
 

लोकमंगल औद्योगगक प्रगिक्षण संस्थेच्या गिद्यार्थ्ाांनी 

अनुभिली गिज्ञानातील आनंददायी निलाई  

वडाळा : लोकमंगल औद्योगगक प्रगिक्षण संस्थेच्या सवव गवध्यार्थ्ावनी सोलापूर येथील सायंन्स सेंटर ला भेट 

गिली.गवद्यार्थ्ाांना वैज्ञागनक जगतातील वैगवध्यपूणव तंत्रज्ञानाची मागिती करून िेण्यासाठी या िैक्षगणक 

सिलीचे आयोजन करण्यात आले िोते. या िैक्षगणक सिलीत 112 गवद्यार्थ्ाांनी आपला सिभाग नोिंगवला. 

सिर िैक्षगणक सिलीमधे्य सोलापूर सायन्स सेंटर कडून मानगनय एम.के. ज्योती मॅडम, संग्रिालय अगभरक्षक 

मानगनय श्री राहुल िास सर, तारामंडळ गनरीक्षक श्री श्रीकांत गिदे्र आगण श्री िीपक कांिळे सरानी मागवििवन 

केले. यावेळी गवज्ञान कें द्रातील गवगवध वैज्ञागनक प्रकल पांची मागिती गवद्यार्थ्ाांना िेण्यात आली. 

 
       या सिलीसाठी लोकमंगल औद्योगगक प्रगिक्षण संस्थेचे मानगनय प्राचायव श्री योगेि गायकवाड सर यांनी 

िुभेच्छा गिल या. सिर सिलीचे यिस्वी आयोजन गनिेगिका संध्याराणी गिंिे मॅडम आगण गनिेिक श्री 

िाळासािेि जाधव सर यांनी केले. तर श्री संभाजी जाधव सर, श्री राहुल गवळी सर, श्री रणगजत गाडे सर, श्री 

प्रिीप गवटकर सर आगण श्री रमेि लवटे सर यांनी सिल व्यवस्थापनाचे कायव पागिले. 

सोलापूर-पुणे मिामागाववर सोलापूरपासून अवघ्या 10 गकलोमीटर अंतरावर सोलापूर गवद्यापीठालगत 

असलेले गवज्ञान कें द्र म्हणजे सोलापूरकरांसाठी एक आनंिाची पववणी िेणारा प्रकल प असे म्हटले तर वावगे 

ठरणार नािी. गवज्ञान जाणून घेण्यासाठी उपलब्ध करण्यात आलेली गवज्ञान गॅलरी, थ्रीडी गथएटर, सायन्स 

पाकव  यामुळे आनंिात आणखी भर पडते. 2010 मधे्य या सायन्स सेंटरची येथे सुरुवात झाली असली तरी 

याची कीती सवविूर पसरली आिे. येथे तज्ज्ञ मागवििवकांकडून कािी उतु्सकतावधवक अिा गवज्ञान खेळांची 

मागितीिी गिली जाते. कािी वैज्ञागनक खेळातील आनंि स्वत:लािी लुटता येतो. िहुतांि गवज्ञान 

चमत्कारासमोर असलेल या फलकावरील मागिती वाचून त्याचा अनुभव घ्यावयाचा आिे. िेवटी असे का 

घडले? याची मागिती िेणारा तक्तािी प्रते्यक उपकरणासमोर आिे. यामुळे केवळ गवज्ञानाच्या नजरेने न 

पािता प्रते्यकजण कुतूिल आगण गजज्ञासेपोटी तो खेळ खेळतो. िालेय आगण मिागवद्यालयीन गवद्यार्थ्ाांना 

यामुळे खूप फायिा िोत आिे. 

काय पािाल येथे…? 

येथे अिालवृद्ांच्या मनोरंजनासाठी चंुिकीय प्रयोगातील फोन सायन्स, िटण िािल यावरचा 

भौगतकिास्त्रातील फ्लोगटंग गडस्क, 14 केव्हीएचा टर ान्सफॉमवर व त्याला जोडणारी ज्योत यांचा रायगझंग आकव , 

2 अंतववक्र कमानी, त्यांच्यामधे्य काढलेल या काठीचा अँक्रोिेगटक स्टीक, िेगडीची कॉईल आगण चंुिक 

यांच्यातील गवि युतीकरणाने आकर्वण व प्रगतकर्वण करणारा कु्यरी पॉइंट गेम, ताटात चेिरा मांडल यासारखे 



गिसते असा िेड ऑन िी फॅ्लटर तसेच थ्रीडी (गत्रगमतीय) गचत्रपटगृि आिी वैगिष्ट्ांनी गवज्ञान कें द्राला 

अगधकच िोभा आली आिे. 

सवलतीच्या िराचा फायिा घ्यावा….. 

सवव स्तरातील नागररकांना फायिा व्हावा, या उदे्दिाने याची गनगमवती केली आिे. यापूवी तारांगण, खगोलीय 

मागिती, वैज्ञागनक प्रयोग, खेळातून मनोरंजन आिी गोष्ीसंाठी िैिरािाि गकंवा पुणे-मंुिई गाठावी लागत 

िोती. परंतु सोलापुरातच िी सुगवधा उपलब्ध केल याने त्याचा फायिा घ्यावा. 5 वर्ाांच्या आतील मुलांना पूणवत: 

मोफत तर िालेय गवद्यार्थ्ाांना अध्र्या गकमतीत आगण इतरांना प्रते्यकी 30 रुपये इतके माफक िुल क आिे.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 



 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 


