
वविजज्ञान वि ततत्रजज्ञान सतस्थज्ञा
समज्ञाजज्ञात त्यज्ञातचचे अपचेवक्षित स्थज्ञान वि विस्ततूसस्थतती  

वमललतद ससोहसोनती

मरज्ञाठती वविजज्ञान पररषदचेचज्ञा ५० विज्ञा ससोहळज्ञा ननुकतज्ञाच मनुतबईत सतपन्न  झज्ञालज्ञा वि त्यज्ञात आयसोलजत पररसतविज्ञादज्ञातमधतून अनचेक

वविषयज्ञातविर बरज्ञाच वविचज्ञार वविवनमय झज्ञालज्ञा. त्यज्ञातलज्ञा एक महत्त्विज्ञाचज्ञा वविषय म्हणजचे आजच्यज्ञा वविजज्ञान-ततत्रजज्ञान सतस्थज्ञा, त्यज्ञातचचे

समज्ञाजज्ञातलचे अपचेवक्षित स्थज्ञान,  त्यज्ञातचज्ञा कज्ञारभज्ञार,  वि त्यज्ञामध्यचे बदल वि पररवितरन घडवितून आण्यज्ञाचचे मज्ञारर.  "रज्ञाषषष  उभज्ञारणती

मध्यचे वविजज्ञान ततत्रजज्ञान सतस्थज्ञातचचे यसोरदज्ञान आणती त्यज्ञातच्यज्ञा पनुढतील आव्हज्ञानचे”  हज्ञा पररसतविज्ञादज्ञात मध्यचे भज्ञार घचेण्यज्ञाचती सतधती

मलज्ञा लज्ञाभलती वि त्यज्ञा वनवमतज्ञानचे जचे कज्ञाहती सतशसोधन वि वविचज्ञारज्ञातचचे सतकलन मती कचे लचे, तचे मती इथचे मज्ञातडत आहचे.  

महज्ञारज्ञाषष ज्ञात वि तसचेच दचेशज्ञात, रज्ञाषष  उभज्ञारणती आणती वविकज्ञास यज्ञा दसोन वविषयज्ञाततररत अनचेक प्रश्न वि आव्हज्ञानचे आपल्यज्ञा समसोर

आहचेत.  हज्ञा समस्यज्ञातचचे स्विरूप समजतून घचेणचे वि त्यज्ञाततून मज्ञारर कज्ञाढण्यज्ञासज्ञाठती वविवविध  मनुदज्ञातचज्ञा परज्ञामशर  घ्यज्ञावियज्ञास हविज्ञा.

त्यज्ञामध्यचे दचेशज्ञाचती अथरव्यविस्थज्ञा, मतूलभतूत ससोयती, आपण वि आपलती मज्ञानलसकतज्ञा, आपलचे शज्ञासन वि त्यज्ञाचती कनु वित, आपलचे

उदसोजक असचे अनचेक वविषय अथज्ञारतच महत्त्विज्ञाचचे आहचेत. पण त्यज्ञाच बरसोबर, उच्च वशक्षिण वि सतशसोधन सतस्थज्ञा (हज्ञा पतूढचे

उच्च सतस्थज्ञा) हज्ञातचचे कज्ञायर  हचे हती तचेविढचेच वनणज्ञारयक आहचे. त्यज्ञातचचे अपचेवक्षित यसोरदज्ञान हचे ततीन सदरज्ञात मसोडतचे, वि तती आहचेत

(अ) सक्षिम मननुष्यबळ यज्ञाचती वनवमरतती, (ब) समज्ञाजज्ञामधल्यज्ञा रूढती वि  पद्धतती यज्ञातचचे documentation वि वविश्लचेषण, वि

त्यज्ञाततून समज्ञाजज्ञाचचे  मज्ञाररदशरन वि  (क)  समज्ञाजज्ञाच्यज्ञा अडती-अडचणणींविर सतशसोधन वि सतशसोधक यज्ञातचती वनवमरतती.  हज्ञा मध्यचे

वविजज्ञान वि ततत्रजज्ञान पनुरविनज्ञाऱ्यज्ञा सतस्थज्ञा यज्ञातचचे महत्त्वि अथज्ञारतच समज्ञाजज्ञाच्यज्ञा भभौवतक ररजज्ञातचचे वनयसोजन यज्ञाच्यज्ञाशती वनरवडत

आहचे.  हज्ञा मनुळचे  आजच्यज्ञा आपल्यज्ञा वबकट पररसस्थततीचचे पतूणर  आकलन यज्ञासज्ञाठती आपल्यज्ञा सतस्थज्ञा, त्यज्ञातचती उदतीषचे आणती

कज्ञारभज्ञार यज्ञातचज्ञा  अभ्यज्ञास करणचे  जरुरतीचचे  आहचे.  यज्ञा लचेखज्ञात उच्च सतस्थज्ञातचचे यसोरदज्ञान मसोजण्यज्ञाचती एक रचनज्ञा वि एक

विवैचज्ञाररक अरज्ञाखडज्ञा  मती  आपल्यज्ञा  समसोर  मज्ञातडत  आहचे.  यज्ञाचज्ञा आधज्ञार घचेऊन आपण भज्ञारतज्ञातल्यज्ञा वविजज्ञान-ततत्रजज्ञान

क्षिचेत्रज्ञातल्यज्ञा सविर्वोच्च्य सतस्थज्ञा म्हणजचेच IIT, IISER, IISc, NIT यज्ञा कक दशज्ञालसत सतस्थज्ञातच्यज्ञा कज्ञामज्ञाचचे समतीक्षिण करूयज्ञा.

यज्ञा सतस्थज्ञातचती ख्यज्ञातती, हज्ञातनज्ञा वमळणज्ञारज्ञा वनधती वि हज्ञातच्यज्ञा प्रज्ञाध्यज्ञापक वि अलधकज्ञारती विरज्ञारचचे इतर सतस्थज्ञातविर प्रभज्ञावि, यज्ञा मनुळचे

यज्ञा सतस्थज्ञातचचे कज्ञायज्ञारचचे वविश्लचेषण हचे प्रथम करणचे उपयनुक आहचे. 



रज्ञाषष ज्ञाचती उभज्ञारणती वि  रज्ञाषष ज्ञाचज्ञा वविकज्ञास यज्ञा दसोन कल्पनज्ञा वभन्न आहचेत वि त्यज्ञामध्यचे यचेणज्ञारचे वविषय वभन्न आहचेत.  रज्ञाषष ज्ञाच्यज्ञा

उभज्ञारणती मध्यचे  यचेतज्ञात  सतरक्षिण ततत्रजज्ञान,  अविकज्ञाश शज्ञास वि सरदज्ञार सरसोविर सज्ञारखचे मसोठचे  प्रकल्प,  अशज्ञा आविज्ञाक्यज्ञानचे

मसोठज्ञा रसोषती.  हज्ञा उलट सज्ञामज्ञान्य मज्ञाणसज्ञाच्यज्ञा ररजज्ञा,  जसचे कक रस्तचे,  वितीज,  पज्ञाणती,  अन्न-धज्ञान्य यज्ञा सविज्ञार्वांचज्ञा समज्ञाविचेश

वविकज्ञास यज्ञा कल्पनचेत यचेतसो.  हचे प्रश्न त्यज्ञा त्यज्ञा प्रज्ञादचेशतीक भज्ञाषचेतच उमटतज्ञात आणती त्यज्ञातचचे वनदज्ञान आणती आकलन त्यज्ञा

समज्ञाज  वि सतस्कक ततीलज्ञा धरून हसोणचे अपचेवक्षित आहचे.  वविकज्ञासज्ञाच्यज्ञा यज्ञा ररजचे  वशविज्ञाय सनुद्धज्ञा,  जज्ञान-वविजज्ञानज्ञाचज्ञा समज्ञाज वि

सतस्कक ततीशती जसो वनकटचज्ञा  सतबध आहचे तसो समजतून घचेणचे ररजचेचचे आहचे. वविकज्ञासज्ञाचज्ञा हज्ञा सज्ञातस्कक ततीक दृवषकसोन घचेऊन, आज

आपण उच्च सतस्थज्ञातचचे मतूल्य-मज्ञापन करुयज्ञा.  

वविजज्ञानचचे वविषय वि पद्धत – Scientific Temper

हज्ञा मनुल्यज्ञातकनज्ञासज्ञाठती वविजज्ञानज्ञाचचे आपण दसोन भज्ञार करुयज्ञा: 

1. वविजज्ञानज्ञाचचे वविषय जसचेकक भतूजल, अविकज्ञाश शज्ञास वकत विज्ञा Nano-electronics   ई. 

2. वविजज्ञानज्ञाचती कज्ञायर पद्धतती- यज्ञामध्यचे यचेतचे सतशसोधनज्ञाच्यज्ञा वविषयज्ञाचती नतीविड, वि सतशसोधनज्ञाचती उदष, प्रयसोरज्ञातचती रूपरचेषज्ञा

वि मज्ञातडणती.  त्यज्ञाच प्रमज्ञाणचे  data  रसोळज्ञा करणचे,  लसद्धज्ञान्त मज्ञातडनचे,  विज्ञाद-वविविज्ञादज्ञातनुन तचे सनुधज्ञारणचे अशज्ञा कलज्ञा वि

ककयज्ञा.  

हचे  दसोन्हती भज्ञार सज्ञारखचेच  महत्विज्ञाचचे आहचेत.  वविषयज्ञातच्यज्ञा अभ्यज्ञासज्ञाततून नवितीन सतख्यज्ञातचज्ञा  शसोध लज्ञारतसो,  जसचे कक

refractive index, Planck's constant,  नवितीन समतीकरणचे पनुढचे यचेतज्ञात वि वविषयज्ञाचती विज्ञाढ हसोतचे.  वविजज्ञानज्ञाचती

कज्ञायर पद्धतती हज्ञा  दतूसरज्ञा भज्ञार वविकज्ञासज्ञासज्ञाठती जज्ञास्त महत्विज्ञाचज्ञा आहचे.  त्यज्ञालज्ञा लज्ञारणज्ञारचे रतूण म्हणजचे विज्ञास्तवि-वनष

प्रज्ञामज्ञावणकपणज्ञा, वचवकत्सक विकतती, कज्ञायर कनु शलतज्ञा वि सतविचेदनशतीलतज्ञा. पत. नचेहरुत नती हज्ञाचज्ञा उलचेख scientific temper

म्हणतून कचे लज्ञा आहचे वि हचे आपल्यज्ञा घटनचेत  directive principle म्हणतून नमतूद आहचे. वविकज्ञासज्ञाचती वि आधनुवनकतचेचती

पज्ञाळत-मतूळत हती scientific  temper  मध्यचे रसोविलचेलती आहचे.  Scientific  temper  हचे अतधश्रद्धज्ञा वनमतूरलन

एविढज्ञापनुरतचे मयज्ञारवदत नसतून तचे हज्ञापचेक्षिज्ञा खतूप नज्ञाजतूक आणती मतूलभतूत आहचे . 



आपण एक  उदज्ञाहरण घचेऊ

यज्ञा.  महज्ञारज्ञाषष ज्ञाच्यज्ञा गज्ञामतीण भज्ञारज्ञात स्वियतपज्ञाकज्ञासज्ञाठती चतूलतीचचे प्रमज्ञाण २०११ च्यज्ञा जनरणनचेप्रमज्ञाणचे ६० टक्कचे  हसोतचे. यज्ञाचज्ञा

अथर,  आजच्यज्ञा घडतीलज्ञा जविळपज्ञास ५० लज्ञाख कनु टनु तब आजतूनहती चतूलतीविर लज्ञाकनु ड वि असचे इतधन जज्ञाळतून  अन्न वशजवित

आहचेत.  जर कनु ठल्यज्ञाहती रज्ञाविज्ञातल्यज्ञा चतूलती सनुधज्ञारज्ञायच्यज्ञा असततील त्यज्ञा रज्ञाविज्ञात सदज्ञा सविज्ञारत श्रचेष चतूल कसोणतती हज्ञा शसोध

उपयनुक आहचे.  हज्ञा प्रश विवैजज्ञावनक आहचे य़ज्ञात कज्ञाहतीच शतकज्ञा नज्ञाहती.  आणती हज्ञा अवतशय महत्विज्ञाचज्ञा प्रश्न आहचे यज्ञात सनुद्धज्ञा

दनुमत नज्ञाहती. जर हचे समजलचे आणती रज्ञाविच्यज्ञा लसोकज्ञातनज्ञा पटलचे तर तचे नक्ककच यज्ञा चतूलतीचती रचनज्ञा वि विज्ञापर यज्ञाचचे अननुकरण

करततील वि रज्ञाविज्ञातल्यज्ञा चनुलती सनुधज्ञारततील. कनु ठल्यज्ञाहती नवितीन ततत्रजज्ञानज्ञावशविज्ञाय, कचे विळ चज्ञातरल्यज्ञाचचे अननुकरण हज्ञाततून रज्ञाविज्ञाचज्ञा

वविकज्ञास हसोइल. 

पण हज्ञा शसोध लज्ञाविणचे तचेविढचे ससोपचे नज्ञाहती. त्यज्ञामज्ञारचे सनुद्धज्ञा एक वनयसोजन वि प्रवकयज्ञा आहचे. सविज्ञारत चज्ञातरलचे वकत विज्ञा श्रचेष म्हणजचे

कज्ञाय? इतधन कमती कक धतूर कमती? कक अन्न वशजज्ञायलज्ञा विचेळ आणती कष कमती? पनुढचज्ञा प्रश : १ भज्ञातडज्ञाचती चतूल कक २ वि

३ भज्ञातडज्ञाचती चतूल? प्रत्यचेक रज्ञावि विचेरळचे, त्यज्ञातच्यज्ञा चतूलती विचेरळ्यज्ञा वि त्यज्ञातचचे प्रश विचेरळचे. हज्ञा नततरचज्ञा प्रश: मज्ञापदतड कसोणतचे?

Water boiling test कक kitchen practice test? हज्ञा सविर  प्रशज्ञातचज्ञा वविचज्ञार झज्ञाल्यज्ञाविर नचेमकचे  श्रचेष म्हणजचे

कज्ञाय वि तचे कसचे मसोजज्ञायचचे हज्ञा बदल रज्ञाविज्ञात एक सज्ञामतजस्य तयज्ञार करज्ञाविचे लज्ञारचेल. त्यज्ञानततर प्रयसोर प्रणज्ञालती तयज्ञार करणचे,

चज्ञाचण्यज्ञा घचेणचे वि data रसोळज्ञा करून त्यज्ञाचचे वविश्लचेषण करणचे.  सविज्ञारत शचेविटती, बवक्षिस समज्ञारतभज्ञाचचे आयसोजन करून ररपसोटर

प्रस्तनुत करणचे. 

रज्ञाविज्ञात करतज्ञा यचेण्यज्ञाजसोरचे असचे अनचेक छसोटचे पण महत्विज्ञाचचे  प्रयसोर आहचेत, उदज्ञा. सज्ञातडपज्ञाण्यज्ञाचज्ञा नकज्ञाशज्ञा वि यसोजनज्ञा वकत विज्ञा



पशनुतचती  सतख्यज्ञा वि त्यज्ञातनज्ञा  लज्ञारणज्ञारज्ञा  चज्ञारज्ञा  यज्ञाचचे  रणतीत.  यज्ञा सरळ्यज्ञातमध्यचे  वविजज्ञान आहचेच,  पण समज्ञाजशज्ञास आहचे वि

सतस्कक तती सनुद्धज्ञा आहचे. असचे प्रयसोर जर आपल्यज्ञा शज्ञाळज्ञातमधतून झज्ञालचे तर आपल्यज्ञा रज्ञाविज्ञातचती प्ररतती हसोइल वि त्यज्ञाच बरसोबर

पतूढच्यज्ञा वपढतीत एकज्ञा विचेरळ्यज्ञा पठडतीचचे शज्ञासज तवैयज्ञार हसोततील.   कचे विळ scientific temper च्यज्ञा जसोरज्ञाविर रज्ञाविज्ञात

वविकज्ञास घडचेल. 

चनुलतीचज्ञा  हज्ञा  प्रयसोर मती रज्ञाजज्ञापनुर तज्ञालनुक्यज्ञात धज्ञाउलविलती  यज्ञा  रज्ञाविज्ञातल्यज्ञा शज्ञाळचेच्यज्ञा मनुलज्ञातबरसोबर कचे लज्ञा हसोतज्ञा.  सज्ञात

विज्ञाडज्ञातमध्यचे ३ प्रकज्ञारच्यज्ञा चतूलती आढळल्यज्ञा वि सज्ञात चतूलणींनज्ञा बवक्षिस दचेण्यज्ञात आलचे. मनुलज्ञा-मनुलणींनती प्रथमच एक-मचेकज्ञातच्यज्ञा

घरती जज्ञाऊन चनुलणींचचे वनररक्षिण कचे लचे .  

Scientific temper चज्ञा दनुसरज्ञा अननुभवि हज्ञा तचेथतून परत यचेतज्ञातनज्ञा घडलज्ञा. ST stand विर हसोतसो वि एक ७-८ विषज्ञारचज्ञा

मनुलरज्ञा उभज्ञा हसोतज्ञा. त्यज्ञालज्ञा ST चती विचेळ वविचज्ञारलती असतज्ञा तसो म्हणज्ञालज्ञा "रसोज ५:१५ लज्ञा यचेतचे पण आज मज्ञात्र ५:३० लज्ञा

यचेईल.   विरच्यज्ञा रज्ञाविज्ञात रनुरुविज्ञारती बज्ञाजज्ञार असतसो”. इतक्यज्ञा लहज्ञान वियज्ञात सनुद्धज्ञा वकतती हचे नतीट नचेटकचे  आणती scientific

उतर. कनु ठलतीहती विवैजज्ञावनक सतख्यज्ञा (जसचेकक temperature वकन्विज्ञा pressure) जरती नसलचे तरती हज्ञा मनुलज्ञालज्ञा ST

चती ठरलचेलती विचेळ मज्ञाहतीत हसोतती,  रसोज कक व्हज्ञा यचेतचे  वि उशतीर कक व्हज्ञा हसोतसो यज्ञाचज्ञा  data  हसोतज्ञा,  त्यज्ञाविर कज्ञारण वममज्ञातसज्ञा

मतीमज्ञातसज्ञा आणती लसद्धज्ञातत पण हसोतज्ञा. जर असज्ञा चभौकस वविचज्ञार आपलती सरळती मनुलचे करज्ञायलज्ञा लज्ञारलती तर पतूढचे जज्ञाऊन तचे

नसक्कच तज्ञालनुक्यज्ञाचचे ST चचे विचेळज्ञापत्रक पडतज्ञाळतून बघततील वि तचे  सनुधज्ञारततील. त्यज्ञाच बरसोबर ST वि इतर सज्ञाविरजवनक

ससोवयतविर चज्ञातरलचे वनयसोजन वि वनयतत्रण आणततील.  हज्ञा पद्धततीनचे, Scientific temper हचे सज्ञामज्ञान्य मज्ञाणसज्ञाच्यज्ञा हज्ञातचचे

एक शज्ञास वि शस बनतचे  ज्यज्ञानचे तसो  शज्ञासन,  समज्ञाज,  वनसरर  वि बज्ञाजज्ञार पचेठ यज्ञातच्यज्ञाशती वविचज्ञारपतूविरक वि स्विततःचचे  हतीत

सज्ञातभज्ञाळतून व्यविहज्ञार करू शकतसो. सनुसतस्कक त समज्ञाजज्ञात सतविज्ञाद वि वविविज्ञाद यज्ञातच्यज्ञा सहज्ञाय्यज्ञानचे सनुधज्ञारणज्ञा घडवितून आण्यज्ञाचज्ञा हज्ञा

एक रज्ञाजमज्ञारर  आहचे. वविकज्ञासज्ञालज्ञा लज्ञारणज्ञारचे सज्ञाविरजवनक सज्ञामतजस्य यज्ञाचज्ञा मतूलभतूत पज्ञायज्ञा आहचे. म्हणतूनच कनु ठल्यज्ञाहती वविजज्ञान-

ततत्रजज्ञान सतस्थचेच्यज्ञा कज्ञायज्ञारत scientific temper चती विज्ञाढ हचे एक महत्त्विज्ञाचचे मतूल्य असज्ञायलज्ञा हविचे. 

अजतून एक रसोष आपल्यज्ञा लक्षिज्ञात यचेईल: scientific temper चज्ञा आवण भज्ञाषचेचज्ञा फज्ञार जविळचज्ञा सतबतध आहचे. भज्ञाषज्ञा

वि सतस्कक वत वशविज्ञाय लसद्धज्ञातत मज्ञातडणचे नज्ञाहती, विज्ञाद - वविविज्ञादज्ञाचती चनुरस नज्ञाहती, रज्ञावि नज्ञाहती, समज्ञारतभ नज्ञाहती वि वविजज्ञानज्ञाचती मजज्ञा



नज्ञाहती. Role-models  तर नज्ञाहतीच नज्ञाहती.  वविजज्ञानचती पद्धत वि त्यज्ञामज्ञारचचे  तत्त्वि आणती त्यज्ञाचज्ञा  सतस्कक ततीशती जविळचज्ञा

सतबतध हज्ञा बहहतचेक प्ररत समज्ञाजज्ञातनती ओळखलज्ञा आहचे वि तसो त्यज्ञातच्यज्ञा वशक्षिण प्रणज्ञालतीत रुजलचेलज्ञा आहचे. भज्ञारतज्ञातलचे उदज्ञाहरण

दज्ञायचचे झज्ञालचे तर, कचे रळच्यज्ञा वविजज्ञान पररषदचेचचे नज्ञावि कचे रळज्ञा शज्ञास सज्ञावहत्य पररषद, हचे अवतशय सतूचक आहचे. 

आतज्ञा आपण वविजज्ञानज्ञाच्यज्ञा वविषयज्ञातकडचे विळतूयज्ञा. त्यज्ञातहती आपल्यज्ञालज्ञा दसोन भज्ञार करतज्ञा यचेततील: (१) उपयनुक वविजज्ञान आणती

(२)  कनु ततूहलज्ञाचचे वविजज्ञान ज्यज्ञालज्ञा english  मध्यचे curiosity  driven  वकत विज्ञा blue-sky research  असचे

म्हणतज्ञात.  कनु ठल्यज्ञा हती समज्ञाजज्ञात यज्ञा  दसोन्हती मध्यचे एक सततनुलन ठचेविलचे जज्ञातचे.  वविकलसत समज्ञाजज्ञात कनु ततूहलज्ञाचचे वविजज्ञान

जज्ञास्त प्रमज्ञाणज्ञात  असचेल,  तर अवविकसतीत समज्ञाजज्ञात  उपयनुक वविजज्ञान जज्ञास्त हसोणचे  अपचेवक्षित  आहचे.  Nano-

electronics हज्ञा वविषय आपल्यज्ञा सज्ञाठती कनु ततूहलज्ञाचचे वविजज्ञान यज्ञा सदरज्ञात यचेइल पण तसोच वविषय अमचेरतीकचे सज्ञाठती उपयनुक

वविजज्ञान ठरचेल. तसचेच भतूजल वकत विज्ञा सज्ञातडपज्ञाण्यज्ञाचचे व्यविस्थज्ञापन हज्ञा आपल्यज्ञा सज्ञाठती उपयनुक असलचेलज्ञा वविषय प्ररत दचेशज्ञातच्यज्ञा

ररजचेचज्ञा नसचेल. 

वनकष वि वविश्लचेषण 

आपल्यज्ञालज्ञा वविजज्ञानचती कज्ञायरपद्धतती वि वविषय यज्ञातच्यज्ञा वविश्लचेषणज्ञाततून ततीन महत्त्विज्ञाचचे वनकष समसोर यचेतज्ञात. तचे आहचेत (१)

scientific temper म्हणजचेच वविजज्ञानज्ञाचती पद्धत वि विवैजज्ञावनक दृवषकसोन यज्ञामधचे  विकद्धती (२) उपयनुक वविजज्ञान,  आणती

(३) कनु ततूहलज्ञाचचे वविजज्ञान यज्ञा मधचे कज्ञायर, यज्ञा ततीन कलमज्ञातखज्ञालती आपण उच्च सतस्थज्ञातचचे यसोरदज्ञान मसोजतूयज्ञा. 

Scientific temper  च्यज्ञा बज्ञाबततीत बवघतलचे तर यज्ञा सतस्थज्ञातचचे  यसोरदज्ञान अप्रत्यक्षिपणचे असलचे तरती नकज्ञारज्ञात्मकच

म्हणज्ञायलज्ञा हविचे. Scientific temper लज्ञा उतचेजन दज्ञायचचे असचेल तर सविरसज्ञाधज्ञारण वविदज्ञारयज्ञारच्यज्ञा आजतू -  बज्ञाजनुचचे

वविषय घचेतलचे पज्ञावहजचेत. जसचे कक  चतूलती वि त्यज्ञातचती रचनज्ञा,  पज्ञाण्यज्ञाचचे व्यविसथज्ञापन वकत विज्ञा छसोटचे  उदसोर-धतदचे वि त्यज्ञा मज्ञारचचे

वविजज्ञान-ततत्रजज्ञान.  वविषय पररवचत असलज्ञा तर वविजज्ञानज्ञाचती पद्धत समजणचे ससोपचे  जज्ञातचे,  त्यज्ञाचचे  आकलन हसोतचे वि महत्त्वि

समजतचे.  

तर असचे वविषय शज्ञाळचेच्यज्ञा अभ्यज्ञासकमज्ञात कज्ञा नज्ञाहती? हज्ञाचचे मनुख्य कज्ञारण आहचे एकज्ञा वविवशष प्रकज्ञारच्यज्ञा वविजज्ञान प्रणज्ञालतीचचे



आपल्यज्ञा समज्ञाजज्ञाविर प्रस्थ वि त्यज्ञाचज्ञा एक महत्त्विज्ञाचज्ञा घटक आहचे स्पधज्ञारत्मक प्रविचेष परतीक्षिज्ञा.  आणती हज्ञा सरळ्यज्ञात उच्च

सतस्थज्ञातचज्ञा मसोठज्ञा हज्ञात आहचे. यज्ञा सतस्थज्ञातच्यज्ञा JEE, GATE, KVPY यज्ञा MCQ pattern  च्यज्ञा परतीक्षिज्ञातमधचे पज्ञास हसोण्यज्ञाचचे

प्रमज्ञाण फक २-४ % यचेविढचेच. मज्ञात्र हज्ञातचज्ञा अभ्यज्ञासकम विवैसश्विक पज्ञातळतीचज्ञा आहचे वि हज्ञात प्रज्ञादचेवशक वविषय वकत विज्ञा चतूल-

पज्ञाणती चचे वविजज्ञान नज्ञाहती.  अश्यज्ञा परतीक्षिज्ञातमधचे scientific temper  हती कलज्ञा  तपज्ञासलती जज्ञाऊ शकत नज्ञाहती वि तती

आजच्यज्ञा अभ्यज्ञासकमज्ञाततून लनुप्त झज्ञालती आहचे. त्यज्ञाच बरसोबर, जती मनुलचे यज्ञा परतीक्षिज्ञातमधचे पज्ञास हसोतज्ञात वि वनविडलती जज्ञातज्ञात,

त्यज्ञातमधचे दचेलखल  हती कलज्ञा क्विवचतच आढळतचे.  मनुळज्ञातच,  हज्ञा  वविदज्ञारयज्ञार्वांनज्ञा दचेशज्ञात रज्ञाहहन चज्ञातरलचे ततत्रजज्ञान वविकलसत

करण्यज्ञामधचे  फज्ञारसज्ञा  रस  नसतसो.  त्यज्ञातनज्ञा  हविचे  असतचे  वविदचेशज्ञालज्ञा  जज्ञाणचे  वकत विज्ञा  बहहरज्ञाषष तीय  कत पन्यज्ञातमधचे  लठ्ठ  परज्ञारज्ञाच्यज्ञा

service sector च्यज्ञा  नसोकऱ्यज्ञा. हज्ञाचज्ञा तपशतील हज्ञा सतदभर[१] यज्ञा मधचे वविशद आहचे. 

मज्ञात्र यज्ञा उच्च सतस्थज्ञातच्यज्ञा branding मनुळचे, त्यज्ञातच्यज्ञा वविजज्ञान-ततत्रजज्ञान प्रणज्ञालती बदल समज्ञाजज्ञामधचे प्रचतड कभौतनुक आहचे.

त्यज्ञामनुळचे  रज्ञाज्यज्ञातच्यज्ञा शज्ञालचेय अभ्यज्ञासकमज्ञात सनुद्धज्ञा वविजज्ञानज्ञाचती पद्धत आणती उपयनुक वविजज्ञान यज्ञाचज्ञा अभज्ञावि आहचे . तसचेच,

स्पधज्ञारत्मक विज्ञातज्ञाविरणज्ञा मनुळचे  विवैसश्विक वविषयज्ञातनज्ञा अविज्ञास्तवि महत्त्वि आलचे आहचे वि हचे  वशकविणचे हचे  सविरसज्ञामज्ञान्य वशक्षिज्ञाच्यज्ञा

आविज्ञाक्यज्ञा बज्ञाहचेरचचे झज्ञालचे आहचे.  म्हणजचेच २-४% मनुलज्ञातच्यज्ञा ससोयतीसज्ञाठती  आपलचे वविदज्ञाथर खरचे  वविजज्ञान ससोडतू न global

science  चती  घसोकत पटती वि coaching  विर अविलतबतून आहचेत.  हज्ञा सरळ्यज्ञाचज्ञा मसोठज्ञा फटकज्ञा बसलज्ञा आहचे तसो

खचेडज्ञातल्यज्ञा वि छसोटज्ञा शहरज्ञातमधल्यज्ञा मनुलज्ञा-मनुलणींविर वि त्यज्ञातच्यज्ञा कज्ञायरकनु शलतज्ञा वि आत्मवविश्विज्ञासज्ञाविर आणती त्यज्ञाचबरसोबर,

यज्ञा उच्च सतस्थज्ञा उपयनुक वि दजरदज्ञार वविजज्ञानज्ञापचेक्षिज्ञा विज्ञाढत्यज्ञा वविषमतचेचचे प्रततीक ठरत आहचेत. 

आतज्ञा आपण विळतू यज्ञा सतस्थज्ञातचती त्यज्ञातच्यज्ञा वविषयज्ञामधल्यज्ञा कज्ञामवररती कडचे.  कनु ठल्यज्ञाहती शवैक्षिवणक सतस्थचेचचे पवहलचे उत्पज्ञादन

म्हणजचे त्यज्ञातचचे पदवितीधर हसोय. आपण बवघतलचेच आहचे कक हचे पदवितीधर मसोठज्ञा परज्ञारज्ञाच्यज्ञा foreign बबँकज्ञातमधचे नसोकऱ्यज्ञा

आहचेत. खरसोखर आपल्यज्ञा दचेशज्ञात Engineering मधचे असचे परज्ञार मतीळतू शकत नज्ञाहती कज्ञा? खरचे तर रचेल्विचे, लजल्हज्ञाचचे

वनयसोजन,  शहरज्ञामधल्यज्ञा ससोयती-सनुवविधज्ञातचती रचनज्ञा आशज्ञा सज्ञाविरजवनक क्षिचेत्रज्ञामधचे अनचेक समस्यज्ञा आहचेत ज्यज्ञासज्ञाठती हहशज्ञार

ततत्रज वि शज्ञासज हविचे आहचेत. तसचेच खज्ञाजकक क्षिचेत्रज्ञामधचे सनुद्धज्ञा सतचज्ञार व्यविस्थज्ञा, उत्पज्ञादन यतत्रणज्ञा, प्रदतूषण आदती मधचे तशतीच

ररज आहचे आणती सतधती पण आहचेत.  पण असचे ततत्र तयज्ञार करज्ञायलज्ञा यज्ञा सतस्थज्ञातनती प्रज्ञादचेवशक शज्ञासन वि  यतत्रणज्ञा,  लसोक



प्रततीवनधती वि त्यज्ञातचचे प्रश  वकत विज्ञा स्थज्ञावनक उद्दसोर यज्ञातच्यज्ञाशती समन्विय सज्ञाधलज्ञा पज्ञावहजचे वि त्यज्ञातच्यज्ञा समस्यज्ञातचज्ञा सखसोल वि

दतीघरकज्ञाळ अभ्यज्ञास कचे लज्ञा पज्ञावहजचे. हज्ञा सज्ञाधनचेतनुन जचे जज्ञान वि प्रवशक्षिण तयज्ञार हसोइल तचे मसोठचे परज्ञार सहज दचेऊ शकतचे. 

IIT, IISER चती आजचती पररसस्थतती हज्ञाच्यज्ञा बरसोबर उलट आहचे. उपयनुक वविजज्ञानज्ञाचज्ञा आभज्ञास, स्थज्ञावनक उदसोर वकत विज्ञा

सज्ञाविरजवनक व्यविस्थज्ञापनज्ञाबदल आललप्ततज्ञा आणती वनरुत्सज्ञाह, पण आततररज्ञाषष तीय वनयतकज्ञालतीकचे  वि चचज्ञार-सत्र यज्ञाकडचे लक्षि,

आणती global knowledge चज्ञा उधसो-उधसो.  त्यज्ञाहहन विज्ञाईट – विल्डर  बबँक चचे  TEQIP यज्ञा प्रकल्पज्ञाखज्ञालती नचेमक्यज्ञा

यज्ञाच प्रविकतणींनज्ञा उतचेजन दचेण्यज्ञात यचेत आहचे. यज्ञाचचे फललत Table १ मधचे स्पषपणचे वदसतचे. आपलचे ततत्रजज्ञान-वविजज्ञानज्ञातलचे

सतशसोधन विज्ञास्तविज्ञाशती सतपतूणरपणचे  वविभक झज्ञालचे आहचे. हज्ञाततून एकच वनश्कषर कज्ञाढतज्ञा यचेतसो: Make In India करज्ञायचचे

असचेल वकत विज्ञा हज्ञा विषरच्यज्ञा दनुष्कज्ञाळज्ञालज्ञा ततोंड दज्ञायचचे असचेल तर त्यज्ञालज्ञा लज्ञारणज्ञारती सतशसोधन वि वशक्षिण प्रणज्ञालती हती आपल्यज्ञा

उच्च सतस्थज्ञातमधचे आज नज्ञाहती. 

रज्ञावहलज्ञा वविषय कनु ततूहलज्ञाच्यज्ञा वविजज्ञानज्ञाचज्ञा. खरचेतर आपलज्ञा वनसरर आणती पयज्ञारविरण यज्ञा अवतशय कनु ततूहलज्ञाच्यज्ञा रसोषती आहचेत.

कळसनुबज्ञाइचचे डतोंरर बसोडकचे  कज्ञा?  शतभर विषज्ञारपतूविर ततीथचे जतरल हसोतचे कज्ञा?  पचेणच्यज्ञा मनुवतरकज्ञारज्ञातचचे पदज्ञाथर जज्ञान -  वकतती

आधनुनतीक वि वकतती परतपरज्ञारत? अश्यज्ञा अनचेक अवतशय रसोमज्ञातचक वविषयज्ञातविर आपलचे वविदज्ञाथर वि वशक्षिक सतशसोधन करू

शकतज्ञात.  असचे सतशसोधन हचे समज्ञाजज्ञामधचे स्विततः बदल एक विचेरळती जज्ञाररूकतज्ञा,  आत्मवविश्विज्ञास आणती role-models

तयज्ञार करतचे. पण असचे सतशसोधन क्विवचतच आपल्यज्ञा उच्च सतस्थज्ञातमधचे आढळतचे. जचे आढळतचे तचे कनु ततूहलज्ञाचचे उसनचे वविषय,

उसन्यज्ञा वविचज्ञारसरणती वि उसनती वनयतकज्ञालतीकचे  वि सत्यज्ञाचचे उसनचे प्रमज्ञाण.  आढळतचे तती  वविजज्ञानज्ञाचती अजतून एक शज्ञाखज्ञा-

अननुकरण वविजज्ञान! अननुकरण वविजज्ञानज्ञाचचे सविज्ञारत मसोठचे पनुरस्कतर आहचे कक द शज्ञासन, त्यज्ञातच्यज्ञा सतस्थज्ञा, वि त्यज्ञाचचे वविजज्ञान एवित

प्रभौद्दसोवरकक वविभज्ञार (DST)   सज्ञारखचे वनधती पनुरवविणज्ञारचे वविभज्ञार. २०१५-१६ सज्ञाठती DST कडचे हसोतती रु. ३८,०००

कसोटती चती रतरज्ञाजळती.  यज्ञा उलट,  महज्ञारज्ञाषष  रज्ञाज्यज्ञाचज्ञा वविजज्ञान-ततत्रजज्ञान वविभज्ञारज्ञाचज्ञा आरज्ञाखडज्ञा हसोतज्ञा रु.  ४० कसोटती चज्ञा.

म्हणजचेच,  जचेथचे समस्यज्ञा उद्भवितज्ञात वि जचेथचे सतशसोधनज्ञाचती ररज आहचे,  वतथचेच नचेमकज्ञा वनधती कमती आहचे.  मज्ञात्र,  जचे जज्ञान

उपयनुक नज्ञाहती,  कनु ततूहलज्ञाचचे हती नज्ञाहती वि ज्यज्ञानचे  आपल्यज्ञा समज्ञाजज्ञातलचे scientific temper  हती विज्ञाढत नज्ञाहती,  अशज्ञा

वविजज्ञानज्ञाविर आपण हजज्ञारसो कसोटती रुपयचे खचर करत आहसोत. हज्ञा मनुळचे  नक्ककच आपल्यज्ञा दचेशज्ञाच्यज्ञा जज्ञान-वविजज्ञान प्रणज्ञालती



मधचे एक मसोठती वविकक वत आलती आहचे . 

खर तर हज्ञा सरळ्यज्ञाचचे मतूळ कज्ञारण आहचे वविजज्ञान-ततत्रजज्ञान  (S&T)  यज्ञाचचे कक दतीकरण.  सन १९४७ लज्ञा जकव्हज्ञा  भज्ञारत

स्विततत्र झज्ञालज्ञा तचेव्हज्ञा  अन्न-धज्ञान्यज्ञाचती,  उदसोर वि व्यविसज्ञाय यज्ञातचती पररस्थतीतती वबकट हसोतती आणती उच्च ततत्रजज्ञान हज्ञा एक

वविकज्ञासज्ञाचज्ञा महत्विज्ञाचज्ञा मज्ञारर प. नचेहरूत  समसोर हसोतज्ञा.  आज असस्तत्विज्ञात असलचेल्यज्ञा बऱ्यज्ञाच  S&T सतस्थज्ञा यज्ञा १९४७-

१९६० यज्ञा  कज्ञाळज्ञात स्थज्ञापन झज्ञाल्यज्ञा जसचेकक IIT, NITs,  आणती  CSIR  च्यज्ञा प्रयसोरशज्ञाळज्ञा.  यज्ञा सरळ्यज्ञा सतस्थज्ञातचज्ञा

व्यविहज्ञार वि वनधती कक द शज्ञासन बघतचे. जरती प्रत्यचेक सतस्थचेच्यज्ञा उवदषज्ञातमधचे भज्ञारतज्ञाच्यज्ञा वविकज्ञासज्ञासज्ञाठती कज्ञाम करज्ञायचचे असलचे

तरती हचे नचेमकचे  कसचे सज्ञाध्य हसोइल यज्ञा कडचे दनुलरक्षि झज्ञालचे. यज्ञा सतस्थचेचचे प्रज्ञादचेवशक समज्ञाज, उदसोर वि शज्ञासन वकत विज्ञा प्रज्ञादचेवशक

समस्यज्ञातशती सज्ञातरड घज्ञालतून वदलती रचेलती नज्ञाहती. हज्ञाचचे कज्ञारण बहहदज्ञा रज्ञाज्यज्ञातमधलचे प्रज्ञादचेवशक रज्ञाजकज्ञारणज्ञा पज्ञासतून हज्ञा सतस्थज्ञातनज्ञा

आललप्त ठचेविणचे असज्ञा असचेल. पण हचे सविरस्विती चनुककचचे आहचे. वहतसज्ञा वकत विज्ञा कज्ञाततती ससोडलती तर, वबघडलचेल्यज्ञा रज्ञाजकज्ञारणज्ञालज्ञा

धडक दज्ञायलज्ञा वि चज्ञातरलचे रज्ञाजकज्ञारण आणज्ञायलज्ञा सज्ञामज्ञान्य नज्ञारररकज्ञाकडचे वविजज्ञान हज्ञा एकच मज्ञारर आहचे.  रचेलतीलल चती हतीच

वशकविण आहचे. तसचेच हज्ञाविरडर  आणती वप्रतसटन सज्ञारख्यज्ञा उच्च सतस्थज्ञातमधतून अमचेररकचे लज्ञा अवतशय उत्कक ष शज्ञासज वि तसचेच

रज्ञाजकज्ञारणती पण लज्ञाभलचे आहचेत. 

आतज्ञा आपण शचेविटच्यज्ञा मनुदज्ञातकडचे विळतूयज्ञा वि तचे म्हणजचे "आव्हज्ञान".  उच्चज्ञा सतस्थज्ञा वि त्यज्ञातचचे विज्ञालती, कचे न्द सरकज्ञार, यज्ञातचचे

मत-पररवितरन करज्ञायचचे  कसचे?  उच्च सतस्थज्ञातचचे  खरचे कज्ञायर  हचे  आपल्यज्ञा सज्ञामज्ञान्य नज्ञारररकज्ञालज्ञा समजविलचे पज्ञावहजचे.  त्यज्ञाच

बरसोबर,  आपलचे प्रज्ञादचेवशक आमदज्ञार-खज्ञासदज्ञार यज्ञातचचे हज्ञा महत्त्विज्ञाच्यज्ञा वविषयज्ञाबदल प्रबसोधन करज्ञायलज्ञा हविचे.  त्यज्ञातनती हचे  मनुदचे

यसोग्य वठकज्ञाणती मज्ञातडतू न, प्रज्ञादचेवशक प्रश्न वि त्यज्ञाविर नचेमकचे  सतशसोधन यज्ञासज्ञाठती DST चती रतरज्ञाजळती विळविलती पज्ञावहजचे वि त्यज्ञाच

बरसोबर अशज्ञा सतशसोधनज्ञासज्ञाठती उच्च सतस्थज्ञा वि आपल्यज्ञा प्रदचेवशक सतस्थज्ञातनज्ञा प्रविकत कचे लचे पज्ञावहजचे. पण खरचे आव्हज्ञान आहचे

आपलज्ञा सज्ञामज्ञान्य नज्ञारररक,  छसोटज्ञा उद्दसोजक वि शचेतकरती यज्ञा समसोर.  महज्ञारज्ञाषष ज्ञाचती पररस्थतीतती अवतशय वबकट  आहचे.

उदज्ञाहरणज्ञासज्ञाठती प्यज्ञायचचे पज्ञाणती घचेऊयज्ञा.  यज्ञा वचत्रज्ञातमध्यचे २००१ तचे २०११ च्यज्ञा जनरणनचेमधचे गज्ञामतीण भज्ञारज्ञातमधचे प्यज्ञायचचे

पज्ञाणती ५०० वम. पचेक्षिज्ञा लज्ञातब असण्यज्ञाचचे प्रमज्ञाण दज्ञाखविलचे आहचे. हज्ञा दहज्ञा विषज्ञारत, आपलती पररसस्थतती वकतती वबघडलती आहचे,

हचे स्पष वदसतून यचेतचे.  त्यज्ञाविरष यज्ञा विषरचज्ञा दनुष्कज्ञाळ हचे एक मसोठचे वदव्य आपल्यज्ञा समसोर ठज्ञाकलचे आहचे.  यज्ञालज्ञा जरती बरतीच



कज्ञारणचे असलती तरती एक मसोठचे कज्ञारण आहचे  आपलचे वबघडलचेलचे शज्ञास, आपलचे सविज्ञार्वांचचे अशज्ञा मतूलभतूत मनुदज्ञाबदलचचे अजज्ञान,

समज्ञाजज्ञामध्यचे अपतूरचे सज्ञामतजस्य आणती विज्ञाढत्यज्ञा वविषमतचेमनुळचे  समज्ञाजज्ञाच्यज्ञा विचेरविचेरळ्यज्ञा घटकज्ञातमध्यचे परस्परज्ञातबदल अवविश्विज्ञास

हसोय.    

दजरदज्ञार वि सज्ञाविरजवनक वविजज्ञान 

यज्ञालज्ञा उपज्ञाय कज्ञाय? विवैयककक, सज्ञामज्ञालजक आणती सतस्थज्ञात्मक अश्यज्ञा ततीन स्तरज्ञाविर कज्ञाम करून महज्ञारज्ञाषष ज्ञात एक दजरदज्ञार

वि सज्ञाविरजवनक वविजज्ञान घडविणचे हज्ञा एकच उपज्ञाय आहचे. हज्ञाचती नचेमकक पज्ञाऊलचे आहचेत: 

(१) वकमज्ञान महज्ञारज्ञाषष ज्ञालज्ञा तरती अननुकरण वविजज्ञानज्ञा पज्ञासतून मनुक करून उपयनुक वविजज्ञान वि scientific temper कडचे

विळविणचे आवण उपयनुक वविजज्ञान वि कनु ततूहलज्ञाचचे वविजज्ञान यज्ञा  मध्यचे पनुन: सततनुलन प्रस्थज्ञावपत करणचे.  वविजज्ञानज्ञालज्ञा जज्ञास्त

प्रज्ञादचेवशक रूप दचेणचे वि स्थज्ञावनक अननुयज्ञायती वि role  models  तवैयज्ञार करणचे.  यज्ञाचती सनुरुविज्ञात अथज्ञारतच शज्ञालचेय

वशक्षिणज्ञापज्ञासनुन झज्ञालती पज्ञावहजचे. एक उतम मज्ञारर म्हणजचे स्विततःचचे रज्ञावि वि त्यज्ञाचज्ञा वविकज्ञास हज्ञा शज्ञालचेय वविजज्ञानज्ञाचचे एक मनुख्य

ध्यचेय ठचेवितून अभ्यज्ञासकम आखणचे.  हज्ञानचे ननुसतचे वविजज्ञानच नव्हचे तर समज्ञाज शज्ञास वि नतीततीशज्ञास हचेहती विज्ञाढचेल.  बज्ञाल वि

college शज्ञासज तवैयज्ञार हसोततील, वि आपल्यज्ञा यनुविज्ञाविरज्ञारमध्यचे एक कतरपणज्ञा वि जबज्ञाबदज्ञारती यचेइल. लसोकज्ञातमध्यचे जज्ञाररुकतज्ञा

वि सज्ञाविरजवनक जज्ञाण विज्ञाढचेल. 



(२) रज्ञाज्य पज्ञातळतीविर जज्ञान-वविजज्ञान सतस्थज्ञातचचे जज्ञाळचे  वि एक knowledge infrastructure उभज्ञारणचे. महज्ञारज्ञाषष ज्ञाच्यज्ञा

इवतहज्ञासज्ञात बऱ्यज्ञाच चज्ञातरल्यज्ञा सतस्थज्ञा हसोत्यज्ञा वि आहचेत जसचेकक UDCT, COEP, VRCE, Ferguson College,

Gokhale Institute, Deccan College ज्यज्ञानती वविजज्ञान, ततत्रजज्ञान वि समज्ञाजशज्ञासज्ञात बरचेच यश वमळविलचे आहचे

वि ज्यज्ञा रज्ञाज्य सरकज्ञार च्यज्ञा अखत्यज्ञाररत यचेतज्ञात. त्यज्ञाच बरसोबर, रज्ञाज्यज्ञात, Search वकत विज्ञा आनतदविन सज्ञारख्यज्ञा अततीशय

उच्च दज्यज्ञारचचे कज्ञाम करणज्ञाऱ्यज्ञा अनचेक सचेविज्ञाभज्ञाविती सतस्थज्ञा दचेखतील आहचेत. यज्ञा सरळ्यज्ञातचचे चज्ञातरलचे उदज्ञाहरण आपल्यज्ञा समसोर

आहचे. तसचेच कसोकणज्ञात, पसश्चम महज्ञारज्ञाषष, मरज्ञाठविज्ञाडज्ञा वि वविदभर  यज्ञातमध्यचे अनचेक चज्ञातरल्यज्ञा सतस्थज्ञा आहचेत, हहशज्ञार मनुलचे वि

हहशज्ञार वशक्षिक वि सतशसोधक हसोतचे वि आहचेत. त्यज्ञातचचे पनुनरुज्जतीविन वि पनुनविरसन कचे लचे पज्ञावहजचे वि त्यज्ञानज्ञा पनुनतः प्रवतषज्ञा वि मज्ञानज्ञाचचे

स्थज्ञान लज्ञाभचेल असचे आयसोजन कचे लचे पज्ञावहजचे.  प्रदतूषण, शचेतती वि शचेतती मज्ञाल यज्ञातचचे ततत्रजज्ञान वि अथरशज्ञास, छसोटचे उदसोर वि

त्यज्ञातचचे प्रश्न वि नज्ञाररती वि गज्ञामतीण सनुवविधज्ञा हचे खरसोखर मसोठचे वि महत्विज्ञाचचे वितीषय आहचेत ज्यज्ञानज्ञा फज्ञार उच्च कसोटतीचचे सतशसोधन

वि प्रयसोजन लज्ञारणज्ञार आहचे आणती हचे आपल्यज्ञा प्रज्ञादचेशतीक सतस्थज्ञातनतीच करणचे आहचे. जर महज्ञारज्ञाषष ज्ञाचती आणती तसचेच दचेशज्ञाचती

उभज्ञारणती करज्ञायचती असचेल तर यज्ञा प्रज्ञातततीय सतस्थज्ञा पनुनतः बळकट झज्ञाल्यज्ञा पज्ञावहजचे.  यज्ञा वदशचेनचे  पवहलचे  पज्ञाउल नक्ककच

महज्ञारज्ञाषष  शज्ञासनज्ञाचज्ञा महत्त्विज्ञाचज्ञा उपकम "उन्नतष महज्ञारज्ञाषष  अवभयज्ञान" हज्ञा आहचे. हज्ञा मज्ञाफर त, शज्ञासनज्ञाच्यज्ञा "जल यनुक वशविज्ञारष"

वि इतर महत्त्विज्ञाच्यज्ञा यसोजनज्ञा यज्ञातच्यज्ञाविर प्रज्ञादचेवशक सतस्थज्ञातनज्ञा कज्ञाम करज्ञायचती सतधती उपलब्ध झज्ञालती आहचे.  त्यज्ञाचबरसोबर,

समज्ञाजज्ञाच्यज्ञा प्ररततीलज्ञा अनतूरूप असचे सतशसोधन वि अभ्यज्ञासकम चज्ञालविण्यज्ञाचचे स्विज्ञाततत्र्य,  वि लज्ञारलज्ञा तर वनधती,  हचे सरळचे

कक दज्ञानचे रज्ञाज्यज्ञातनज्ञा उपलब्ध करून वदलचे पज्ञावहजचे. तसचे हचे आजच्यज्ञा कक द सरकज्ञारच्यज्ञा constructive federalism

मध्यचे चपखल बसणज्ञारचे आहचे. 

शचेविटती

विवैसश्विक जज्ञान प्रणज्ञालती  (Global knowledge)  हचे जज्ञान,  सनुबनुद्धती,  नतीतती पचेक्षिज्ञा विवैसश्विक अथरकज्ञारण आणती विज्ञाढत्यज्ञा

वविषमतचेचचे  हस्तक बनल्यज्ञाचचे  वदसत आहचे.  Global  rankings  मध्यचे  अननुकरणज्ञाचज्ञा  भज्ञार  मसोठज्ञा  आहचे.  त्यज्ञामज्ञारचे

धज्ञाविणज्ञाऱ्यज्ञा आपल्यज्ञा उच्च सतस्थज्ञा आणती त्यज्ञातचती फरपट हती अततीशय दयनतीय आहचे.  त्यज्ञाततून कज्ञाहती चज्ञातरलचे वि शज्ञाश्वित

वनघचेल यज्ञाचती अलजबज्ञात खज्ञात्रती नज्ञाहती. खरच जर उच्च सतस्थज्ञातनज्ञा भवविष्यज्ञात रज्ञाषष ज्ञाच्यज्ञा उभज्ञारणती मध्यचे स्थज्ञान हविचे असचेल तर

त्यज्ञातनती बरचेच कज्ञाहती बदलज्ञायलज्ञा हविचे आहचे. त्यज्ञाच बरसोबर सज्ञाविरजवनक समज्ञाजज्ञानचे अवतशय दक्षि रज्ञावहलज्ञा हविचे आहचे. हज्ञा सज्ञाठती



लज्ञारणज्ञारचे प्रबसोधन वि पररवितरन हचे  सज्ञामज्ञालजक सतस्थज्ञातचचे कज्ञायर  आहचे वि तचे खतूपच महत्विज्ञाचचे आहचे.  मज्ञालज्ञा खज्ञात्रती आहचे कक

मरज्ञाठती वविजज्ञान पररषद यज्ञा कज्ञामज्ञात एक मसोठती भनुवमकज्ञा बजज्ञाविचेल वि पनुढच्यज्ञा ५० विषज्ञारमधलचे हचे त्यज्ञातचचे महज्ञारज्ञाषष ज्ञालज्ञा एक मसोठचे

यसोरदज्ञान ठरचेल . 

Table १. Scopus हज्ञा यज्ञादती प्रमज्ञाणचे, वकमज्ञान एक भज्ञारततीय लचेखक असलचेलचे वनबतध यज्ञातचचे शतीषरक यज्ञातलचे शब्द वि
सतख्यज्ञा.  

वविषय शब्द 1900-2003 2003-2009  (TEQIP

I चज्ञा कज्ञाळ)

2010-2015 (TEQIP II

चज्ञा कज्ञाळ)

Neural Network 692 1818 2467

Fuzzy Logic 110 327 759

Wavelets 96 905 1846

Genetic
Algorithms

262 989 1373

वविषय शब्द 1900-  2003 2003-2009  (TEQIP

I चज्ञा कज्ञाळ)

2010-2015 (TEQIP II

चज्ञा कज्ञाळ)

Water Supply 84 74 87

Sanitation 30 51 63

Groundwater
Models

11 29 70

Public Transport 5 15 25

Power Grid 12 56 288


