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नलोऩक्रभाचे ळीऴाक 

वंड ेपॉय वामन्व ( SUNDAY  F R  SCIENCE O )  

                   कोयोना काऱात वलद्माथी आणण शळषक शे एकभेकाांऩावनू 
दयुालरे अवल्माच े चचत्र वलवत्र ददवत आशे. शळषक ल वलद्माथी प्रत्मष ळषैणणक 
आांतयक्रिमेच्मा भाध्मभातून ळावनाने ठयलनू ददरेल्मा अभ्माविभाव प्रत्मष रुऩात 
ऩणूव कयण्माव एकभेकाव वशाय्म कयतात. ऩण कोयोना काऱात वलसान अध्माऩनात 
प्रत्मष प्रमोगाच े वादयीकयण कयणे कठीण शोत े मा लय जिल्ह्मातीर वलव 
वलद्मार्थमाांवाठी वांड ेपॉय वामन्व नलोऩिभ वलसान वलऴमातीर घटकाळी वांफांचधत 
प्रमोग वलद्मार्थमाांऩमांत ऩोशचवलता आरे. 

उऩिभ कारालधी- १५ /०७/२०२१ त ेवध्मा वुरु आशे. 

 

नलोऩिभ व्हशडीओ शरांक- 1.  https://youtu.be/u_pCAabluFA 

                    2.  https://youtu.be/r9qxKMg17Qs       
3. https://youtu.be/8eG78yth2o8 

https://youtu.be/u_pCAabluFA
https://youtu.be/r9qxKMg17Qs
https://youtu.be/8eG78yth2o8


नलोऩक्रभची गयि ल भशत्त्ल – 

1) वलद्मार्थमाांभध्मे अवरेल्मा वुप्त गुणाांना चारना देण्माव 
कृततमुक्त वलसान शळषणाची गयज तनभावण झारी. 

2) कोयोना काऱात ळाऱेतीर प्रत्मष अध्ममनाऩावून लांचचत 
अवरेल्मा वलद्मार्थमाांना शळषणाच्मा प्रलाशात आणण्माव मा 
उऩिभाची गयज लाटरी. 

3) भनोयांजक ऩद्धतीने  वलसान  शळषण देणे शा मा उऩिभाचा 
लेगऱेऩणा आशे. 

4) मा नालोऩिभाची उऩमुक्तता वलद्माथी ,शळषक तवेच 
ऩारकाांवाठी शवद्ध झारी.  

5) कोयोना काऱाभध्मे अभ्मावात झारेल्मा उणीला बरून 
काढण्मावाठी  यवललायरा वलसानावाठी उऩमोगात आणणे. 

 



नलोऩक्रभाची उद्ददष्ट्टे – 

1) वलद्मार्थमाांच्मा क्रिमाळीरतरेा लाल देऊन स्ल-अध्ममनाव प्रलतृ्त कयणे. 

2) घयगुती वाधनाांऩावून वलसानाचे प्रमोग करून घटकाचा अभ्माव कयणे. 

3) लैसातनक शवद्धाांताची प्रमोगावोफत वाांगड घारून अभ्माव कयणे. 

4) वलसानाचे प्रमोग शळकून स्लता् करून ऩाशणे. 

5) वांड ेपॉय पन ड े शी वांकल्ऩना फदरून वांड ेपॉय वामन्व वांकल्ऩना 
अभरात आणणे. 

6) व्जल््मातीर वलद्मार्थमाांना उऩिभाचा राब देणे. 

नलोऩक्रभाचे तनमोिन – 

1) मा उऩिभाऩुली वलद्माथी ळाऱेऩावून दयू अवताांना वलसान वलऴमाकड े
दरुवष कयत शोत.े वलसान वलऴमातीर घटक पक्त ऩुस्तक लाचून वभजत 
नवल्माच्मा अनेक वलद्माथी ल ऩारकाांच्मा  तिायी शोत्मा. मा वभस्मेलय 
तोडगा काढण्मावाठी वांड े पॉय वामन्व उऩिभाची तनशभवती कयण्मात 
आरी. 

2) नलोऩिभ वुरु कयण्माऩूली ऩारकाांची गशृ बेट घेऊन तवेच online 
भीदटांग च्मा भाध्मभाने चचाव करून उऩिभाची ऩूलव कल्ऩना देण्मात 
आरी. 



3) वदय उऩिभावाठी प्रत्मेक ळतनलायरा प्रमोगावाठी रागणाऱ्मा 
वादशत्माांची मादी देण्मात आरी.  

4) कयालमाच्मा कृतीांचा िभ – 

        अ) ऩारक ल वलद्मार्थमाांना उऩिभाची भादशती करून देणे. 

        फ) वलसानाचे प्रमोगाांवलऴमी  भादशती वाांगणे. 

        क) वलसान वलऴमाची बीती भनातून काढणे. 

        ड)  झूभ,गूगरभीट, मुटुफ लाऩयाफद्दरची भादशती ऩारक ल  

            वलद्मार्थमाांना करून देणे. 

        इ) प्रत्मेक यवललायरा लेऱाऩत्रकानुवाय नलनलीन प्रमोग करून  

           दाखलणे.  

       ई) त्मानांतय १० गुणाांची online लस्तुतनष्ठ चाचणी घेणे. 

5) उऩिभोत्तय व्स्तथी online चाचणी घेऊन तऩावणे तवेच वलद्मार्थमाांना 
शळकलरेल्मा प्रमोगाांचा व्हशडीओ तमाय करून WHATSAPP लय 
ऩाठवलण्माव वाांगणे. 

6) उऩिभाची कामवलाशी तीन टप्प्मातून कयणे  उऩिभाऩूली 
वलद्मार्थमाांच्मा कराचा अभ्माव कयणे ,प्रत्मष उऩिभ यवललायरा याफलणे, 
वभजरेल्मा प्रमोगाांलय आधारयत १० गुणाांची प्रश्नभांजुऴा घेणे. 



7) वदय उऩिभ याफवलण्माव ळाऱेतीर भुख्माध्माऩक ,इतय शळषक ल 
ऩारकाांची भदत घेतल्माव उऩिभ मळस्लीऩणे याफवलणे ळक्म शोते. 

नलोऩक्रभाची कामाऩद्धती – 

i) ऩुलास्थीतीची  तनयीषिे ल नोंदी  

            मा उऩिभाऩुली वलद्माथी अभ्मावाऩावून दयू शोते, वलसान 
वलऴमातीर घटक रलकय वभजत नहशत.े  मा करयता ०५ प्रश्नाांची 
चाचणी घेऊन भादशती वांकशरत कयण्मात आरी. 

 
    

ii) कामाालाशीदयम्मान तनयीषिे ल भादशतीचे वंकरन  

             वदय उऩिभाच्मा  कामवलाशी दयम्मान दय यवललायरा 
वलद्मार्थमाांना भनोयांजक ऩद्धतीने शळकलरेल्मा प्रमोगाांची भादशती क्रकतऩत 
वभजरी शे जाणून घेण्माकरयता online १० गुणाांची चाचणी घेण्मात 
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आरी तवेच घयी प्रमोग कयताांनाचे व्हशडीओ क्रकला पोटो whatsapp लय  
भागवलण्मात्त आरे. वलद्माथी ऩारकाांच्मा भदतीने वलव शळकलरेरे प्रमोग 
स्लत् करून ऩाशू रागरे . 

चाचणीची शरांक - SUNDAY FOR SCIENCE 

शळषक रोकेळ चौयालाय ळशीद शभश्रा वलद्मारम ततयोडा व्ज गोंददमा माांचा उऩिभ 

  ONLINE TEST                        DATE - 08/08/2021 

वलव वलद्मार्थमाांनी TEST वोडलनू आऩरे घेतरेरे सान तऩावाले. 

TIP- वलाांनी एकदाच टेस्ट वोडलाली.तवेच टेस्ट झाल्मालय अचकू  उत्तयदेखीर 
ददवतीर . 

टेस्ट वोडलण्मावाठी खारीर शरांक व्क्रक कया. 

 https://testmoz.com/q/9844870 

iii) उऩक्रभ ऩूिा झाल्हमालय तनयीषिे ल नोंदी 

      

https://testmoz.com/q/9844870


              उऩिभ ऩूणव झाल्मालय घेण्मात आरेल्मा प्रश्नभांजुऴेचे 
वलश्रेऴण केल्मालय आढऱरे क्रक अनेक वलद्माथी मा उऩिभात आऩरा 
वशबाग नोंदलू रागरे. व्जल््मातीर अनेक ळाऱातीर  वलद्माथी  मात 
वशबागी शोत अवल्माने लतृ्तऩत्र आणण न्मूज चैनर वुद्धा  उऩिभाव 

प्रशवद्धी देऊ रागरे.        

  



नालोऩक्रभाची मळजस्लता /परतनष्ट्ऩत्ती – 

1) वलद्मार्थमाांच्मा क्रिमाळीरतरेा लाल शभऱारा ल त े स्ल-अध्ममनाव 
प्रलतृ्त झारे. 

2) घयगुती वाधनाांऩावून वलसानाचे प्रमोग करून घटकाचा अभ्माव करू 
रागरे. 

3) प्रमोगाभागीर लैसातनक शवद्धाांताची अभ्मावावोफत  वाांगड घारून 
अभ्माव करु रागरे . 

4) वलसानाचे प्रमोग शळकून स्लता् करून ऩाशू रागल्माने वलसान 
वलऴमाची बीती भनातून तनघारी . 

5) वांड ेपॉय पन ड े शी वांकल्ऩना फदरून वांड ेपॉय वामन्व वांकल्ऩना 
अभरात आरी आणण यवललायचा उऩमोग अभ्मावावाठी झारा.. 

6) व्जल््मातीर अनेक ळाऱाांतीर शळषक ल  वलद्मार्थमाांना उऩिभाचा 
राब YOUTUBE च्मा भाध्मभाने शभऱारा 

7) उऩिभ याफलताांना प्रश्नभांजुऴा स्ऩधाव घेऊन वलद्मार्थमाांना ऩारयतोवऴक 
ल प्रभाणऩत्र देऊन गौयल कयण्मात आरा. 

  

 

 



वभायोऩ- 

              वांड े पॉय वामन्व शा नलोऩिभ वलद्माथी ऩारक ल शळषकाांवाठी 
अभ्मावावोफत नलकल्ऩना जागतृी कयण्माव ऩूयक ठयरा. प्रत्मेक यवललायरा वलद्मार्थमाांवोफत 
ऩारकशीमा कामविभाची लाट आलजूवन फघत शोते. अभ्मावा ऩावून दयू जात अवरेल्मा 
वलद्मार्थमाांना जलऱ आणण्माव मा उऩिभाची भदत झारी. वदय नलोऩिभ शा अळाच  वतत वुरु 

ठेलाला अळी वलाांची इच्छा आजशी ऩल्रवलत आशे. शा उऩिभ याफवलताांना प्रत्मष ल 
अप्रत्मष रयत्मा वशकामव कयणाऱ्मा वलाांचा भी आबायी आशे . 

 



 वंदबावूची ल ऩरयशळष्ट्टे  ऩरयशळष्ट्ट -1  

SUNDAY FOR SCIENCE QUESTIONNAIRE ( चाचिी प्रश्नालरी ) 

 

1.  एका जुन्मा भोटय ने led light वरुू केल्माव कोणती energy कळात फदरत?े (1 point) 

      ⚪ Mechanical to Heat 

      ⚪ Mechanical to electrical 

      ⚪ Electrical to mechanical 

      ⚪ Light to electrical 

 

2.  Light always travel in a straight line. (1 point) 

      ⚪ True 

      ⚪ False 

 

3.  Robot तमाय कयण्मावाठी कोणती फॎटयी उऩमोग कयामरा वाांचगतरी . (1 point) 

      ⚪ 12 V 

      ⚪ 6V 

      ⚪ 12 W 

      ⚪ 6V 

 

4.  Juice Straw ने आऩण कळाचा भॉडरे तमाय करू ळकतो. (1 point) 

      ⚪ Chloroplast 

      ⚪ Nucleus 

      ⚪ Mitochondria 

      ⚪ DNA 

 

5.  Light is made up of ............... Colours. (1 point) 

      ⚪ 3 

      ⚪ 5 

      ⚪ 6 

      ⚪ 7 

 



Enter your text here 

 

6.  Which experiment show the acid and base test ? (1 point) 

      ⚪ Chocolate 

      ⚪ Blood 

      ⚪ Litmus 

      ⚪ Filter 

 

7.  In acid litmus paper turn into ............. Colour  (1 point) 

      ⚪ Grey 

      ⚪ Red 

      ⚪ Blue 

      ⚪ White 

 

8.  ज्मा लस्तभुधून light जात नाशी त्मारा काम म्शणतात? (1 point) 

      ⚪ Transparent 

      ⚪ Translucent 

      ⚪ OPAQUE 

      ⚪ Hole 

 

9.  What is necessary for production of sound ? (1 point) 

      ⚪ Vaccum 

      ⚪ Vibration 

      ⚪ Medium 

      ⚪ None of these 

 

10.  कोणत्मा प्रमोगाने आऩण वाांग ूळकतो की gas exert pressure on liquid ? (1 point) 

      ⚪ Straw and water bottle, Balloon 

      ⚪ Litmus 

      ⚪ Hibiscus 

      ⚪ Dna 

 



ऩयीशळष्ट्ट 2 - चाचिी तनकार  

 



ऩरयशळष्ट्ट - 3  उऩक्रभाच्मा काशी षिचचत्र े 

ळशीद शभश्रा वलद्मारमाचे भुख्माध्माऩक श्री वलकाव फायाऩात्र े,कें द्रप्रभुख याष्रीम शळषक ऩुयस्काय 
प्राप्त श्री. मु.ऩी.ऩायधी ल शळषक माांच्मा शस्ते वलद्मार्थमाांच ेवत्काय करून प्रभाणऩत्र ल ऩारयतोवऴक 

देण्मात आरे. 

 

भोफाईर नवरेल्हमा वलद्मार्थमाांना गशृबेटी देतांना प्रमोग शळकलण्मात आरे. 

नलोऩिभ व्हशडीओ शरांक-  1) https://youtu.be/u_pCAabluFA        

2 https://youtu.be/r9qxKMg17Qs       3 https://youtu.be/8eG78yth2o8 

https://youtu.be/u_pCAabluFA
https://youtu.be/r9qxKMg17Qs


वांदबव वूची-  

 

1) youtube च्मा भाध्मभाने वलवलध नलनलीन प्रमोग शळकून 
वलद्मार्थमाांना शळकलताांना भदत घेतरी. 

2) नलोऩिभ अशलार रेखन कामवळाऱा याज्म ळषैणणक वांळोधन ल प्रशळषण 
ऩरयऴद भशायाष्र  https://www.youtube.com/watch?v=7_BjMmcx1Hc  

3) CCL IIT GANDHINAGAR Website: http://ccl.iitgn.ac.in/  

4)अयवलदं गुप्ता SCIENCE TOYS  http://www.arvindguptatoys.com/ 

5) MY YOUTUBE CHANNEL  LOKESH CHOURAWAR 

 https://youtube.com/channel/UCpjegGRfCRIe-5wZ5uLQs2w  

 

 

 

 

नलोऩिभ व्हशडीओ शरांक- 1.  https://youtu.be/u_pCAabluFA 

                    2.  https://youtu.be/r9qxKMg17Qs 

                3. https://youtu.be/8eG78yth2o8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7_BjMmcx1Hc
http://ccl.iitgn.ac.in/
http://www.arvindguptatoys.com/
https://youtube.com/channel/UCpjegGRfCRIe-5wZ5uLQs2w
https://youtu.be/u_pCAabluFA
https://youtu.be/r9qxKMg17Qs
https://youtu.be/8eG78yth2o8


प्रततसाऩत्र ल प्रभािऩत्र 

 


