिामी, हायड्रोलािा किू वकप्रित कमी धाप्रवद्यसत् भाप्ररत होतो 
आप्रि मोठा किू वकप्रित कमी ऋिप्रवद्यसतभाप्ररत होतो. या वकप्रित कमी धाप्रवद्यसत् भाप्ररत झालेला 
हायड्रोलािा कि,ू त्याि संयसगातील ऋिप्रवद्यसत् भाप्ररत किूबरोबर क्षीि बलािा आप्रि कायमप्ररत्या 
बरलिारा हैड्रोला बधं प्रामाि करतो. पाण्याच्या रेिूत कसिारा हैड्रोला-ऑनक्सला बधं हा याि 
िकारिा बंध आहे. (पाहा : रासायचनक बधं) 
 
हायनोजन बॉम्ब : हायड्रोलािी रोा समस्थाप्राके ड्यसटेप्ररयम व प्ररशीयम याचं्या संमीला प्र्रमयेिा वापर 
करूा बाप्रवलेले शस्त्र. या संमीला िप्र्रमयेस १०⁸ कंश सेनल्सकस एवढे तापमाा लागते. ते गाठण्याकप्ररता 
किसप्रवभालाावर आधाप्ररत किसबॉम्बिा स्फोट बाहेरील कविात घडवाू आिला लातो, व त्याद्वारे आतील 
कविातील ड्यसटेप्ररयम व रीप्रशयमिे प्रमश्रि कप्रतराबाखाली व उच्च तापमााास पोहोिते व किससंमीला 
िप्र्रमया घडूा येते. ही सवध िप्र्रमया सेकंराच्या एक रशलक्ष भाग एवढ्या थोड्या काळात होते व फार मोठ्या 
िमािात प्रवध्वसंक ऊला बाहेर टाकली लाते. (पाहा : अर्णुसंमीलन) 
 
हायनोजनेशन : एखाद्या रासायप्राक सयंसगात हैड्रोलािे किू टाकण्यािी रासायप्राक प्र्रमया. प्रद्वबंध वकवा 
प्रत्रबधं कसलेल्या कसंपृक्त संयसगात, प्रारेशकाच्या मरतीाे हायड्रोलािे किू संयसगात लाऊा संपृक्तावस्था 
येते. उरा. शेंगराण्याच्या तेलात, प्रारेशकाच्या मरतीाे हायड्रोलािे किू टाकल्यास वास्पती तूप तयार 
होते. 
 
हायनोमीटर : आर्षकप्रमडीच्या तत्त्वावर आधाप्ररत, द्रवपराथािी घाता मोडण्यािे उपकरि. 
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हाडगिेअर : संगिक हा काेक मलेक्रॉप्राक लाळ्याांी प्रमळूा बालेला कसतो. या लाळ्याच्या प्रमळूा तयार 
झालेल्या सेन्रल िोसेसरमधूा त्यािे कायध िालते. पि ते िालवण्यासाठी या कें द्रीय िोसेसरबरोबरि 
त्यात माप्रहती भरण्यासाठी वापरला लािारा की बोडध, तसेि त्यावर िप्र्रमया करूा तयार झालेले उत्तर 
पाहण्यासाठी पडद्यािी, मॉप्राटरिीही गरल कसते. ही सारी ालरेला सहल प्ररसिारी मलेक्रॉप्राक यंत्रिा 
म्हिले त्यािी यंत्रसामग्री वकवा ‘हाडधवकेर’. या यतं्रसामग्रीला कायानन्वत करण्यासाठी आज्ञावलीिी, 
मंत्रसामग्रीिी, म्हिलेि सॉफ्टवकेरिी गरल कसते. (पाहा : सॉफ्लर्वअेर) 
 
हाडी, गॉडरेिक हॅरॉल्ड (१८७७-१९४७) : कलौप्रकक बसप्रद्धमते्तच्या लोरावर कें प्रब्रल प्रवद्यापीठाच्या रगँ्लरसह 
रायपॉसच्या आिखी एका भागातील िाप्रवण्यामसळे हाडींाा कें प्रब्रल, ऑक्सफडध व प्रिन्सेटा प्रवद्यापीठात 
मााािी परे प्रमळत गेली. श्रीप्रावास रामाासला व प्रलटलवडू याचं्या सहवासात उत्कृष्ट संशोधा. तसेि 
डायोफंटीय आसिीकरि, कंकशास्त्र, कसमा, श्रेढी, प्राप्रित समाकला, रीमाा झीटा फले या प्रवतयावंर 
प्रलटलवडू बरोबर लेखा केले. गप्रिती प्रवधाााला पसराव े रेिे, शसद्ध गप्रितािा रला, काटेकोरपिा व 
प्रवश्लेतिात्मक संके्षप यातील बरलािे श्रेय हाडींकडे लाते. लोकसंख्या व आासवपं्रशकता शास्त्रात मूलभतू 
मााला लािारा ‘हाडी-वाेबगध’ प्रायम रोघाांी स्वतंत्रपिे शोधूा काढला. श्रीप्रावास रामाासलािा शोध हा 
हाडींिा सवात मोठा शोध. 

 

 
 
हािे, णिल्यम (१५७८-१६५७) : या मनंग्लश डॉक्टराे १६२८ साली रक्ताप्रभसरिािा शोध लावला. त्यााे 
िाण्यामंध्ये रक्तिवाह कसा वाहतो यािे प्रारीक्षि केले. यावरूा त्यााे हृरयाच्या स्पंराामसळे रक्त 
फस प्फस साकडे व शरीरातील सवध कवयवाकंडे लाऊा तेथूा पसन्हा हृरयाकडे परत येते हे राखप्रवले. तसेि 
हृरयातूा प्रकती रक्त ित्येक ठोक्यात पसढे सरकते व प्रवप्रशष्ट कालात हृरयािे प्रकती ठोके पडतात यािा 
त्यााे कभ्यास केला. साधारिपिे ३० प्रमप्राटात हृरयािे १००० ठोके पडतात व ४० प्रम. प्रल. रक्त ित्येक 
ठोक्यात पसढे लाते कसा प्राष्ट्कतध त्यााे काढला. 
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हाल्डेन, जॉन बरडॉन सँडरसन (१८९२-१९६४) : प्रब्रप्रटश भारतीय शरीरशास्त्रज्ञ. कासवापं्रशकता आप्रि 
उत््रमातंी हे त्याचं्या संशोधाािे मसख्य प्रवतय होते. त्याांी रक्तगट आप्रि राताधंळेपिा यामधील 
कासवापं्रशकतेिा संबधं सवधिथम राखवाू प्ररला. त्याांी काेक प्रायतकाप्रलकािें संपारक म्हिूा काम केले. 
तसेि प्रवज्ञाा प्रवतयक पसस्तकेही प्रलप्रहली. सवधसामान्य वािकासाठी प्रवज्ञाा लेखा करण्यात त्यािंा 
हातखंडा होता. १९५७ सालामध्ये त्याांी भारतीय ाागप्ररकत्त्व स्वीकारले आप्रि मग ते भारतात स्थाप्राक 
झाले. 
 

 
 

णहपोके्रणटस (इ.स. पूिी ४६०-इ.स. पूिी ३७७) : प्रहपो्ेरमप्रटस आधसप्राक वैद्यकािे लाक, म.स. पूवध ४०० या 
वती त्याांी वैद्यकशास्त्रासाठी काही तत्त्व े घालूा प्ररली. रोग हे ाैसर्षगक कारिामंसळे होतात, धमािा 
त्याच्याशी काही सबंंध ााही. पापपसण्यािा संबधं ााही. कसा ििार त्याांी केला. रोग्याला योग्य आहार, 
मोकळी हवा, िागंले राहिीमाा व वैयनक्तक स्वच्छतेिी आवश्यकता कसते हे त्याांी राखवाू प्ररले. 
त्याकाळीससद्धा त्याांी शस्त्रप्र्रमया केल्या. कनस्थभगं, प्राखळलेले साधें यावर उपिार केले. डोक्याच्या 
कवटीत भोक पाडूा आतील वाढलेला राब कमी केला. त्यािें प्रवस्मरि होऊ ाये म्हिूा आलही परीक्षा 
पास झाल्यावर सवध डॉक्टर त्याांी प्रलप्रहलेली शपथ घेतात. 
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णहप्पाकग स (इ.स. पूिग दुसरे शतक) : ग्रीक खगोलतज्ज्ञ आप्रि गप्रिततज्ज्ञ. प्रहप्पाकध साे सपंातिलाािा 
शोध लावला आप्रि सापंाप्रतक वतािा काल कप्रधक किकूपिे वतधवला. त्यााे ससमारे साडेआठश ेताऱ्यािंी 
प्ररतसर यारी केली. ताऱ्यािंी तेलनस्वता रशधवण्यासाठी ावी पद्धत ससिवली. िंद्राच्या गतीतील 
कप्रायप्रमततेला त्याच्या कके्षिी प्रववृत्तता कारिीभतू कसल्यािे त्यााे स्पष्ट केले. प्रत्रकोिप्रमतीिा पाया 
प्रहप्पाकध साे घातला कसल्यािे मााले लाते. पृथ्वीवरील स्थााे रशधवण्यासाठी कक्षाशंािंा आप्रि रेखाशंािंा 
वापर सवधिथम प्रहप्पाकध साे केला. (पाहा : संपातिलन; सापंाचतक वषट; अक्षाशं; रेखाशं) 
 
णहमनदी (नलोणसअर) : ध्रसवीय िरेश तसेि समसद्र सपाटीपासूा उंिावर कसिाऱ्या िरेशात बफाच्या 
स्वरुपातील गोठलेले पािी गसरुत्वीय बलामसळे िवाही होते. कशा िकारे प्रामाि होिाऱ्या बफाच्या ाद्याांा 
प्रहमारी कसे म्हितात. प्रहमाद्यातं पृथ्वीवरील ललसाठ्यापंैकी गोड्या पाण्यािा सवाप्रधक साठा 
गोठलेल्या स्वरूपात आढळूा येतो. प्रहमाद्या या लगातील बहसतेक ाद्यािंा मूळ स्त्रोत आहेत. प्रहमाद्यादं्वारे 
पवधतािंी धूप होते. पयावरिाच्या दृप्रष्टकोाातूा पृथ्वीवरील ललसतंसला प्रटकप्रवण्यासाठी प्रहमाद्यािें 
कान्यसाधारि महत्त्व आहे. वातावरिातील बरलामंसळे प्रहमाद्या प्रवतळूा त्याद्वारे पयावरिाला मोठा धोका 
प्रामाि झाला आहे. 

 

 
 
णहमयुगाचे चक्र (नलेणशयल सायकल) : पृथ्वीवरील हवामााात आप्रि ऋतूत होिाऱ्या बरलााससार 
प्रहमाद्या तयार होण्यािी व मागे हटण्यािी िप्र्रमया. कशी ६ ते २० ि्ेरम होऊा गेली आहेत. एका प्रहमयसगात 
लवळपास एक तृतीयाशं लमीा बफााे आच्छारली गेली होती. ११ हलार वतांपूवी शवेटिे प्रहमयसग सरले. 
सध्यािा काळ कराप्रित् रोा प्रहमयसगामंधला उबरार काळ कसावा कसा वैज्ञाप्राकािंा कंराल आहे. 
 
णहराचंद, िालचंद (१८८२-१९५३) : भारताला आर्षथक दृष्ट््यमा स्वातंत्र्य प्रमळवाू द्यायिा वसा वालिंर 
प्रहरािंर (रोशी) याांी उिलूा बाधंकाम, लहाल व्यवसाय, कप्रभयापं्रत्रकी, शतेी आप्रि शतेी प्रवतयक 
उत्पाराे, मोटार गाड्या, प्रवमााे, कथध पसरवठा, प्रशक्षि, कशा काेक प्रवतयािें व्यवसाय त्याांी ससरू केले. 
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णहल, आर्णचबाल्ड स््हस््हयन (१८८६-१९७७) : स्ाायूंमध्ये उष्ट्िता कशी प्रामाि होते यासंबधंीच्या 
संशोधााबिल ओटो मेयेंरहॉफ याचं्या समवते १९२२ सालिा ाोबले पसरस्कार प्रमळविारे मंग्रल 
शरीरशास्त्रज्ञ. त्याचं्या संशोधाामसळे स्ाायूिें कायध कसे िालते आप्रि थकवा का येतो, यािा उलगडा झाला. 
 
णहणलयम : (He) : क्रम २. आवतीसारिीतील पप्रहल्या आवतधाातील १८ व्या गटािा सरस्य. रंगहीा, 
गंधहीा, कधानत्वक वायसरूप मौल, घाता ०·१७८ गॅ्रम िप्रत प्रलटर (हविेी घाता १·२९३ गॅ्रम िप्रत प्रलटर), 
किसभार ४·००२६, प्रववब. -२७२·२ कंश से. (प्रारपेक्ष तापमाा पट्टीवर ०·९५ केनल्व्हा), उवब -२६८·९३ कंश 
से. सवात कमी प्रवतळवबरू कसलेले मौल, राबावस्थेति गोठतो, प्रासगात He-४ आप्रि He-३ ही नस्थर 
समस्थाप्राके आढळतात. यसरेप्रायम आप्रि थोप्ररयम खप्रालाचं्या साप्रिध्यात आढळतो. १८६८ साली खग्रास 
सूयधग्रहिािा कभ्यास करताांा विधपटात, सूयावर हेप्रलयमिे कनस्तत्व प्रसध्र झाले. रासायप्राक दृष्ट््यमा 
प्राष्ट््रमीय मूलद्रव्य. हवपेेक्षा खूपि हलका कसल्यामसळे, वैज्ञाप्राक ियोगासाठी, वातावरिात खूप उंि 
लािाऱ्या प्लॅनस्टक फस ग्यात भरतात, सेप्रमकन्डक्टर उद्योगात प्राष्ट््रमीय वातावरि प्रामाि करण्यासाठी, 
्रमायोलेप्राक पपं आप्रि ससपरकन्डनक्टंग उपकरिात उपयोगी. रोग्याचं्या र्श्सा उपकरिात, ऑनक्सलाला 
प्रवरल करण्यासाठी वापर. (पाहा : राजधमी वायू) 
 
णहल्बटग, डे्हीड (१८६२-१९४३) : लमधा गप्रिती यााे गप्रित व भौप्रतकशास्त्रात लक्षिीय भर घातली आहे. 
त्यािे एक िमेय पसलंयाप्रमकीच्या दृष्टीाे महत्त्वािे ठरलेले आहे. तसेि समलाप्रतक बपै्रलकी (होमोलॉप्रलकल 
बैप्रलकी) या ाव्या प्रवतयात ज्यािे उपयोला म्हिूा सहाय्य झाले कशा बहसपरी वलयािंी उपपत्ती कसलेला 
‘कप्रवकारक प्रसद्धातं’ हे त्यािे सवकत्तम संशोधा आहे. गप्रिती तकध शास्त्रात त्यााे महत्त्वािे योगराा केलेले 
आढळते. प्रहल्बटधाे उपनस्थत केलेल्या २३ ा ससटलेल्या िश्ाापंैकी कद्याप काेक कासत्तप्ररत आहेत. 
 
णहिताप (मलेणरया) : प्रहवताप ऊफध  मलेप्ररया हा रोग प्लॅझमोप्रडयम लातीच्या परलीवीमसळे होतो. 
प्लॅझमोप्रडयम परलीवी ॲााफेप्रलस डासाचं्या मारीमसळे पसरतो. ही मारी मािसाला िावाू हे परलीवी 
त्याचं्या कंगात सोडतात. यकृतात या परलीवींिी वाढ ७ ते १० प्ररवसातं होते. ांतर ते रक्तात पसरतात व 
ताबंड्या रक्तपेशींाा भक्ष्य करतात. रक्तपेशी फस टूा हे परलीवी रक्तात पसरतात तेव्हा रोग्याला हस ु़डहसडी 
भरूा ताप येतो, कंग रसखते. ांतर खूप घाम येऊा ताप उतरतो; परत रससऱ्या प्ररवशी तसाि ताप येतो. हे 
ि्रम िालू राहते. 
 
सतराव्या शतकात स्पपॅ्राश साधंूाी वसकोाा झाडािी साल या रोग्याांा प्ररली व त्यािंा ताप गेला. पसढे 
वसकोाापासूा प्रक्वाीा तयार केले गेले. प्रकत्येक वत े हे एकि औतध मलेप्ररयासाठी वापरले गेले. हल्ली 
क्लोरोप्रक्वा, पॅमाप्रक्वा वगैरे काेक औतधे वापरतात. मलेप्ररयामध्ये प्लीहा वाढते व काही िमािात यकृत 
वाढते. ताबंड्या रक्तपेशी फस टूा ाष्ट झाल्यामसळे पंडसरोग होतो व रोग्याला कप्रतशय थकवा येतो. 
मच्छररािीत झोपिे, प्रवप्रशष्ट रसायाािंा धूर करिे, पप्ररसर स्वच्छ ठेविे हे िप्रतबंधात्मक उपाय आहेत. 
 
णहस्टोकंपॅणटणबणलटी : कवयवारोपि यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक कसिारे रोा िाण्याचं्या ऊतींमधील 
साम्य. रक्तरााासाठी लशी रक्ताच्या वगािी लसळिी आवश्यक कसते तशीि कवयवारोपिासाठी 
उतींमधील पेशींच्या बाह्यआवरिावरील प्रवप्रशष्ट िप्रथाािंी, ॲनन्टलािी, लसळिी आवश्यक कसते. या 
िप्रथााचं्या प्रार्षमतीिा आराखडा बाळगिाऱ्या लासकाचं्या समसरायाला प्रहस्टोकॉम्पपॅ्रटप्रबप्रलटी कॉम्प्लेक्स 
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म्हितात. राता व घेता याचं्या प्रहस्टोकॉम्पपॅ्रटप्रबप्रलटी ॲनन्टलामध्ये ५०% समााता कसेल तर रात्यािी 
मूत्रवपड, यकृत, बोा मरॅो वकवा फस प्फस स यािें रोपि गरलू व्यक्तीत केले लाते. 
 
णहस्टोग्रंाम : पहा - १) वारंवारता आकृत्या २) वारंवारता आयताकृती 
 
णहस्टोिस : गसिसूत्राचं्या बाधंिीिा महत्त्वािा भाग कसलेली िप्रथाे. प्रहस्टोन्सच्या वटेोळ्याभोवती डीएाएिी 
माळ गसंफली लाते. कशी काेक वटेोळी एकमेकाचं्या लवळ आल्यामसळे गसिसूत्रािंी लाबंी कमी होते व ती 
कें द्रकात मावतात. प्रहस्टोन्स व प्रहस्टोन्सशी संयोग पाविारी िप्रथाे लासकाचं्या िकटीकरिािे प्रायमा 
करतात. 
 
िंहदुस्थान एरोनॉणट्स णलणमटेड (एच. ए. एल) : ाागरी हवाई वाहतूक तसेि संरक्षि रल याचं्या गरला 
भागवण्यासाठी प्रवमााािंी प्रार्षमती व त्याप्रवतयीिे संशोधा करिारी प्रशखर संस्था. सरकारी के्षत्रातील 
१९६४ साली स्थापा झालेल्या या उप्रममात १६ उत्पारा कें दे्र तसेि ९ संशोधा व प्रवकास कें दे्र रेशातील ८ 
प्रठकािी कायधरत आहेत. कंपाी कतंगधत संशोधााच्या आधारे १२ िकारच्या प्रवमााािंी प्रार्षमती 
करण्याबरोबर बाहेरील आरेखाााससार आिखी १४ िकारच्या प्रवमााािंी प्रार्षमती येथे झाली आहे. 
आतापयंत ३५०० पेक्षा लास्त प्रवमााे आप्रि ३६०० मंप्रलाािंी उभारिी मथे झाली कसूा प्रवमाााच्या व 
मंप्रलााचं्या रेखभालीिी लबाबरारीससद्धा ही कंपाी मोठ्या िमािात पार पाडते. भारताच्या सवध उपग्रहािें 
कनग्ाबाि (लाँि व्हेईकल्स) या कंपाीाे प्रार्षमले आहेत. काेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पसरस्कारााे कंपाी 
सन्माप्रात केली गेली आहे. 
 
िंहदुस्थान ॲिटी बायोणट्स णलणमटेड (एचएएल), िंपपरी : भारतातील सावधलप्राक के्षत्रातला औतध 
प्रार्षमती करिारा पप्रहला कारखााा. भारत सरकाराे यािी स्थापाा १९५४ मध्ये यसप्रासेफ आप्रि लागप्रतक 
आरोग्य संघटाा याचं्या सप्र्रमय पावठब्यााे केली. ससरुवातीला पेप्राप्रसलीासारखे िप्रतलैप्रवक उत्पारा 
करत. ांतर त्यामध्ये औतधाच्या सवध िकारािंी भर घातली. पाळीव िाण्याकंप्ररता काही औतधेही मथे तयार 
होतात. 
 
हीरोचे सूत्र (णहरोज फॉम्युगला) : कलेक्झापं्रड्रयािा प्रहरो (म.स. ६२) यािे बरेि काम भपू्रमतीशी संबपं्रधत 
आहे. प्रवशतेतः त्यााे प्रत्रकोि, बहसभलूाकृती व शाकंवािें के्षत्रफळ, घााकृतींिे घाफळ व संख्यािें वगधमूळ 
काढण्यािी सूते्र प्ररलेली आहेत. लसे : 
 
प्रत्रकोिािे के्षत्रफळ =   लेथे a, b, c या कास्रममे कोा A, B, C समोरील बालू व 
 

 
 
हुए, बनाडो आलबटो (१८८७-१९७१) : कलेनन्टााच्या या मपं्रद्रय प्रवज्ञाा शास्त्रज्ञाला १९४७ िे मपं्रद्रयप्रवज्ञाा 
तसेि वैद्यकशास्त्रािे ाोबेल िाईल कालध  फरप्रडन्ड कोरी आप्रि गेटी थेरेसा कोरी याचं्याबरोबर प्रमळाले. 
‘पी्यमसटरी गं्रथीच्या हामकािा साखरेच्या ियापियावर पप्ररिाम’ या संशोधााकप्ररता त्याांा हे पाप्ररतोप्रतक 
प्रमळाले. 
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हुजुरबाजार, िसतं शंकर (१९१९-१९९१) : प्रवद्याथी रशते ऐकलेल्या महालाोबीस व सी. व्ही. रामा 
याचं्या संख्याशास्त्र व संभाव्यतेवरील व्याख्यााातूा हसलूरबालाराांी पसढील कभ्यास सखं्याशास्त्रात करण्यािी 
स्फूती घेतली. कें प्रब्रल प्रवद्यापीठातील शास्त्रज्ञ हॅरॉल्ड लेफ्रील याचं्या पठडीत तयार झालेल्या 
हसलूरबालाराचं्या संशोधाात प्रफशरििीत महत्तम संभव आकलक आप्रि लेफ्रील पसरस्कृत व्यसत््रमम 
संभाव्यतेवर आधारलेले बेईसीय कासमाा यािंा ससरेख सगंम आढळतो. त्यािंा ‘कप्रवकारका’वरील प्राबंधास 
कें प्रब्रल प्रवद्यापीठािे ‘ॲडाम्स’ पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले होते (१९६०). हसलूरबालाराचं्या ियत्ाााे पसिे 
प्रवद्यापीठाच्या संख्याशास्त्र प्रवभागास ‘िगत कध्यया व संशोधा कें द्रा’िा रला प्रमळाला व त्यातूा 
आंतरराष्ट्रीय गसिवते्तच्या तरुि संशोधकािंी एक प्रपढीि प्रामाि झाली. 
 
हुबेहुब पुनरुत्पादन (रेस्प्लकेशन) : पसारुत्पारा िप्र्रमयेररम्याा तसेि सलीवाचं्या वाढीररम्याा पेशीतील 
लैप्रवक घटकाचं्या हसबेहूब िती प्रामाि होण्यािी िप्र्रमया. डीएाए रेिूिे पसारुत्पारा होतााा मूळ रेिूपासूा 
हसबेहूब ावीा िती प्रामाि होतात. कशा िकारे मूळ रेिूपासूा पसारुत्पारा होिारा डीएाए हा सलीवातंील 
एकमेव रेिू आहे. डीएाए रेिूिे स्वपसारुत्पारा होतााा त्यािे रोा धागे प्रवभक्त होऊा ित्येक धाग्यापासूा 
ावीा धागा तयार होऊा त्या रोा धाग्यािंा ावीा रेि ू प्रामाि होतो. या ावीा पसारुत्पाप्ररत रेिूत एक 
धागा मूळ रेिूतील तर एक ावीा कसतो. 
 

 
 

हुबेहुब प्रणतकृती (्लोन) : एकाि प्रपतरापासूा लन्माला आलेला व त्यामसळे त्यािी हसबेहूब िप्रतकृती 
कसलेला सलीव. लैं प्रगक पसारुत्पारा ििालीाे लन्माला येिाऱ्या सलीवामंध्ये माता व प्रपता याचं्याकडूा 
प्रमळालेल्या लासकािंी सरप्रमसळ होऊा त्यािंी स्वतःिी लासकरिाा तयार होत कसते. पि क्लोािप्र्रमयेत 
मातेच्या बीलातील लासके कसलेल्या कें द्रकािे उच्चाटा करूा प्रतथे कोिा एका व्यक्तीच्या काप्रयक 
पेशीतील कें द्रकािी स्थापाा केलेली कसते. त्यामसळे त्यािी लासकरिाा व म्हिाू आासवपं्रशक गसिधमध त्या 
प्रपतर व्यक्तीिी हसबेहूब िप्रतकृती कसते. एवडबरा येथील रोझेप्रला मनन्स्ट्ूयमटमध्ये १९९६ साली क्लोा 
तंत्राद्वारे, पप्रहल्यावप्रहल्या सस्ता िाण्यािी, डॉली या मेंढीिी, प्रार्षमती केली गेली होती. वास्पतींमध्ये 
ाैसर्षगकरीत्या तसेि कृप्रत्रमरीत्याही क्लोा तयार केले गेले आहेत. 
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हूक, रॉबटग (१६३५-१७०३) : नस्थप्रतस्थापकत्वािा प्रायम सागंिारा मगं्रल शास्त्रज्ञ. तािबल लावले कसता 
लाबंी वाढते, तर सपंीडा बल लावले कसता, लाबंी कमी होते. नस्थप्रतस्थापकत्वाच्या मयारेत बल लावले 
कसता, पराथात होिारी िप्रतप्रवकृती (स्राे) ही त्यावर लावलेल्या िप्रतबलाच्या (स्रेस) िमािात कसते. 
िप्रतबलािे िप्रतप्रवकृतीशी गसिोत्तर नस्थर कसते त्याला नस्थप्रतस्थापक गसिाकं म्हितात. 
नस्थप्रतस्थापकत्वाच्या मयारेच्यापलीकडे बल लावल्यास पराथाच्या आकारमााातील बरल स्थायी 
स्वरूपािा ठरतो, म्हिले बल काढले कसता पराथध मूळ नस्थतीला येत ााही. 
 

रॉबटध हूक यााे सूक्ष्मरशधकाच्या साहाय्यााे वास्पतींमधील पेशींिाही शोध लावला. बसिाच्या 
झाडाच्या सालीमध्ये मधमाशाचं्या पोळ्यािंमािे ज्या पोकळ्या आढळल्या त्या पेशी आहेत, कसे त्यााे 
सापं्रगतले. 
 
हृदय (हाटग) : रक्ताप्रभसरिासाठी शरीरात बसवलेला पंप म्हिले हृरय. लीवाभर िालिारा हा पपं 
छातीत उरोस्थीच्या मागे फस प्फस साचं्या मधल्या भागात कसतो. आपल्या हाताच्या मसठीएवढा त्यािा आकार 
कसतो. कोित्याही िौढ मािसािे हृरय ३०० गॅ्रम वलाािे कसते. त्यािी लाबंी १२ सें. मी. कसूा रंुरी ९ 
सें. मी. आहे. सवात लास्त रंुर भागािी लाडी ६ सें. मी. कसते. यात िार प्रवभाग कसतात. वरच्या भागात 
रोा कवलरे व खालच्या भागात रोा प्रालये. शरीरातील सवध रक्त उलव्या कवलरात येते. तेथूा उलव्या 
ाीलयातूा फस प्फस सधमाीवाटे फस प्फस सात लाते. फस प्फस सात फस प्फस साीलेवाटे डाव्या कवलरात येऊा तेथूा 
डाव्या ाीलयात आप्रि तेथूा महाधमाीवाटे शरीरात लाते. एका स्पंराात ७५ प्रम. प्रल. रक्त हृरयातूा 
बाहेर पडते. म्हिले एका प्रमप्राटाला ५·२५ प्रलटर. हृरयावर रसपररी आवरि कसते. हृरयाच्या स्ाायूिें तंतू 
एका वळेेला सगळे आकसं िा वा िसरि पावतात. कवलर व ाीलयात तसेि महाधमाी व महााीला याचं्यात 
झडपा कसतात. त्या रक्ताला मागे येऊ रेत ााहीत. हृरयाला रक्तपसरवठा कॉरोारी धमाीमाफध त होतो. 
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हृदय 

 
हृदयस्नाय ू(कार्णडयाक मसल) : हृरय हा एक स्ाायूांी बावलेला पंप. हृरयािे स्ाायू प्राकामी होण्यािी 
कारिे काेक आहेत. हृरयािे स्ाायू प्राकामी झाल्यामसळे रोग्याला धाप लागते. कंगावर सूल येते, मेंरूलाही 
सूल येते व हळूहळू रोग्यािा मृत्यू होतो. 
 
हृदयािरि (पेणरकार्णडयम) : हृरयाला आवरिासारखी सवध बालूाे लपेटिारी तलम ऊती. या 
आच्छाराामसळे हृरय ससरप्रक्षत राहते व हृरयावरिाच्या खाली कसलेला वगंिासारखा गसळगसळीत द्राव 
हृरयाला घतधि-मसक्त ठेवतो. क्वप्रित या ऊतीला लंतसससंगध होऊा सूल आल्यास त्यािे प्राराा व उपाय 
त्वरीत कराव ेलागतात. 
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हेअरणलप : बालकामंध्ये उपलति उद्भविारा एक रोत. यामध्ये वरिा ओठ फाटलेला कसतो. त्यापायी 
उद्भवलेली भेग थेट ााकपसडीपयंतही पोहोिते. लन्माांतर थोड्याि कालावधीत, मूल बोलायला 
लागायच्याआधीि, शस्त्रप्र्रमयेाे हा रोत रूर करावा लागतो. कन्यथा मसलाला बोलण्यात कडिि प्रामाि 
होऊ शकते. 
 

 
 

हेणजणटअस, रेनेटस (४५०-५००) : रोमा पशसशास्त्रज्ञ. त्यााे आधसप्राक पशसवैद्यकशास्त्रािी स्थापाा केली. 
त्यााेि त्या प्रवतयावरील पप्रहले पाठ्यपसस्तक प्रलप्रहले. 
 
हेन्री : प्रसस्तेम आंतरााप्रसयॉााल, या आंतरराष्ट्रीय मााक ििालीतील िवतधकतेिे एकक. ज्या बंर 
मंडलातूा वाहिाऱ्या प्रवद्यसत् िवाहामसळे त्यात उद भविाऱ्या िसंबकीय स्त्रोतािी मात्रा रर ॲनम्पयरमागे एक 
वबेेर आहे कशा लाळ्यािी िवतधकता एक हेन्री कसते. ‘H’ हे त्यािे प्रिन्ह आहे. 
 
हेटगझ, लुडणिग गुस्ताफ (१८८७-१९७५) : लमधा भौप्रतकशास्त्रज्ञ. १९२५ िे ाोबेल पाप्ररतोप्रतक लेम्स फ्राकं 
याचं्या समवते प्रमळाले. मलेक्रॉा व किू याचं्यामधल्या िभाराप्रवतयी प्रायम तयार केले. 
 
हेल, जॉजग एलेरी (१८६८-१९३८) : कमेप्ररका सौरखगोलशास्त्रज्ञ. माऊंट प्रवल्सा वधेशाळेिा म.स. १९०४ 
ते म.स. १९२३ या काळातला संिालक. सौरडागािें तापमाा सूयाच्या पृष्ठभागावरील सवधसाधारि 
तापमााापेक्षा कमी कसल्यािे राखवाू रेिाऱ्या हेल यााे हे सौरडाग कप्रतशय तीव्र िसंबकत्व कसलेले िरेश 
कसल्यािेही राखवाू प्ररले. त्यािबरोबर हेलाे सूयाच्या िसंबकीय ध्रसवाचं्या ससमारे २२ वतांत रोारा होिाऱ्या 
करलाबरलीिाही शोध लावला. (पाहा : हेल दुर्घबर्ण) 
 
हेल दुबीि (हेल टेणलस्कोप) : कमेप्ररकेतील कॅप्रलफोर्षाआतील पलॅोमार पवधतावर लॉलध एलेरी हेल या 
कमेप्ररका खगोलशास्त्रज्ञाच्या पसढाकारााे उभारलेली रोाश ेमंि (पाि मीटर) व्यासािी परावती रसबीि. 
म.स. १९४८ साली तयार झालेली ही रसबीि त्याांतर िार रशकाहूंा कप्रधक काळ लगातली सवांत मोठी 
रसबीि ठरली होती. (पाहा : हेल, जॉजट एलेरी) 
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हेणिश, अटँनी (१९२४- ) : कें प्रब्रल प्रवद्यापीठातूा रेप्रडओखगोलशास्त्रात संशोधा करिारा मनंग्लश 
खगोलशास्त्रज्ञ. स्पंरक ताऱ्यासंंबधंी केलेल्या संशोधााबिल म.स. १९७४ सालिे ाोबले पाप्ररतोप्रतक त्याांा 
प्रमळाले. 
 
हेिेसी, जॉजग दे (१८८५-१९६६) : प्रकरिोत्सारी समस्थाप्राकािें लेबल लावाू ते पराथध रासायप्राक 
िप्र्रमयामंध्ये त्या पराथांिा िवास कसा होतो यािे तंत्र, रेसर टेनक्ाक, प्रवकप्रसत केल्याबिल १९४३ 
सालिा रसायाशास्त्रातील ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळप्रविारे हंगेप्ररया शास्त्रज्ञ. ³²P या प्रकरिोत्सारी 
समस्थाप्राकािा वापर करूा त्याांी शरीरातील ियापिय प्र्रमयािंा कभ्यास केला. 

 

 
 
हेस, िाल्टेर रुडॉल्फ (१८८१-१९७३) : नस्वत्झलंडमध्ये लन्मलेले मंग्रल शरीरशास्त्रज्ञ. शरीरातील प्रवप्रवध 
कवयवािें प्रायंत्रि करिारी स्वतंत्र कें दे्र मेंरूमध्ये कसतात हे प्रसद्ध केल्याबिल त्याांा ॲन्टोप्रायो एगास 
मोप्राल याचं्या समवते १९४९ सालिा ाोबेल पसरस्कार प्ररला गेला होता. कप्रतशय टोकरार कसे 
मलेक्रोड्स वापरूा त्याांी कस त्री व मालंरी याचं्या मेंरूमधील प्रारप्राराळे भाग उिीप्रपत करूा शरीरातील 
र्श्साासारख्या काैनच्छक प्र्रमयािें प्रायंत्रि मेंरूच्या तळाशी कसलेल्या हैपोथलॅॅमस या भागाकडूा होते हे 
राखवाू प्ररले. त्यािें संशोधा मतके ाेटके होते की मालंराच्या मेंरूतील प्रववप्रक्षत भाग उिीप्रपत करूा 
त्याला कस त्र्यााे भेडसावल्यावर होिाऱ्या त्याच्या िप्रतप्र्रमया व्यक्त करायला उद्यसक्त केले होते. 
 
हॅम रेणडओ : हौशी लोकािंा रेप्रडओ. लघसलहरी ग्राहक व िके्षपक याचं्या मरतीाे रेप्रडओसंरेशािंी 
रेवािघेवाि करिारी ििाली. आपत्कालीा संरेश रळिवळिासाठी यािा उपयोग होतो. 
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हॅलाईड : हॅलोला (फ्ल्यसरीा, क्लोरीा, ब्रोमीा आप्रि आयोडीा) आप्रि रससरे मौल वकवा काबधाी गट 
याचं्या सयंसगाला हॅलाईड कसे म्हितात. काही धातंूिे हॅलाईड आयप्राक कसतात. उरा. NaCl, KBr, NaF 
वगैरे. हॅलाईड सयंसगे फार उपयोगी आहेत. प्रमठाप्रशवाय किाला िवि ासते. आयोडाईडयसक्त मीठ 
थॉयराईडच्या प्रवकाराांा िप्रतबंध करते. फोटोग्राफी व्यवसायात ब्रोमाईड वापरतात. कािेवर ाक्षीकाम 
करण्यासाठी हायड्रोफ्ल्यसप्ररक आम्ल वापरतात. कल्प िमािात फ्ल्यसराईड राताांा कीडण्यापासूा वािवते. 
 
हॅली, एडमंड (१६५६-१७४२) : मंनग्लश खगोलशास्त्रज्ञ, हवामााशास्त्रज्ञ आप्रि भौप्रतकशास्त्रज्ञ. म.स. 
१५३१, १६०७ आप्रि १६८२ साली प्ररसलेले तेलस्वी धूमकेतू हे वगेवगेळे ासूा तो शहात्तर वतांिा 
आवतधाकाळ कसिारा एकि आवती धूमकेतू कसल्यािे त्यााे राखवाू प्ररले. या धूमकेतूला आता हॅलीच्या 
ाावााे ओळखले लाते. ताऱ्याांा स्वतःिी गती कसते हेही हॅलीाे राखवाू प्ररले. सागरी िवासात आपले 
स्थाा ाक्की समलण्यास आवश्यक कसलेले रेखाशं काढण्यासाठी िदं्राच्या स्थााावर आधारलेली वगेळी 
पद्धतही हॅलीाे शोधूा काढली. तसेि, बसध आप्रि शस्रमाच्या कप्रध्रममिावर आधाप्ररत कसलेली सूयध व पृथ्वी 
याचं्यातले कतंर काढण्यासाठी ावी पद्धतही हॅलीाे ससिवली होती. हॅली हा एकवीस वतध प्रग्राीि 
वधेशाळेच्या सिंालकपरी होता. (पाहा : हॅलीिा धूमकेतू) 
 

 
 

हॅलोजन : ग्रीकभातेत, हॅलोला म्हिले क्षार प्रामाि करिारा. रासायप्राक साधम्यध कसलेल्या, फ्ल्यसरीा (F 
क.्रम. ९), क्लोरीा (Cl क. ्रम. १७) ब्रोमीा (Br क. ्रम. ३५), आयोडीा (I क. ्रम. ५३) आप्रि ॲस्टॅटीा 
(At क. ्रम. ८५) या ५ मूलद्रव्यािा गट. हे सवध कधातू कसूा कत्यंत प्र्रमयाशील आहेत. याचं्या बाह्यकके्षत ७ 
मलेक्रॉा कसतात. त्यामसळे कल्कली धातूच्या बाह्यकके्षतील एक मलेक्रॉा घेऊा त्यािें कष्टक पूिध होते 
आप्रि ऋिाया प्रामाि होतो. म्हिूाि कल्कली धातूबरोबर, सोप्रडयम क्लोराईड, पोटॅप्रशयम 
आयोडाईडसारखे आयप्राक क्षार होतात. 
 
हॅलोजन णदिे (हॅलोजन लॅम्प) : क्वाटधझ कािेच्या प्रावात ाळीमध्ये प्रानष्ट््रमयवायू सोबत आयोप्रडा, ब्रोप्रमा, 
क्लोरीा, फ्लोरीा यासारख्या हॅलोलािी संयसगे भरूा तयार केलेला प्ररवा. यातली तापिारी तार 
टंगस्टािीि कसते. हे प्ररव ेप्ररलारेटीव्ह सायकल तत्त्वावर कायध करतात. कप्रधक तापमााामसळे टंगस्टािे 
बाष्ट्पीभवा होऊा टंगस्टािे कि मसक्त होऊ लागतात. परंतस ाळीतील हॅलोला संयसगामसळे रासायप्राक 
प्र्रमया घडूा मसक्त झालेले टंगस्टािे कि पसन्हा प्रफलॅमेंटकडे परत पाठप्रवले लातात. यामसळे हे प्ररव े ा 
काळवडंता लास्त पाढंराशसभ्र िखर िकाश रेतात व रीघधकाळ प्रटकतात. त्याच्या िकाशाच्या िखरतेमसळे 
धसक्यात त्यािंा वापर होतो. 
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हॅलोजनीकरि (हॅलोजनेशन) : एखाद्या संयसगात हॅलोलािा किू टाकण्यािी रासायप्राक प्र्रमया. 
क्लोप्ररप्राकरि, ब्रोप्रमप्राकरि वकवा फ्लस प्ररप्राकरि कशा संज्ञा वापरतात. कल्केाबरोबर सरळ रासायप्राक 
प्र्रमया होते. 
 
हॅिथग, िॉल्टर नॉमगन (१८८३-१९५०) : प्रब्रप्रटश रसायाशास्त्रज्ञ. पाऊल कारेर समवते याांा १९३७ साली 
ाोबले पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले. कबकरके व ‘सी’ लीवासत्त्व यावरील प्रवशते कामाबिल त्याांा हा सन्माा 
प्रमळाला. शकध रेमधील काबधािे किू सरळ रेतेत ासूा कड्यासारखे गोलाकार रिाेिे कसतात हे त्याांी 
प्रसद्ध केले. ॲस्कॉरप्रबक ॲप्रसड त्याांी तयार केले. त्यामसळे लीवासत्त्व े कृप्रत्रमप्ररत्या तयार करता येऊ 
लागली व ती स्वस्तही झाली. 

 

 
 
होकायतं्र (कंपास) : पृथ्वीवरील प्ररशा रशधप्रविारे उपकरि. यामध्ये लोहिसबंक यसक्त कसा काटा कसतो. 
तो पृथ्वीच्या िसबंकीय के्षत्राशंी तंतोतंत लसळवाू घेतो. खास करूा बोटीच्या िवासात ते खूप उपयसक्त ठरते. 
या िसंबकीय डबीमध्ये उत्तर, रप्रक्षि, पूवध, पप्रिम प्ररशा राखप्रवलेल्या कसतात. ललमागााे होिारा िवास 
आप्रि मालवाहतूक या उपकरिामसळे खूप ससरप्रक्षत आप्रि कायधक्षम कशी झाली. 

 

 
 
होमी भाभा णिज्ञान णशक्षि कें द्र (एचबीसीएसई) : प्रवज्ञाा व गप्रितािे प्रशक्षि ससलभ करिे आप्रि समालात 
प्रवज्ञाा साक्षरता वाढविे या उिेशााे टाटा मूलभतू संशोधा संस्थेच्या कप्रधपत्याखाली १९७४ मध्ये स्थापा 
झालेली ससं्था. प्रशक्षकाकंप्ररता कायधशाळा, कभ्यास्रमम प्रार्षमतीत सहभाग, ामसाा ियोग शाळा उभारिी, 
रसबधल घटक आप्रि आप्ररवासी याचं्या प्रशक्षिाकप्ररता प्रवशते ियत्ा, पाठ्यपसस्तक प्रार्षमतीत लेखा व सल्ला 
तसेि सहकायध कसे ाााा उप्रमम कें द्रातफे ससरू आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रवज्ञाााच्या प्रवप्रवध 
प्रवतयातील ऑप्रलनम्पयाडमध्ये भाग घेण्यासाठी भारतातील प्रवद्याथी तयार करण्यािे काम गेली १० वत ेहे 
कें द्र करत आहे. प्रवज्ञाा िसारािा राष्ट्रीय पसरस्कार संस्थेला प्रमळाला आहे. 
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होमो सेणपयिस : आंतरराष्ट्रीय ाामकरिाच्या प्रायमािंमािे आधसप्राक माावलातीिे शास्त्रीय ााव. पूवध-
माावापासूा (होमो मरेक्टस) आधसप्राक मााव ससमारे एक लक्ष वतांपूवी आप्रफ्रकेच्या पूवध प्रकााऱ्यावरील 
गवताळ िरेशात, उत््रमातंीद्वारे लन्मास आला, कसे समलतात. मागील पायावंर उभे राहूा रूरवर पाहू 
शकिारा, मोठ्या मेंरूिा, प्रविार करू शकिारा, हसू शकिारा हा एकि ितसष्ट्पार, सस्ता िािी होय. 
 
होलणमयम (Ho) : किस्रममाकं ६७ िे लॅन्थााईड्स गटातील मूलद्रव्य. १८७८ साली नस्वप्रडश शास्त्रज्ञ ले. 
एल. सॉरेट व लमधाशास्त्रज्ञ पी.टी. क्लेव्ह याांी स्वतंत्रपिे यािा शोध लावला. मोाझामट व तत्सम 
खप्रालामंध्ये ते आढळते. 
 
होलोणसन : ससमारे १० हलार वतांपूवी संपसष्टात आलेल्या कंप्रतम प्रहमयसगाच्या समाप्तीपासूा ते आतापयंतच्या 
भगूभीय कालखंडास होलोप्रसा कालखंड म्हितात. (पाहा : भगूभीय कालमापन) 
 
हॉइल, रेिकड (१९१५-२००१) : प्रब्रप्रटश खगोलशास्त्रज्ञ आप्रि प्रवज्ञाा लेखक. हॉमल याांी प्रवर्श्ाच्या नस्थर-
नस्थती िारूपािी थॉमस गोल्ड आप्रि हमाा बाँडी याचं्या सहकायााे माडंिी केली. ताऱ्याचं्या प्रार्षमतीवर 
संशोधा करतााा हॉमल याांी, ताऱ्याचं्या गाभ्यात मूलद्रव्याचं्याि टप्प्या-टप्प्यााे होिाऱ्या संम्मीलाातूा 
पसढील मलूद्रव्यािंी प्रार्षमती होत कसल्यािेही राखवाू प्ररले. पृथ्वीवरील लीवसृष्टीिी प्रार्षमती ही 
कंतराळातूा आलेल्या लीवािूंकडूा झाल्याच्या प्रसद्धान्तािा प्रसद्धान्तािा हॉमल याांी पसरस्कार केला. 
हॉमल हे प्रवज्ञााकथाकारही होते. (पाहा : स्स्थर-स्स्थती प्रारूप) 

 

 
 
हॉणकिग, स्टीफन (१९४२- ) : केनम्ब्रलमधील एकेकाळी न्यटूााे भतूप्रवलेल्या परावरिे सध्यािे गप्रिती. 
गपॅ्रलप्रलओ व न्यटूा याांी प्रवर्श्ात सवधत्र कसलेल्या गसरुत्वाकतधिािे प्रायम प्रवतर केले तर मकॅ्सवले आप्रि 
फॅरॅडे याांी प्रवद्यसत् िसबंकीय के्षत्रािे प्रायतं्रि करिाऱ्या प्रायमािें प्रवविेा केले. त्याांतर किसगभातील प्रवप्रवध 
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बलािंी माप्रहती प्रमळाली. कप्रतसूक्ष्म के्षत्रातील घटाािंी तकध संगती लाविारे पसन्लयाप्रमकीिे प्रसद्धान्त तर 
कप्रतस्थूल म्हिलेि वैप्रर्श्क स्तरावरच्या घटाािें तकध सगंत प्रववरि करिारा सापेक्षतावारािा प्रसद्धान्तही 
िस्थाप्रपत झाला. या सवांाा एकत्र गसंफिारे सूत्र शोधूा काढण्यािा ियत्ा आईन्स्टाईाांतर हॉप्रकन्ग 
याांीि केला आहे. पून्लयाप्रमकी आप्रि सापेक्षतावार यािंी काही िमािात सागंड घालण्यातही ते यशस्वी 
झाले आहेत. तरुिपिापासूा एका रसमीळ तसेि रसःसाध्य रोगापायी आलेल्या कपगंत्वावर मात करूा 
त्याांी हे मौप्रलक सैद्धानन्तक संशोधा केले आहे. 

 

 
 
हॉजणकन, डोरोथी क्रोफूट (१९१०-१९९४) : या प्रब्रप्रटश रसायाशास्त्रज्ञ मप्रहलेला १९६४ साली ाोबले 
पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले. क्ष-प्रकरिािा उपयोग करूा त्याांी लीवरासायप्राक पराथांिी रिाा राखवली आप्रि 
बी₁₂ या लीवासत्त्वािे पप्रहले क्ष-प्रकरि छायाप्रित्र काढले. पेनप्सा या िप्रथाािे व पेप्राप्रसलीाच्या रिाेिे 
त्याांी प्रवश्लेति केले. 

 

 
 
हॉजणकिस णडसीझ : हा एक िकारिा ककध रोग आहे. यािे कारि कलूा समललेले ााही. िप्रतकारशक्ती 
प्रबघडिे, काही प्रवतािूंिी लागि वकवा लासकीय प्रार्षमती ही या रोगािी कारिे. यात ससरुवातीस मााेत 
प्रलम्फगं्रथीिी वाढ होते. ही गं्रथी रसखत ााही. काही वळेा प्राराा ा होिारा ताप सतत येतो. हळूहळू 
मतरही प्रलम्फगं्रथीिी वाढ होते. रोग्यािे वला कमी होते व थकवा येतो. प्रकरिोत्सगध, पेशीााशक औतधे 
वकवा कनस्थमगलािे आरोपि ही उपायपद्धती आहे. बहसतेक वळेी बरा होिारा हा ककध रोग आहे. 
 
हॉपणकिस, रेिकडणरक गाऊलँड (१८६१-१९४७) : प्रब्रप्रटश शरीरशास्त्रज्ञााे १९२९ सालिे ाोबेल पाप्ररतोप्रतक 
डि शरीसशास्त्रज्ञ प्रिनस्तया आमकमाा याचं्याबरोबर संयसक्तप्ररत्या प्रमळवले. शरीर वाढीस उपयोगी 
पडिाऱ्या लीवासत्त्वाच्या शोधासाठी हा पाप्ररतोप्रतक प्रमळाले. 
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हॉफमान, रोनाल्ड (१९३७- ) : केाेिी फस कस ई याचं्या समवते १९८१ सालिा ाोबेल पसरस्कार प्रमळप्रविारे, 
लन्मााे पोप्रलश कसलेले कमेप्ररका रसायाशास्त्रज्ञ. रासायप्राक प्र्रमया कशा घडतात यासंबधंी या रोा 
शास्त्रज्ञािंी गृप्रहतके कप्रतशय महत्त्वािी ठरली आहेत. नव्हटॅप्रमा ब₁₂ च्या काही रासायप्राक प्र्रमया ्रममााे 
ससमारे १०० पायऱ्याांी पूिध होतात हे त्याांी प्रसध्र केले. 
 
हॉफस्टाटर, रॉबटग (१९२५-१९९०) : १९६१ सालिे भौप्रतकशास्त्रासाठीिे ाोबले पाप्ररतोप्रतक रुडॉल्फ 
म्योसबाऊकर या वैज्ञाप्राक सहकाऱ्याबरोबर प्रमळप्रविारे लमधा शास्त्रज्ञ. किसकें द्रावरूा मलेक्रॉािे होिारे 
प्रवप्रकरि (स्कॅटवरग) व किसकें द्रातील मलूकिाचं्या कभ्यासासाठी हे पाप्ररतोप्रतक प्ररले गेले. 
 
हॉल पणरिाम : ज्याच्यातूा प्रवद्यसतिवाह वाहतो आहे कसा प्रवद्यसतवाहक लर त्या िवाहाच्या प्ररशशेी 
काटकोाात कसलेल्या िसंबकीय के्षत्रात सापडला तर त्या वाहकामध्ये प्रवद्यसत् प्रवभव उत्पि होते. या 
आप्रवष्ट्काराला त्यािा शोध लाविाऱ्या एडप्रवा हॉल यािें ााव प्ररले गेले आहे. िसंबकीय के्षत्रािे मोलमाप 
करण्याच्या ििाली या िभावािा वापर करतात. 
 
ह्यूमन बलड कल्चर : माावी शरीरातील संपूिध रक्त, ताबंड्या व पाढंऱ्या पेशी आप्रि रक्त द्रव - यास रक्त 
संिय म्हितात. सामान्यतः ७० प्रकलो वला कसलेल्या िौढ पसरुतािा रक्त संिय ५ प्रलटर कसतो. रक्त 
संियावर प्रायंत्रि ठेवण्यािे काम मूत्रवपड करतात. 
 
ह्यूमस : मातीतील काबधाी स्वरूपातील काळसर भसरकट रंगािा रवाळ सेंप्रद्रय पराथध. पालापािोळा कस लूा 
लप्रमाीत तयार झालेला वकवा सेंप्रद्रय खताद्वारे भरखत म्हिाू घातलेला. हा लप्रमाीत कसतो तेव्हा 
मातीिी धूप कमी होते. हवा व पािी खेळते राहते. लीवलंतंूिी वाढ व किद्रव्यािें सरंक्षि होऊा, लप्रमाीिे 
भौप्रतक व लैवरासायप्राक गसिधमध ससधारतात. 
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क्ष 
 
‘क्ष’ गुिसूत्र (ए्स क्रोमोझोम) : पसरुताच्या पेशींमधील वलगवािक गसिसूत्राचं्या लोडीपैकी एक. हे गसिसूत्र 
पसरुताला मातेकडूा प्रमळालेले कसते. स्त्रीच्या पेशींमधील वलगवािक गसिसूत्राचं्या लोडीपैकी रोन्ही 
लोडीरार एक्स िकारिेि कसतात. (पाहा : य गुर्णसूत्र) 
 

 
 

क्ष-णकरि (ए्स-रे) : प्रवद्यसन्मोि ाप्रलकेतूा मोठ्या िमािातील प्रवभवातंरामसळे काही कज्ञात, कदृश्य, 
कप्रतभेरक िारिे बाहेर पडतात. या िारिाांी पराथात िप्रतरीप्ती प्रामाि होते. यािें प्राप्रित स्वरुप माहीत 
ासल्यााे त्याला ‘रोंटगेा’ याांी क्ष-प्रकरि कसे ााव प्ररले. यािा उपयोग मोडलेल्या हाडांिा शोध घेिे, 
शरीरात लपलेल्या वस्तू शोधिे, रात, फस प्फस से, मूत्रवपड यातील रोगािे प्राराा करिे. ्ूयममर (कबसधर) ाष्ट 
करिे, कसली ाकली प्रहरे, ाोटा शोधिे, सोाे िारंी सारख्या मौल्यवाा धातूिी तस्करी शोधिे, ओतीव 
धातसकामातील तडे, भेगा शोधिे मत्यारींसाठी होतो. 
 
क्ष-णकरि स्फणटकपरीक्षि (ए्स-रे णक्रस्टलोग्रंाफी) : क्ष प्रकरिाचं्या प्रववतधा (प्रडफॅ्रक्शा) या गसिधमािा 
वापर करूा, ब्रगॅच्या प्रायमााससार स्फप्रटकाचं्या लडिघडिींिा कभ्यास करण्यािे तंत्र. स्फप्रटकाचं्या 
किसमधील कतंरे आप्रि क्ष-प्रकरिािंी तरंगायाम (ववे्ह लें ग्थ) लवळलवळ सारखीि कसल्यामसळे 
स्फप्रटकामंधूा िवास करताांा क्ष-प्रकरिािे प्रववतधा होते आप्रि फोटोप्लेटवर िकाशमाा प्रठपक्यािंा, 
रागंोळीसारखा आरेख प्रमळतो. त्यावरूा फोटोप्लेटवर प्रमळिाऱ्या आरेखावरूा स्फप्रटकािा एकक घटक 
आप्रि पसारावृत्तीिी रिाा यासंबंधी माप्रहती प्रमळते. स्फप्रटकािी पूड घेऊाही हा कभ्यास करता येतो. 
 
क्ष-णकरि खगोलशास्त्र (ए्स-रे ॲस्रॉनॉमी) : कवकाशस्थ वस्तंूकडूा येिाऱ्या क्ष–प्रकरिािंा कभ्यास 
करण्याच्या दृष्टीाे प्रवकप्रसत झालेली खगोलशास्त्रािी शाखा. न्यरूॉा तारे, कप्रतावतारे, रीर्षघकािें गाभे 
तसेि कृष्ट्िप्रववरािंा पप्ररसर यापंासूा क्ष–प्रकरि उत्सर्षलत होत कसतात. 
 
क्ष-णकरि णनदान (रेणडओ डायननोणसस) : क्ष-प्रकरिािंा उपयोग रोगप्रारााासाठी खूप वळेा करावा 
लागतो. प्रवप्रशष्ट प्रफल्मवर क्ष-प्रकरिाचं्या साहाय्यााे कवयवािंी िप्रतमा घेतली लाते. सी.टी. स्कॅा, 
एम.आर.आय. ही आिखी काही िभावी साधाे रोगप्रारााासाठी वापरली लातात. ज्या वळेी 
रक्तवाप्रहन्यािंी िप्रतमा घ्यायिी कसेल कथवा क्ष-प्रकरि-पाररशधक कवयवािंी िप्रतमा घ्यायिी कसेल त्या 
वळेी क्ष-प्रकरि - कपाररशधक द्रावािा उपयोग केला लातो. तो मंलेक्शाद्वारा शरीरात टोिला लातो वकवा 
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प्रपण्यास रेतात. उरा. कॉरोारी कँप्रलओग्राफी. ांतर क्ष-प्रकरि परीक्षा केली लाते. PETमध्ये आयाािंा 
वापर करूा िप्रतमा घेतली लाते. (पाहा : चकरर्णपरीक्षा) 
 
क्षपि (णरड्शन) : ज्या रासायप्राक िप्र्रमयेत मलेक्रॉािे ग्रहि होते. व एखाद्या ऑक्सामडमधूा 
ऑनक्सला किू काढूा टाकला लातो, त्यास ‘क्षपि’ कसे म्हितात. ऑनक्सप्रडकरिाच्या प्रवरोधी कशी ही 
िप्र्रमया आहे. 
 
क्षयरोग (टीबी) : मायकोबॅक्टेप्ररयम ्यमसबरक्यसलोप्रसस या लीवािूच्या उपसगामसळे होिारा एक गंभीर रोग. 
सामान्यतः हा फस फ्फस साांा होत कसला तरी कोित्याही कवयवास हा होऊ शकतो. या रोगािे लंतू हवतूेा 
सं्रमप्रमत होत कसल्यााे तो संसगधलन्य आहे. आधसप्राक उपिार पध्रतीत औतधोपिारााे क्षयरोग संपूिधपिे 
बरा होऊ शकतो. या रोगापासूा बिाव करण्यासाठी लहाा मसलाांा बी.सी.ली.िी लस प्ररली लाते. 
लगातील गरीब रेशात क्षयरोगामसळे होिाऱ्या मतृ्यूंिे िमाि खूप कप्रधक आहे. 
 
क्षारता (सणलणनटी) : द्रवात प्रवरघळलेल्या क्षारािे िमाि. पाण्यािी क्षारता ही त्याच्या प्रवद्यसत् िवाह वाहूा 
ाेण्याच्या क्षमतेद्वारे मोलली लाते. या क्षारयसक्त पाण्यामसळे लप्रमाीिी क्षारतारेखील वाढते व प्रतिा कस 
कमी होतो. प्रवप्रहरीतील पाण्यािा भरमसाठ उपसा झाला की, समसद्राच्या पाण्यािे झरे लप्रमाीच्या पोटातूा 
प्रवप्रहरीकडे येतात व पािी खारे बाते. पाण्यातील क्षार पी.पी.एम. (पाटधस पर प्रमप्रलया म्हिले रहा 
लाखात एक भाग) या पप्ररमािात मोलतात. साधारतः १००० पी.पी.एम. (०·१%) क्षारयसक्त पािी हे 
प्रपण्यास कयोग्य ठरते. 
 
णक्षत्यशं (ॲणझमथ) : एखाद्या वस्तूिे प्रक्षप्रतलाच्या वतसधळावर घड्याळाच्या का्यमाचं्या प्रफरण्याच्या प्ररशाेे 
मोललेले कंशात्मक कंतर. उत्तरवबरूिे ‘प्रक्षत्यंश’ हे शून्य कंश कसूा पूवधवबरू, रप्रक्षिवबरू आप्रि पप्रिमवबरंूिे 
‘प्रक्षत्यंश’ कास्रममे ९०, १८० आप्रि २७० कंश कसतात. ‘प्रक्षत्यंश’ हे ताऱ्यािें स्थाा रशधवण्यासाठी स्थाप्राक 
पद्धतीाससारिे संरभांक म्हिाू वापरले लातात. ताऱ्यापासूा लर प्रक्षप्रतलावर लंब टाकला तर हा लंब ज्या 
वबरूवर प्रक्षप्रतलाला प्रमळतो त्या वबरूिे प्रक्षत्यंश हे त्या ताऱ्यािे प्रक्षत्यंश कसतात. ‘उिताशं’ आप्रि ‘प्रक्षत्यंश’ 
माहीत कसल्यास ताऱ्यािे आकाशातले स्थाा रशधवता येते. (पाहा : संदभट पद्धती, उन्नताशं) 

 

 
 
कु्षधानाशाचा ह्यास (ॲनोरेस््झया न्होसा) : या रोगािे मूळ कृश कंगयष्टीच्या हव्यासामध्ये आहे. म्हिले 
या रोगािा संबधं रोग्याच्या मााप्रसकतेशी आहे. हे रोगी वला कमी करण्यासाठी कमी खातात वकवा 
आवडते पराथध पोटभर खाऊा उलटी काढूा शरीराबाहेर टाकतात. यामसळे त्यािें कस पोति होते. 
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कु्षबध प्रिाह (टबयुगलंट फ्लो) : एक िकारच्या द्रव पराथाच्या िवाहात कोित्याही क्षिी गतीच्या प्ररशा आप्रि 
वगेामध्ये वगेााे फरक घडूा येतो. (पाहा : लॅचमनार प्रवाह) 
 
के्षत्रणिद्या (टोपॉलॉजी) : ा तसटता वकवा खराब ा होता सतत आकार बरलल्या लािाऱ्या वकवा वाकवल्या 
लािाऱ्या वकवा तािल्या लािाऱ्या तरीही ा बरलिाऱ्या पृष्ठभागािंा कभ्यास कसिारी भपू्रमतीिी शाखा. 
गसंतागसंतीच्या प्रवद्यसत् लाळ्याचं्या प्रवश्लेतिासाठी हे शास्त्र उपयसक्त ठरते. 
 
के्षपिास्त्र (णमसाइल) : रूर कंतरावरील शत्रूवर हल्ला करण्यासाठी वापरले लािारे कस्त्र. सामान्यतः, 
रॉकेटच्या साहाय्यााे के्षपिास्त्र फेकले लाते. के्षपिास्त्रािे िामसख्यााे रोा ढोबळ िकार आहेत. गामडेड व 
बॅप्रलनस्टक. गामडेड के्षपिास्त्रािे सपूंिध प्रायंत्रि फेकलेल्या लागेवरूाि केले लाते. याउलट, बॅप्रलनस्टक 
के्षपिास्त्रावर ते प्रवप्रशष्ट कके्षत पोहिेपयंति प्रायंत्रि कसते. ांतर ते खूप रूरवर आपल्या कके्षत िवास 
करते. म्हिूा त्यािा पल्ला गामडेड के्षपिास्त्रापेक्षा पसष्ट्कळि रूरवरिा कसू शकतो. गामडेड के्षपिास्त्रािे तीा 
उपिकार आहेत : १) भपूृष्ठावरूा शत्रूपक्षातील भपूृष्ठावर मारा करिारे (सफेस टू सफेस), २) भपूृष्ठावरूा 
हवतेील लक्ष्यावर मारा करिारे (सफेस टू एकर) व ३) हवतूेा पृष्ठावर मारा करिारे (एकर टू सफेस). 
बॅप्रलनस्टक के्षपिास्त्रािे रोा ढोबळ उपिकार आहेत : १) आयसीबीएम व २) आयआरबीएम. 
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पणरणशष्ठ-२ 
 

शबदािली 
 

इगं्रंजी नाि इगं्रंजी उच्चार मराठी अथग 

abacus कबाकस मप्रिगिक 

abcissa ॲबप्रससा भसल 

abortion ॲबॉशधा गभधपात 

absolute expansion ॲब्सोल्यसट एक्सपान्शा प्रारपेक्ष िसरि 

absolute number / value ॲब्सोल्यसट ांबर/व्हॅल्य ू केवल/मूल्य 

absolute temperature ॲब्सोल्यसट टेम्परेिर प्रारपेक्ष तापमाा 

absolute zero ॲब्सोल्यसट प्रझरो प्रारपेक्ष शनू्य 

absorption ॲब्सॉप्शधा शोति 

accelerator ॲक्सेलेटर िवगेक 

accumulator ॲक्यसम्यसलेरेटर संिायक प्रवद्यसतघट 

achromatic lens ॲ्रमोमपॅ्रटक लेन्स प्रवरंग वभग 

acid ॲप्रसड आम्ल 

acid rain ॲप्रसड रेा आम्लवता 

acoustic ॲकॉनस्टक ध्वाीशास्त्र 

activated charcoal ॲनक्टव्हेटेड िारकोल िभाप्रवत कोळसा 

adaption ॲडॅप्शा कासकूला  

adhesive ॲडेप्रसव्ह प्रिकट 

adiabatic changes ॲप्रडयाबपे्रटक िेंलेस कसं्रममी बरल 

adoption ॲडॉप्शा रत्तक ग्रहि 

ADP एप्रडपी ॲप्रडाोसीा डाय फॉस्फेट 

adrenal gland ॲप्रड्राल ग्लँड कप्रधवृक्क गं्रथी 

adsorption ॲडसॉप्शधा पृष्ठशोति 

aerobic respiration ॲरॉप्रबक रेनप्सरेशा ऑनक्सलासह र्श्साप्र्रमया 

aerodynamics एकरोडायाॅप्रमक्स वायसगप्रतकीय 

affinity ॲप्रफप्राटी समाकतधि 

agglutination कग्लसप्रटाेशा गसठळी 

agriculture ॲप्रग्रकल्िर शतेी 
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agro ecosystem ॲग्रो मकोप्रसनस्टम कृती पप्ररसंस्था 

agrobacterium ॲग्रोबनॅक्टप्ररयम लीवाि ू

agronomy ॲग्रोाॉमी कृप्रतप्रवज्ञाा 

agroproduct ॲग्रोिॉडक्ट शतेमाल 

AIDS एड्स मम्यसाो डेप्रफप्रशकन्सी व्हायरस 

air एकर हवा 

air-conditioning एकर कंप्रडशवाग वाताासकूला 

albinism कनल्बप्राझम विधहीाता 

albumin कल्ब्यसप्रमा र्श्ेतक 

alcohol कल्कोहोल कल्कली 

algae कल्गी शवैाल 

algebra कनल्लब्रा बीलगप्रित 

algebraic function कनल्लब्रामक फंक्शा बैप्रलक फले 

algorithm कल्गोप्ररथम कायधपद्धती 

aliphatic compounds ॲप्रलफॅटीक कंपाऊंड्स ॲप्रलफॅप्रटक संयसगे 

alkali metals कल्कली मेटल्स कल्कली धातू 

allergy ॲलली कप्रधहतधता 

allotropy ॲलॉरॉपी कपरुपे / कपरुपता 

alloy ॲलाय संप्रमश्र े

alpha decay कल्फा प्रडके कल्फा ऱ्हास 

alpha rays कल्फा रेल कल्फा प्रकरि 

alternate angle कल्टराेट कँगल व्यसत््रमम कोा 

alternating current कल्टराेवटग करंट परावती िवाह 

alternating series कल्टराेटींग सेरील एकातंर श्रेढी 

altitude कनल्ट्यमूड लंब 

alum ॲलम तसरटी 

alviolai ऑनल्व्हओलाय वायसकोश 

amalgam ॲमलगम पाररमेल 

amblyopia ॲनम्ब्लयोप्रपया आळशी डोळा 

amino acids कप्रमाो ॲप्रसड कप्रमाो आम्ल 

amniocentesis ॲनम्ाओसेंटेप्रसस गभधप्राराा परीक्षा 
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amorphous ॲमॉरफस कस्फप्रटकी 

amphibia ॲम्फीप्रबया उभयिरवगध 

amphibions ॲनम्फप्रबयन्स उभयिर 

amphibious ॲनम्फबायोस उभयलीवी वास्पती 

amplifier ॲनम्प्लफायर िवधी 

amplitude ॲनम्प्ल्ूयमड आयाम 

amplitude modulation ॲनम्प्ल्ूयमट मॉड्यसलेशा आयाम संस्करि 

anabolism ॲााबोप्रलझम शरीरातील लैवरासायप्राक प्र्रमया 

anaemia ॲप्राप्रमया पंडसरोग 

anaerobic respiration ॲाॉरॉप्रबक रेनस्परेशा प्रवाानक्सर्श्सा 

analytical / co-ordinate / 
algebraic geometry 

ॲाॅप्रलप्रटकल / कोऑर्षडाेट / 
कनल्लब्रामक लॉमेटी 

वैश्लेप्रतक / सहप्रारेशक / बपै्रलक 
भपू्रमती 

anaphase ॲााफेल पिावस्था 

anchor ॲकर खसंटी 

androgens कँड्रोप्रलन्स पसंलाक 

angina ॲन्लायाा गलशोथ 

angiosperm कँप्रलओस्पमध आवृत्तबीली वास्पती 

angle कँगल कोा 

angle of depression कँगल ऑफ प्रडिेशा कवांत कोा 

angle of Elevation कँगल ऑफ मलेव्हेशा उितकोा 

angstrom कँगस्रॉम लाबंीिे एकक 

angular displacement कँग्यसलर प्रडस्प्लेसमेंट कोाीय प्रवस्थापा 

angulates कँग्यसलेट्टस खूरवाले पश ू

animal breathing ॲप्रामल प्रब्ररींग िाियािें र्श्सा 

animal breeding ॲप्रामल प्रब्रवडग लाप्रतवतं पशसपैरास 

animal husbandry ॲप्रामल हज्बंडरी िािी संगोपा 

animal tuberculosis ॲप्रामल ्ूयमबरक्यसलोप्रसस गसरे आप्रि कोंबड्यातंील क्षयरोग 

anion ॲााया ऋिाया 

anisogamy ॲप्रासोगमॅी कसम यसग्मफला 

annals ॲाल्स कंकिाकृती 

annual rings ॲन्यसकल वरग्ल वार्षतक ि्ेरम 

anode ॲाोड धााग्र 
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anorexia nervosa ॲाोरेनक्झया ाव्हकसा क्षसधाााशािा हव्यास 

antiderivative कँप्रटडेप्ररव्हेप्रटव्ह िती प्रवकलल 

anthrax ॲन्िॅक्स गायी-बैल व प्रवशतेतः 
मेंढ्यामंधील फाशीरोग 

anthropology ॲिोपोलॉली मााववशंशास्त्र 

antibiotic ॲन्टीबायॉप्रटक िप्रतलैप्रवक 

antibodies ॲन्टीबॉडील िप्रतकारके 

anticlockwise ॲनन्टक्लॉकवामल िप्रतघप्रटवत 

antiemetic ॲनन्टएमेप्रटक वातं्या थाबंविारे औतध 

antigen ॲन्टीलेा िप्रतलेा 

antilogaritham कँप्रटलॉगपॅ्ररथम ितीलाग 

antimatter ॲन्टी मटॅर िप्रतद्रव्ये 

ANURAG कासराग ॲडव्हान्स न्यसमेप्ररकल प्ररसिध कँड 
ॲाॅप्रलप्रसस ग्रसप 

aorta एओटा महाधमाी 

ape एप वामााव 

aphelion ॲपहेप्रलया कपसूयधस्थाा 

aphids कप्रफडस वास्पतीवरील कीटक 

apogee ॲपली कपभसू्थाा 

Apollo project कपोलो िोलेक्ट कपोलो कायध्रमम 

appendicitis / appendix कपेंप्रडसायप्रटस / कपेंप्रडक्स आंत्रपसच्छराह 

Appleton layer ॲपलटा लेकर ॲपलटा थर 

applied mathematics ॲप्लामड मथेॅमपॅ्रटक्स उपयोप्रलत गप्रित 

aqua regia कक्वा रेप्रलया राल आम्ल 

Aquarium ॲकॅ्वप्ररयम मत्स्यालय 

aqueous humour ॲप्रक्वयस ह्यसमर ाेत्रोर 

arborial आबकप्ररकल वृक्षप्रावासी 

arc आकध  कंस / िाप 

arch आिध कमाा 

archeology आर्षकऑलॉली पसरातत्वप्रवज्ञाा 

Archimedes principle आर्षकप्रमप्रडल प्रिनन्सपल आर्षकप्रमप्रडलिे तत्व 

arctic circle आनक्टधक सकध ल उत्तरध्रसव िरेश 
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argonomics कगकाॉप्रमक्स माावकायध प्रवज्ञाा 

arithmatic कप्ररथमपॅ्रटक कंकगप्रित 

arithmatic mean/ GM/HM कप्ररथमपॅ्रटक मीा / लॉमेप्ररक 
मीा/ हामकप्राक मीा 

गप्रितमध्य / भपू्रमतीमध्य / 
हरात्मक मध्य 

aromatic compound ॲरोमपॅ्रटक कंपाऊंड ॲरोमपॅ्रटक सयंसग 

aromatic plant cultivation ॲरोमपॅ्रटक प्लाटं कनल्टव्हेशा ससगंधी वास्पतीिी लागवड 

array ॲरे रिाा 

arthritis आिायप्रटस साधं्यािा रोग 

arthropoda आिकपोडा संधीपार िािी 

artificial fibre आर्षटप्रफप्रशयल फायबर माावप्रार्षमत / कृप्रत्रम तंतू 

artificial insemination आर्षटप्रफप्रशयल मासेप्रमाेशा कृप्रत्रम रेता 

artificial intelligence आर्षटप्रफप्रशयल मंटेप्रललन्स कृप्रत्रम बसद्धीमत्ता 

artificial rain आर्षटप्रफप्रशयल रेा कृप्रत्रम पाऊस 

ascorbic acid ॲस्कॉर्षबक ॲप्रसड क लीवासत्व 

asexual reproduction कसेक्िसकल प्ररिॉडक्शा कलैं प्रगक िलाा 

Asian brown cloud एप्रशया ब्राऊा क्लाऊड आप्रशयाई राखाडी ढग 

asteroid ॲस्टेरॉमड लघसग्रह 

astigmatism ॲनस्टगमपॅ्रटझम दृप्रष्टवैतम्य 

astrolabe ॲस्रोलेब खगोलरशधक तबकडी 

astronaut ॲस्रोाॉट कंतराळवीर 

astronautics ॲस्रॉाॉप्रटक्स कंतराळिवासशास्त्र 

astronomical unit ॲस्रॉाॉप्रमकल यसप्राट खगोलशास्त्रीय एकक 

astronomy ॲस्रॉाॉमी खगोलशास्त्र 

astrophysics ॲस्रोप्रफप्रलक्स खगोल भौप्रतकशास्त्र 

asymptotes ॲप्रझम्प्टोट कांतोपगा 

atherosclerosis कथरोस्क्लेरॉप्रसस धमाप्रवलेपी प्रवकार 

atmosphere ॲटमॉसप्रफकर वातावरि - तपाबंर 

atom ॲटम कि ू

atomic clock ॲटॉप्रमक क्लॉक आनण्वक घड्याळ 

Atomic Energy Commission ॲटॉप्रमक एाली कप्रमशा किसऊला आयोग 

atomic mass unit ॲटॉप्रमक मास यसप्राट किसवस्तसमाा एकक 

atomic number ॲटोप्रमक ांबर किस्रममाकं 
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atomic weight ॲटॉप्रमक वटे किस वस्तसमाा 

Atomic winter ॲटॉप्रमक ववटर आनण्वक प्रहवाळा 

ATP एटीपी ॲडाॉप्रसमा रायफॉस्फेट 

atrium ॲप्ररयम किाकृती कप्पा 

aurora borealis करोरा बोप्ररयाप्रलस ध्रसवीय पाऊस 

autism ऑप्रटझम आत्ममग्ाता 

autoclave ऑटोक्लेव्ह कवरोधतापक 

autoimmune disease ऑटोमम्यसा प्रडसील स्वयंरप्रक्षत प्रवकार 

autonomatic nervous system ॲटोाोमपॅ्रटक ाव्हधस प्रसनस्टम स्वयंिप्रलत िेतासंस्था 

autopsy ॲटॉप्सी शरीरातील कवयवािा तसकडा 

autosomes ऑटोसोम्स काप्रयक गसिसूते्र 

auxins ऑनक्सन्स वास्पतीलन्य संिेरके 

aves एव्हल पक्षीवगध 

Avogadro’s constant ॲव्होगडॅ्रोल कॉन्स्टंट ांबर ॲव्होगडॅ्रो नस्थराकं 

axis ॲनक्सस कक्ष 

azimuth ॲप्रझमथ प्रक्षत्यंश 

AZT एझेडटी ॲझोथायप्रमप्रडा 

baby teeth बेबी टीथ रसधािे रात 

bacillary white diarrhoe बॅप्रसलरी व्हाईट डायप्ररया कोंबडीच्या प्रपलामधील 
रंडािूलीवी पाढंरी हगवि 

bacillus बॅप्रसलीस रोगलंतू 

back bone बॅकबोा पाठीिा किा 

back water बॅक वॉटर ारीच्या काठावर सािलेले संथ 
पािी 

backcross बॅक्रमॉस पसाःसंकर 

bacteria बॅक्टेप्ररया लीवाि ू

bacterium बॅक्टेप्ररयम सूक्ष्मलंतू 

bar chart बार िाटध रंप्रडकाकृती 

BARC बीएआरसी भाभा किससंशोधा कें द्र 

barometer बॅरॉमीटर हवाराबमापी 

basal metabolic rate बेसल मेटॅबोप्रलक रेट ियापिय 

base बेस पाया, आधाराकं 



 

अनुक्रमणिका 

base of natural or Napiers 
logaritham 

बेस ऑफ ाॅिरल ऑर ाेप्रपयसध 
लॉगप्ररथम 

ाैसर्षगक वकवा ाेप्रपयर 
लॉगप्ररथमिा पाया 

basic solution बेप्रसक सोल्यसशा कल्कधमी द्रावि 

basophils बॅसोप्रफल्स रंगीत पेशी 

battery बॅटरी प्रवलेरी संि 

beds बेड्स वाफे 

bee hive बी हाईव्ह मधमाशािें पोळे 

Bernoulli’s principle बेासधप्रलल प्रिनन्सपल बेासधलीिे तत्व 

beta decay प्रबटा प्रडके प्रबटा ऱ्हास 

beta particle प्रबटा पार्षटकल प्रबटा कि 

big-bang theory प्रबग बँग थेकरी महास्फोट प्रसद्धान्त 

bile बामल प्रपत्तरस 

binary system बायारी प्रसनस्टम प्रद्वपर िमेय 

binding energy बायनन्डंग एाली बंधयसक्त ऊला 

binocular vision बायाॉक्यसलर नव्हला प्रद्वाेत्रदृष्टी 

binomial / Bernuli distribution बायाॉप्रमकल / बाेसधली 
प्रडनस्रब्यूशा 

प्रद्वपर / बेासधली प्रवतरि 

binomial coefficient बायाॉप्रमकल कोमप्रफशटं्टस प्रद्वपरी घातगसिक 

binomial theorem बायाॉप्रमयल प्रथयरम प्रद्वपर िमेय 

bioassay बायोॲसे लैप्रवक पारस 

biochemistry बायोकेप्रमस्री लीवरसायाशास्त्र 

bio-diversity बायोडायव्हर्षसटी लैववैप्रवध्य 

bio-fertilizers बायो फर्षटलायझसध लीवािू संवधधा 

bio-fuel farming बायो फ्यसकल फाप्रमंग मंधसा शतेी 

biogas बायोगसॅ गोबर गसॅ 

bio-indicator बायोमपं्रडकेटर रशधकलीव 

bioinformatics बायोमन्फोमेप्रटक्स लीवमाप्रहतीशास्त्र 

biological clock बायॉलॉप्रलकल क्लॉक लैप्रवक घड्याळ 

biological decomposition बायॉलॉप्रलकल प्रडकॉम्पोप्रझशा लैप्रवक कपघटा 

biological insect control बायॉलॉप्रलकल मन्सेक्ट कंरोल लैप्रवक कीड प्रायंत्रि 

biological luminescence बायॉलॉप्रलकल ल्यसप्रमान्स लैविकाशमााता 

biological oxygen demand बायॉलॉप्रलकल ऑनक्सला ऑनक्सलािी लैप्रवक गरल 



 

अनुक्रमणिका 

प्रडमाडं 

biomass बायोमास लैववस्तसमाा 

biome बायोम लीवसंहती 

biophysics बायोप्रफप्रलक्स लीवभौप्रतकशास्त्र 

bioremediation बायोरेप्रमप्रडएसा िप्रतबधंक लैप्रवक उपाय 

biosafety बायोसेफ्टी लीवसंरक्षि 

biosafety level बायोसेफ्टी लेव्हल लीवसंरक्षि मयारा 

biosphere बायोनस्फकर लैवावरि 

biosphere reserve बायोनस्फकर प्ररझवध लीवप्रवर्श्ािे संरप्रक्षत के्षत्र 

biotechnology बायॉटेक्ाॉलॉली लैवतंत्रज्ञाा 

BIS बीआयएस ब्यसरो ऑफ मपं्रडया स्टँडडध् 

bisket disease प्रबस्केट प्रडसीझ ऑनक्सला प्रवरळता रोग 

bitumen प्रब्ूयममेा डाबंर 

black quarters ब्लॅक क्वाटधसध गसरािंा फऱ्या रोग 

bleaching नब्लविग प्रवरंलाप्र्रमया 

blind spot ब्लामंड स्पॉट कंधवबरू 

blood ब्लड रक्त 

blood bank ब्लड बँक रक्तपेढी 

blood brain barrier ब्लड बे्रा बपॅ्ररयर मेंरूकडील रक्तािा कडथळा 

blood circulation ब्लड सक्यसधलेशा रक्ताप्रभसरि 

blood clotting ब्लड क्लॉवटग रक्त गसठळी 

blood component ब्लड कंम्पोांट रक्तघटक 

blood function ब्लड फंक्शा रक्तािे कायध 

blood groups ब्लड ग्रूप रक्तगट 

blood pressure ब्लड िेशर रक्तराब 

blood transfusion ब्लड रान्सफ्यूला रक्तपराधा 

blood vessel ब्लड व्हेसल रक्तवाप्रहाी 

blood volume ब्लड व्हॉल्यसम रक्त आकारमाा 

blue revolution ब्ल्यू प्ररव्होल्यसशा ाील्रमातंी 

blue shift ब्ल्यू प्रशफ्ट कप्रभाील प्रवस्थापा 

BOD बीओडी बायॉलॉप्रलकल ऑनक्सला 
प्रडमाडं 



 

अनुक्रमणिका 

bodo mixture बोडो प्रमक्स्िर बोडो प्रमश्रि 

body temperature बॉडी टेम्परेिर शरीरािे तापमाा 

boiling point बॉईवलग पॉईटं उत्कलााकं 

bond बॉन्ड बंध 

bones बोा हाडे 

bone marrow बोामरॅो कनस्थमज्जा 

bracates ब्रकेॅट्टस कंस 

brain बे्रा मेंरू 

break बे्रक गप्रतरोधक 

break water बे्रक वॉटर समसद्र-ारीतील बंधारा 

breast feeding बे्रस्ट प्रफवडग स्तापाा 

breeding प्रब्रवडग िलाा 

broadcasting ब्रॉडकानस्टंग रूरिसारि 

Brownian movement ब्राऊप्राया मसव्हमेंट ब्राऊप्राया गती 

bunya top बन्या टॉप पिधगसच्छ 

buoyancy बॉयन्सी उद्धरि क्षमता 

burns बन्सध भालिे 

cadaver कॅडावर शव 

Caesarean operation प्रसझेप्ररया ऑपरेशा प्रसझेप्ररया शस्त्रप्र्रमया 

calcium hydroxide कॅनल्शयम हायड्रॉक्सामड कळीिा िसाा 

calcium oxide कॅनल्शयम ऑक्सामड िसाकळी 

calculus कॅल्क्यसलस कला 

calender कॅलेंडर प्ररारर्षशका 

calibration कॅप्रलबे्रशा मयत्तीकरि 

calorie कॅलरी किउष्ट्माकं / उष्ट्िता एकक 

calorific value कॅलोरीप्रफक व्हॅल्य ू कॅलरीमूल्य 

camphor कॅम्फर कापूर 

cancer कॅन्सर ककध रोग 

canivorous animals कार्षाव्होरस ॲप्रामल्स मासंभक्षी िािी 

cannabis कॅााबील भागं 

capacitance कपॅप्रसटन्स धारकता 
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capacitor कपॅप्रसटर धारक 

capillary कॅप्रपलरी ाप्रलका 

capillary action कॅप्रपलरी ॲक्शा केशाकतधि प्र्रमया 

carbohydrate काबकहायड्रेट प्रपष्टमय पराथध 

carbon credit काबधा ्ेरमप्रडट काबधा धापते्र 

carbon cycle काबधा सायकल काबधा ि्रम 

carbon dating काबधा डेवटग काबधा कालमापक 

carbon foot prints काबधा फूट प्रिन्ट्टस काबधाच्या पाऊल खसिा 

carbon secrestration काबधा से्ेरमस्रेशा काबधा लप्ती 

Carboniferous era काबकप्राफेरस एरा कंगार िस्तारयसग 

carcinogen कार्षसाोला ककध रोगलन्य घटक 

cardiac muscle कार्षडयाक मसल हृरयस्ााय ू

carding काप्रडंग प्रववपलि 

carnivorous कार्षाव्होरस मासंाहारी 

carnivorous plant कार्षाव्होरस प्लाटं्टस मासंभक्षक वास्पती 

carotene कॅरोटीा पिधपीतक 

Cartesian coordinates काटेप्रशया कोऑर्षडाेट कातेप्रशय प्रारेशाकं 

Cartesian product काटेप्रशया िॉडक्ट कातेप्रशय गसिाकार 

cartilage कार्षटलेल कस िा 

cartography काटकग्राफी ाकाशाकला 

CAS कॅस कंप्रडशाल ॲक्सेस प्रसनस्टम 

cash crops कॅस ्रमॉप्स ागरी प्रपके 

cast iron कास्ट आयाध बीड 

castration कॅस्रेशा खच्चीकरि, प्रार्षबलीकरि 

catalyst कॅटॅप्रलस्ट उत्िेरक 

cataract कॅटेरॅक्ट मोतीवबरू 

catheter कॅथेटर ाप्रलका 

cathode कॅथोड ऋिाग्र 

cation कॅटाया धााया 

CD सीडी कॉम्पॅक्ट प्रडस्क 

cell सेल पेशी 
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cell division सेल प्रडनव्हला पेशीप्रवभाला 

cell membrane सेल मेम्बे्रा पेशी आवरि 

cell phone सेल फोा कोप्रशका रूरध्वाी 

central nervous system सेंरल ाव्हसध प्रसनस्टम मध्यवती मज्जातंतू ििाली 

centrifugal force सेंप्ररफ्यसगल फोसध कें द्रोत्सारी बल 

centrifugal pump सेंप्ररफ्यसगल पपं आपकें द्रीय पंप - कें द्रोत्सारी पंप 

centripetal सेंप्ररपेटल फोसध कें द्रगामी वा कप्रभमध्य बल 

centroid सेंरॉमड मध्यगा संपात 

certified seeds सर्षटफामड सीड्स िमाप्रिक प्रबयािे 

CFC सीएफसी क्लोरो-फ्यसरो काबधा 

Chain rule िेा रूल साखळी प्रायम 

chain-reaction िेा प्ररॲक्शा शृखंला कप्रभप्र्रमया 

chalk िॉक खडू 

changes of axis 
transformation axis 

िेंल ऑफ ॲनक्सस - 
रॅन्स्फॉमेशा ऑफ ॲनक्सस 

कक्षािें रुपातंरि 

charaterisic कॅरॅक्टप्ररनस्टक लाग पूिांक 

charge-coupled device िालध कपल्ड प्रडव्हाईस प्रवद्यसतभारयसक्त साधा 

chemical fertilizer केप्रमकल फटीलायझर रासायप्राक खत 

Chemical informatics केप्रमकल मन्फमेप्रटक्स रासायप्राक माप्रहतीशास्त्र 

chemical warfare केप्रमकल वॉरफेकर रासायप्राक यसद्धतंत्र 

chemotrophision कॅमोरोप्रफलम स्वयंपेशी 

Chipko movement प्रिपको मूव्हमेंट प्रिपको आंरोला 

chirality कायरॅप्रलटी हस्तप्ररशारशधकता 

chlorophyll क्लोरोप्रफल हप्ररतद्रव्य 

chloroplast क्लोरोप्लास्ट हप्ररतलवक 

chromosome ्रमोमोझोम गसिसूते्र 

circadian rhythm प्रसकाप्रडया नऱ्हरम प्रायप्रमत लैप्रवक प्र्रमया 

circulatory system सक्यसधलेटरी प्रसनस्टम रुप्रधराप्रभसरि संस्था 

circumcision सकध मसेशा ससंता 

circumference सकध म्फरन्स पप्ररघ 

cirrhosis of liver प्रसऱ्हाप्रसस ऑफ प्रलव्हर यकृत ऱ्हास 

climatology क्लायमेटॉलॉली ऋतसमााशास्त्र 
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climber क्लायम्बर आरोही 

clone क्लोा हसबेहसब िप्रतकृती 

clolera कॉलरा पटकी 

closed interval क्लोज्ड मटंरव्हल आवृत्त कंतराळ 

cloth क्लॉथ वस्त्र 

cloth manufacturing क्लॉथ मनॅ्यसफॅक्िवरग कापड प्रार्षमती 

cloth printing क्लॉथ प्रिनन्टंग कापडावरिी छपाई 

clotting क्लॉवटग गसठळी 

cloud क्लाऊड ढग 

cloud seeding क्लाऊड प्रसवडग ढगािें बीलारोपि / ढग फवारिी 

coagulation कोॲग्यसलेशा प्रकलाटा 

coal कोल कोळसा 

coating कोवटग लेप 

Coccigeosis कॉनक्सप्रलओप्रसस कोंबड्यामंधील रक्ती हगवि 

COD सीओडी-केप्रमकल ऑनक्सला 
प्रडमाडं 

रासायप्राक ऑनक्सला मागिी 

codon कोडॉा लासक रिाा घटक 

coefficient कोईप्रफशटं सहगसिक 

co-factor of an element of a 
determinant 

को-फॅक्टर ऑफ ॲा एप्रलमेंट 
ऑफ ए प्रडटर्षमांट 

प्राधारकािा घटकािा सहगसिक 

cohesion कोहेला प्रमलाफ 

colic कोप्रलक पोटशूळ 

colon कोलोा मोठे आतडे 

colorimeter क्लोरीमीटर रंगमापक 

colour blindness कलर ब्लामंडाेस रंगाधळेपिा 

coma कोमा संपूिध बेशसद्ध कवस्था 

coma comet कोमा कॉमेट धूमकेतूिे शीतध 

combination कॉनम्बाेशा समिय 

combing कोनम्बंग वविरि 

combustion कंबश्शा ज्वला 

comet कॉमेट धूमकेतू 

comet constitution कॉमेट कॉनन्स्ट्ूयमशा धूमकेतूिी रासायप्राक घडि 



 

अनुक्रमणिका 

common denominator कॉमा प्रडाॉप्रमाेटर समच्छेर 

common difference कॉमा प्रडफरन्स समाा कतंर 

common logaritham कॉमा लॉगपॅ्ररथम व्यवहाप्ररक वकवा साधा 
लागाप्ररथम 

common ratio कॉमा रेशो समाा गसिोत्तर 

community कम्यसप्राटी समाल 

compass कंपास होकायंत्र 

complex conjugate कॉम्प्लेक्स काँलसगेट संयसग्मी सरसत संख्या 

complex number कॉम्प्लेक्स ांबर सरसत सखं्या 

compliment of a set कॉनम्प्लमेंट ऑफ ए सेट संिािा पूरक 

composite number कॉम्पोप्रझट ांबर संयसक्त संख्या 

composites कम्पोप्रझट्टस संयसक्त पराथध 

compounds कम्पाऊड्स संयसगे 

compound interest कम्पाऊंड मटंरेस्ट ि्रमवाढ व्याल 

computative कॉम्प्यसटेप्रटव्ह ्रममप्रारपेक्ष 

computer कॉम्प्यसटर संगिक 

concave कॉाकेव्ह कंतगकल 

concentric circles कॉन्सेंप्ररक सकध ल्स एक कें द्री वतसधळ 

concurrant lines कँकरंट लामन्स एकसपंाती रेता 

concyclic कॉासायनक्लक एकि्रमीय 

condenser कंडेन्सर कपॅप्रसटर - धारक 

conduction कंडक्शा वहा 

conductivity कंडनक्टनव्हटी संवाहकता 

conductor कंडक्टर संवाहक 

congruent काँग्रसकटं एकरूप 

conjugate angles काँलसगेट कँगल्स संयसग्मी कोा 

conjenital metabolic disorder कन्लेप्राटल मेटॅबोप्रलक 
प्रडसऑडधर 

ियापियािा लन्मलात रोत 

conservation कॉन्झवेशा संवधधा 

consistant equation कनन्सस्टंट मके्वशा सससंगत समीकरिे 

constant कॉन्स्टंट नस्थराकं 

constellation कॉन्स्टेलेशा तारकासमूह 
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constipation कानन्स्टपेशा बद्धकोष्ठता 

contact lens कॉन्टॅक्ट लेन्स स्पशध वभग 

contagious-disease कंटेप्रलकस प्रडसील संसगधलन्य रोग 

continental drift काँप्रटाेंटल ड्रीफ्ट खंडािे स्थलातंर 

continued fraction कंप्रटन्यूड फॅ्रक्शा परंपप्ररत कपूिांक 

continuous function कंप्रटन्यकूस फॅक्शा संतत फल 

contraception कॉन्रासेप्शा संतप्रतप्रायमा 

convection कन्व्हेक्शा कप्रभसरि 

convex कॉन्व्हेक्स बप्रहगकल 

coordinate bond कोऑर्षडाेट बॉन्ड संबद्ध बंध 

coplaner कोप्लेार एकितप्रलय 

copper कॉपर ताबं े

cordinal numbers कॉर्षडाल ांबसध संख्यारशधकाकं 

cornea कॉर्षाया पारपटल 

corolary करोलरी उपिमेय / उपप्रसद्धान्त 

corona करोाा िभामंडल 

corresponding angles करस्पाँवडग कँगल्स संगत कोा 

cosmic dust कॉनस्मक डस्ट वैप्रर्श्क धूळ 

cosmic rays कॉनस्मक रेल प्रवर्श्प्रकरि 

cosmology कॉस्मॉलॉली प्रवर्श्रिााशास्त्र 

costal ecosystem कोस्टल मकोप्रसनस्टम प्रकाारी पप्ररसंस्था 

cotton कॉटा कापूस 

count of yarn काऊंट ऑफ यााध सूताकं 

countdown काऊंड डाऊा उलटी कंकमोलिी 

covalent bond कोव्हॅलेन्ट बॉन्ड सहसंयसला बंध 

cowpox काऊपॉक्स गायींिा रेवीरोग 

crater ्ेरमटर प्रववर 

critical mass प्र्रमप्रटकल मास सीमातं वला 

cromotography ्रमोमटॅोग्राफी विधलेखा 

cross multiplication ्रमॉस मनल्टनप्लकेशा प्रतयधक वकवा कैिीिा गसिाकार 

crossbreeden exotic ्रमॉसब्रीडा एक्झॉप्रटक संकरीत गाईगसरे 



 

अनुक्रमणिका 

cryogenics ्रमायोलेप्राक्स शीतावस्था प्रवज्ञाा 

crystal प्र्रमस्टल स्फप्रटक 

cube root क्यूब रूट घामूळ 

Cube क्यसब धा 

culture कल्िर संवधधा 

curie क्यसरी (एकक) क्यसरी प्रकरिोत्सारािे एकक 

curvature कव्हेिर व्रमता 

cusp कस्प उभयाग्र, शृगं्राग्र वबरू 

cyclic quadrilateral सायनक्लक क्वाप्रड्रलॅटरल ि्रमीय िौकोा 

cyclone सायक्लोा ि्रमीवारळ 

cytology सायटॉलॉली पेशीशास्त्र 

data base डेटा बसे आधार सामग्री 

decay प्रडके ऱ्हास 

deciduous forest डप्रसड्यसकस फॉरेस्ट पााझडी वृक्षवा 

decimal fraction डेप्रसमल फॅ्रक्शा रशाशं कपूिांक 

decimal system डेप्रसमल प्रसनस्टम रशमाा पद्धती 

declination प्रडनक्लाेशा प्ररक्पात 

decomposition प्रडकॉम्पोप्रझशा प्रवघटा 

deductive प्रडडनक्टव्ह प्रागमा 

deflection प्रडफ्लेक्शा प्ररशाबरल 

defoliant प्रडफोप्रलयटं पिधााशक 

degree प्रडग्री कंश 

de-horning डी-हॉप्रांग वशगाच्या उपद्रवािा बंरोबस्त 

dehydration प्रडहायड्रेशा प्रालधलीकरि 

demlo numbers डेम्लो ांबसध डेम्लो संख्या 

demography डेमोग्राफी लोकसंख्या आरेखा 

denominator प्रडाॉप्रमाेटर छेर 

density डेनन्सटी घाता 

dentin डेनन्टा रंती 

denudation डेन्यसडेशा झील 

dependent and independent 
variables 

प्रडपेंडंट कँड मपं्रडपेंडंट 
व्हेप्ररएबल्स 

परिल आप्रि स्विंल 



 

अनुक्रमणिका 

depression प्रडिेशा मााप्रसक औरासीन्य 

dermatology डमीटॉलॉली त्विारोगशास्त्र 

desalination प्रडसपॅ्रलाेशा प्राःक्षारीकरि 

desert डेझटध वैराििरेश 

desertification डेझर्षटप्रफकेशा वाळवटंीकरि 

desiccator डेप्रसकेटर आद्रधताशोतक 

detergent प्रडटलंट कपमालधके 

determinant प्रडटर्षमांट प्राधारक 

dew डू्य रंव 

diabetes mellitus डायबपे्रटस मेप्रलटस मधसमेह 

dialysis डायप्रलसीस कपोहा 

diaphragm डायफ्राम र्श्ासपटल 

diarrhoea डायप्ररया हगवि 

diastolic pressure डायस्टॉप्रलक िसरिशील रक्तराब 

diatharmy डायथमी उतकताप प्रिप्रकत्सा 

dielectric constant डायमलेक्रीक कॉन्स्टंट प्रवद्यसत कपायधता नस्थराकं 

dielectric strength डायमलेक्रीक स्रेग्थ प्रवद्यसत कपायधता 

difference of two squares प्रडफरन्स ऑफ टू स्के्वकसध वगांतर 

differential equation प्रडफरनन्शयल मके्वशा प्रवकलक समीकरि 

diffraction प्रडफॅ्रक्शा प्रववतधा 

digestion डायलेशा पिाप्र्रमया 

digit प्रडलीट कंक 

diopter डायोप्टर वभगाकं 

diphthera प्रडफ्थेप्ररया घटसपध 

diploid cell प्रडप्लॉमड सेल प्रद्वगसिी पेशी 

diploid state प्रडप्लॉमड स्टेट रसप्पट गसिसूत्र नस्थती 

dipole डायपोल प्रद्वध्रसव 

direct current डायरेक्ट करंट प्ररष्ट िवाह 

discriment प्रडस््रमीप्रमांट प्रािायक 

discrit प्रडस््रमीट पृथक 

disjoint प्रडसलॉईटं प्रवभक्त 



 

अनुक्रमणिका 

dispersion प्रडस्पशधा कपस्करि 

displacement प्रडस्प्लेसमेंट प्रवस्थापा 

dissipation प्रडप्रसपेशा प्रवखरिे 

dissociation प्रडसोप्रसएशा कपघटा / पृथक्करि 

dissolution प्रडसॉल्यसशा प्रवलया 

dissolved oxygen प्रडझॉल्व्हड ऑनक्सला पाण्यातील ऑनक्सला 

distance प्रडस्टन्स कंतर 

distillation प्रडनस्टलेशा ऊध्वधपाता 

distributive प्रडनस्रब्यूप्रटव्ह प्रवतरिशील 

d-operator डी-ऑपरेटर पप्ररकमी 

doping डोवपग कपद्रव्यभरि 

dose related effect डोस प्ररलेटेड मफेक्ट औतध माते्रिा पप्ररिाम 

dracunculosis डॅ्रक्यसन्क्यसलोप्रसस पशसमाध्यम सिंारी ाारू रोग 

drawing ड्रॉईंग खेििे 

drip irrigation प्रड्रप मप्ररगेशा प्रठबक वसिा 

Drosophila ड्रॉसोप्रफला घसंगसरटे 

dry cell ड्राय सेल कोरडी प्रवलेरी 

dry ice ड्राय आमस कोरडा बफध  

dry land farming ड्राय लँड फाप्रमंग प्रलरायती शतेी 

duct डक्ट िौकोाी वकवा गोल पामप 

ductility ड़नक्टप्रलटी तन्यता 

duodenum ड्यसओप्रडाम ग्रहिी 

dusting डनस्टंग धसरळिी 

dwarf black ड वाफध  ब्लॅक कृष्ट्िखसला तारा 

dwarf white ड वाफध  व्हामट र्श्ेतखसला तारा 

dyes डामल रंगद्रव्ये 

dynamics डॉयाॅप्रमक गप्रतकी / गप्रतकशास्त्र 

dynamite डायाामाईट ससरंुगािी रारू 

dynamo डायाामो वील प्रामाि करिारे उपकरि 

dysentery प्रडसेन्री आमाशं 

ear मकर काा 



 

अनुक्रमणिका 

earth कथध पृथ्वी 

earth station कथध स्टेशा भसू्थााक 

earth, planet कथध, प्लॅाेट पृथ्वी, ग्रह 

earthing कप्रथंग भयूोला 

earthquake कथधके्वक भकंूप 

eccentricity एक्सेंप्ररप्रसटी उत््रमें द्रता 

ecclysis मनक्लप्रसस कात टाकिे 

e-centre म-सेंटर बाह्य कें द्र 

ECG मसीली प्रवद्यसत हृरयालेख 

echinoderm मकायाोडमध शूळ त्विा वकवा कटकिमी 

echo मको िप्रतध्वाी 

echocardiography मकोकार्षडओग्राफी हृरय प्रवद्यसत आलेखा 

eclipse मनक्लप्स ग्रहि 

ecliptic मनक्लप्रप्टक आयप्राक वृत्त 

ecology मकलॉली पप्ररनस्थप्रतकी शास्त्र 

ecorestoration मको रेस्टॉरेशा पप्ररसंस्थािें पसािधस्थापा 

ecosystem मकोप्रसनस्टम पप्ररसंस्था 

ectocrine एक्टो्रमाईा बाह्यस्त्रावी 

ectopic pregnancy एक्टोप्रपक िेग्ाेन्सी गभाशयाबाहेर गभधवाढ 

eczema मनक्झमा खरुल, पसरळ 

edible oils एप्रडबल ऑईल खाद्यतेले 

edima मप्रडमा सूल 

EEG ममली मेंरसिा प्रवद्यसत आलेख 

effervescence एफरव्हेसन्स फसफस 

efficiency मप्रफप्रशयन्सी कायधक्षमता 

efflorescence एफ्लोरसन्स उत्फस ला 

elastic limit मलॅनस्टक प्रलप्रमट ित्यास्थ सीमा 

elasticity मलॅनस्टप्रसटी लवप्रिकता 

electric current मलेक्रीक करंट प्रवद्यसतिवाह 

electric potential मलेक्रीक पोटँप्रशकल प्रवद्यसत प्रवभव 

electrical charge मलेक्रीकल िालध प्रवद्यसत िभार 



 

अनुक्रमणिका 

electrical circuit मलेक्रीकल सकीट प्रवद्यसत पप्ररपथ 

electricity मलेक्रीप्रसटी प्रवद्यसतऊला 

electrocardiogram मलेक्रो कार्षडओग्राम हृरयािा प्रवद्यसत आलेख 

electrochemical cells मलेक्रोकेप्रमकल सेल प्रवद्यसतरासाप्राक घट 

electrochemical equivalent मलेक्रोकेप्रमकल मप्रक्वव्हॅलंट प्रवद्यसतरासायप्राक सममूल्य 

electrode मलेक्रोड प्रवद्यसत कग्र 

electroluminescence मलेक्रोल्यसप्रमाेसन्स प्रवद्यसतप्ररप्ती 

electrolysis मलेक्रोप्रलप्रसस प्रवद्यसत प्रवच्छेरा 

electrolyte मलेक्रोलामट प्रवद्यसत कपघटाी 

electrolytic cell मलेक्रोप्रलप्रटक सेल प्रवद्यसत प्रवच्छेराक्षय घट 

electromagnetic induction मलेक्रोमगॅ्ाेप्रटक मंडक्शा प्रवद्यसत िसबंकीय िवतधा 

electromagnetic spectrum मलेक्रोमगॅ्ाेप्रटक स्पेक्रम प्रवद्यसतिसंबकीय तरंगपट 

electromotive force मलेक्रोमोटीव्ह फोसध प्रवद्यसत िभावाबल 

electron capture मलेक्रॉा कॅप्िर मलेक्रॉा शोति 

electron microscope मलेक्रॉा माय्रमोस्कोप मलेक्रॉा सूक्ष्मरशधक यंत्र 

electron paramagnetic 
resonance 

मलेक्रॉा पॅरामगॅ्ाेप्रटक 
प्ररझोान्स 

समिसंबकीय संस्पंरा 

electrophoresis मलेक्रोफोरेप्रसस प्रवद्यसतप्राःसरि 

electroplating मलेक्रोप्लेवटग प्रवद्यसत प्रवलेपा 

element एप्रलमेंट मूलद्रव्य / घटक / सरस्य 

elementary pariticles एलेमेंटरी पार्षटकल्स मूलकि 

elemination एप्रलप्रमाेशा लोप 

elephantiasis एप्रलफंटायप्रसस हत्तीरोग 

elestomer मलॅस्टोमर ाैसर्षगक वकवा कृप्रत्रम कवस्थेत 
कसिारा रबर 

embroyotomy एनम्ब्रयोटॉमी गभधभगं 

embryo एम्बे्रयो भ्रिू 

emetic एमेप्रटक वापं्रतकारक 

EMF मएमएफ-मलेक्रो मगॅ्ाेप्रटक फोसध प्रवद्यसत िसबंकीय बल 

empirical method एम्पीप्ररकल मेथड कासभवप्रसद्ध पद्धत 

emulsion ममल्शा पायसीकरि 

encephalitis एाप्रसप्रफलायप्रटस मेंरूिा रोग 



 

अनुक्रमणिका 

endangered species एंडलडध स्पेसील धोक्याच्या पातळीला आलेल्या 
लीवलाती 

endemic एण्डेप्रमक िरेशप्राष्ठ 

endocrine glands एन्डो्रमामा ग्लँड रक्तात स्त्राव सोडिाऱ्या गं्रथी / 
पोतगं्रथी 

endocrinology एन्डो्रमायाॉलॉली कंतःस्त्रावशास्त्र 

endoderma एंडोडमध कंतस्त्विा 

endoscope एण्डोस्कोप कंतरधशी 

endothermic reaction एन्डोथर्षमक प्ररॲक्शा उष्ट्माग्राही कप्रभप्र्रमया 

enthalpy एन्थल्पी समग्रउष्ट्िता 

entomology एंटमॉलॉली कीटकशास्त्र 

environment एाव्हायरोामेंट पयावरि 

enzyme एन्झामम प्रवतंिक 

Eocene era मओसीा मरा मओसीा कालखंड 

eosinophil मओप्रसाोप्रफल्स एक िकारच्या पाढंऱ्या पेशी 

epicenter एप्रपसेंटर भकंूपािा कें द्रवबरू 

epidemic एप्रपडेप्रमक साथीिा रोग 

epidemiology एप्रपडेमॉलॉली वस्ती - रोग कभ्यास 

epidermis एप्रपडर्षमस बाह्यावरि 

epiglottis एप्रपग्लोप्रटस पडलीभ 

epilepsy एप्रपलेप्सी कपस्कार 

epiphite एप्रपफाईट आप्रप वास्पती 

epithelium एप्रपप्रथलीयम कप्रधस्तर 

equality मकॅ्वप्रलटी समााता 

equation मके्वशा समीकरि 

equator, celestial मके्वटर, सेलेनस्टयल वैतसप्रवकवृत्त 

equator, terestrial मके्वटर, टेरेनस्रयल प्रवतसववृत्त 

equilibrium मप्रक्वप्रलप्रब्रयम संतसप्रलत कवस्था 

equinox मप्रक्वाॉक्स संपात 

erythrocyte एप्ररिोसाईट्टस रक्तातील ताबंड्या पेशी 

escape velocity एस्केप व्हेलॉप्रसटी मसक्ती वगे 

ESP मएसपी कतींप्रद्रय प्रवज्ञाा 



 

अनुक्रमणिका 

essential oils मसेनन्शकल ऑमल ससगंधी तेल 

ethnobotony मथाोबॉटाी वाौतप्रधशास्त्र 

ethnology एथाॉलॉली माावलाती प्रवज्ञाा 

ethology मथॉलॉली आिाराीती शास्त्र 

etiology मप्रटऑलॉली रोगव्यसत्पत्तीशास्त्र 

eugenics यसलेप्राक्स ससिलााशास्त्र 

eukaryote यसकॅप्ररओटे दृष्ट्य कें द्रकी 

eunuch यसाक प्रहलडा वकवा ाामरध 

evaporation मव्हापरेशा बाष्ट्पीभवा 

even function मव्हा फंक्शा समफल 

evergreen revolution एरहरग्रीा प्ररव्होल्यसशा सराहप्ररत ्रमातंी 

evolution मव्होल्यसशा उत््रमातंी 

excitation एक्सायटेशा उिीपा 

exocrine glands एक्झो्रमाईा ग्लाडं्स कंतःस्त्रावी गं्रथी 

exothermic reaction एक्सोथर्षमक प्ररॲक्शा उष्ट्मारायी कप्रभप्र्रमया 

expected value एक्सपेक्टेड व्हॅल्य ू कपेप्रक्षत मूल्य 

expectorants एक्सपेक्टोरेन्ट कफोत्सारक 

explosion एक्स्प्लोला स्फोट 

explosive एक्स्प्लोप्रसव्ह ज्वालाग्राही पराथध 

exponent एक्सपोांट कोटी 

exponential एक्सपोप्रानन्शयल घाताकंीय 

extinct एक्सवटक्ट ाामशते 

extinct species एक्सवटक्ट स्पेशील लोप पावलेल्या िािी लाती 

extra sensory perception एक्स्रा सेन्सोरी परसेप्शा कतीप्रद्रय संवरेा 

extra terrestrial एक्स्रा टेरेनस्रयल पृथ्वीबाह्य सलीवसृष्टी 

extrapolletion एक्स्रापोलेशा बप्रहवेशा 

eye आय ाेत्र 

eyepiece आयपीस ाेत्रीय वभग 

fabric फॅप्रब्रक सूत 

factor theorem फॅक्टर प्रथकरम कवयव िमेय 

factorial फॅक्टोप्ररयल ्रममगसप्रित 



 

अनुक्रमणिका 

factors फॅक्टसध कवयव 

fallopian tube फॅलोप्रपप्रया ्ूयमब गभाशय ाप्रलका 

fallout फॉलआऊट प्रकरिोत्सारी उत्सगध 

FAO एफएओ-फाओ कि व शतेी संघटाा 

farm pond फामध पॉन्ड शतेतळे 

fat फॅट मेर 

fatigue फप्रटग थकवा 

fatty acid फॅटी ॲप्रसड मेराम्ले 

fault फॉल्ट भं्रश 

FDA फूड कँड ड्रग ॲडप्रमप्रास्रशेा कि आप्रि औतध िशासा 

feedback प्रफडबकॅ मागोवा 

fence फेन्स कसं पि 

fenotype फेाोटामप बाह्यस्वरुप 

fermentation फमेंटेशा आंबप्रविे 

ferns फन्सध ाेिे 

fertilization फर्षटलायझेशा फला 

fertilizer फर्षटलायझर खत 

fertilizer control order फर्षटलायझर कंरोल ऑडधर रासायप्राक खत प्रायंत्रि आरेश 

fibre फायबर तंतू 

fibre optics फायबर ऑप्रप्टक्स तंतू काप्रशकी 

fibrillation प्रफप्रब्रलेशा तंतसक आकसं िा 

fibroids फायब्रामड तंत्वाबसधर 

fidelity फायडेप्रलटी प्राष्ठा 

finger prints वफगर प्रिट्टस बोटािें ठसे 

finite set फायाामट सेट पप्ररप्रमत संि 

fissure प्रफशर भेग 

flagellum फ्लॅलेलम कशाप्रभका 

flash point फ्लॅश पॉईटं िज्वला वबरू 

flocculation फ्लोक्यसलेशा प्राःके्षपि 

flood line फ्लड लामा पसररेता 

floriculture फ्लॉरीकल्िर फूलशतेी 



 

अनुक्रमणिका 

flow फ्लो ओघ 

flowering फ्लॉववरग फस ले उमलिे 

fluid फ्लसमड िवाही पराथध 

fluidics फ्लसमप्रडक्स द्रायसप्रवज्ञाा 

fluorescence फ्लोरोसंन्स स्फस ररीप्ती 

fly ash फ्लाय ॲश राख 

fly by फ्लाय बाय लवळूा तरंगत लािे 

fly wheel फ्लायव्हील गप्रतमाा ि्रम 

foam फोम फेस 

fobia फोप्रबया भयगंड 

focal length फोकल लें ग्थ ााभीय कतंर 

focus फोकस मसख्यााभी-ााभीय वबरू 

foetus प्रफट्टस गभध 

fog फॉग धसके 

food pipe फूड पाईप किाप्रलका 

food chain फूड िेा किसाखळी 

food cycle फूड सायकल किि्रम 

food processing फूड िोसेवसग कििप्र्रमया 

food web फूड बेव किलाळे 

foot and mouth disease फूट कँड माऊथ प्रडसील गसरािंा तोंडखसरी रोग 

force फोसध बल 

foreign breeds फॉप्ररा ब्रीड्स प्रवरेशी गोिप्रतवशं 

forensic science फोरेनन्सक सायन्स न्यायवैद्यक शास्त्र 

fossil फॉप्रसल सलीवािें कवशते 

fossil fuel फॉप्रसल फ्यसएल ्ूरमड ऑईल 

fraction फॅ्रक्शा कपूिांक 

fractional distillation फॅ्रक्शाल प्रडनस्टलेशा भागशः उध्वधपता 

fraternal twince फॅ्रटेाधल प्रिन्स प्रपतृक लसळी 

free energy फ्री एाली मसक्त ऊला 

free radical फ्री रॅप्रडकल मसक्त मूलक 

freeze drying फ्रील ड्रामंग शीतीकरिााे ससकप्रविे 



 

अनुक्रमणिका 

freezing mixtures प्रफ्रवलग प्रमक्सिसध गोठि प्रमश्रिे 

freezing point प्रफ्रवलग पॉईटं गोठिाकं 

freezing the semen प्रफ्रवलग र सीमेा रेत गोठवि 

frequency प्रफ्रके्वन्सी वारंवारता 

frequency diagram प्रफ्रके्वन्सी डायगॅ्रम वारंवारता आकृत्या 

frequency distribution प्रफ्रके्वन्सी प्रडस्रीब्यूशा वारंवारता प्रवतरि 

friction प्रफ्रक्शा घतधि 

frost फ्रॉस्ट बफािे आच्छारा 

fuel फ्यसएल मंधा 

fumigation फ्यसप्रमगेशा धमा 

function फंक्शा फल 

fungi फंगी बसरशी 

furnace फाेस भट्टी 

fuse फ्यलू प्रवतळतार 

galaxy गलॅॅक्सी रीर्षघका 

gale गेल वारळ 

gall गाल गाठ 

gall bladder गॉलब्लॅडर प्रपत्ताशय 

gall stone गॉलस्टोा प्रपत्तािे खडे-प्रपत्ताश्मरी 

galvanometer गलॅव्हाो मीटर प्रवद्यसत िवाह मापक 

gamete गमॅीट यसग्मक 

gamma ray गमॅा रेल गमॅा प्रकरि 

ganglion गगँप्रलऑा मज्जातंतूिी गसनच्छका 

gantry गनॅ्री यारी 

gap filling गपॅ प्रफवलग ाागं्या भरिे 

gas constant गसॅ कॉन्स्टंट वायू नस्थराकं 

gas equation गसॅ मके्वशा वायू समीकरि 

gas laws गसॅ लॉ वायूिे प्रायम 

gastroenteritis गसॅ्रोएटेंरायप्रटस्ट लठरातं्रराह 

gemology प्रलमॉलॉली रत्ाशास्त्र 

gems लेम्स रत्ाे 



 

अनुक्रमणिका 

gene लीा लासक 

gene therapy लीा थेरपी लासक रोग प्रावारि 

generator लारेटर लप्रात्र 

genetic counseling लेाेप्रटक काऊनन्संवलग लासकीय प्रवज्ञाा सल्ला 

genetic engineering लेाेप्रटक मंप्रलप्राकवरग लासक कप्रभयापं्रत्रकी 

genetic resources लेाेप्रटक प्ररसोसेस लासकस्रोत 

genetic setup लेाेप्रटक सेटकप लासकीय लडिघडि 

genetics लेाेप्रटक लासकीय 

genome mapping प्रलाोम मवॅपग लासकीय ाकाशा 

genotype लेाोटाईप वशंिकृती 

genus प्रलास लाती 

geo textile प्रलओ टेक्सटामल भवूस्त्र 

geocentric theory प्रलओसेवरक प्रथकरी भकूें प्रद्रत प्रसद्धान्त 

geodesy प्रलओडेसी भगूप्रित 

geography प्रलओग्राफी भगूोल 

geological period प्रलओलॉलीकल प्रपप्ररयड भगूभीय कालखंड 

geological time scale प्रलओलॉलीकल टामम स्केल भगूभीय कालमापा मोलपट्टी 

geology प्रलऑलॉली भशूास्त्र 

geomagnetic storm प्रलओमगॅ्ाेप्रटक स्टॉमध भिूसंबकीय वारळ 

geomagnetism प्रलओमगॅ्ाेप्रटझम भसिसंबकत्व 

geometric sequence 
/progression 

लॉमेप्ररक प्रसके्वन्स /िोगे्रशा भपू्रमती श्रेिी/श्रेढी 

geometry लॉमेरी भपू्रमती 

geostationary orbit प्रलओस्टेशारी ऑर्षबट भनूस्थर कक्षा 

geostationary satellite प्रलओस्टेशारी सटेॅलामट भनूस्थर उपग्रह 

geosynchronous orbit प्रलओवस्रमोास ऑर्षबट भसूंकाप्रलक कक्षा 

geosynchronous satellite प्रलआवस्रमोास सटॅलामट भसूंकाप्रलक उपग्रह 

geothermal energy प्रलओथमधल एाली भगूभातील उष्ट्िता 

geotropism प्रलओरोप्रपलम भिेूताा 

germ लमध लंतू 

germination लर्षमाेशा कंकस रि 



 

अनुक्रमणिका 

gerontology लेरॉन्टॉलॉली कतीवाधधक्यशास्त्र 

gestation period गेस्टेशा प्रपप्ररकड गभधधारिेिा काळ वकवा 
गभारपि 

geysers प्रगझसध गरम पाण्यािा वर उडिारा झरा 

gills प्रगल्स कल्ल े

ginning प्रलवाग वटि 

glacial cycle ग्लेप्रशकल सायकल प्रहमयसगािे ि्रम 

glacier ग्लोप्रसकर प्रहमारी 

glass ग्लास काि 

global environment ग्लोबल एन्व्हायरोामेंट लागप्रतक पयावरि 

global warming ग्लोबल वाप्रमंग वाढते लागप्रतक तापमाा 

GM Seeds लीएम सीड्स लासक ससधाप्ररत प्रबयािे 

GMRT लीएमआरटी लायंट मीटर ववे्ह रेप्रडओ 
टेप्रलस्कोप 

goiter गॉयटर गलगंड 

gold गोल्ड सोाे 

gonad गोााड लाागं्रथी 

GPS लीपीएस- ग्लोबल पोप्रझशवाग प्रसनस्टम 

grading गे्रवडग ितवारी 

grafting ग्रानफ्टंग लोड कलम 

graph ग्राफ आलेख 

grass land ग्रास लँड गवताळ िरेश 

gravitation गॅ्रनव्हटेशा गसरुत्वाकतधि 

gravitation waves गॅ्रनव्हटेशा ववे्ह ल गसरुत्वीय लहरी 

gravitational lens गॅ्रनव्हटेशाल लेन्स गसरुत्वीय वभग 

green house ग्रीा हाऊस हप्ररतगृह 

green house gases ग्रीा हाऊस गसेॅस हप्ररतगृह वाय ू

green revolution ग्रीा रेव्हॉल्यसशा हप्ररत्रमातंी 

greenhouse effect ग्रीा हाऊस मफेक्ट हप्ररतगृह पप्ररिाम 

Greenwich meridian प्रग्रप्राि मेरेप्रडका ग्रीप्राि रेखावृत्त 

Gregorian calendar गे्रगोप्ररका कॅलेंडर गे्रगोप्ररका प्ररारर्षशका 

grill ग्रील लाळी 



 

अनुक्रमणिका 

ground state ग्राऊंड स्टेट मूळ नस्थती 

growth hormones ग्रोथ हामकन्स संलीवके - संिेरके 

GSLV लीएसएलव्ही भसूंकाप्रलक उपग्रह िके्षपक 
वाहा 

guiger गायगर मूल्लर मापक 

gunpowder गा पावडर बंरसकीिी रारू 

gynaecology गायाेकॉलॉली स्त्रीरोगशास्त्र 

gyroscope गायरोस्कोप घूिी 

habitat हॅबीटॅट कप्रधवास 

hatching हॅविग उबवण्यािी प्र्रमया 

haematology प्रहमटॅॉलॉली रक्तासंबधंीिे शास्त्र 

haemophilia प्रहमोप्रफलीया रक्तगळ 

haemotemesis /heamostasis प्रहमटॅएमेप्रसस/प्रहमोस्टायप्रसस ााकातोंडातूा रक्तस्त्राव 

hail हेल गारा 

Hale-telescope हेल टेप्रलस्कोप हेल रसर्षबि 

half life हाफ लाईफ कधधआयूकाळ 

halley’s comet हॅलील कॉमेट धूमकेतू हॅलीिा 

hallucination हॅलस प्रसाेशा भास-आभासी उन्मार 

hard water हाडधवॉटर लड पािी 

harmonic 
sequence/progression 

हामकप्राक प्रसके्वन्स/िोगे्रशा हरात्मक श्रिेी/श्रढेी 

hatchery हॅिरी कस क्कस ट पाला, िगत प्रपल्ल-े
उत्पारा व्यवसाय 

hay fever हे फीवर परागज्वर 

heart हाटध हृरय 

heat हीट उष्ट्िता 

heat island हीट आयलँड उष्ट्ितेिे बेट 

heat shield हीट शील्ड उष्ट्मा कवि 

heavy metals हेवी मेटल लड धातू 

heavy water हेवी वॉटर लड पािी 

hemorrhagic septicemia प्रहमोऱ्हेप्रलक सेप्रप्टसीप्रमआ गायी म्हशींमधील रक्तरोती 
घटसपध 



 

अनुक्रमणिका 

hepatitis प्रहपटायप्रटस कावीळ 

herbarium हबेप्ररकम वास्पती संग्रह 

hernia हर्षाया कंतगधळ 

herpes हर्षपस ााप्रगि 

hexagon हेक्झागॉा तटकोा 

histocompatibility प्रहस्टोकॉम्पीटीप्रबलीटी आभासी उन्मार 

histology प्रहस्टोलॉली पेशीरिााशास्त्र 

histones प्रहस्टोन्स पेशीतील िोटीाद्रव्य 

histopathology प्रहस्टापॅथॉलॉली पेशीरिाा प्रवकृतीशास्त्र 

HIV ह्यसमा मम्यसाो-डेप्रफप्रशकन्सी 
व्हायरस 

एिआयव्ही-एड्स 

holography होलग्राफी स्वलेखा 

homo erectus होमो मरेक्टस आप्ररमााव 

homogenous expression होमोप्रलास एक्सिेशा समघाती परावली 

hormone हामका संिेरक 

horse power हॉसध पॉवर कर्श्शक्ती 

horticulture हॉर्षटकल्िर फळशतेी 

hubble‘s constant हबल्स कॉन्स्टंट हबलिा नस्थराकं 

human genome ह्यसमा लीाोम माावी लासक ाकाशा 

humidity ह्यसप्रमडीटी आद्रधता 

humus ह्यसमस कस प्रथत मसद्रा 

hurricane हप्ररकेा तसफाा 

hybernation हायबराेशा शीतमसद्रा 

hybrid हायप्रब्रड संकरीत 

hybrid seeds हायप्रब्रड सीड्स संकप्ररत प्रबयािे 

hybrid vigor हायप्रब्रड नव्हगर संकरलोम/सकंरलन्य लोम 

hybridization हायप्रब्रडायझेशा संकरीकरि 

hydrocarbon compounds हायड्रोकाबधा कंपाऊड्स हायड्रोकाबधा सयंसगे 

hydrological cycle हायड्रोलॉप्रलकल सायकल ललशास्त्रीय ि्रम 

hydrolysis हायड्रॉप्रलप्रसस ललकपघटा 

hydrophilic हायड्रोफोप्रलक ललिेमी 



 

अनुक्रमणिका 

hydrophobia हायड्रोफोप्रबया ललभयगंड 

hydrophobic हायड्रोफोप्रबक ललदे्वती 

hydrophytes हायड्रोफायटीस ललीय 

hydroponics हायड्रोपोप्राक्स मातीप्रवाा शतेी 

hydrosphere हायड्रोनस्फकर ललावरि 

hygrometer हायग्रोमीटर बाष्ट्पमापक 

hygrophytes हायग्रोफामट्टस रलरलीतील वास्पती 

hyperbola हायपरबोला कपास्त 

hypermetropia हायपरमेरोप्रपया रीघधदृप्रष्टकोा 

hypersensitigvity हायपरसेनन्सटीनव्हटी कत्यसते्तलाा 

hypersonic speed हायपरसॉप्राक स्पीड कत्याप्रधस्वाी गती 

hypnotism प्रहप्ाॉप्रटझम संमोहा शास्त्र 

hypotenus हायपोटेन्यसू किध 

hypothalamus हायपोथलॅॅमस कधःर्श्ेतक 

hypothesis हायपॉप्रथप्रसस गृहीतक 

hysterectomy प्रहस्टेरेक्टोमी गभाशय प्रामूधला 

hysteria प्रहस्टेप्ररया उन्मार 

IAEA आयएमए आंतरराष्ट्रीय किसऊला ससं्था 

ICBM-Intercontinental 
Ballistic Missiles 

मंटरकॉनन्टाेंटल बलेॅनस्टक 
प्रमसाईल 

आंतरखंडीय बॅलेनस्टक के्षपिास्त्र 

idal gas (Fuel) आयप्रडयल गसॅ आरशध वाय ू

identical twins आयडेनन्टकल प्रिन्स समरुप लसळे 

igneous rock मनग्ायस रॉक कनग्ालन्य खडक 

ignition मनग्ाशा िज्वला 

ignition point मनग्ाशा पॉईटं ज्वलााकं-ज्वला वबरू 

आकृती टाकिे आकृती टाकिे िप्रतमा 

imaginary number ममपॅ्रलारी ांबर कनल्पत वकवा कसत् संख्या 

imaging ममेवलग िप्रतमाकरि 

immunity मम्यसप्राटी िप्रतकारक्षमता 

immunization मम्यसाायझेशा लस टोििी 

immunoassay मम्यसाो ॲसे रप्रक्षत परीक्षा 
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immunosuppression मम्यसाो सिेशा िप्रतकारक्षमता प्रटकप्रविे 

impedance मम्पीडन्स संरोध 

implantation मम्प्लाटेंशा गभांकस र रोपि 

implicit function मनम्प्लप्रसट फंक्शा कव्यस्त फल 

implosion मम्प्लोला कंतःस्फोट 

improper fraction मम्िॉपर फॅ्रक्शा कासप्रित कपूिांक 

inbreeding माप्रब्रडींग समलाती संकर 

incandescent माकॅनन्डसेट िरीप्त 

incentre मासेंटर कंतमधध्य 

incircle मासकध ल आंतर्षलप्रखत वतसधळ 

increment मनन््रममेंट वाढ 

incubator मन्क्यसबटेर उबविी यतं्र 

indefinite integration माडेप्रफाेट मंप्रटगे्रशा कप्राप्रित समाकला 

indeterminate equation माप्रडटर्षमांट मके्वशा कप्राघायध समीकरि 

indeterminate form माप्रडटर्षमांट फॉमध कप्रावायध रूप/कथधप्रहा रूप 

index मन्डेक्स घाताकं 

indigo मंप्रडगो ाीळ 

indo-dermis मंडोडरप्रमस कंतआधवरि 

inductance मन्डक्टन्स िवतधकता 

induction मंडक्शा प्रवगमा-िवतधा 

induction coil मंडक्शा कॉईल िेरि कसं डल 

inequality मामक्वॉप्रलटी कसमा 

inertia मार्षशया लडत्व 

infection मन्फेक्शा संसगध 

infertility मन्फर्षटप्रलटी वधं्यत्व 

infinity मनन्फप्राटी कांत 

inflorescence मन्फ्लोरेसन्स पसष्ट्पप्रवन्यास 

infrared मन्फ्रारेड कवरक्त प्रकरिे 

ingot मन्गॉट लगड 

inheritance माहेप्ररटन्स वारसा-आासवपं्रशकता 

innoculation माॉक्यसलेशा लसीकरि 
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insect pest मन्सेक्ट पेस्ट कीड 

insecticide मन्सेक्टीसामड कीटकााशके 

Insecticide act मन्सेक्टीसामड ॲक्ट कीटकााशक कायरा 

insolation मन्सोलेशा सूयध आतपा 

insomnia मन्सॉमप्राया प्राद्राााश 

insulation मन्शसलेशा प्रारोधा 

insulator मन्शसलेटर प्रारोधक 

insulin मन्ससलीा रीप्तीिवतधक 

integer मंप्रटप्रलर पूिांक 

integral मंप्रटग्रल संकलक/समाकला 

integrand मंप्रटग्राडं संकल्प 

integrated pest management मंप्रटगे्रटेड पेस्ट माेॅलमेंट एकानत्मक कीडप्रायंत्रि 

integrating factor मंप्रटगे्रवटग फॅक्टर संकला गसिक 

integration मंप्रटगे्रशा एकानत्मकरि 

integration by partial fraction मंप्रटगे्रशा बाय पार्षशयल फॅ्रक्शा आंप्रशक कपूिांक काढूा 
समाकल 

integration by parts मंप्रटगे्रशा बाय पाटधस भागशः समाकला 

integration by substitution मंप्रटगे्रशा बाय सबनस्ट्ूयमशा आरेश पद्धतीाे समाकल 

intelligence quotient मंटेप्रललन्स कोशन्ट बसप्रद्धगसिाकं 

inter continental ballastic 
missiles 

मंटर काँप्रटाेंटल बलॅानस्टक 
प्रमझाईल 

आंतरखंडीय के्षपिासे्त्र 

inter tillage operation मंटर प्रटलेल ऑपरेशा आंतरमशागत 

intercept मंटरसेप्ट आंतरखंड 

interdependence मंटरप्रडपेन्डन्स परस्परावलंबा 

interest मंटरेस्ट व्याल 

interface मंटरफेल प्रवरामावस्था 

interference मंटरफेरन्स व्यतीकरि 

interferometer मंटरफेरोमीटर व्यतीकरिमापक 

interior angle मंप्रटप्ररकर कँगल आंतरकोा 

international date lines मंटराॅशाल डेट लाईा आंतरराष्ट्रीय वार रेता 

interphase मंटरफेल आंतरपृष्ठ 

interpolation मंटरपोलेशा आंतवेशा 
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intersection मंटरसेक्शा छेरा 

interspecies मंटरस्पेसील आंतरलाती पश ू

interval मंटरव्हल कंतराल 

intestenial value मंटेस्टेप्रायल व्हॅल्य ू तत्क्षाप्रिक वकमत 

intraocular lens मंराऑक्यसलर लेन्स आंतराेप्रत्रय वभग 

inverse function मन्व्हसध फंक्शा व्यस्त प्रत्रकोिप्रमतीय 

inversion मन्व्हशधा कंतवधला 

invertebrates मन्व्हर्षटबे्रट्टस कपृष्ठवशंीय 

involuntary muscle माव्हालंटरी मसल्स काैनच्छक स्ााय ू

ion exchange आया एक्सिेंल आया प्रवप्रामय 

ionic bond आयप्राक बॉन्ड आयप्राक बंध 

ionization आयाायझेशा आयाीभवा 

ionization potential आयााझेशा पोटेनन्शकल आयाीभवा विधस 

ionizing radiation आयोाायवझग रेप्रडएशा प्रवरलाकारी िारि 

ionosphere आयाोनस्फकर आयााबंर 

irigated farming मप्ररगेटेड फाप्रमंग बागायती शतेी 

iris आयप्ररस कृष्ट्िमंडळ 

iron आयाध लोखंड 

irradiation मरॅप्रडएशा प्रवकरि िप्र्रमया 

irrational numbers मरॅशाल ांबसध कपप्ररमेय सखं्या 

irridiscence मरप्ररप्रडसेन्स विधरीप्ती 

ischemia मसप्रिप्रमया खंप्रडत रक्तपसरवठा 

isobar आयसोबर समराब रेता 

isomerism आयसोमेरीझम समघटकता 

isomorphism आयसोमॉरप्रफझम समरुपता 

isothermal change आयसोथमधल िेंल समतापी बरल 

Jaipur foot लयपूर फूट कृप्रत्रम पाय 

jamming लॅवमग कोित्याही वस्तूला लािीवपूवधक 
हालू ा रेिे 

Jatropa लरोपा एरंड 

jaundice लाँप्रडस कावीळ 
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jet flow लेट फ्लो लेटिवाह 

jig लीग एक िकारिा सािा 

joints लॉईटं्टस साधें 

joule ज्यूल ऊलामापाािे एकक 

Julian calendar ज्यसप्रलया कॅलेंडर ज्यसप्रलया प्ररारर्षशका 

Jupiter ज्यसप्रपटर गसरू 

Jurassic era ज्यसरॅप्रसक मरा ज्यसरॅप्रसक कालखंड 

juvenile hormones ज्यसव्हेााईल हॉमकन्स ावलात संिेरके 

karyotype कॅप्ररओटाईप लासकीय कोत स्वरूप 

keratin केरॅप्रटा शृगंिप्रथा 

keratitis केरॅटायप्रटस पारपटल मंडल राह 

kerocene केरोप्रसा घासलेट 

kidney प्रकडाी मूत्रवपड 

kinetic energy कायाेप्रटक एाली गतील ऊला 

kinetic theory of gases कायाेप्रटक थेकरी ऑफ गसेॅस वायूच्या गतील ऊलेिा प्रसद्धान्त 

knitting प्रावटग प्रविाई 

knot ाॉट गाठ 

Krill प्र्रमल प्र्रमल मासे 

lac लॅक लाख 

lactometer लॅक्टोमीटर रूधकाटा 

ladle लेडल लाबं राडंा कसलेली पळी 

land degradation लँड प्रडगे्रडेशा भ ूकवाती 

laproscopy लॅपरोस्कोपी शरीरािाआतील कवयव 
रसर्षबिीच्या सहाय्यााे पाहण्यािी 
पद्धती 

laptospirasis लेप्टोस्पायरोप्रसस वलेिा रोग 

larva लावा कळी 

latent heat लेटंट हीट किकट उष्ट्िता 

latitude लॅप्रट्ूयमड कक्षाशं 

layer farming लेकर फाप्रमंग कस क्कस पाला-िगत कंडी उत्पारा 
व्यवसाय 

lead लेड प्रशसे 
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lead acid लेड ॲप्रसड रसय्यम प्रवद्यसतघट 

legume लेगसम शेंगािी झाडे 

lens लेन्स वभग 

leprosy लेिसी कस ष्ठरोग 

Lethal dose-50 प्रलथल डोस-५० मारक मात्रा 

leucoderma ल्यसकोडमा कोड 

leukemia ल्यसकेप्रमया रक्तािा ककध रोग 

leukocyte लसकोसाईट पाढंऱ्या पेशी 

levo rotary प्रलव्हो रोटेटरी डाव ेपप्ररवलाी 

ligament प्रलगमॅेंट कनस्थबधंा 

light traps लाईट रॅप्स िकाश सापळे 

light year लाईट मयर िकाशवतध 

lightning लाईटवाग वील िमकिे 

lightning rod लाईटवाग रॉड वीलप्रवरोधक सळई 

limit प्रलप्रमट सीमा 

limphosites वलफोसाईट एक िकारिी पाढंरी रक्तपेशी 

linear प्रलप्राकर रेतीय 

linear equation प्रलप्राकर मके्वशा रेतीय समीकरि 

Lithosphere प्रलथोनस्फकर कश्मावरि 

lithotripsy प्रलथोप्ररप्सी मसतखडे प्रिरडिे 

liver प्रलव्हर यकृत 

locomotive लोकोमोप्रटव्ह रेल्व ेमंलीा 

locus लोकस वबरसपथ 

locust लोकस्ट टोळधाड 

logarithm लॉगप्ररथम लागप्ररथम 

lonar crater लोिार ्ेरमटर लोिार प्रववर 

longitude लाँप्रल्यमूड रेखाशं 

LPG एलपीली स्वयंपाक घरातला मधंा वायू 

LSD एलएसडी लायसर्षलक ॲप्रसड 

LSI-large scale integrated 
circuit 

एलएसआय-लॉलध स्केल 
मंप्रटगे्रटेड सर्षकट 

मोठे एकानत्मक प्रवद्यसत मंडल 
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lumen ल्यसमेा कवकाप्रशका 

luminescence ल्यसप्रमाेसन्स िकाकिे 

luminescence meter ल्यसप्रमाेसन्स मीटर रीप्तीमात्रा मापक 

lung लंग फस प्फस स 

lymph प्रलम्फ लप्रसका 

machine मशीा यंत्र 

Mad cow disease मडॅ काऊ प्रडसीझ पागल गाय रोग 

Magellanic clouds मगेॅलाप्राक क्लाऊड्स मगॅलाािे मेघ 

magent मगॅ्ाेट लोहिसंबक 

magnetic equator मगॅ्ाेप्रटक मके्वटर िसंबकीय भमूध्यरेता 

magnetic flux मगॅ्ाेप्रटक फ्लक्स िसंबकीय कप्रभवाह 

magnetic induction मगॅ्ाेप्रटक मंडक्श िसंबकीय िवतधा 

magnetic lens मगॅ्ाेप्रटक लेन्स िसंबकीय वभग 

magnetic movement मगॅ्ाेप्रटक मसव्हमेंट िसंबकीय गती/पप्ररबल 

magnetic poles मगॅ्ाेप्रटक पोल िसंबकीय ध्रसव 

magnetic storms मगॅ्ाेप्रटक स्टॉमध िसंबकीय वारळ 

magnetic tape मगॅ्ाेप्रटक टेप िसंबकीय फीत 

magnetism मगॅ्ाेप्रटझम िसंबकत्व-लोहिसंबकत्व 

magnetometer मगॅ्ाेटोमीटर िसंबकीय के्षत्रमापक 

magnetosphere मगॅ्ाेटोनस्फकर िसंबकावरि 

magnification मनॅग्ाप्रफकेशा प्रवशालीकरि 

malaria मलेप्ररया प्रहवताप 

malignancy मपॅ्रलग्ान्सी घातकत्व 

malnutrition मालन्यसप्ररशा कस पोति 

mammal/mammalia ममॅल/ममॅॉप्रलआ सस्ता िािी 

mammary glands ममॅरी ग्लँड स्ता 

mammography मेमोग्राफी स्ताािा आलेख 

maned manoeuvring unit मनॅ्ड मनॅ्यसव्हवरग यसप्राट मााविप्रलत योलााबद्ध 
हालिाल एकक 

mangroves मनॅ्ग्रोव्ह प्रतवरे 

manometer माॅॉमीटर राबमापक 
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mantissa मपँ्रटस्सा कपूिांश 

mantle मनॅ्टल कवि 

manure मनॅ्यसकर सेंप्रद्रय खत 

map मपॅ ाकाशा 

marcy killing मसी प्रकवलग रया मरि 

marine biology मरीा बायॉलॉली सागरी लीवप्रवज्ञाा 

marketing of agricultural 
produce 

माकेवटग ऑफ ॲग्रीकल्िरल 
िोड्यसस 

शतेमाल प्रव्रमी व्यापार 

mars मासध मंगळ 

marsupial मारससप्रपयल प्रशशसधााी 

mass मास वस्तसमाा 

mass spectrograph मास स्पेक्रोग्राफ द्रव्यमाा विधपटलेखक 

mastaitis मस्टायटीस गायी म्हशीमधील थाा राह 

mastectomy मास्टेक्टोमी पूिध स्ता वकवा त्यािा भाग 
कापूा काढण्यािी शस्त्रप्र्रमया 

master control facility मास्टर कंरोल फॅप्रसप्रलटी िमसख प्रायंत्रि ससप्रवधा 

mat मटॅ सतरंली 

mathematics मथेॅमपॅ्रटक्स गप्रित 

mathematics olympiad मथेॅमपॅ्रटक्स ऑवलप्रपयाड गप्रित ऑवलप्रपयाड 

matrix मपॅ्ररक्स भौप्रतकी 

matter मटॅर द्रव्य 

maxima minima values of a 
function 

मनॅक्झमा प्रमप्रामा व्हॅल्यसल ऑफ ए 
फंक्शा 

फलाच्या महत्तम लघसत्तम वकमती 

mean मीा प्रविला, सरासरी 

mean deviation मीा डेनव्हएशा प्रविला मध्य 

mean free path मीा फ्री पाथ सरासरी मसक्तातंर 

mean sea level मीा सी लेव्हल समसद्रसपाटीिी पातळी 

measali beaf मीझली बीफ परोपलीवग्रस्त गोमासं 

measali pork मीझली पोकध  परोपलीवग्रस्त डसक्करमासं 

measles प्रमझल्स गोवर 

mechanics मेकॅप्राक्स याप्रमकी 

median मेप्रडया मध्यगा-मध्यक 
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medicinal plant cultivation मेप्रडप्रसाल प्लाटं कनल्टव्हेशा औतधी वास्पती लागवड 

medulla oblongata मेड्यसला ऑबलागंाटा मनस्तष्ट्क पसच्छ 

melanin मेलााीा रंगद्रव्य 

meliopheris मेप्रलओफेप्ररस सूयधफस ली 

melting point मेनल्टंग पॉईटं प्रवलय वबरू 

memory मेमरी स्मृती 

menarche मेााकध  माप्रसक पाळी 

meningitis मेप्राालायप्रटस पप्ररमनस्तष्ट्क ज्वर 

meniscus मेप्रास्कस व्रमस्कस 

menopause मेाोपोझ ऋतससमाप्ती 

meosis मेओप्रसस कधधससत्री प्रवभाला 

mercury मक्यसधरी पारा/बसध 

meridian मेप्ररप्रडया सेलेप्रशकल मध्यमंडल खगोलीय 

metallic bond मेटॅप्रलक बॉन्ड धानत्वक बंध 

metaloid मेटॅलाईट कधधधातू 

metal मेटल धातू 

metamorphic rocks मेटमॉर्षफक रॉक रुपातंरीत खडक 

metaphase मेटाफेल मध्यावस्था  

meteor shower प्रमटीऑर शॉवर उल्कावताव 

meteorite प्रमप्रटऑरामट कशाी 

meteorology प्रमप्रटप्ररऑलॉली हवामााशास्त्र 

method of iteration मेथड ऑफ मप्रटरेशा पसारावतधा पद्धती 

metrology मेरॉलॉली मापाशास्त्र 

mho एमएिओ म्हो 

mica मायका कभ्रक 

MICR एमआयसीआर मगॅाेप्रटक मंक कॅरॅक्टर 
रेकग्ाीशा 

microbes माय्रमोब्स सूक्ष्मलीव 

microscope माय्रमोस्कोप सूक्ष्मरशधक 

migration मायग्रोशा स्थलातंरि 

milk प्रमल्क रूध 



 

अनुक्रमणिका 

milk fever प्रमल्क फीवर रसधाळ गायींिा-रूधज्वर 

Milky way प्रमनल्क व े आकाशगंगा 

millipedes प्रमप्रलप्रपड पैसा ससरवटं 

mine मामा खाि 

minerals प्रमारल्स खप्राल पराथध 

minor irrigations मायार मप्ररगेशा बंधारे - डॅम्स 

mirage प्रमराल मृगलळ 

mirror प्रमरर आरसा 

missile प्रमसामल के्षपिास्त्र 

mist प्रमस्ट धसके 

mitochondrion मायटो्रमोंप्रड्रऑा तंतसकोप्रशका 

Mobile-cell phone मोबाईल, सेल फोा भ्रमिध्वाी 

mode मोड बहसलक 

moderator मॉडरेटर शामक 

modulation मोड्यसलेशा संस्करि 

moduls मोड्यसल्स मापाकं 

Moh’s scale of hardness मोहस स्केल ऑफ हाडधाेस मोहिी टिकता पट्टी 

molasis मोलॅसेस मळी 

mold मोल्ड सािा 

Molecular Biology मॉप्रलक्यसलर बायॉलॉली रेण्वीय लीवशास्त्र 

molecular sieve मॉप्रलक्यसलर सीव्ह रेण्वीय िाळिी 

molecular weight मॉप्रलक्यसलर वटे रेिसभार 

molecule मॉप्रलक्यलू रेिू 

moment of inertia मोमेंट ऑफ मार्षशया लडत्व आघूिध 

momentum मोमेन्टम संवगे 

monoculture मोाोकल्िर एकससरी पद्धत 

monsoon seasonal winds मॉन्सूा प्रसझाल ववड्स मान्सूािे मोसमी वारे 

montreal treaty माँप्ररकल रीटी माँप्ररकल करार 

morbidity मॉर्षबप्रडटी प्रवकृती 

mortality मॉरटॉप्रलटी मत्यधता-मसत्यसिे िमाि 

mortar मॉटधर संयोलक 



 

अनुक्रमणिका 

moss मॉस शवेाळ 

Mossbauer effect मॉस्बॉर मफेक्ट मॉस्बॉर पप्ररिाम 

most probable number मोस्ट िॉबेबल ांबर महत्तम शक्यतेिा कंक 

mould मोल्ड सािा 

mountaineering माऊंटेप्राकवरग पवधतारोहि 

mulch मल्ि आच्छारा 

mulching मनल्िंग लैप्रवक आवरि 

multiplication मनल्टनप्लकेशा गसिाप्र्रमया 

multiplication of decimal 
numbers 

मनल्टनप्लकेशा ऑफ डेप्रसमल 
ांबसध 

रशाशं संख्यािंा गसिाकार 

multiplication of fraction मनल्टनप्लकेशा ऑफ फॅ्रक्शा कपूिांकािा गसिाकार 

muscle मसल स्ााय ू

muscular dystrophy मस्क्यूलर ड्रायस्रोफी स्ाायू क्षीिता 

mushroom मशरूम आळंबी, भछूत्र 

mutation म्यसटेशा उत्पप्ररवतधा 

mycotoxin मायकोटॉनक्सा कवकाप्रवत 

myopia मायोप्रपया प्राकटदृप्रष्टता 

myosin मायोप्रसा मध्यसािंत भगूभीय कालखंड 

nanotechnology ाॅाो टेक्ाॉलॉली कब्लाशं तंत्रज्ञाा 

Nasal cystoamiss ाेझल प्रशस्टोझोप्रमऑप्रसस परोपलीवी घोिाफस टी 

National Science Day ाॅशाल सायन्स डे राष्ट्रीय प्रवज्ञाा प्ररा 

natural gas ाॅिरल गसॅ ाैसर्षगक वाय ू

natural numbers ाॅिरल ांबसध ाैसर्षगक पूिांक 

Natural radio activity ाॅिरल रेप्रडओ ॲनक्टनव्हटी ाैसर्षगक प्रकरिोत्सार 

natural resources ाॅिरल प्ररसोसेस ाैसर्षगक साधा संपत्ती स्त्रोत 

nautical mile ाॉटीकल मामल सागर मलै 

nebula ाेब्यसला कप्रभ्रका 

necrosis ाे्रमॉप्रसस पेशीक्षय 

negative feedback प्रागेप्रटव्ह फीडबकॅ उलटा िप्रतसार 

nephron ाेफ्रॉा वृक्क एकक 

nervous system ावधस प्रसनस्टम िेतासंस्था 



 

अनुक्रमणिका 

neuron न्यूरॉा िेतापेशी 

neurosis न्यसरॉप्रसस रसभगं व्यनक्तमत्व 

new cassel disease न्यू कॅसल प्रडसीझ कोंबड्यािंा रािीखेत रोग 

Newton’s laws न्यसटन्स लॉ न्यूटािे (गप्रतप्रवतयक) प्रायम 

Newton’s rings न्यूटा वरग्ल न्यूटािी कडी 

night blindness ाामट ब्लामंडाेस राताधंळेपिा 

nitrogen cycle ाायरोला सायकल ाायरोला ि्रम 

nitrogen fixation ाायरोला प्रफक्सेशा ाायरोला नस्थरीकरि 

noble prize ाोबले िामझ ाोबले पाप्ररतोप्रतक 

noble gas ाोबले गसॅ रालधमी वाय ू

noble metals ाोबले मेटल रालधमी धातू 

noise pollution ाॉमल पोल्यसशा ध्वप्रािरूति 

non conventional energy ाॉा कन्व्हेशाल एाली कपारंपप्ररक ऊला 

non euclidian geometry ाॉा यसनक्लप्रडया लॉमेरी कयसनक्लडीय भपू्रमती 

non ruminants ाॉा रुप्रमान्टस रवथं ा करूशकिारे 

non woven fabric ाॉा वोव्हा फॅप्रब्रक ा प्रविलेले कापड 

normal distribution ाॉमधल प्रडनस्रब्यूशा िसामान्य प्रवतरि 

normal temperature and 
pressure 

ाॉमधल टेम्परेिर कँड िेशर साधारि तापमाा आप्रि राब  

nose ाोल ााक 

nova ाोव्हा ावतारा 

nuclear energy न्यसनक्लकर एाली किसऊला 

nuclear fission न्यसनक्लकर प्रफशा कें द्रीय प्रवखंडा 

nuclear fusion न्यनूक्लकर फ्यूला किससंमीला प्र्रमया 

nuclear reactor न्यसनक्लकर प्ररॲक्टर किसभट्टी 

nucleic acid न्यसनक्लमक ॲप्रसड कें द्रकीय आम्ल 

nucleons न्यसनक्लऑन्स किसकि 

nucleoside न्यसनक्लओसामड ात्रशकध रा घटक 

nucleotide न्यसनक्लओटाईड ात्रशकध रा फॉस्फेट्टस 

nucleus न्यसनक्लकस किसगभधकें द्र 

numatic न्यसमपॅ्रटक वायवीय 



 

अनुक्रमणिका 

numbers ांबसध संख्या 

numerals न्यसमेरल्स संख्याप्रिन्हे/कंक 

numerical integration न्यसमप्ररकल मपं्रटगे्रशा संख्यात्मक समाकला 

nursery ासधरी रोप वाप्रटका 

oasis ओॲप्रसस मरुद्याा 

obesity ओबपे्रसटी कप्रतस्थूलता 

objective ऑब्लेनक्टव्ह वस्तूवभग 

observatory ऑब्झव्हेटरी वधेशाळा 

obstetrics ऑब्स्टेरीक्स िसूप्रतशास्त्र 

occultation ऑकल्टेशा प्रपधाायसती 

occupational hazards ऑक्यसपेशाल हॅझाडधस व्यावसाप्रयक लोखीम 

occupational rehabilitation ऑक्यसपेशाल रीहॅप्रबप्रलटेशा व्यावसाप्रयक पसावधसा 

ocean currents ओशा करंट्टस सागरी िवाह 

oceanography ओशाोग्राफी समसद्रप्रवज्ञाा 

OCR-Optical character 
reader 

ओसीआर-ऑप्रप्टकल कॅरेक्टर 
रीडर 

िकाशीय कक्षर वािक 

octagon ऑक्टॅगॉा कष्टकोा 

octane numbers ऑक्टेव्ह ांबसध ऑक्टेा ्रममाकं 

octave ऑक्टेव्ह स्वरसप्तक/कष्टक 

odd function ऑड फंक्शा प्रवतम फल 

odour ओडर गंध 

Ohm’s law ओहम्स लॉ ओहमिा प्रायम 

ohmmeter ओहम मीटर प्रवद्यसत प्रवरोधािे मापा 

oil seeds ऑईल प्रसड्स गळीत धान्य 

olfactory ओलफॅक्टरी घ्रािेंप्रद्रयासंंबपं्रधत 

oligotrophic ऑप्रलगॉरोप्रफक कल्पपोती 

oncogenes ऑन्कोलेन्स कबसधरलासके 

oncology ऑन्कॉलॉली कबसधरप्रवज्ञाा 

one to one function वा टू वा फंक्शा एकास एक संगती 

opaque ओपेक कपाररशधक 

open interval ओपा मंटरव्हल काावृत्त कतंराळ 



 

अनुक्रमणिका 

ophthalmology ऑफ्थलमोलॉली ाेत्रप्रिप्रकत्सा 

Optical activity ऑप्रप्टकल ॲनक्टनव्हटी िकाशकी प्र्रमयता 

optical fibre ऑप्रप्टकल फायबर िकाशकी तंतू 

optical glass ऑप्रप्टकल ग्लास िकाप्रशकी काि 

optical isomers ऑप्रप्टकल आयसोमसध िकाप्रशकी साप्र्रमयता 

Optics ऑप्रप्टक्स िकाप्रशकी 

orbit ऑर्षबट कक्षा 

order ऑडधर ्रमम 

ordered pair ऑडधडध पेकर ्रमप्रमत लोडी 

ordinal numbers ऑर्षडाल ांबसध ्रममरशधकाकं 

ordinary differential equation ऑर्षडारी प्रडफरंप्रशयल मके्वशा साधे प्रवकलक समीकरि 

ordinate ऑर्षडाेट कोटी 

organ genesis ऑगधा लेाेप्रसस कवयवािंी उत्पत्ती 

organelle ऑरगाेॅल पेशीघटक/पेशी कंगके 

organic farming ऑरगपॅ्राक फाप्रमंग सेंप्रद्रय शतेी 

Organic manure ऑरगपॅ्राक मन्यसकर सेंप्रद्रय खते 

orgono metallic ऑरगाॅो मेटॅप्रलक काबधाी धातू 

Origin ओप्ररलीा आप्ररवबरू/आरंभवबरू 

ornithology ऑर्षाथॉलॉली पक्षीशास्त्र 

Orthocenter आथकसेंटर लंबसपंात 

Orthogonal projections आथकगोाल िोलेक्शन्स िके्षप 

oscillator ऑप्रसलेटर रोलक 

oscilloscope ऑप्रसलोस्कोप रोलारशी 

osmo-regulation ऑस्मॉरेग्यसलेशा परासरि प्रायम 

osmosis ऑस्मोप्रसस परासरि 

osmotic pressure ऑस्मॉप्रटक िेशर रसाकतधि भार 

ossification ऑस्सीप्रफकेशा हाडप्रार्षमती 

ovary ओव्हरी कंडाशय 

oviparous ओव्हीपॅरस कंडल 

ovulation ओव्हूलेशा बीलोत्सलधा 

ovule ओव्हूल बीलाडं 



 

अनुक्रमणिका 

ovum ओव्हम स्त्रीबील 

oxidation ऑनक्सडेशा ऑनक्सप्रडकरि 

oxygen cycle ऑनक्सला सायकल ऑनक्सला ि्रम 

ozone hole ओझोा होल ओझोा प्रछद्र 

Palaeozoic पॅप्रलओझोमक आप्ररम लीवयसग 

paleoclimatology पॅप्रलओक्लायमेटॉलॉली पसराऋतसमााशास्त्र 
/पसराऋतसमााप्रवज्ञाा 

paleolithic पॅप्रलओप्रलप्रथक कश्मयसग 

panchromatic film पॅन््रमोमपॅ्रटक प्रफल्म विीयस्तरयसक्त फीत 

pancreas पँप्र्रमकस स्वारसवपड 

parabola पॅराबोला कन्वस्त 

parallax पॅरालॅक्स पराशय 

parallelepiped पॅरलेलोप्रपपेड समातंर तटफलक 

paralysis पॅराप्रलसेस पक्षाघात 

paramagnetism पॅरामगॅ्ाेप्रटझम परािसंबकीय 

parametric 
equations/functions 

पॅरामेप्ररक मके्वशन्स फंक्शन्स िािली समीकरिे/फले 

parasite obligate पॅरासाईट ऑनब्लगेट पूिध परोपलीवी/बाडंगसळ 

parasitic hydatidosis पॅराप्रसप्रटक हायडॅप्रटडोप्रसस परोपलीवी पािफस ग्यािंा रोग 

parasitism पॅराप्रसप्रटझम परलीवीपोति गट 

parasympathetic nervous 
system 

पॅरावसपथेप्रटक ाव्हधस प्रसनस्टम पप्ररघीय िेतासंस्था 

Parkinsonism पार्षकन्सोप्राझम कंपवात 

permafrost पमाफ्रॉस्ट कायम गोठलेला थर 

partial derivative पाशधल डेप्ररव्हेप्रटव्ह आंप्रशक प्रवकलल 

partial fraction पाशधल फॅ्रक्शा आंप्रशक कपूिांक 

particle accelerator पार्षटकल ऑनक्सलरेटर कि िवगेक 

pasteurization पािरायझेशा पािरायझेशा िप्र्रमया 

pathogen पॅथोला रोककारक लंतू 

pathology पॅथॉलॉली रोगप्रवकार शास्त्र 

PC पीसी पसधाल कॉम्प्यसटर 

pedegree record पेप्रडग्री रेकॉडध पैराशंीिा तक्ता 



 

अनुक्रमणिका 

pediatrics प्रपप्रडऑप्ररक्स बालरोग 

pellet पेलेट धातूिी छोटी गोळी 

pen cell पेा सेल प्रवद्यसत राबािी पेनन्सलसदृश 
बॅटरी 

pendulum पेंडसलम लंबक 

pentagon पेन्टॅगॉा पंिकोा 

penumbra पेासब्रा उपछाया 

percolation पककलेशा प्रझरपिे 

percolation tank पककलेशा टँक पाझरतलाव 

pericardium पेप्ररकार्षडयम हृरयावरि 

perigee पेरीली उपभसू्थाा 

perihelion पेरीहेप्रलया उपसूयधस्थाा 

perimeter पेप्ररमीटर पप्ररप्रमती 

periodic function प्रपप्ररऑप्रडक फंक्शा आवतधाी फल 

periodic table प्रपप्ररऑप्रडक टेबल आवती सारिी 

peripheral nervous system पेप्ररफेप्ररयल ाव्हधस प्रसनस्टम पप्ररघीय िेतासंस्था 

peristalsis पेप्ररस्टालप्रसस पसरस्सरि 

peritoneum पेप्ररटोप्रायम उररवषे्टि 

permeability पमीॲप्रबप्रलटी पायधता 

permutation परम्यसटेशा ्रममिय 

persistence of vision परप्रसस्टंस ऑफ नव्हला दृप्रष्टसातत्य 

perspiration परनस्परेशा घाम 

pesticide पेस्टीसाईड रोगलंतूााशके/प्रकटकााशके 

petrification पेप्ररप्रफकेशा कश्मीभवा 

pH scale पीएि स्केल आम्ल प्रवम्लता पप्ररिाम/सामस 
पट्टी 

phagocyte फॅगोसाईट्टस भक्षकपेशी 

phagocytosis फॅगोसायटोप्रसस पेशीभक्षि प्र्रमया 

pharynx फॅप्रराॅक्स कंठाप्रलका 

pheromone traps फेरोमोा रॅप्स कामगंध सापळे 

phloem फ्लोएम रक्तवाप्रहाी पेशी 

phosphoracens फॉस्फोरेसन्स स्फस ररीप्ती 



 

अनुक्रमणिका 

photocell फोटो सेल िकाशघट 

photochemistry फोटोकेप्रमस्री िकाशरासायप्राक 

photocopier फोटोकॉपीयर छायािकाश ित 

photoelectric effect फोटोमलेनक्रक मफेक्ट िकाशप्रवद्यसत पप्ररिाम 

photography फोटोग्राफी छायाप्रित्रि 

photolysis फोटोप्रलप्रसस िकाश प्रवश्लेति 

photometry फोटोमेरी िकाशमापाशास्त्र 

photomultiplier फोटोमनल्टप्लायर तेलािूवधधक 

photon फोटॉा िकाशािा मूलकि 

photoperiodium फोटोप्रपरीऑप्रडयम िकाशावप्रधिभाव 

photosphere फोटोनस्फकर िकाशावरि 

photosynthesis फोटोवसथेप्रसस िकाश सशं्लेति 

phototopism फोटोटॉप्रपलम िकाश कासवतधा 

photovoltaic cell फोटोवोल्टमक सेल िकाश व्होल्टाईक घट 

phylum फायलम संघ/िसृष्टी 

physics प्रफप्रलक्स भौप्रतकशास्त्र 

pi (22/7) पाय पाय 

pigment प्रपगमेंट रंगकि 

pineal gland पीप्रायल ग्लँड पीप्रायल गं्रथी 

pinocytosis प्रपाोसायटोप्रसस पेशीबाहेरील द्रवपराथध शोताू 
घेण्यािी िप्र्रमया 

pitch प्रपि सूत्रातंर 

pituitary gland प्रपच्यसटरी ग्लँड प्रपच्यसटरी गं्रथी 

pivot प्रपव्हट टेकू 

placebo प्लेसेबो तोतक 

planet प्लॅाेट ग्रह 

planetarium प्लॉप्राटेप्ररकम तारागंि 

plankton फ्लँक्टान्स प्लवगं 

plant प्लान्ट वास्पती 

plaster प्लास्टर प्रगलावा 

plastic surgery प्लॉनस्टक सलधरी पसारधिाा शस्त्रप्र्रमया 



 

अनुक्रमणिका 

plasticity प्लॉनस्टप्रसटी ककायधता 

platelet प्लेटलेट्टस रक्तपट्टीका 

pleura प्लेवरा फस प्फस सावरि 

pneumatic न्यूमपॅ्रटक हववेर िालिारे 

point of contact पॉईटं ऑफ कॉन्टॅक्ट स्पशधवबरू 

point of inflection पॉईटं ऑफ मन्फ्लेक्शा ाप्रतपप्ररवतधा वबरू 

poisons पॉयझा प्रवत 

polar coordinates पोलर कोऑर्षडाेट्टस ध्रसवीय प्रारेशक 

polar grain पोलर गे्रा परागकि 

polar orbit पोलर ऑर्षबट ध्रसवीय कक्षा 

polarimeter पोलप्ररमीटर ध्रसविमापी 

polarization पोलरायझेशा ध्रसवीकरि 

pollination पॉप्रलाेशा परागि 

pollution पोल्यसशा िरूति 

poltry farming पोल्री फाप्रमंग कस क्कस टपाला 

polygon पॉप्रलगॉा बहसभसलाकृती 

polyhedron पॉप्रलहेड्रॉा बहसपृष्ठक 

polymer पॉप्रलमर बहसवाप्ररक संयसग 

polymerase chain reaction पॉप्रलमरेल िेा प्ररॲक्शा बहसगसप्रित साखळी िप्र्रमया 

polymorphism पॉप्रलमॉर्षफझम बहसस्वरुपता 

polynomial पॉप्रलाॉप्रमयल बहसपरी 

polyploidy पॉप्रलप्लामडी बहसगसप्रित्व 

polysaccharide पॉप्रलसकॅरामड बहसशकध रा रेि ू

population पॉप्यसलेशा लोकसंख्या 

position hector पोप्रझशा हेक्टर स्थाासप्ररश 

positron पॉप्रझरॉा धा मलेक्रॉा 

post martem पोस्ट माटेम शवप्रवच्छेरा 

potential पोटेनन्शकल प्रवभव 

potential energy पोटेनन्शकल एाली नस्थप्रतल ऊला 

potentiometer पोटॅनन्शओमीटर प्रवभवामापी 

poykilothermas पोयप्रकलोथमधस समावृत्त िािी 



 

अनुक्रमणिका 

Precambrian प्रिकॉनम्ब्रया पूवध कर्श्िािीयसग 

precession of the equinoxes प्रिसेशा ऑफ मप्रक्वाॉक्सेस संपातिला 

primary colours िायमरी कलसध िमसख रंग 

primary standards िायमरी स्टँडडध िाथप्रमक मााक 

prime numbers िामम ांबसध कप्रवभाज्य संख्या 

primer िायमर कोित्याही वस्तूला रंगािा 
पप्रहला हात लाविे 

priodic mostion प्रपप्ररऑप्रडक मोशा आवतधगती 

prism प्रिझम लोलक 

probability िाबपॅ्रबप्रलटी संभाव्यता 

probability distribution िॉबपॅ्रबप्रलटी प्रडनस्रब्यूशा संभाव्यता प्रवतरि 

procariotas िोकॅप्ररओट्टस आरीपेशी 

program िोग्राम आज्ञावली 

propeller िॉपेलर प्रवमााािा वकवा लहालािा पंखा 

prophase िोफेल िथमावस्था 

prostate gland िोस्टेट ग्लँड पसरस्थ गं्रथी 

protein िोप्रटा िप्रथा 

protein synthesis िोटीा प्रसन्थेप्रसस िप्रथा सशं्लेति 

protoplasm िोटोप्लाझम पेशीरस 

prototype िोटोटामप आद्यामसाा 

protozoa िोटोझोआ आप्ररलीवसंघ-एकपेशीव सलीव 

PSLV पीएसएलव्ही पोलार सटेॅलाईट लाँि व्हेप्रहकल 

puberty प्यसबटी यौवा 

pulmonary artery पलमोारी आटधरी फस प्फस सधमाी 

pulmonary vein पलमोारी व्हेा फस प्फस साीला 

pulsar पल्सर स्पंरकतारा 

pulse पल्स ााडी 

pupil प्यसप्रपल बाहसली 

pure mathematics प्यूकर मथेॅमपॅ्रटक्स शसद्ध गप्रित /कमतूध गप्रित 

pyrometer पायरोमीटर उच्च तापमाायंत्र 

Pythagorian triplets पायथोगोप्ररया प्ररप्लेट्टस सूपलब्धी संख्या 



 

अनुक्रमणिका 

quadrant क्वाडं्रट पार-ितसथांश 

quadratic equation क्वाडॅ्रप्रटक मके्वशा प्रद्वघातीसमीकरि 

quadratic expression क्वाडॅ्रप्रटक एक्सिेशा प्रद्वघाती परावली 

quadruplets क्वाडसप्लेट्टस िौताळ/िौकडी 

quantification क्वानन्टप्रफकेशा एखाद्या पराथािे वकवा त्यातील 
घटकािें मोलमाप 

quantization क्वाटंायझेशा पसंलीकरि 

quantum क्वाटंम पसंल 

quantum number क्वाटंम ांबर पसंलाकं 

quantum theory क्वाटंम प्रथकरी पसंलप्रसद्धान्त 

quartz clock क्वाटधझ वॉिेस क्वाटधझ् घड्याळे 

quasars के्वसार वकतारा 

quenching क्वें विग दृतशीता 

quest के्वस्ट िौकसपिा 

rabies रेबील कस ते्र प्रपसाळण्यािा रोग 

race रेस िलाती/वशं 

rad रॅड-रेप्रडएशा ॲब्सॉबधड डोस िारि शोति मात्रा 

RADAR रडार रेप्रडओ प्रडटेक्शा कँड रेंवलग 

radian measure रेप्रडया मेझर कप्ररयमाा 

radiation रेप्रडएशा िारि 

radiation units रेप्रडएसा यसप्राट्टस प्रकरिोत्सारासंबधंीिी एकके 

radical sign रॅप्रडकल सामा करिी प्रिन्ह 

radio astronomy रेप्रडओ ॲस्रॉाॉमी रेप्रडओ खगोलशास्त्र 

radio diagnosis रेप्रडओ डायग्ाोप्रसस क्ष-प्रकरि 

radio isotopes रेप्रडओ आयसोटॉप्स प्रकरिोत्सारी समस्थाप्राके 

radio isotopes dating रेप्रडओ आयसोटॉप्स डेवटग कालमापक प्रकरिोत्सारी 
समस्थाप्राके 

radio telescope रेप्रडओ टेप्रलस्कोप रेप्रडओ रसबीि 

radioactivity रेप्रडओ ॲनक्टव्हीटी प्रकरिोत्सार 

radiography रेप्रडओग्राफी वस्तूच्या कंतरंगािे छायाप्रित्र 
प्रमळप्रवण्यािी िप्र्रमया 

radiology रेप्रडओलॉली प्रकरि परीक्षा 



 

अनुक्रमणिका 

radiotherapy रेप्रडओ थेरपी प्रकरिोत्सगी उपिार 

redius of giration रेप्रडयस ऑफ लायरेशा घूिधा प्रत्रज्या 

rainbow रेाबो मंद्रधासष्ट्य 

rainwater harvesting रेावॉटर हावेनस्टंग पलधन्य सधंारि 

RAM रॅम रडँम ॲक्सेस मेमरी 

random variable रडँम व्हेप्ररएबल याद्रसनच्छक िल 

range रेंल व्याप्ती 

rare earth element रेकर कथध एप्रलमेंट रसर्षमळ मृरा मूलद्रव्ये 

rare species रेकर स्पेशील रसर्षमळ लाती 

rational number रॅशाल ांबर पप्ररमेय संख्या 

rationalization रॅशालायझेशा पप्ररमेयीकरि 

rattan रटा ऊसािा खोडवा 

reactor प्ररॲक्टर िप्र्रमयापात्र 

real आकृती टाकिे प्ररकल आकृती टाकिे खरी िप्रतमा 

real number प्ररकल ांबर वास्तव संख्या 

receptor प्ररसेप्टर ग्राहक रेि ू

reciprocal of a number रेप्रसिोकल ऑफ ए ांबर संख्येिा व्यस्त 

reclamation रेक्लेमेशा उद्धरि 

rectangle रेक्टँगल आयत 

rectifier रेनक्टफायर एकप्ररश कारक 

recurring decimal प्ररकवरग डेप्रसमल आवती रशाशं 

recycling प्ररसायकवलग पसािध्रमीकरि 

red giant star रेड लायटं स्टार लाल राक्षसी तारा 

red shift रेड प्रशफ्ट कप्रभरक्त प्रवस्थापा 

red tide रेड टामड लालपट 

reductio and absurdam प्ररडसनक्शओ कँड कबसडधम प्रागप्रमत कसंगती 

reduction प्ररडक्शा क्षपि 

refining प्ररफायवाग पसाःशसद्धीकरि 

reflection प्ररफ्लेक्शा परावतधा 

reflex action प्ररफ्लेक्स ॲक्शा िप्रतप्रक्षप्त प्र्रमया 

refraction प्ररफॅ्रक्शा कपवतधा 



 

अनुक्रमणिका 

relation प्ररलेशा संबंध 

relative humidity प्ररलेप्रटव्ह ह्यपू्रमप्रडटी सापेक्ष आद्रधता 

relativity प्ररलेप्रटव्हीटी सापेक्षतावार 

rem आरईएम-रेम रोंटगेा मप्रक्वव्हॅलन्ट माॅ 

reminder theorem प्ररमामंडर प्रथकरम शते प्रसद्धान्त 

remote sensing प्ररमोट सेनन्संग रूर प्रायंत्रि 

renewable energy प्ररन्यसएबल एाली पसााधप्रमतीक्षम ऊला 

reproduction प्ररिाडक्शा िलाा 

reptillia रेप्टीप्रलआ सरपटिारे िािी 

resistance रेप्रझस्टंन्स प्रवद्यसत रोधक 

resistivity रेप्रझसनस्टनव्हटी प्रवद्यसत प्रवरोधकता 

resistor रेप्रझस्टर प्रवद्यसत िवाह रोधक 

resolution of a vector रेझोल्यूशा ऑफ ए व्हेक्टर सप्ररशािें प्रवयोला 

resolving power प्ररझॉल्वींग पॉवर प्रवभेराशक्ती 

resonance रेझोान्स सहस्पंरा 

respiration रेनस्परेशा र्श्ासोच्छछ वास 

rest mass रेस्टमास नस्थर वस्तसमाा 

resultant of vectors प्ररझल्टंट ऑफ व्हेक्टसध पप्ररिामी सप्ररश 

retina रेप्रटाा ाेत्रपटल 

retrograde movement प्रररोगे्रड मूव्हमेंट व्रमीगप्रत 

reverse osmosis प्ररव्हसध ऑस्मॉप्रसस परावती प्रावतधा 

rheostat नऱ्हओस्टॅट रोधक 

rheumatic arthritis ऱ्हसमपॅ्रटक आथायप्रटस संप्रधवात- साधं्यािा राह 

rheumatic fever ऱ्हमपॅ्रटक फीवर सपं्रधज्वर 

rheumatism ऱ्हसमपॅ्रटझम संप्रधवात 

rickets प्ररकेट्टस मसडरूस 

rings and furos प्ररलेंस कँड फरोल सरीवरंब े

ringworms वरगवम्सध ाायटा 

ripning of meat रामपवाग ऑफ मीट मासंािी पप्ररपक्वता 

river beds प्ररव्हर बेड ारीिे खोरे 

RNA आरएाए रायबो न्यसनक्लकस आम्ल 
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robotics रोबोप्रटक्स यंत्रमाावशास्त्र 

rocket रॉकेट कनग्ाबाि 

rocks रॉक रगड 

roller रोलर ि्रमाकार गतीाे प्रफरिारा 
आडवा वकवा उभा रंडगोल 

ROM रॉम प्ररड ओन्ली मेमरी 

roman number and sums रोमा ांबर कँड सम रोमा कंक आप्रि संख्या 

root रूट मूळ 

roundworms राऊण्ड वमध गोलकृमी 

rubella रुबेला लमधा गोवर 

ruminants रुप्रमान्टंस रवथं करू शकिारे 

rumination रुप्रमाेशा रवथं करिे 

sacred groove से्ेरमड ग्रूव्ह रेवराई 

safety glasse सेफ्टी ग्लास ससरप्रक्षत काि 

saffron सफॅ्रा केशर 

sago सगॅो साबसरािा 

saimi twins सयामी प्रिन्स सयामी लसळे 

salinity साप्रलप्राटी क्षारता 

sanctuary सँक्च्यसकरी कभयारण्य 

sand dunes सँड ड्यून्स वाळूच्या टेकड्या 

saponification सपॅॉप्राप्रफकेशा साबिीकरि 

Saprophyte सिॅोफामट मृत्तोपलीवी 

Satellite सलेॅटामट उपग्रह - ाैसर्षगक व कृप्रत्रम 

saturated solution सचॅ्यसरेटेड सोल्यसशा संपृक्त द्रावि 

saturation सचॅ्यसरेशा संपृक्ता 

Saturn सटॅाध शाी 

scabies स्कॅप्रबल खरूल 

scalar स्केलर कप्ररश 

scalp स्काल्प डोक्यावरिी त्विा 

scalpel स्कल्पेल शस्त्रप्र्रमयेिा िाकू 

scattering स्कॅटवरग प्रवप्रकरि 
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science सायन्य प्रवज्ञाा 

scuba diving स्कूबा डायानव्हंग स्कस बा पोहिे 

sector of a circle सेक्टर ऑफ ए सकध ल वतसधळखंड 

sedimentary rocks सेप्रडमेंटरी रॉक्स गाळािे रगड 

seed act सीड ॲक्ट प्रबयािे कायरा 

seed germination test सीड लर्षमाेशा टेस्ट प्रबयािािंी उगवि शक्ती 

segment of a circle सेगमेंट ऑफ ए सकध ल वतसधळ खंडक 

seismology सेस्मॉलॉली भकंूपशास्त्र 

seive of Eratosthenis प्रसव्ह ऑफ मराटोस्थेप्रास मराटोस्थेप्रासिी िाळिी 

semen प्रसमेा वीयध 

semiconductor सेमी कंडक्टर कधधवाहक 

semi-permeable membrane सेमी पप्ररप्रमएबल मेंबे्रा कधधपारवाहक पटल 

seperable variable method सेपरेबल व्हेप्ररएबल मेथड िल पप्ररवतधा पद्धती 

sepholoyg सेफॉलॉली प्रावडिूक कंरालशास्त्र 

sequence प्रसके्वन्स श्रेिी 

sericulture सेरीकल्िर रेशीम उस्त्रोग 

serum सीरम रक्तातील पेशीरप्रहत द्रव भाग 

set सेट संि 

sex chromosomes सेक्स ्रमोमोझोम वलग गसिसूत्र 

shock absorber शॉक ॲब्सॉबधर धक्का शोतक 

shock wave शॉक ववे्ह िघाती तरंग 

shooing शसईंग ाालबंरी करिे 

shutter शटर झडप 

SI units एसआय यसप्राट आंतरराष्ट्रीय एकक पद्धती 

sickle-cell anaemia प्रसकल सेल ॲप्राप्रमया रात्रकोप्रशका 

sidereal day सायप्रडप्ररकल डे ााक्षत्र प्ररवस 

sign सामा प्रिन्ह 

silent valley सायलेंट व्हॅली कसं ती ारीिे खोरे 

silicosis प्रसप्रलकोसीस प्रसप्रलकामयता 

silver प्रसल्व्हर िारंी 

simple harmonic motion प्रसम्पल हामकप्राक मोशा सरळ संवारी गती 
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simple interest वसपल मटंरेस्ट सरळ व्याल 

simplification प्रसनम्प्लप्रफकेशा सरळरूप 

simultaneous equations सायमल्टेप्रायस मके्वशा एक सामप्रयक समीकरिे 

singular point वसग्यूलर पॉईटं संप्रवशते/कसामान्य वबरू 

sintering प्रसन्टवरग तापपीडा 

sintilation प्रसन्टीलेशा िकाश िमक 

sinus सायास कोटर 

SITE साईट सटेॅलाईट मन्स्रक्शाल 
टेप्रलनव्हला एक्सपप्ररमेंट 

sizing सायवझग कालंी करिे 

skeleton स्केलेटा हाडािंा सागंाडा 

skin स्कीा त्विा 

sleep स्लीप प्राद्रा 

smog स्मॉग धसके 

sms एसएमएस शॉटध मेसेल सनव्हधस 

soap सोप साबि 

soil classification सॉईल क्लाप्रसप्रफकेशा लप्रमाीिे वगीकरि 

soil conservation सॉईल कंझव्हेशा मृरूसंधारि 

soil pH सॉईल पीएि मातीिा साम ू

soil preparation सॉईल प्रिपरेशा माती िप्र्रमया 

soil productivity सॉईल िोडनक्टव्हीटी लप्रमाीिी उत्पारकता 

soil testing सॉईल टेनस्टंग माती परीक्षि 

solar cell सोलर सेल सौरघट 

solar constant सोलर कॉन्स्टंट सौराकं 

solar cooker सोलर कूकर सूयधिलू 

solar corona सोलर करोाा सौरिभा 

solar cycle सोलर सायकल सौरि्रम 

solar energy सोलर एाली सौरऊला 

solar flare सोलर फ्लेकर सौरज्वाला 

solar heater सोलर प्रहटर सौर बंब 

solar observatory सोलर ऑब्झव्हेटरी सौरवधेशाळा 



 

अनुक्रमणिका 

solar system सोलर प्रसनस्टम सूयधमाला 

solar wind सोलर ववड सौरवारे 

soldering सोल्डवरग डाग लाविे 

solid angle सॉप्रलड कंगल िस्थ घा कोा 

solid of revolution सॉप्रलड ऑफ रेव्होल्यूशा भ्रमििस्थ 

solid state instrument सॉप्रलड स्टेट मन्स्ूमेंट घानस्थती सयंत्र 

solids सॉप्रलड स्थाय ू

solstice सॉनल्टस कयाारंभ वबरू 

solubility सोल्यसप्रबप्रलटी प्रवद्राव्यता 

solute सोल्यटू द्राव्य 

solution सोल्यसशा द्रावि 

solution of triangle सोल्यसशा ऑफ रगँल प्रत्रकोिािे प्राधारि/प्रत्रकोिािी 
उकल 

solvent सॉल्व्हंट द्रावक 

SONAR सोाार साऊण्ड ाॅनव्हगेशा ॲन्ड रेनन्लग 

sound barrier सोप्राक बपॅ्ररकर स्वप्राक सीमा 

space-time स्पेस टामम कवकाश काळ 

spasm स्पाझम पेटका 

species स्पेप्रशल लाती 

specific gravity स्पेप्रसप्रफक गॅ्रनव्हटी प्रवप्रशष्ट गसरुत्व 

spectrometer स्पेक्रोमीटर विधपट लाबंी मापक 

spectrum स्पेक्रम विधपट 

sperm bank स्पमध बँक शस्रमपेढी 

spermatozoon स्परमटॅोझाू शस्रमपेशी 

sphere नस्फकर घााकृती गोल 

spices स्पामसेस मसाला प्रपके 

spinal cord स्पायाल कॉडध पृष्ठमज्जारज्ज ू

spinning नस्पवाग सूतकताई 

spm एसपीएम-सस्पेंडेड पार्षटक्यसलेट 
मटॅर 

हवतेील धसलीकि 

spondylitis स्पॉप्रडलायप्रटस कशरेूकराह 

spore स्पोकर प्रबलाि ू
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spray स्िे तसतार 

spray drying स्िे ड्राईंग फवारा पद्धतीाे ससकप्रविे 

sprinkler irrigation नस्िकंल मप्ररगेशा तसतार ललवसिा 

sputum स्पसटम थसंकी 

squall स्क्वॉल किााक येिारा लोरािा वारा 

square root स्के्वकर रूट वगध 

squaring of circle स्के्वकवरग ऑफ ए सकध ल िौरसािे वतसधप्रळकरि/वतसधळािे 
िौरसीकरि 

SROSS स्रॉस प्रवस्ताप्ररत रोप्रहिी उपग्रह 
माप्रलका 

stabilizer स्टँप्रबलायझर नस्थरक 

standard deviation स्टँडन्डध डेनव्हएशा िमाि प्रविला 

standard time स्टँडन्डध टामम िमािवळे 

star स्टार तारा 

star life cycle स्टार लामफ सायकल ताऱ्यािा लीवा्रमम 

static electricity स्टॅप्रटक मलेनक्रप्रसटी घतधिलन्य प्रवद्यसत 

statics स्टॅप्रटक्स नस्थप्रतकी/स्थैप्रतकी 

statistics स्टॅप्रटनस्टक्स संख्याशास्त्र/सानंख्यकी 

STD technology एसटीडी तंत्रज्ञाा सबस्कायबर रंक डायवलग 

steady state theory स्टेडी स्टेट प्रथकरी नस्थरनस्थती प्रसद्धान्त 

steam engine स्टीम मंप्रला वाफेिे मपं्रला 

steel स्टील पोलार 

stem cells स्टेम सेल मूळपेशी 

STEP स्टेप सटेॅलाईट टेप्रलकम्यसप्राकेशा 
एक्सपप्ररमेंटल िोलेक्ट 

steradian स्टेरेप्रडया स्टेकप्ररय 

sterilization स्टप्ररलायझेशा प्रालंतसकीकरि/प्राबीलीकरि 

strain स्रेा िप्रतप्रवकृती 

stratosphere स्रेटोनस्फकर उध्वधमंडल 

stress स्रेस िप्रतबल 

sub normal सब ाॉमधल िलंब के्षप 

sub tangent सब टॅन्लेन्ट स्पर्षशका के्षप 
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subsonic सबसॉप्राक कवस्थाी 

substitution सबनस्ट्यमूशा आरेश 

succession सक्सेशा वारसा 

sudopodium ससडोपोप्रडयम आभासी पर 

sugar शसगर शकध रा 

sun सा सूयध 

sunburn साबाध उष्ट्माराह 

sundial साडायल सूयध तबकडी 

sunspot सा स्पॉट सौरडाग 

sunstroke सास्रोक उष्ट्माघात 

supercomputer ससपर कॉम्प्यसटर महासंगिक 

superconductivity ससपर कंडनक्टव्हीटी कप्रतवाहकता 

supernova ससपराोव्हा कप्रतावतारा 

supersonic ससपर सॉप्राक स्वाातीत गती 

supplimentary angle सनप्लमेंटरी कँगल पूरक कोा 

surds सडधस कवमूळ 

surface सरफेस पृष्ठ 

surface tension सरफेस टेन्शा पृष्ठीय ताि 

suspended particulate matter सस्पेंडेड पाटीक्यूलेट मटॅर तरंगिारे पराथध 

sustainability सस्टेाॅप्रबप्रलटी सहाशीलता 

sweating स्वटेींग घाम येिे 

sweeteners स्वीटासध गोडवा प्रामाि करिारे 
रासायप्राक पराथध 

systolic blood pressure प्रसस्टॉप्रलक ब्लड िेशर आकसं िक रक्तराब 

tacometer टॅकोमीटर ि्रमाकार गतीिे वगे मोलण्यािे 
साधा 

tadpole टॅडपोल भकैर 

tan ration टॅा रेशो टॅा गसिोत्तर 

tandem टॅन्डेम एका पाठीमागे एक लोडलेली 
यंत्र 

tangent टॅन्लेंट स्पर्षशका 

tangent plane टॅन्लन्ट प्लेा स्पशध ितल 
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tanning टॅवाग िामडे कमप्रविे 

tape worms टेपवमध पट्टकृमी 

tatoo टॅटू गोंरि 

taxonomy टॅक्सॉाॉमी वगधवारीशास्त्र 

telecommunication टेप्रलकम्यसप्राकेशा रूरसंरेश वहाातील ्रमातंी 

telegraphy टेप्रलग्राफी रूरलेखा 

telemetry टेप्रलमेरी रूरमापा 

teleprinter टेप्रलविटर रूरमसद्रक 

telescope टेप्रलस्कोप रसर्षबि 

television टेप्रलनव्हला रूरप्रित्रवािी 

temperature टेंपरेिर तापमाा 

template टेम्प्लेट सािा 

tendon टेंडा स्ाायूपसच्छ 

tensile strength टेन्सामल स्रेंग्थ तािक्षमता 

terminating decimal टर्षमाेवटग डेप्रसमल प्रवरामी रशाशं 

terrace gardening टेरेस गाडधवाग गच्चीवरील शतेी 

Tertiary टशधरी भसपृष्ठीय यसग 

tesla coil टेस्ला कॉमल टेस्ला कसं डल 

test buds टेस्टबड्स रुप्रिकाप्रलका 

test tube baby टेस्ट ्ूयमब बेबी शरीरबाह्य फला 

testes टेस्टील वृति 

tetanus प्रटटॅास धासवात 

texture टेक्िर कापडािा पोत 

thermal inversion थमधल मन्व्हलधा उष्ट्ितेिी उलटापालट 

thermo chemical reaction थमक केप्रमकल प्ररॲक्शा उष्ट्मा रासायप्राक कप्रभप्र्रमया 

thermocouple थमककपल औनष्ट्िक यसगसल 

thermodynamics थमकडायाॅप्रमक्स उष्ट्मा गतीशास्त्र 

thermoluminescence थमकल्यसप्रमप्रासन्स औनष्ट्िक रीप्ती 

thermometer थमकमीटर उष्ट्ितामापक 

thermostat थमकस्टॅट तापप्रायंत्रक 

thinnings प्रथवाग प्रवरळिी 
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thorax थोरॅक्स छाती 

thread worms िेड वमध सूत्रकृमी 

three dimantional िी डायमेन्शाल प्रत्रप्रमतीय 

threshold limit िेशोल्ड प्रलप्रमट सहाशक्ती मयारा 

thrombosis िोम्बोप्रसस वाप्रहाी क्लथा 

thrust िस्ट ििोर 

thymus थायमस यौवालोपी गं्रथी 

thyroid gland थायरॉमड गं्रथी कवटस  

tides टामड भरती-ओहोटी 

tilophase प्रटलोफेल कंत्यावस्था 

time टाईम वळे 

time zones टामम झोा कालप्रवभाग 

tissue culture प्रटश्यस कल्िर ऊती संवधधा 

tissue engineering प्रटश्यस मपं्रलप्राकवरग ऊती कप्रभयापं्रत्रकी 

titration टायरेशा कासमापा 

TNT टीएाटी राय ाायरो टॉलएा 

tobacco टोबकॅो तंबाखू 

tongue टंग लीभ 

tonne/ton टा मेप्ररक मोलमाप पद्धती वला 
मोलण्यािे माप 

tooth टूथ रात 

topology टोपॉलॉली के्षत्रप्रवद्या 

tornado टॉाेडो वावटळ 

torque टॉकध  घसिी पप्ररबल 

torsion balance टॉईा बलॅन्स पप्ररपीडा संतसलक 

total internal reflection टोटल मटंराल प्ररफ्लेक्शा पूिध आतंप्ररक परावतधा 

toxicology टॉनक्सकॉलॉली प्रवतशास्त्र 

toxin टॉनक्झन्स लीवाचं्या शरीरात प्रशरलेले 
धोकारायक पराथध/प्रवतयसक्त 
घटक 

trace element रेस एप्रलमेंट सूक्ष्म मूलद्रव्य घटक 

trachea रॅप्रकया र्श्ासाप्रलका 
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tracheotomy रॅप्रकऑटॉमी र्श्ासाप्रलका भेर 

traction (Transport/medical) रॅक्शा ओढिे/खेििे 

trade wings रेड ववड्स व्यापारी वारे 

traditional farming रॅप्रडशाल फाप्रमंग पारंपप्ररक शतेी 

traditional knowledge रॅप्रडशाल ाॉलेल पारंपप्ररक ज्ञाा 

trajectory रॅलेक्टरी गप्रतमागध 

transcription रान्सप्र्रमप्शा प्रलप्यतंर 

transducer रान्सड्यससर ऊलापप्ररवतधक 

transformer रान्सफॉमधर रोप्रहत्र 

transition elements रान्झीशा एप्रलमेंट्टस मूलद्रव्य 

translation रान्सलेशा स्थााातंराप्ती 

transmitter रान्झमीटर िके्षपक 

transmutation रान्सम्यसटेशा द्रव्यातंरि 

transpiration रानन्स्परेशा बाष्ट्मोत्सलधा 

transplantation रान्सप्लाटेंशा आरोपि 

transponder रान्सपोंडर िप्रतसार िेतक 

transuranic elements टॉन्सयसरॅप्राक एप्रलमेंट्टस यसरेप्रायमपप्रलकडील मूलद्रव्ये 

trapizodial rule रॅप्रपझॉप्रडयल रूल समलंब प्रायम 

traumatic 
reticulopericarditics 

रोमपॅ्रटक 
रेप्रटक्यसलोपेप्ररकाडायप्रटस 

आघाती पोटशूळ व हृरयावरि 
राह 

triangle रँगल प्रत्रकोि 

triangular matrix रँग्यसलर मपॅ्ररक्स प्रत्रकोिी आव्यूह 

triangular numbers रँग्यसलर ांबसध प्रत्रकोिी संख्या 

trigger factor प्ररगर फॅक्टर कळीिे कारि 

trigonometry प्ररग्ाॉमेरी प्रत्रकोिप्रमती 

trinomial रायाॉप्रमकल प्रत्रपरी 

triple helix प्ररपल हेप्रलक्स प्रतहेरी गोफ 

TRIPS टीआरआयपीएस रेड प्ररलेटेड मंटलेक्च्यसकल 
िॉपटी रामट्टस 

tropical rain forest रॉप्रपकल रेा फॉरेस्ट प्रवतसववृत्तीय पलधन्यिरेश 

tropics रॉप्रपक्स उष्ट्ि कप्रटबंधािा िरेश 

tuberculosis टीबी क्षयरोग 
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tumor ्ूयममर कबसधर 

tuning fork ्ूयमवाग फोकध  ाारकाटा 

turbidity टप्रबडीटी गढूळपिा 

turbulent flow टब्यसधलंट फ्लो क्षसब्ध िवाह 

turning point टप्रांग पॉईंट वळिवबरू 

tusk टस्क ससळा 

twilight ट वायलामट संप्रधिकाश 

twins प्रिन्स लसळे 

two dimentional टू डायमेंशाल प्रद्वप्रमतीय 

types of farming land टाईप्स ऑफ फाप्रमंग लँड शतेलप्रमाीिे िकार 

typhoid थायफॉईड प्रवतमज्वर 

UFO यसएफओ उडती तबकडी 

UGC यसलीसी प्रवद्यापीठ कासराा आयोग 

UHF यसएिएफ कल्रा हाय प्रफ्रके्वन्सी 

ulcer कल्सर व्रि 

ultrasonic sound कल्रा सॉप्राक साऊण्ड श्रविातीत ध्वाीलहरी 

ultrasound कल्रा साउण्ड श्राव्यातील ध्वाी 

ultraviolet radiation कल्रा व्हायलेट/रेप्रडलशा लम्बूपार/िारि 

umbilical cord कनम्बप्रलकल कॉडध ााळ 

umbra कंब्रा िछाया 

uncertainty principle कासटधप्राटी प्रिनन्सपल कप्राप्रितता तत्व 

union of set यसप्राया ऑफ सेट संिािा सयंोग 

unit यसप्राट एकक 

unit electrolysis यसप्राट मलेक्रोप्रलप्रसस प्रवद्यसत प्रवघटा एकक 

unit matrix यसप्राट मपॅ्ररक्स एककी आव्यूह 

unit vector यसप्राट व्हेक्टर एककी सप्ररश 

universal set यसप्राव्हसधल सेट प्रवर्श्संि 

universal time यसप्राव्हसधल टामम लागप्रतक वळे 

unknown कााोा कज्ञात 

UPI यूपीआय-यसप्राव्हसधल िोगॅ्रम ऑफ 
मम्यसाायझेशा 

प्रवस्ताप्ररत लसीकरि कायध्रमम 
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UPS यसपीएस- कामारपे्टड पॉवर 
सप्लाय 

 

urine यसप्ररा लघवी 

urology यसरॉलॉली मूत्ररोगशास्त्र 

urolythiasis in bullocs यसरोप्रलप्रथयाप्रसस मा बसलक्स भाताच्या पेंढ्यामसळे उद भविारा 
बैलातील मसतखडा रोग 

urt cloud ऊटध क्लाऊड ऊटधिा मेघ 

uterus यसटेरस गभाशय 

utrafication यसरॉप्रफकेशा बहसशोति 

vaccination व्हॅक्सीाेशा लसीकरि 

vaccine व्हॅक्सीा लस 

vactor of cross product of 
two vectors 

व्हेक्टर ऑर ्रमॉस िॉडक्ट ऑफ 
टू व्हेक्टसध 

फस ली गसिाकार 

vacuum व्हॅक्यसम प्रावात कवस्था 

vacuum tube व्हॅक्यसम ्ूयमब प्रावात ाप्रलका 

valency व्हॅलंसी संयसला 

variable व्हेप्ररएबल िल 

variance व्हरायन्स ििरि 

VCR व्हीसीआर नव्हप्रडओ कॅसेट रेकॉडधर 

vector व्हेक्टर सप्ररश 

vedic mathematics वपे्ररक मथेॅमपॅ्रटक्स वैप्ररक गप्रित 

vegitable farming व्हेप्रलटेबल फाप्रमंग भालीपाला शतेी 

vegitative growth व्हेलीटेप्रटव्ह ग्रोथ शाखीय वाढ 

venom व्हेाम प्रवत 

ventilator व्हेंप्रटलेटर र्श्साकारी 

ventricle व्हेंप्ररकल प्रालय 

Venus नव्हास शस्रम 

vermal equinox व्हाधल मप्रक्वाॉक्स वसंतसंपात वबरू 

vernier calipers व्हर्षाकर कॅप्रलपर व्हर्षाकर कैवार पट्टी 

vertically opposite angles व्हर्षटकली कपोप्रझट कंगल्स प्रवरुद्ध कोा 

VHF व्हेरी हाय प्रफ्रके्वन्सी कप्रतउच्च वारंवारता 

VHS व्हीएिएस नव्हप्रडओ होम प्रसनस्टम 



 

अनुक्रमणिका 

vibration व्हायबे्रशा कंपा 

video conferencing नव्हप्रडओ कॉन्फरानन्संग दृकपप्ररतर 

virtual आकृती टाकिे व्हच्यसधकल आकृती टाकिे आभासी िप्रतमा 

virtual reality व्हच्यसधकल प्ररयपॅ्रलटी आभासी सत्य 

virus व्हायरस प्रवताि ू

viscosity नव्हस्कॉप्रसटी प्रवष्ट्यंप्ररता 

vitamins नव्हटॅप्रमा लीवासत्व े

viviparous नव्हनव्हपेरस लरायसल 

VLSI व्हीएलएसआय व्हेरी लॉलध स्केल मपं्रटगे्रशा 

vocal cords व्होकल कॉडध ध्वाीतंतू 

volcano व्हॉल्कॅाो ज्वालामसखी 

volume व्हॉल्यसम घाफळ 

vortex व्हॉटेक्स भोवरा 

vulcanization व्हल्काायझेशा गंधकीकरि 

wafer वफेर काप 

warp वापध तािा 

wart वॉटध िामखीळ 

waste management वसे्ट माेॅलमेंट किरा व्यवस्थापा 

water वॉटर पािी 

water equivalent वॉटर मप्रक्वव्हॅलंट लल सापेक्ष 

water gas वॉटर गसॅ ललवाय ू

water table वॉटर टेबल भलूल 

water vortex वॉटर व्होटेक्स पाण्यातला भोवरा 

watermill वॉटर प्रमल पाििक्की 

watt वॉट एकक 

watt-hour वटॅ कवर वटॅ तास 

wave ववे्ह तरंग 

wave front ववे्ह फं्रट तरंग कग्र 

wave number ववे्ह ांबर लहर कंक 

wave-guide ववे्ह गाईड तरंग मागधरशधक 

wavelength ववे्ह लें ग्थ तरंग लाबंी 
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wax वकॅ्स मेि 

weather वरेर हवामाा 

weathering वरेवरग धूप 

weather bureau वरेर ब्यसरो वधेशाळा 

weaving प्रवव्हींग प्रविाई 

weedicide प्रवडीसामड तिााशक 

weft वके्ट बािा 

weighing machine वईेंग मशीा तरालू/वलाकाटा 

wepan वपेा कस्त्र 

wet lands वटे लँड्स पािथळ लागा 

wheelbarrow नव्हलबॅरो एकिाकी गाडी 

white dwarf व्हामट ड वाफध  र्श्ेतखसला तारा 

white revolution व्हामट रेव्होल्यसशा र्श्ेत्रमातंी 

wind ववड वारा 

wind break ववड बे्रक वारारोधक 

wind mill ववड प्रमल पवािक्की 

winding वाईंवडग गसंडाळिे 

wire वायर गोलाकार तार 

wireless वायर लेस प्रबातारी 

world earth day वल्डध कथध डे लागप्रतक वससंधरा प्ररा 

world water day वल्डध वॉटर डे लागप्रतक लल प्ररा 

wrincle वरकल ससरकस ती 

WWW डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्य ू वल्डध वाईड बेव 

X-cromosome एक्स ्रमोमोसोम क्ष गसिसूत्र 

xerox झेरॉक्स फोटो कॉवपग 

X-ray astronomy एक्स-रे ॲस्रॉाॉमी क्ष-प्रकरि खगोलशास्त्र 

X-ray crystallography एक्स-रे प्र्रमस्टलोग्राफी क्ष-प्रकरि स्फप्रटक परीक्षि 

X-rays एक्स-रे क्ष-प्रकरि 

xylem झायलेम वास्पतीतील सूक्ष्म वाप्रहन्या 

Y-chromosome वाय-्रमोमोझोम य गसिसूत्र 

yellow fever यलो प्रफवर पीतज्वर 
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yoke योक लोखड 

zenith झेप्राथ प्रशरोवबरू 

zero प्रझरो शून्य 

zero index प्रझरो मंडेक्स शून्य घात 

zodiacal light झोप्रडॲकल लामट संप्रधिभा 

zodiacal signs झोप्रडॲकल सामा राशी 

zooplankton झ ूप्लँकटोा िािी प्लवगं 

zunotical desease झाूॉप्रटकल प्रडप्रसझ पशूमाध्यम सिंारी रोग 

zygote झायगोट फप्रलताडं 
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पणरणशष्ठ-२ 
 

नोबेलपाणरतोणषक 
 

भौणतकशास्त्र 

िषग नाि देश 

१९०१ प्रवल्हेल्म कोाराड रोंटगेा लमधाी 

१९०२ हेंप्रड्रक लोरेंट्टझ ाेररलंड्स 

 पीटर नत्समाा ाेररलंड्स 

१९०३ आंरी बेकेरेल फ्रान्स 

 प्रपएर क्यसरी फ्रान्स 

 मारी क्यसरी फ्रान्स 

१९०४ रेले(लॉा प्रवल्यम स्रट) मंग्लंड 

१९०५ प्रफलीप लेााडध लमधाी 

१९०६ ले. ले. थॉमसा मंग्लंड 

१९०७ कल्बटध मायकेल्सा कमेप्ररका 

१९०८ गाप्रब्रएल प्रलपमाा फ्रान्स 

१९०९ गसनग्लएल्मो माककाी मटली 

 फर्षडााडं ब्राऊा लमधाी 

१९१० योहााेस प्रडडेप्ररक फाा डेर 
वाल्स 

ाेररलंड्स 

१९११ प्रवल्हेल्म वीा लमधाी 

१९१२ गसस्ताफ रलेा नस्वडा 

१९१३ हाईके कामरवलग ओाेस ाेररलंड्स 

१९१४ माक्स फाा लाऊए लमधाी 

१९१५ प्रवल्यम ब्रगॅ मंग्लंड 

 लॉरेन्स ब्रगॅ मंग्लंड 

१९१६ कोिालाही ााही – 

१९१७ िालध् ग्लोवर बकध ला मंग्लंड 

१९१८ माक्स प्लाकं लमधाी 

१९१९ योहााेस स्टाकध  लमधाी 
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१९२० शालध  एरसआरध प्रगओम नस्वत्झलंड 

१९२१ कल्बटध आईन्स्टाईा लमधाी आप्रि नस्वत्झलंड 

१९२२ प्राल बोर डेन्माकध  

१९२३ रॉबटध प्रमप्रलका कमेप्ररका 

१९२४ माा प्रझगबाा नस्वडा 

१९२५ लेम्स फँ्रक लमधाी 

 गसस्टाफ हेट धझ लमधाी 

१९२६ ज्याँबाप्रतस्त पेरा ं फ्रान्स 

१९२७ आथधर कॉम्टा कमेप्ररका 

 सी. टी. आर. प्रवल्सा मंग्लंड 

१९२८ ओवा प्रवलन सप्ररिडधसन मंग्लंड 

१९२९ लसई रे ब्रॉली फ्रान्स 

१९३० िंद्रशखेर वेंकट रामा भारत 

१९३१ कोिालाही ााही – 

१९३२ वाेेर हायझेाबगध लमधाी 

१९३३ एर्षवा श्रोवडगेर ऑनस्रया 

 पॉल प्रडरॅक मंग्लंड 

१९३४ कोिालाही ााही – 

१९३५ लेम्् िॅडप्रवक मंग्लंड 

१९३६ प्रवक्टोर हेस ऑनस्रया 

 कालध  ॲडरसा कमेप्ररका 

१९३७ नक्लंटा डेनव्हसा कमेप्ररका 

 लॉलध पॅले थॉमसा मंग्लंड 

१९३८ मन्रीको फमी मटली 

१९३९ एन्स्टध लॉरेन्स कमेप्ररका 

१९४० कोिालाही ााही – 

१९४१ कोिालाही ााही – 

१९४२ कोिालाही ााही – 

१९४३ ऑटो स्टाध कमेप्ररका 

१९४४ मप्रसडर मसकॅ रबी कमेप्ररका 

१९४५ वोल्फगागं पाऊली ऑनस्रया 
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१९४६ पसी प्रब्रलमा कमेप्ररका 

१९४७ एडवडध ॲपलटा मंग्लंड 

१९४८ पॅप्ररक ब्लॅकेट मंग्लंड 

१९४९ प्रहडेकी यसकावा लपाा 

१९५० सेप्रसल पॉवले मंग्लंड 

१९५१ लॉा कॉक्रमॉफ्ट मंग्लंड 

 एाेस्ट वॉल्टा आयलंड 

१९५२ फेप्रलक्स ब्लॉख कमेप्ररका 

 म.एम्. पसेल कमेप्ररका 

१९५३ प्रफ्रट्टझ त्सेर्षाक ाेररलंड्स 

१९५४ मकॅ्स बॉाध मंग्लंड 

 वाल्थेर बोथे लमधाी 

१९५५ प्रवप्रलस लँब कमेप्ररका 

 पॉप्रलकापध कस श कमेप्ररका 

१९५६ प्रवल्यम शॉकले कमेप्ररका 

 लॉा बर्षडा कमेप्ररका 

 वाल्टेर ब्रटेा कमेप्ररका 

१९५७ िेा वाग यागं िीा 

 त्ससंग–डाव ली िीा 

१९५८ पावले शरेेाकॉफ रप्रशया 

 मल्या फँ्रक रप्रशया 

 मगोर ताम रप्रशया 

१९५९ एप्रमप्रलओ सेगे्र कमेप्ररका 

 ओवाे िेंबलेा कमेप्ररका 

१९६० डोाल्ड ग्लेसर कमेप्ररका 

१९६१ रॉबटध हॉफस्टाटर कमेप्ररका 

 रुडॉल्फ मॉसबाऊकर लमधाी 

१९६२ लेफ लंराऊ रप्रशया 

१९६३ आयगेा प्रवग्ाेर कमेप्ररका 

 मारीआ गोपटध–मायेर कमेप्ररका 

 ले. हासं येन्सा लमधाी 
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१९६४ िालध् टाऊाेस कमेप्ररका 

 प्राकोलाई बासेफ रप्रशया 

 कलेक्सादं्र िोखोरोफ कमेप्ररका 

१९६५ सीा–मरीओटोमोाागा लपाा 

 ज्यसप्रलका वर्श्गेर कमेप्ररका 

 प्ररिडध फेामाॅ कमेप्ररका 

१९६६ आल्फे्रड कास्टलर फ्रान्स 

१९६७ हासं बेथे कमेप्ररका 

१९६८ लसई कल्वारेझ कमेप्ररका 

१९६९ मरे गेल–माा कमेप्ररका 

१९७० हािेस आल्फवाे नस्वडा 

 लसई ाेएल फ्रान्स 

१९७१ डप्रास गबॅर मंग्लंड 

१९७२ लॉा बाडीा कमेप्ररका 

 प्रलऑा कूपर कमेप्ररका 

 रॉबटध प्रश्रफर कमेप्ररका 

१९७३ प्रलओ मसाकी लपाा 

 मवार प्रगआयवरे कमेप्ररका 

 ब्राया लोसेफसा लपाा 

१९७४ माटीा रामल मंग्लंड 

 कँटाी हेप्रवश मंग्लंड 

१९७५ आले बोर डेन्माकध  

 बेा मोटल्सा डेन्माकध  

 लेम्स रेावॉटर कमेप्ररका 

१९७६ बटधा प्ररश्टर कमेप्ररका 

 समॅ्यसएल टींग कमेप्ररका 

१९७७ प्रफप्रलप ॲडरसा कमेप्ररका 

 ाेप्रवल मॉट मंग्लंड 

 लॉा फाा फ्लेक कमेप्ररका 

१९७८ प्योत्र काप्रपत्सा रप्रशया 

 काा पेंप्रझयास कमेप्ररका 
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 रॉबटध वसड्रो प्रवल्सा कमेप्ररका 

१९७९ शले्डा ग्लाशो कमेप्ररका 

 कब्रसस सलाम पाप्रकस्ताा 

 नस्टव्हा वाईाबगध कमेप्ररका 

१९८० लेम्स ्रमोप्राा कमेप्ररका 

 वाल प्रफट्टझ कमेप्ररका 

१९८१ प्राकोलास ब्लोएमगेा कमेप्ररका 

 आथधर शॉलो कमेप्ररका 

 काई प्रझगबाह ा नस्वडा 

१९८२ केप्राथ प्रवल्सा कमेप्ररका 

१९८३ ससब्रमण्यन िदं्रशखेर कमेप्ररका 

 प्रवल्यम फाऊलर कमेप्ररका 

१९८४ कालक रूनब्बआ मटली 

 प्रसमॉा फाा डेकर प्रमकर ाेररलंड्स 

१९८५ क्लाऊस फॉा नक्लटनत्संग लमधाी 

१९८६ एन्स्टध रुस्का लमधाी 

 गेडध प्रबप्राश लमधाी 

 हाईाप्ररश रोहरर नस्वत्झलंड 

१९८७ ले. लॉलध बेडाोत्सध लमधाी 

 के. आलेक्स म्यसलर नस्वत्झलंड 

१९८८ प्रलऑा लेडरमाॅ कमेप्ररका 

 मेलप्रवा र्श्ात्सध कमेप्ररका 

 लॅक स्टाईाबगधर कमेप्ररका 

१९८९ ाॉमा रॅमसे कमेप्ररका 

 हँस डेह मेल्ट कमेप्ररका 

 वोल्फगागं पाऊल लमधाी 

१९९० लेरोम प्रफ्रडमाॅ कमेप्ररका 

 हेन्री कें डाल कमेप्ररका 

 प्ररिडध टेलर कॅाडा 

१९९१ प्रपकर–प्रगए रे लॅा फ्रान्स 

१९९२ लॉलध शपाक फ्रान्स 
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१९९३ रसेल हल्स कमेप्ररका 

 लोसेफ एच्. टेलर (ज्यस.) कमेप्ररका 

१९९४ बेरम ब्रॉकहाऊस कॅाडा 

 नक्लफडध शल कमेप्ररका 

१९९५ माटीा पलध  कमेप्ररका 

 फे्रडप्ररक राईन्स कमेप्ररका 

१९९६ डेप्रवड ली कमेप्ररका 

 डग्लस ऑशरेॉफ कमेप्ररका 

 रॉबडध प्ररिडधसा कमेप्ररका 

१९९७ नस्टवा ि ू कमेप्ररका 

 क्लाऊर कोएा–तााौली फ्रान्स 

 प्रवल्यम प्रफप्रलप्स कमेप्ररका 

१९९८ रॉबटध लाफप्रला कमेप्ररका 

 होस्टध स्टोमधर लमधाी 

 डॅप्राएल त्ससई कमेप्ररका 

१९९९ गेराडध् हसफ्ट ाेररलंड्स 

 मार्षटाूस फेल्टमाा ाेररलंड्स 

२००० लोरेस आल्फेरोफ रप्रशया 

 हेबधटध ्रमोमेर लमधाी 

 लॅक प्रकल्बी रप्रशया 

२००१ एप्ररक कॉाेल कमेप्ररका 

 वोल्फगागं केटले लमधाी 

 कालध  प्रवमाा कमेप्ररका 

२००२ रेमंड डेप्रवस (ज्यू.) कमेप्ररका 

 मासातोशी कोप्रशबा लपाा 

 प्ररकारक प्रलआकोाी कमेप्ररका 

२००३ कलेक्साई आप्रब्रकोसोफ कमेप्ररका आप्रि रप्रशया 

 प्रवताली वगत्सबगध रप्रशया 

 ॲथाी लेगे मंग्लंड आप्रि कमेप्ररका 

२००४ डेनव्हड ग्रॉस कमेप्ररका 

 एच्. डेप्रवड पोप्रलट्टत्सर कमेप्ररका 
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 फँ्रक प्रवल्शके कमेप्ररका 

२००५ रॉय ग्लॉबर कमेप्ररका 

 लॉा हॉल कमेप्ररका 

 प्रथओडोर हेंश लमधाी 

२००६ लॉा माथर कमेप्ररका 

 लॉलध स्मूट कमेप्ररका 

२००७ आल्बेर फेर फ्रान्स 

 पीटर ग्रसाबेगध लमधाी 

२००८ योईप्रिरो ााम्ब ू कमेप्ररका 

 माकाटो कोबायाशी लपाा  

 तोप्रशप्रहडे मसकावा लपाा 
 

रसायनशास्त्र 
 

िषग नाि देश 

१९०१ लॅकोबसस व्हातं ऑफ ाेररलंड्स 

१९०२ एप्रमल प्रफशर लमधाी 

१९०३ स्वातें करेप्राऊस नस्वडा 

१९०४ प्रवल्यम रामसे मंग्लंड 

१९०५ ॲडोल्फ फॉा बायर लमधाी 

१९०६ आंरी म्वॉसा ं फ्रान्स 

१९०७ एडसवाडध बसशाेर लमधाी 

१९०८ काेस्ट रररफोडध मंग्लंड आप्रि न्यपू्रझलंड 

१९०९ प्रवल्हेल्म ओस्टवाल्ड लमधाी 

१९१० ओटो वालाख लमधाी 

१९११ मारी क्यसरी फ्रान्स 

१९१२ प्रवक्तोर प्रग्रन्याडध फ्रान्स 

 पॉल सबाप्रतए फ्रान्स 

१९१३ आल्फे्रड वाे नस्वत्झलंड 

१९१४ प्रथओडर प्ररिडधस कमेप्ररका 

१९१५ प्ररिाडध प्रवलस्टेटर लमधाी 

१९१६ कोिालाही ााही – 
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१९१७ कोिालाही ााही – 

१९१८ प्रफ्रट्टझ हाबेर लमधाी 

१९१९ कोिालाही ााही – 

१९२० वाल्थेर ाेन्स्टध लमधाी 

१९२१ फे्रडप्ररक सॉडी मंग्लंड 

१९२२ फ्रापं्रसस ॲस्टा मंग्लंड 

१९२३ प्रफ्रट्टझ िेग्ल ऑनस्रया 

१९२४ कोिालाही ााही – 

१९२५ प्ररिाडध नत्सग्माँडी लमधाी 

१९२६ ते स्वरेबगध नस्वडा 

१९२७ हाईन्रीश वीलाडं लमधाी 

१९२८ ॲडोल्फ प्रवन्डाऊस लमधाी 

१९२९ आथधर हाडधा मंग्लंड 

 हासं फॉा ऑयलर नस्वडा 

१९३० हासं प्रफशर लमधाी 

१९३१ कालध  बॉश लमधाी 

 प्रफ्रडरीश बरे्षगऊस लमधाी 

१९३२ मप्रवगंलँगम्यसकर कमेप्ररका 

१९३३ कोिालाही ााही – 

१९३४ हॅरोल्ड यसरे कमेप्ररका 

१९३५ फे्रडेरीक लोप्रलओ फ्रान्स 

 मरेा लोप्रलओ फ्रान्स 

१९३६ पेटर डेप्रबए ाेररलंड्स 

१९३७ ाॉमाध हॅवथध मंग्लंड 

 पाऊल कारेर नस्वत्झलंड 

१९३८ प्ररिाडध कस ह ा लमधाी 

१९३९ ॲडोल्फ बसटेाआटं लमधाी 

 प्रलओपोल्ड रुनत्सका नस्वत्झलंड 

१९४० कोिालाही ााही – 

१९४१ कोिालाही ााही – 

१९४२ कोिालाही ााही – 
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१९४३ लॉलध रे हेवसेी हंगेरी 

१९४४ ऑटो हाा लमधाी 

१९४५ आतसधरी प्रवतााेा प्रफालंड 

१९४६ लेम्स समार कमेप्ररका 

 लॉा ाॉिॉप कमेप्ररका 

 वेंडेल स्टॅाले कमेप्ररका 

१९४७ रॉबटध रॉप्रबन्सा मंग्लंड 

१९४८ आाे प्रटझेप्रलऊस नस्वडा 

१९४९ प्रवल्यम प्रगयाक कमेप्ररका 

१९५० ऑटो डील्स लमधाी 

 कस टध आल्डेर लमधाी 

१९५१ एडप्रवा मकॅप्रमला कमेप्ररका 

 ग्लेा प्रसबोगध कमेप्ररका 

१९५२ आिधर माटीा मंग्लंड 

 प्ररिडध प्रसन्ग मंग्लंड 

१९५३ हमाा स्टाऊवडगर लमधाी 

१९५४ प्रलास पॉवलग कमेप्ररका 

१९५५ वसेा ंद्यस प्रवन्य ू कमेप्ररका 

१९५६ प्रसरील वहशलेवडू मंग्लंड 

 प्राकोलाई सेमेाोफ रप्रशया 

१९५७ कलेक्साडंर टोड मंग्लंड 

१९५८ फे्रडप्ररक सँगर मंग्लंड 

१९५९ यॅरोस्लॅफ हेरोफस्की झेकॉस्लोवाप्रकया 

१९६० प्रवलाडध प्रलबी कमेप्ररका 

१९६१ मेनल्वा कॅनल्वा कमेप्ररका 

१९६२ मकॅ्स पेरूट्टस मंग्लंड 

 लॉा कें ड्य ू मंग्लंड 

१९६३ कालध  नत्सगलर लमधाी 

 ज्यसप्रलओ ााटा मटली 

१९६४ डोरोथी ्रमोफस ट हॉलप्रका मंग्लंड 

१९६५ रॉबटध वसडवडध कमेप्ररका 
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१९६६ रॉबटध मसप्रलका कमेप्ररका 

१९६७ मााफे्रड आयगेा लमधाी 

 रोााल्ड ाोरीश मंग्लंड 

 लॉलध पोटधर मंग्लंड 

१९६८ लासध ओन्सागर कमेप्ररका 

१९६९ डेरेक बाटधा मंग्लंड 

 ऑड हासल ाॉवे 

१९७० लसईस लेलवार कलेंप्रटाा 

१९७१ गेहाडध हत्सधबगध कॅाडा 

१९७२ प्र्रमनस्तएा कँवफसेा कमेप्ररका 

 स्टॅाफडध मूर कमेप्ररका 

 प्रवल्यम स्टाईा कमेप्ररका 

१९७३ एन्स्टध ओटो प्रफशर लमधाी 

 लॉफ्री प्रवनल्कन्सा मंग्लंड 

१९७४ पॉल फ्लोरी कमेप्ररका 

१९७५ लॉा कॉाधफोथध ऑस्रेप्रलया आप्रि मंग्लंड 

 व्लाप्ररमीर िेलोग नस्वत्झलंड 

१९७६ प्रवल्यम प्रलप्सकोंब कमेप्ररका 

१९७७ मल्या प्रिगोलीा बेनल्लयम 

१९७८ पीटर प्रमशले मंग्लंड 

१९७९ हबधट ब्राऊा कमेप्ररका 

 गेऑगध प्रवप्रटग लमधाी 

१९८० पाऊल बगध कमेप्ररका 

 वॉल्टर प्रगल्बटध कमेप्ररका 

 फे्रडप्ररक सँगर मंग्लंड 

१९८१ केाेशी फस कस ई लपाा 

 रोााल्ड हॉफमाा कमेप्ररका 

१९८२ ॲरा क्लसग मंग्लंड 

१९८३ हेन्री टाऊब कमेप्ररका 

१९८४ ब्रसस मेरीप्रफल्ड कमेप्ररका 

१९८५ हबधटध हाऊप्टमाॅ कमेप्ररका 
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 लेरोम कालध  कमेप्ररका 

१९८६ डडली हशधबाख कमेप्ररका 

 यसआा ली कमेप्ररका 

 लॉा पोलान्यी कॅाडा 

१९८७ डोााल्ड ्ॅरमम कमेप्ररका 

 ज्याँ–मारी लेा फ्रान्स 

 िालधस पेडसधा कमेप्ररका 

१९८८ योहाा डायझेाहॉफर लमधाी 

 रोबेटध ह्यसबेर लमधाी 

 हाटधमटू प्रमशले लमधाी 

१९८९ प्रसडाी कल्टमाॅ कॅाडा आप्रि कमेप्ररका 

 थॉमस िेक कमेप्ररका 

१९९० मप्रलयास लेम्स कोरी कमेप्ररका 

१९९१ प्ररिाडध एन्स्टध नस्वत्झलंड 

१९९२ रुडॉल्फ माकध स कमेप्ररका 

१९९३ कॅरी म्यसप्रलस कमेप्ररका 

 मायकल नस्मथ कॅाडा 

१९९४ लॉलध ओला कमेप्ररका 

१९९५ पाऊल क्र्यसटत्सेा ाेररलंड्स 

 मेप्ररओ मोप्रलाा कमेप्ररका 

 एफ्. शरेवसड रोलँड कमेप्ररका 

१९९६ रॉबटध कलध  (ज्यस.) कमेप्ररका 

 हॅरॉल्ड ्रमोटो मंग्लंड 

 प्ररिडध स्मॉली कमेप्ररका 

१९९७ पॉल बकये बॉयर कमेप्ररका 

 लॉा वॉकर मंग्लंड 

 लेन्स स्कू डेन्माकध  

१९९८ वॉल्टर कॉह ा कमेप्ररका 

 लॉा पॉपले मंग्लंड 

१९९९ कहमर लवले मप्रलप्त आप्रि कमेप्ररका 

२००० ॲला हीगर कमेप्ररका 
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 ॲला मकॅप्रडॲर्षमड कमेप्ररका आप्रि न्यूप्रझलंड 

 प्रहडेकी प्रशरकावा लपाा 

२००१ प्रवल्यम ाोल् कमेप्ररका 

 ऱ्योली ाोयोली लपाा 

 के. बॅरी शापधलेस कमेप्ररका 

२००२ लॉा फेा कमेप्ररका 

 कोईिी तााका लपाा 

 कस टध व्यसथरीश नस्वत्झलंड 

२००३ पीटर आगे्र कमेप्ररका 

 रॉडरीक मकॅप्रकाा कमेप्ररका 

२००४ ॲरा िेकाोव्हर मस्त्रयल 

 ॲवऱ्हाम हशधको मस्त्रायल 

 मर्षवा रोझ कमेप्ररका 

२००५ मव्हल शॉव े फ्रान्स 

 रॉबटध ग्रब्ज् कमेप्ररका 

 प्ररिडध श्रॉक कमेप्ररका 

२००६ रॉलर कॉाधबगध कमेप्ररका 

२००७ गेहाडध एटधल लमधाी 

२००८ ओसामू प्रशमोमसरा कमेप्ररका 

 माटीा िाल्फी कमेप्ररका 

 रॉलर नत्सएा कमेप्ररका 
 

िैद्यकशास्त्र 
 

िषग नाि देश 

१९०१ एप्रमल फॉा बेहवरग लमधाी 

१९०२ रोाल्ड रॉस मंग्लंड 

१९०३ ाील्स रायबगध वफसा डेन्माकध  

१९०४ मवाा पावलोफ रप्रशया 

१९०५ रॉबटध कोख लमधाी 

१९०६ कॅप्रमओ गोल्ली मटली 

 सापं्रतयागो रामोा म कायाल स्पेा 
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१९०७ कल्फोंस लावरेा फ्रान्स 

१९०८ मप्रलया मेनच्ाकोफ रप्रशया 

 पाऊल ऊर्षलश लमधाी 

१९०९ प्रथओडोर कोखर नस्वत्झलंड 

१९१० कलबे्रश्ट कासेल लमधाी 

१९११ कलवार गसलस्रॉड नस्वडा 

१९१२ कलेक्सी कोरेल फ्रान्स 

१९१३ शालध  प्ररश े फ्रान्स 

१९१४ रॉबटध बेरेाी ऑनस्रया 

१९१५ कोिालाही ााही – 

१९१६ कोिालाही ााही – 

१९१७ कोिालाही ााही – 

१९१८ कोिालाही ााही – 

१९१९ ज्यूल बोरे बेनल्लयम 

१९२० आऊगसस्त ्रमोख डेन्माकध  

१९२१ कोिालाही ााही – 

१९२२ आर्षिबाल्ड प्रहल मंग्लंड 

 ओटो मेयरहॉफ लमधाी 

१९२३ फे्रडप्ररक बँटींग कॅाडा 

 लॉा मकॅलॉड कॅाडा 

१९२४ प्रवल्लेम आईन्थोवा ाेररलंड्स 

१९२५ कोिालाही ााही – 

१९२६ योहााेस प्रफप्रबगर डेन्माकध  

१९२७ यसप्रलऊस वाग्ाेर–याऊरेग ऑनस्रया 

१९२८ शालध  प्राकोल फ्रान्स 

१९२९ प्र्रमनस्तआा आईकमाा मंग्लड 

 फे्रडप्ररक हॉपप्रकन्स फ्रान्स 

१९३० कालध  लँडस्टाईार ऑनस्रया 

१९३१ ऑटो वारबसगध लमधाी 

१९३२ िालध् शवेरग्टा मंग्लंड 

 एडगर ॲप्रड्रया मंग्लंड 
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१९३३ थॉमस मॉगधा कमेप्ररका 

१९३४ लॉलध नव्हपल कमेप्ररका 

 लॉलध प्रमाो कमेप्ररका 

 प्रवल्यम मफी कमेप्ररका 

१९३५ हासं स्पेमाा लमधाी 

१९३६ हेंरी डेल मंग्लंड 

 ओटो लोएवी ऑनस्रया 

१९३७ कल्बेटध सेंट लॉली हंगेरी 

१९३८ कॉाेई हेमान्स बेनल्लयम 

१९३९ गेहाडध डोमाग्क लमधाी 

१९४० कोिालाही ााही – 

१९४१ कोिालाही ााही – 

१९४२ कोिालाही ााही – 

१९४३ हेन्री डाम डेन्माकध  

 एडवडध डोईसी कमेप्ररका 

१९४४ लोसेफ एलांगेर कमेप्ररका 

 हबधटध गसॅर कमेप्ररका 

१९४५ कलेक्साडंर फ्लें वमग मंग्लड 

 कन्सटध िेा मंग्लंड 

 हॉवडध फ्लोरी ऑस्रेप्रलया 

१९४६ हेरमाा म्यसलेर कमेप्ररका 

१९४७ कालध  कोरी कमेप्ररका 

 गटी कोरी कमेप्ररका 

 बााडो हससे कलेंप्रटाा 

१९४८ पाऊल म्यसलर नस्वत्झलंड 

१९४९ वाल्टेर हेस नस्वत्झलंड 

 एगास मोप्राल पोतसधगाल 

१९५० एडवडध कें डाल कमेप्ररका 

 टाड्यसस राईशस्टाईा नस्वत्झलंड 

 प्रफलीप हेंश कमेप्ररका 

१९५१ मकॅ्स थाईलर रप्रक्षि आप्रफ्रका 
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१९५२ सेल्माा वकॅ्समाॅ कमेप्ररका 

१९५३ हासं ्ेरमब्ल मंग्लंड 

 प्रफ्रट्टत्स प्रलपमाा कमेप्ररका 

१९५४ लॉा एंडसध कमेप्ररका 

 थॉमस वलेर कमेप्ररका 

 फे्रडप्ररक रॉप्रबन्स कमेप्ररका 

१९५५ ह्यसगो प्रथओरेल नस्वडा 

१९५६ आंडे्र कस ाांड कमेप्ररका 

 वाेेर फॉसधमाा लमधाी 

 प्रडप्रकन्सा प्ररिडध् कमेप्ररका 

१९५७ डाप्राएल बोव े मटली 

१९५८ लॉलध प्रबडल कमेप्ररका 

 एडवडध टेटम कमेप्ररका 

 लोशसआ लेडेरबगध कमेप्ररका 

१९५९ सेवरेो ओिोआ कमेप्ररका 

 आथधर कॉाधबगध कमेप्ररका 

१९६० फँ्रक मकॅफालेा बाेट ऑस्रेप्रलया 

 पीटर मेरावार मंग्लंड 

१९६१ लॉलध फॉा बेकेसी कमेप्ररका 

१९६२ फ्रापं्रसस प्र्रमक मंग्लंड 

 लेम्् वॉटसा कमेप्ररका 

 मॉप्ररस प्रवनल्कन्स मगं्लंड आप्रि न्यपू्रझलंड 

१९६३ लॉा एकल्स ऑस्रेप्रलया 

 ॲला हक्सले मंग्लंड 

 कँड्र्यू हक्सले मंग्लंड 

१९६४ कोाराड ब्लॉख कमेप्ररका 

 प्रफओडर प्रलाा लमधाी 

१९६५ फ्रासं्वा लाको फ्रान्स 

 आंडे्र ल्वोफ फ्रान्स 

 लाक मोाॉ फ्रान्स 

१९६६ पेटा राऊस कमेप्ररका 
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 िाल्सध हगीन्् कमेप्ररका 

१९६७ राग्न्यार ग्राप्रात नस्वडा 

 हॅल्डा हाटधलाईा कमेप्ररका 

 लॉलध वाल्ड कमेप्ररका 

१९६८ रॉबटध हॉले कमेप्ररका 

 हर गोववर खोरााा कमेप्ररका 

 माशधल प्रारेाबगध कमेप्ररका 

१९६९ मकॅ्स रेल्ब्रसक कमेप्ररका 

 आल्फे्रड हत े कमेप्ररका 

 साल्वाडोर लसरीआ कमेप्ररका 

१९७० बााडध काट्टझ मंग्लंड 

 ऊल्फ फॉा आयलर नस्वडा 

 ज्यसप्रलयस ॲक्सेलरॉड कमेप्ररका 

१९७१ कलध  सररलँड (ज्यस.) कमेप्ररका 

१९७२ लेराल्ड एडेलमाॅ कमेप्ररका 

 रॉडाी पोटधर मंग्लंड 

१९७३ कालध  फॉा प्रफ्रश लमधाी 

 कोाराड लोरेंत्स ऑनस्रया 

 प्राकोलास वटबरगा मंग्लंड 

१९७४ कल्बेतध क्लॉर बेनल्लयम 

 प्र्रमस्टीआा र टसव बेनल्लयम 

 लॉलध पॅलाडे कमेप्ररका 

१९७५ डेप्रवड बानल्टमोर कमेप्ररका 

 रेााटंो रलबेको कमेप्ररका 

 हॉवडध टेप्रमा कमेप्ररका 

१९७६ बारूख ब्लसमबगध कमेप्ररका 

 डी. कालेटा गायडूसेक कमेप्ररका 

१९७७ रॉलर ग्यसलेमीा कमेप्ररका 

 कँड्र्यू शलॅी कमेप्ररका 

 रोझॅप्रला यॅलो कमेप्ररका 

१९७८ वाेेर आबेर नस्वत्झलंड 
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 डॅप्राएल ााथन्स कमेप्ररका 

 हॅप्रमल्टा नस्मथ कमेप्ररका 

१९७९ ॲला कॉरछ मकॅ कमेप्ररका 

 गॉडफे्र हाऊन्सफील्ड मंग्लंड 

१९८० बारूल बाेासेराफ कमेप्ररका 

 ज्याँरॉसे फ्रान्स 

 लॉलध स्ाेल कमेप्ररका 

१९८१ रॉलर स्पेरी कमेप्ररका 

 डेप्रवड ह्यसबल कमेप्ररका 

 टॉस्टेा प्रवझेल नस्वडा 

१९८२ झाू बेगधस्रॉम नस्वडा 

 बेंग्ट समॅ्यसएल्सन नस्वडा 

 लॉा व्हेा मंग्लंड 

१९८३ बाबधरा मकॅनक्लंटॉक कमेप्ररका 

१९८४ ाील याी डेन्माकध  

 लॉलध कोलहर लमधाी 

 सेझार प्रमल्स्टाईा कलेंप्रटाा आप्रि मंग्लंड 

१९८५ मायकेल ब्राऊा कमेप्ररका 

 लोसेफ गोल्डास्टाईा कमेप्ररका 

१९८६ स्टॅाले कोएा कमेप्ररका 

 प्ररता लेवी–मोंतानल्िाी मटली आप्रि कमेप्ररका 

१९८७ ससससमू तोाेगावा लपाा 

१९८८ लेम्स ब्लॅक मंग्लंड 

 गर्ट्रयूधटएप्रलका कमेप्ररका 

 लॉलध प्रहविग्ल कमेप्ररका 

१९८९ ले. मायकेल प्रबशप कमेप्ररका 

 हॅरॉल्ड वामधस कमेप्ररका 

१९९० लोसेफ मरे कमेप्ररका 

 डोााल थॉमस कमेप्ररका 

१९९१ एर्षवा ाेहेर लमधाी 

 बटध झाकमाा लमधाी 
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१९९२ एडमोंड प्रफशर नस्वत्झलंड आप्रि कमेप्ररका 

 एडप्रवा ्ेरमब्ल कमेप्ररका 

१९९३ प्ररिडध रॉबटधस मंग्लंड 

 प्रफप्रलप शापध कमेप्ररका 

१९९४ आल्फे्रड प्रगलमाॅ कमेप्ररका 

 मार्षटा रॉडबले कमेप्ररका 

१९९५ एडवडध लसईस कमेप्ररका 

 प्र्रमनस्टआाे न्यूसलंा–फोलहडध लमधाी 

 एप्ररक वीशाऊस कमेप्ररका 

१९९६ पीटर डोहटी ऑस्रेप्रलया 

 रॉल्फ नत्सकेंराागेल नस्वत्झलंड 

१९९७ स्टॅाले िसप्रसार कमेप्ररका 

१९९८ रॉबटध फस शधगॉट कमेप्ररका 

 लसईस मग्ाॅरो कमेप्ररका 

 फरीर मसरार कमेप्ररका 

१९९९ गसंन्टेर ब्लॉबले कमेप्ररका 

२००० आर्षवड कालधसोा नस्वडा 

 पॉल प्रग्रागाडध कमेप्ररका 

 एप्ररक कँडेल कमेप्ररका 

२००१ लेलँड हाटधवले कमेप्ररका 

 टीम हंट मंग्लंड 

 पॉल ासध मंग्लंड 

२००२ प्रसडाी बे्रिर मंग्लंड 

 एि. रॉबटध हॉर्षवटझ् कमेप्ररका 

 लॉा सल्स्टा मंग्लंड 

२००३ पॉल लॉटरबर कमेप्ररका 

 पीटर मनॅ्सप्रफल्ड मंग्लंड 

२००४ प्ररिडध ॲक्सेल कमेप्ररका 

 वलडा बक कमेप्ररका 

२००५ बॅरी माशधल ऑस्रेप्रलया 

 ले. रॉबीा वॉरेा ऑस्रेप्रलया 
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२००६ कँड्र्यू फायर कमेप्ररका 

 ्ेरमग मेलो कमेप्ररका 

२००७ माप्ररओ कापेिी कमेप्ररका 

 मार्षटा मवन्स मंग्लंड 

 ऑप्रलवर नस्मथीज् कमेप्ररका 

२००८ हाराल्ड त्सूर हाऊझेा लमधाी 

 फ्रासं्वास बारे-सॉंऊसी फ्रान्स 

 लूक मोंतालाीकर फ्रान्स 
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पणरणशष्ठ-३ 
 

आबेल पाणरतोणषक 
 
२००३ ज्याँ–प्रपएर सेकर फ्रान्स 

२००४ प्रमशाईल फ्रापं्रसस कप्रटयाह मंग्लंड 

 मसाडोर वसगर कमेप्ररका 

२००५ पीटर लॅक्स कमेप्ररका 

२००६ लेााटध कालधसा नस्वडा 

२००७ श्रीप्रावास वधधा कमेप्ररका/भारत 

२००८ लॉा प्रग्रग्स थॉप्सा फ्लोप्ररडा 

 लाक प्रतत फ्रान्स 
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पणरणशष्ठ-४ 
 

स्टॉकहोम जल पाणरतोणषक 
 

स्टॉकहोम जल पाणरतोणषक पणरणशष्ठ-४ 

१९९१ डेप्रवड वशडलर कॅाडा 

१९९२ प्रडपाटंमेंट ऑफ एाप्रवरॉामेंटल 
मंप्रलप्रारींग (टेनक्ाकल 
यसप्रावर्षसटी ऑफ डेामाकध ) 

डेामाकध  

१९९३ माधव आत्माराम प्रितळे भारत 

१९९४ ताकेशी कस बो लपाा 

१९९५ वॉटर एड मंग्लंड 

१९९६ लॉलध मम्बेगधर ऑस्रेप्रलया 

१९९७ पीटर मगलसा कमेप्ररका 

१९९८ गेप्रडऑा डागाा मस्त्रायल 

१९९९ वाेेर स्टसम नस्वत्झलंड 

 लेम्स मॉगधा कमेप्ररका 

२००० कारेर कस्माल रप्रक्षि कमेप्ररका 

२००१ ताकाशी कसााो कमेप्ररका 

२००२ मग्न्यपॅ्रसओ रॉप्रड्रग्ल–मतसब े कमेप्ररका 

२००३ पीटर प्रवल्डेरर लमधाी 

२००४ स्वाे एप्ररक येगधासा डेामाकध  

 प्रवल्यम प्रमत्श कमेप्ररका 

२००५ सेंटर फॉर सायन्सॲड 
एाप्रवरॉामेंट 

भारत 

२००६ कप्रसत प्रबर्श्ास (मूळ भारत) 

२००७ पेरी मकॅकाटी कमेप्ररका 

२००८ लॉा ॲथाी ॲला मंग्लंड 

२००९ वबरेर्श्र पाठक भारत 
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पणरणशष्ठ-५ 
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१६) मंप्रडया मनन्स्ट्ूयमट ऑफ टेक्ाॉलॉली (आयआयटी), पवई,मसंबई ४०००७६. रूरध्वाी : ०२२-



 

अनुक्रमणिका 

२५७२२५४५ 

१७) पद्मश्री डी. वाय. पाटील प्रवद्यापीठ, सेक्टर १५, प्लॉट ५०, सीबीडी बलेापूर, ावी 
मसंबई४००६१४.रूरध्वाी : ०२२-३९२८५९९९ 

१८) िवरा मनन्स्ट्ूयमट ऑफ मेप्रडकल सायन्सेस, लोिी, कहमरागर ४१३७३६. रूरध्वाी : ०२४२२-
२७२३५३, २७२६६०० 

१९) श्री. गसरुरेव आयसवेर कॉलेल, गसरुकसं ल आश्रम, कमरावती ४४४९०२. 

२०) प्रसम्बायसेस मटंराॅशाल एज्यसकेशा सेंटर, सेाापती बापट रस्ता, पसिे ४११००४. रूरध्वाी :०२०-
२५६७३५२७, २५६५०७४४ 

२१) प्रसम्बायसेस सेंटर फॉर प्रडस्टन्स लप्रांग, प्रसम्बायसेस भवा, १०६५ बी, गोखले ्रमॉस रोड, मॉडेल 
कॉलाी, पसिे ४११०१६. 

 रूरध्वाी :०२०-६६२११००० 

२२) टाटा मनन्स्ट्ूयमट ऑफ फंडामेंटल प्ररसिध, होमी भाभा रोड कोलाबा, मसंबई ४००००५. 

२३) टाटा मनन्स्ट्ूयमट ऑफ सोशल सायन्सेस, प्रव. ाा. पसरव मागध, रेवाागर, मसंबई ४०००८८.रूरध्वाी 
:०२२-२५५६१५४८, २५५०७४८६ 

२४) प्रटळक महाराष्ट्र प्रवद्यापीठ, गसलटेकडी, पसिे ४११०३७. 

 रूरध्वाी : ०२०-२४२६१८५६, २४२६४६९९ 

२५) मसंबई प्रवद्यापीठ -मनन्स्ट्ूयमट ऑफ प्रडस्टन्स एज्यसकेशा, कप्रलाा, मसंबई ४०००५५. रूरध्वाी : ०२२-
२६५२७०८६, २६५२३०४८ 

२६) प्रवर्श्ेर्श्रय्या ाॅशाल मनन्स्ट्ूयमट ऑफ टेक्ाॉलॉली, प्रवसरेाकॉल, ाागपूर ४४००११. रूरध्वाी : 
०७१२-२२२६२४०, २२२३७१० 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

पणरणशष्ठ-६ 
 

महाराष्ट्रातील णिद्यापीठे 
 
१) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा प्रवद्यापीठ, औरंगाबार ४३१००४ रूरध्वाी : ०२४०-

२४००१०४, २४००२०३ 

२) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रप्रशक्षि प्रवद्यापीठ, पोस्ट गोरेगाव, लोिारे, प्रलल्हा रायगड, 
४०२१०३. रूरध्वाी : ०२१४०-२७५१०१, २७५१०३ 

३) कवी कस लगसरू काप्रलरास ससं्कृत प्रवर्श्प्रवद्यालय, सीतलवाडी, बाघेले भवा, मौडा रोड, रामटेक 
४४११०६. रूरध्वाी : ०७११४-२५६४७६ 

४) उत्तर महाराष्ट्र प्रवद्यापीठ, पोस्ट बॉक्स ८०, लळगाव ४२५००१. 

 रूरध्वाी : ०२५७-२२५८४०५ 

५) राष्ट्रसंत तसकडोली महाराल ाागपूर प्रवद्यापीठ, रवींद्रााथ टागोर मागध, ाागपूर ४४४००१. रूरध्वाी 
: ०७१२-२५२५४१७, २५५२९४६ 

६) संत गाडगेबाबा कमरावती प्रवद्यापीठ, कमरावती ४४४६०२. 

 रूरध्वाी : ०७२१-२६६२१७३, २६६२४९६ 

७) प्रशवाली प्रवद्यापीठ, प्रवद्याागर, कोल्हापूर ४१६००४. 

 रूरध्वाी : ०२३१-२६९१७२९, २६९२३५४ 

८) एसएाडीटी मप्रहला प्रवद्यापीठ, १, ााथीबाई ठाकरसी रोड, मसंबई ४०००२०. रूरध्वाी : ०२२-
२२००४८१० 

९) सोलापूर प्रवद्यापीठ, सोलापूर-पसिे रस्ता, केगाव, सोलापूर ४१३२५५. 

 रूरध्वाी : ०२१७-२३५१३०० 

१०) स्वामी रामाांर तीथध मराठवाडा प्रवद्यापीठ, ज्ञाातीथध गौतमी ागर, पोस्ट बॉक्स ८७, प्रवष्ट्िसपसरी, 
ाारेंड ४३१६०६. 

 रूरध्वाी : ०२४६२-२२९३४६, २२९३३० 

११) मसंबई प्रवद्यापीठ, महात्मा गाधंी रोड, फोटध, मसंबई ४०००३२. 

 रूरध्वाी : ०२२-२२७०२३४४, २२६५६९५३ 

१२) पसिे प्रवद्यापीठ, गिेशवखड, पसिे ४११००७. रूरध्वाी : ०२०-२५६०१३०५ 

१३) यशवतंराव िव्हाि मसक्त प्रवद्यापीठ, ज्ञाागंगोत्री, गंगापूर धरिालवळ, ााप्रशक ४२२२२२. रूरध्वाी 
: ०२५३-२२३०४७० 

१४) महाराष्ट्र राज्य तंत्रप्रशक्षि, धोबी तलाव, मसंबई ४००००१. 



 

अनुक्रमणिका 

१५) महाराष्ट्र आरोग्य प्रवद्यापीठ, म्हसरूळ, वरडोरी रोड, ााप्रशक ४२२००४. रूरध्वाी : ०२५३-
२५३१८३७ 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

पणरणशष्ठ-७ 
 

महाराष्ट्रातील कृषी णिद्यापीठे 
 
१) डॉ. पंलाबराव रेशमसख कृती प्रवद्यापीठ, कृती ागर, ककोला ४४४१०४. रूरध्वाी : ०७२४-

२२५८३७२, २२५८०१५ 

२) बाळासाहेब सावतं कोकि कृती प्रवद्यापीठ, रापोली, रत्ााप्रगरी ४१५७१२. रूरध्वाी : ०२३५८-
८२०६५, ८२०६६ 

३) महात्मा फस ले कृती प्रवद्यापीठ, राहसरी, कहमरागर ४१३७२२. 

 रूरध्वाी : ०२४२६-२४३२१६, २४३२७० 

४) मराठवाडा कृती प्रवद्यापीठ, परभिी ४३१४०२. 

 रूरध्वाी : ०२४५२-२२९७५५, २२३१६४ 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

पणरणशष्ठ-८ 
 

कोशाचेणशल्पकार 
 

 
एरंडे, जयतं श्रीधर (१९४५-) 
एम. एस्सी. (भौप्रतकी) 
प्रावृत्त उपमहासंिालक-िसार भारती, आकाशवािी कायध्रमम प्रार्षमती, वतधमाापते्र-माप्रसके यात लेख, 
पसस्तक, लेखा, पप्ररसंवार-मेळाव ेयािें आयोला 
साई रशधा, ए-२०४, रामबाग, स्वामी प्रववकेाांर रस्ता, बोप्ररवली (प), मसंबई ४०००९२. फोा : २८०५ 
९५४२ 
 

 
कर्णिक, अरुि बाळकृष्ट्ि (१९३५-) 
बी. एस्सी., बी. ई. (स्रक्िरल) 
ारी आप्रि समसद्रावरील बाधंकामासंबधंी सल्लागार 
४१, प्रवर्श्क, आटेक कपाटधमेंटस, मधससूरा कालेलकर मागध, बादं्रा (पू), मसंबई ४०००५१. फोा : २६५९ 
०५७९ 
 

 
कुलकिी, णकशोर रामराि (१९४९-) 
एम. एस्सी., पीएि. डी. (लीवशास्त्र) 
प्रावृत्त आकाशवािी कायध्रमम कप्रधकारी, वतधमाापत्रात लेख, रहा पसस्तकािें लेखक, आकाशवािीसाठी 
३०० रुपकािंी प्रार्षमती. 
सी-१०९, २/२. सेक्टर २६, वाशी, ावी मसंबई ४००७०५. फोा : २७६५४५४९ 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
चापके, णिठ्ठल गंगाराम (१९४३-) 
एम. एस्सी., पीएि. डी. (शतेी), 
भारत सरकारच्या खत कारखान्यात सशंोधाात्मक काम शतेकऱ्याांा मागधरशधा, राष्ट्रीय आप्रि 
आंतरराष्ट्रीय ििासत्रात भाग 
ए-१/२, प्रवत्तसिंय सोसायटी, िेंबूर, मसंबई ४०००७४. फोा : ९९६७६६५८३६ 
 

 
चाफेकर, शरद भालचंद्र (१९३५-) 
एम. एस्सी., पीएि. डी. (वास्पतीशास्त्र) 
मसंबईच्या प्रवज्ञाा ससं्थेत पयावरि प्रवतयात कध्यापा, संशोधा आप्रि मागधरशधा. राज्य आप्रि कें द्र 
सरकारच्या तज्ञ सप्रमत्यात सभासर, उद्योगधंद्याांा मागधरशधा, समालाच्या वगेवगेळ्या थरासंाठी 
मागधरशधा. 
१४, धसवाडी, ठाकूरद्वार, मसंबई ४००००२. फोा : २२०६०५३१ 
 

 
णचटिीस, राजीि रामचंद्र (१९५८-) 
एम. एस्सी., पीएि. डी. (रसायाशास्त्र) 
भाभा किससंशोधा कें द्रातील प्रावृत्त संशोधक, खगोलशास्त्र कभ्यासक, खगोलशास्त्रावर भातिे, प्रलखाि, 
कायधशाळात भातिे 
सी-४/४२, प्रित्तरंला ागर, रालावाडी, प्रवद्याप्रवहार (पू), मसंबई ४०००७७. फोा : ९८६९१०४०२६ 
 

 
तुस्कानो, जोसेफ (१९५३-) 
एम. एस्सी. लीवरसायाशास्त्र) प्रडप्लोमा मा पेरोप्रलयम टेक्ाॉलॉली 



 

अनुक्रमणिका 

६ वत े वस्त्रोद्योगावर संशोधा, भारत पेरोप्रलयम मंडस्रीमध्ये सध्या संशोधा, प्रवकास आप्रि गसिवत्ता या 
के्षत्रात काम प्रवज्ञाा प्रलखाि, पसस्तक लेखा. 
४०१, साई-आप्रशत, एक्सर रोड, योगी ागर लंक्शा, बोरीवली (प), मसंबई ४०००९१, फोा : 
९९६७०६५००४ 
 

 
देशपाडें, अनंत पाडुंरंग (१९४२-) 
मलेनक्रकल आप्रि मेकॅप्राकल मंप्रलप्राकर, 
प्रवप्रवध कारखान्यात ३५ वते काम प्रवज्ञाा लेखा, भातिे, आकाशवािी, रूररशधा, पसस्तक लेखा याद्वारे 
प्रवज्ञाा िसार 
बी-५, ललाराम ज्योत, वल्लभबाग लेा, घाटकोपर (पू), मसंबई ४०००७७. फोा : २५०६९४१४ 
 

 
देशपाडें, सदाणशि पाडुंरंग (१९३०-) 
एम. एस्सी (गप्रित) 
प्रावृत िाध्यापक, भगसभाई मफतलाल पॉप्रलटेनक्ाक, प्रवलेपाले गप्रित आप्रि मतर प्रवतयावंर लेखा, भातिे, 
पसस्तके 
१६, लौप्रकक सोसायटी, गाडगे महाराल लेा, ७८, रारासाहेब फाळके रोड, रारर (पू), मसंबई ४०००१४. 
फोा : २४१५०२६८ 
 

 
नाईक, भालचंद्र अिधूत (१९४९-) 
बी. ई. (प्रसनव्हल), एम. ई. (स्रक्िर) डी. बी. एम., 
प्रावृत्त िाध्यापक, नव्ह. ले. प्रट. आय. वैप्ररक गप्रित व मतर प्रवतयावर लेखा, भातिे 
१२७ सी, रारामहाराल िाळ, खाप्रडलकर रोड, प्रगरगाव, मसंबई ४००००४. फोा : ९८२०६८२३२८ 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
नादेंडकर, तरला दीपक (१९४५-) 
एम. एस्सी. पीएि. डी. (लीवशास्त्र) 
प्रावृत्त उपसंिालक, मनन्सट्ूयमट फॉर प्ररसिध मा प्ररिॉडक्शा, (आयसीएमआर), सन्माााीय शास्त्रज्ञ 
(सीएसआयआर) िलाा शास्त्रात संशोधा आप्रि पसस्तक प्रलखाि 
३०१, ६-१, न्यू ब्रम्हाडं काेक्स, फेल-८, धमािा पाडा, आझार ागर, ठािे (प), ४००६०७, फोा : २५८९ 
२५४५ 
 

 
प्रधान, शणशकातं द्वारकानाथ (१९३३-) 
एम. बी. बी. एस., डी. आय. एम. 
५० वत े वैद्यकीय व्यवसाय, ४७ वते औद्योप्रगक वैद्यकीय सल्लागार, ाभोााटय, कथा लेखा, प्रवज्ञाा 
पप्रत्रकेच्या संपारक मंडळावर, कस मार प्रवर्श्कोशािे एक लेखक 
प्रवर्श्प्रमत्र, प्लॉट २९२, ले. एा. पाटील मागध, िेंबूर ४०००७१, फोा :२५२१ ३६८१ 
 

 
फोंडके, गजानन पुरुषोत्तम (बाळ) (१९३९-) 
एम. एस्सी. पीएि. डी. (भौप्रतक) 
प्रावृत्त संशोधक-भाभा किस संशोधा कें द्र, प्रावृत्त संिालक ाॅशाल मनन्स्ट्ूयमट ऑफ सायन्स 
कम्यसप्राकेशा, सीएसआयआर. 
प्रवज्ञाा लेखक, प्रवज्ञाा कथा लेखक, भातिे, आकाशवािी, रूररशधावर प्रवज्ञाा व मतर कायध्रमम, प्रवज्ञाा 
पप्रत्रकेच्या संपारक मंडळावर 
५, राप्रगिी साप्रहत्य सहवास, मधससूरा कालेलकर मागध, बादं्रा (पू), मसंबई ४०००५१, फोा : २६५९ १८४१ 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
बिे, णसणद्धणिनायक सत्यसंध (१९५८-) 
एमस्सी. पीएि. डी. (कासवशंास्त्र), स्ाातकोत्तर 
वास्पतीशास्त्र व लीवतंत्रज्ञाा प्रवभाग िमसख, वझे महाप्रवद्यालय. वास्पती लीवतंत्रज्ञाा आप्रि ससगधंी आप्रि 
औतधी वास्पतींवर संशोधा, लीवतंत्रज्ञाावर प्रवपसल प्रलखाि, पसस्तके 
४०५, प्रत्रशसळ, प्रशवधाम, प्रशवमंप्ररर रोड, कंबरााथ ४२१५०१. फोा : ९८२१०९६००८ 
 

 
भागित, सुभाष शंकर (१९३९-) 
एस. व्ही. एस्सी., पीएि. डी. (पशसवैद्यक) 
िािायध पशसवैद्यक महाप्रवद्यालय मसंबई आप्रि ाागपूर, रोगशास्त्र, प्रवकृतीशास्त्र या प्रवतयावर वतधमाापत्रातूा 
प्रलखाि, एक पसस्तक िकाप्रशत, सभा-संमेलाात, आकाशवािी, रूररशधावर भातिे 
९, रााडे कॉटेल सोसायटी, परालंपे बी स्कीम, ३ रा रस्ता, प्रवलेपाले (पू), मसंबई ४०००५७. फोा : २६११ 
७७७३ 
 

 
णभडे, गोिंिद केशि (१९३१-) 
एम. एस्सी (भौप्रतकी) 
प्रावृत्त संशोधक भाभा किस संशोधा कें द्र, प्रावतृ्त महाव्यवस्थापक, भारत मलेक्रॉप्राक्स. फायबर 
ऑप्रप्टक्सवर पसस्तक, िसंगोपात मतर लेखा 
१०, पसष्ट्कर, बळवरं पाठारे मागध, रारर (पू), मसंबई ४०००२८. फोा : २४४६३९८९ 
 

 
णभसे, अणिनाश नारायि (१९३८-) 
पीएि. डी. (उपयोप्रलत लीवशास्त्र) 



 

अनुक्रमणिका 

प्रावृत्त संिालक-कॅन्सर प्ररसिध सेंटर, मसंबई. रक्ताच्या आप्रि मसखाच्या ककध रोगावर संशोधा, ककध रोग 
संशोधा कें द्रािे प्रवस्ताप्ररकरि करुा ॲशरेक संस्थेिी ाव्या मसंबईत उभारिी 
७, यसगिभात सोसायटी, प्रशतलारेवी मंप्ररर रस्ता, माप्रहम, मसंबई ४०००१६. फोा : २४४६ ७३५६ 
 

 
णभसे, रजनी अणिनाश (१९४१-) 
पीएि. डी. (उपयोप्रलत लीवशास्त्र), 
प्रवभाग िमसख, कॅन्सर प्ररसिध सेंटर, मसंबई पाा, मसाला आप्रि गसटख्यामसळे मसखािा कॅन्सर होतो हे आप्रि 
प्रवडी, तंबाखू उद्योगातील लोकाांा कॅन्सर होतो हे प्रसद्ध केले. 
७, यसगिभात सोसायटी, प्रशतलारेवी मंप्ररर रस्ता, माप्रहम, मसंबई ४०००१६. फोा : २४४६७३५६ 
 

 
मनोहर, श्रीराम बाळकृष्ट्ि (१९४२-) 
एम. एस्सी. पीएि. डी. (रसायाशास्त्र) 
प्रावृत्त िमसख, रेप्रडओ केप्रमस्री प्रवभाग, भाभा किससंशोधा कें द्र सध्या मसंबई मनन्सट्ूयमट ऑफ केप्रमकल 
टेक्ाॉलॉलीमध्ये िाध्यापक, भारतीय आप्रि आंतरराष्ट्रीय प्रायतकाप्रलकातूा शभंरच्यावर संशोधा िबधं 
िप्रसद्ध 
११४/३९३३, प्रटळक ागर, िेंबसर, मसंबई ४०००८९. फोा : ९३२३१७५१९६ 
 

 
माळोदे, शैलेश बालाजी (१९६८-) 
एम. एस्सी (गप्रित आप्रि मप्रतहास), प्रडप्लोमा मा लाधप्रलझम 
कायध्रमम कप्रधकारी-आकाशवािी, प्रवज्ञाा कायध्रममािी प्रार्षमती, माप्रलकािें लेखा. वतधमाापते्र, 
माप्रसकातूा ८०० लेख िप्रसद्ध. 
सी-५, आकाशवािी स्टाफ क्वाटधसध, गेंडामाळ, सातारा ४१५००२. फोा : ९८५०९०९६३५ 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
मोघे, मनोहर मोरेश्वर (१९३७-) 
एम. एस्सी., पीएि. डी. (लीवशास्त्र) 
प्रावृत्त उपिािायध, पाटकर महाप्रवद्यालय, मसंबई. प्रगयारोहक, वतधमाापत्रातूा-माप्रसकातूा ५०० लेख, ४ 
पसस्तके िकाप्रशत, काेक लाहीर भातिे, काेक संस्थात पराप्रधकारी 
घरकस ल, ााईक वाडी, आरे रोड, गोरेगाव (पू), मसंबई ४०००६३. फोा : २८७४ ६३४१ 
 

 
िामनाचायग, गजानन शंकर (१९३४-) 
एम. एस्सी. (रसायाशास्त्र) 
प्रावृत्त शास्त्रज्ञ, प्रकरिोत्सारी एकस्थ आप्रि िारि तंत्रज्ञाा प्रवभाग, भाभा किससंशोधा कें द्र, मसंबई. 
वतधमाापते्र, माप्रसकातूा प्रलखाि, मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतर पप्रत्रकेिे संपारक, तीा पसस्तकािें लेखा 
सोामोहर, १०८/४९३६, पंतागर, घाटकोपर (पू), मसबई ४०००७५. फोा : ९८१९३४१८४१ 
 

 
साठे, मृिाणलनी पुरुषोत्तम (१९५०-) 
बीएस्सी. बीएड. 
प्रावृत्त शालेय प्रवज्ञाा प्रशप्रक्षका, वतधमाापते्र, माप्रसके, आकाशवािी, रूररशधा यासाठी लेखा, संकल्पाा 
कोश, हवा िरूति यासाठी पसस्तक लेखा 
ममारत म-१, ब्लॉक ७-८, प्रासगध सोसायटी, सेक्टर ४८ ए, ाेरुळ (प), ावी मसंबई ४००७०६. फोा : 
२७७१२२९६ 
 

 
हेलेकर, णदलीप नरहर (१९५२-) 
वस्त्रप्रामाि आप्रि तंत्रज्ञाा परप्रवकाधारक 



 

अनुक्रमणिका 

ाोकरी-प्रफन्ले प्रमल्स, आांरवा, मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतर २००३ पासूा महारोगी सेवा सप्रमती-आांरवा या 
संस्थेिे प्रवर्श्स्त, भातिे, लेख, मसलाखती याद्वारे प्रवज्ञाा िसार 
२०८ ए, केतायसा मनॅ्शा, शहाली राले मागध, प्रवलेपाले (पू), मसबई ४०००५७. फोा : २८२०२५७१ 
 

 
पणरभाषा तपासिी 
सािंत, राधा मोहन (१९४६-) 
बीएस्सी, बी. एड., 
प्रावतृ्त शालेय प्रवज्ञाा प्रशप्रक्षका, सााे गसरुली बालप्रवकास कें द्रात, आप्ररवासी आश्रमशाळा, कंधशाळा, 
किधबप्रधर शाळेत प्रवज्ञाा िसार 
११\बी, रत्ाकसं ल, एक्सर रस्ता, बाभई, बोप्ररवली (प), मसंबई ४०००९२. फोा : ९८९२०६०४७९ 
 

 
प्रकल्प ्यिस्थापक 
िंशते्र, श्रीराम कृष्ट्िाजी (१९४०-) 
बी. एस्सी, 
स्टेट बकेँत ाोकरी, कप्रधकारी म्हिूा प्रावृत्त, मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतरेत प्रवज्ञाा पप्ररक्षािें व्यवस्थापक. 
वािा, प्रलखाि, िवास यात प्रवशते रस 
३\८, समथध ागर, िसााभट्टी, मसंबई ४०००२२. फोा : २४०५१६६४ 
 

 
मुणद्रत शोधन 
िेिंलगकर, णमिंलद केसरीनाथ (१९५६-) 
एस. एस. सी., प्रित्रकला परीक्षा, राष्ट्रभाता कोप्रवर 
ऑफसेट कलेिी परवी, मसद्रि शोधाातील २३ वतािा कासभव, िोसेस कॅमेरा ऑपरेटर 
सी-७\४, कॅशसप्रराा वसाहत, बेस्ट ागर, घाटकोपर (पू), मसंबई ४०००७५. फोा : २५११२०११ 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
णचत्रकार 
णमस्त्री, संजय सूयगकातं (१९६१-) 
कमर्षशकल आर्षटस्ट 
लोकसत्ता, सामाा वगैरे वतधमाापत्रात ३० वताहूा कप्रधक काळ प्रित्रकार. त्यािंी प्रिते्र कसलेली १४ 
पसस्तके आलवर िकाप्रशत. हास्यशाही आप्रि प्रमस्त्रीकाम हे त्यािें एकपात्री ियोग 
९०\३१६३, ाेहरु ागर, कस ला (पू), मसंबई ४०००२४. फोा : ९८१९५२३७४ 
 

 
णचत्रकार 
भािसार, महेंद्र नारायि (१९६४-) 
एम. ए. (मंनग्लश) 
एसएाडीटी महाप्रवद्यालयात मंग्रलीिे कध्यापा वृत्तपते्र, प्रायतकाप्रलके व ई-लाधल्समधूा हलारच्यावर 
व्यंगप्रिते्र िप्रसद्ध. 
बी-४, ओमरशधा कपाटधमेंट, हासमाा ागर, काटेमाप्रावली,कल्याि (पू), ४२१३०६. फोा : 
९८६९८६९८४४ 
 

 
णचत्रकार 
भाले, आणसत संभाजी (१९५९-) 
एस. एस. सी., ली. डी. आटध, 
२२ वत ेप्रित्रकार ५ पसस्तकातं प्रिते्र काढली 
१/२०, महाराष्ट्र हाउवसग बोडध, प्रव. ाा. पसरव मागध, िसााभट्टी, मसंबई ४०००२२. फोा : ९८३३५९४०५६ 
 

 
णचत्रकार 
बािे, प्रमोद शंकर (१९५३-) 



 

अनुक्रमणिका 

प्रडप्लोमा मा मेकॅप्राकल मपं्रलप्राकवरग, लसप्रब्रझॉल मपं्रडयात ाोकरी, प्रित्रकार, प्रगयारोहक, पोरले ड्रॉमगं 
आप्रि फोटोग्राफी यात प्रवशते काम 
१५-बी, प्रवप्रलत प्रावास, गोखले सोसायटी लेा, आर. एम. भट शाळेलवळ, परळ, मसंबई ४०००१२. फोा 
:२४१० ०४२५ 
 

 
डीटीपी 
म्हाप्रोळकर, णिश्वनाथ णिष्ट्िु (१९७५-) 
बारावी, प्रडप्लोमा मा कम्यटूर िोगॅ्रवमग 
डीटीपी ऑपरेटर, मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतर काेक पसस्तके आप्रि माप्रसकासंाठी डीटीपीिे काम केले. 
आकाशरशधाात प्रवशते रस 
डी-१५/७, प्रतरंगा सोसायटी, सेक्टर २५, लसईागर, ावी मसंबई ४०००७०५. फोा ९८६९४८७७२० 
 

 
णचते्र आणि ले आउटसाठी मदत 
णदिेकर, अजय मधुकर (१९७२-) 
बारावी, फोटो, सायन्स लराॅप्रलझम, ग्राप्रफक प्रडझायवाग 
मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतर पप्रत्रकेिे समन्वयक. काेक पसस्तके छापली. 
१०२, प्रसद्धीछाया सोसायटी, प्लॉट २०६, सेक्टर-२३, लसईागर, ावी मसंबई ४००७०५. फोा : 
९८१९०१७६३२ 

 
णचते्र आणि ले आउटसाठी मदत 
म्हाते्र, प्रदीप शातंाराम (१९७७-) 
बी. कॉमपयंत. गं्रथपालाािा िमािपत्र कभ्यास्रमम 
मराठी प्रवज्ञाा पप्ररतरेच्या संरभालयािे व्यवस्थापक. पप्रत्रकेिे लाप्रहरात व्यवस्थापा, खगोल मंडळ 
कायधकता. 
घर ्रम. २३७, लसहूगाव, गावरेवी मंप्रररालवळ, वाशी, ावी मसंबई ४००७०३. फोा : ९८६९४११४३८ 
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