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समझाततर उतचमीचचे दहोन पपुस्तकझातचचे गटचे डकत विझा समझाततर मझापझाचचे दहोन 
बबॉक्स एकझा सस्स्थिर टचेबलझाविर कझाहमी अततरझाविर ठचेविझा. एक सझाधझा  ए४ 
शिमीट पचेपर विझापरून डविदझाररझार्थ्यांनझा कझागदझाचझा पपूल तरझार करण्रझास 

सझातगझा. तचे सचेलहो टचेप, डचकटपटमी, गगोंद, डपन, डकत विझा इतर 
सझाडहत्रझाचझा विझापर करू शिकत नझाहमीत. 

डविदझाररझार्थ्यांनमी विचेगविचेगळचे  पपूल बनविझाविचे, त्रझाचमी चझाचणिमी करझाविमी वि 
पपुलझातमध्रचे बदल आणिझाविचे. डविदझाररझार्थ्यांनझा पपुलझाचमी मजबपूतमीचमी चझाचणिमी 

करण्रझासझाठमी एक डनसशचत विस्तपुमझान एकक ठचेविझा, जसचे कक;
१ रुपरझाचचे नझाणिचे.

विरमील डचत्र कचे विळ कझारर प्रणिझालमीच्रझा प्रझाडतडनधधक स्विरूपझात दझाधखिविलचे आहचे.
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सझाधझारणिपणिचे आपल्रझालझा लहझान-महोठचे पपूल जगभर 
डदसतझात. रस्त्रझामध्रचे डकत विझा रूळ मझागझारत रचेणिझाऱ्रझा 
विचेगविचेगळ्रझा अडिस्थिळ्रझातनझा (नदझा, खिझाडिमी, कझालविचे, 
दऱ्रझा, रहदरमीचचे रस्तचे इत्रझादमी) पझार करण्रझाकररतझा 
पपूलझाचझा विझापर हहोतहो. पपूल बझातधतझानझा डनरडनरझाळ्रझा 
सझाडहत्रझाचझा विझापर हहोतहो आडणि बरर् रझाचदझा 
सझाडहत्रझाचमी डनविडि करतझानझा पपुलझाविर डकतमी भर 
पडिणिझार आहचे वि पपूलझाचमी लझातबमी रझा गहोषष्टींचझा डविचझार 
कचे लझा जझातहो. 
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सझामन्रझात: चझार प्रकझारचचे पपूल बघझारलझा डमळतझात: (1) तपुळई पपूल (beam bridge) (2) कमझानमी पपुल (arch 

bridge) (3) डनलतबमी पपूल (suspension bridge) (4) टटस पपूल (truss bridge). रझा डक्रिरचेतपून तरुणि “पपूल 
इतधजडनरर” पपूलझातचचे विचेगविचेगळचे  आकझार आडणि त्रझातचमी शिकक रझाबद्दल अधधक जझाणिपून घचेऊ शिकतझात. डशिक्षकझातसहोबत 
डविदझास्थिर्थीहमी पपुलझातच्रझा विचेगविचेगळ्रझा डडिझझाइन्सविर डविचझारमतस्थिन करू शिकतझात. डविदझाररझार्थ्यांनझा त्रझातच्रझा रहोजनझा बझाककच्रझा 
विगझारसमहोर मझातडिझारलझा लझाविझा. रझा डडिझझाइन आडणि ततत्रजझान डक्रिरचेत मपुलझातनझा सजरनशिमील पद्धतमीनचे समस्रचेचचे डनरझाकरणि 
करण्रझाचमी आडणि डविचझार करून विस्तपु बनविपून तमी पडितझाळपून बघण्रझाचमी सतधमी डमळतचे. तसचेच रझात त्रझातच्रझा 
कल्पनझाशिककलझाहमी विझावि डमळतहो. 

Engineering  is  elementary  (EiE) अभ्रझासक्रिमझाच्रझा डविकझासकझातचचे असचे म्हणिणिचे आहचे कक, डविदझाररझार्थ्यांनझा 
अशरझा कझारझार्थ्यांचमी ओळखि करून डदल्रझास त्रझातनझा डविजझान डशिकतझानझा फझारदझा हहोतहो आडणि त्रझातच्रझा अडभरझातडत्रककच्रझा 
डविडविध क्षचेत्रझातमील जझानझात भर पडितचे (EiE, 2016).
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